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Bok bus sen i Ka ras jok, Ut sjok og Pors
an ger fei ret 30 års  ju bi le um 9.oktober 
i 2019, på da gen tret ti år et ter at kong 
Olav i åp net Sa me tin get i Norge. Drøye 
to må ne der se ne re var bok bus sen gått 
over i his to ri en.

Det var kom mu ne ne Ka ras jok og Ut sjok 
som star tet sam  ar bei det om buss drift, 
og Pors an ger kom med i 1992. I de tre 
siste åre ne har bok bus sen også hatt et 
stopp på Kok elv opp vekst sen ter i Kval
sund kom mu ne. Bok bus sens leng ste 
ru ter har blant an net vært til Suošjávri 
og Váljohka i Ka ras jok, Nuorgam og Gá
masmohkki i Ut sjok, Smør fjord og Mår
nes i Pors an ger, og Kok elv i Kval sund 
kom mu ne. På sine ru ter har bus sen 
be søkt går der, pri vat hus, sko ler. bar ne
ha ger, in sti tu sjo ner og sy ke hjem.

På dis se 30 åre ne har bok bus sen og 
til bu de ne på en kel te om rå der end ret 
seg. Da ta ma ski ner og in ter nett har 
er stat tet stemp ling og pa pir ka ta log. 
Lyd kas set ter og vi deo kas set ter er blitt 
er stat tet med cd, dvd og blu ray. De 
siste åre ne har også bok bus sen til budt 
ut lån av ebø ker, men mes te par ten av 
ut lå net var fort satt van li ge bø ker og 
tids skrif ter i pa pir ut ga ver. Bok bus sen 
har i til legg vært et kjær kom ment mø
te sted hvor pub li kum kun ne mø tes og 
prate sa misk.

Det er langt mel lom hu se ne og byg de
ne i Finnmark. Og mel lom bib lio te ke ne. 
Fra en ende av den ufor me de Pors
an ger fjor den til den and re tar det for 
eks em pel tre ti mer å kjøre. Bib lio te ket 
lig ger midt i. Der med er det ikke bare 
«å ta en tur» til bib lio te ket, selv for de 
som har bil. Bok bus sen tros set vær og 
vind og mør ke tid og had de en vik tig 
funk sjon å fylle i et gris grendt lo kal
sam funn. Det for tel ler tal le ne ty de lig: 
I lø pet av 30 år har bok bus sen hatt 
342 709 re gist rer te ut lån og kjørt over 

690 000 ki lo me ter til sam men i sam ar
beids kom mu ne ne. Suk sess his to ri er til 
tross, i Norge er vi dår lig til å ta vare på 
bok bus se ne våre. I 1993 rul let det 47 
bok bus ser om kring i lan det, i 2015 var 
tal let sun ket til 18.

Bok og Bib lio tek var med på siste ferd 
med den sa mis ke bok bus sen i Ka ras
jok, Ut sjok og Pors an ger i de sem ber 
2019. Det ble en ve mo dig rei se, hvor de 
an sat te ble møtt med ka ker og klem
mer og tå rer av tro fas te bru ke re i alle 
al ders grup per. «Det var vir ke lig over
ras ken de å se hvor mye vi har be tydd 
for så man ge. Jeg må inn røm me at jeg 
ble rørt fle re gan ger,» sier Else Ma rie 
Øst by på Bok bus sen. Det er et kul tur
po li tisk ne der lag i Finnmark at Sa me
tin get ikke kun ne fort set te å be vil ge 
pen ger til den ne bok bus sen, som har 
be tydd så mye for så man ge.

Siste reis med bokbussen
i Karasjok, Utsjok og Porsanger

LEDER  I  ODD LETNES

odd.letnes@bokogbibliotek.no
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– Jeg er dypt uenig med det 
du mener, men jeg vil til min 
død kjempe for din rett til  
å gi uttrykk for din mening 
gjennom ildspåsettelse.

RAGNAR AUDUNSON
PROFESSOR 
OSLOMET

Er det må ten vi nå for står Voltaires 
klas sis ke ut sagn om yt rings fri het på? 
De bat ten om ret ten til å lage bok bål av 
re li gi ø se skrif ter som en yt rings fri hets
ver di kan tyde på det. Det er sel somt å 
se jus tis mi nist re, fi lo so fer og men nes ke
ret tig hets eks per ter stå opp som ilds på
set ter nes hvi te rid de re med yt rings fri he
ten og «våre grunn leg gen de ver di er» som 
pom pøs be grun nel se.

I Norge har vi yt rings fri het. Men når 
vi dis ku te rer ram mer og gren ser for 
yt rings fri he ten, må vi ha et be grep om hva 
som er en yt ring og hva som ikke kan 
pas se re som yt rin ger.  For en hvil ken som 
helst måte å de mon stre re en opp fat ning 

på, er ikke nød ven dig vis en yt ring med 
krav på vern. Sha ba na Rehmans be røm te 
mul la løft i 2004 var for eks em pel ikke en 
yt ring – det var en kren king av en an nen 
per sons fy sis ke in te gri tet og det kan ikke 
være be skyt tet av yt rings fri he ten uan sett 
hva vi måt te mene om det den ne per so nen 
el lers står for. Ilds på set tel se, en ten det nå 
er bø ker, flagg, kors el ler bi ler man set ter 
fyr på, kan hel ler ikke pas se re som yt rin ger 
som skal ver nes av yt rings fri he ten, uan sett 
hvor sterkt ilds på set te ren ar gu men te rer for 
at bø ke nes ide inn hold, den ak tu el le 
re li gi o nen, det ak tu el le lan det el ler 
bi lis men re pre sen te rer on der som må 
be kjem pes. Yt rings fri he ten er en av 
si vi li sa sjo nens kron ju ve ler. Den er knyt tet 
til si vi li sert kom mu ni ka sjon og sam ta le 
som er sel ve for ut set nin gen for de mo kra ti. 
Åp ner vi opp for at in te gri tets kren kel ser 
el ler vir ke mid ler som nor malt de fi ne res 
som hær verk skal gjel de som yt rin ger som 
må være til lat te, er vi inne på sær de les 
far li ge vei er. Hvor skal vi da set te gren sen? 
Da set ter vi rett og slett si vi li sa sjo nen på 
spill.

Yt rings fri he ten i Norge er for ank ret i 
grunn lo vens pa ra graf 100. Der er ikke 
yt rings fri he ten først og fremst be grun net 

i våre in di vi du el le be hov for til en hver tid 
å de mon stre re det vi me ner og fø ler på 
ak ku rat den må ten vi vil. Grunn lo ven 
be grun ner yt rings fri he ten i ver di ene 
sann hets sø ken, de mo kra ti og in di vi dets 
frie me nings dan nel se. Vi har alle rett til 
fri mo di ge yt rin ger om stats sty ret og 
«en hver an nen gjen stand» – og her, om 
noen skul le ha mis for stått, be tyr ikke 
«gjen stand» brenn bar ma te rie som det 
kan set tes fyr på. Den ne yt rings fri he ten 
kan iføl ge grunn lo ven bare inn skren kes 
der som «tungt vei en de grun ner gjør det 
nød ven dig holdt opp mot yt rings fri he
tens be grun nel ser» – alt så hen sy net til 
sann hets sø ken, de mo kra ti og in di vi dets 
frie me nings dan nel se.

Det er én ting vi vet om bok bål: 
De kol li de rer fun da men talt med alle 
yt rings fri he tens tre be grun nel ser og 
bi drar til å rive ned alle for ut set nin ger 
for «en åpen og opp lyst of fent lig 
sam ta le»  et an net sen tralt punkt i 
Grunn lo vens yt rings fri hets pa ra graf. 
Slik var det i 1933 og slik er det i 2019. 

(Inn leg get sto på trykk i Klas se kam pen 
30.11.19, og er gjen gitt med for fat te rens 
til la tel se.)

Kan ildspåsettelse  
vernes av ytringsfriheten?

Bokbål i Tyskland i 1930-åra. (Foto: Bundesarchiv, Bild 102-14597 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

BOKBRENNING  I  KOMMENTAR
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Maja Lunde har med sine tre 
dystopiske (katastrofeorienterte) 
romanar, Bienes historie (2015), 
Blå (2017) og Przewalskis hest 
(2019) oppnådd ein eventyrelg 
salssuksess, og med filmplanar 
på kjøpet. Bienes historie var i 
Tyskland i 2017 den mest selde 
boka i landet.

JON LANGDAL  frilansskribent

I ei tid der salstal snarare enn inn sikt er 
blitt avgjerande kva li tets kri te ri um, kan 
det ver grunn til å kikke nærare på kva 
Lun des suk sess kan bot ne i. Her er det 
nemleg snakk om bø ker som flyt på 
tidsånda, men som ikkje har nok 
sub stans til å kun ne over le ve på leng re 
sikt. Dei som alt nå har ut ropt Lunde til 
ein av lan dets stør ste forfattarar, bør vite 
at dei har gjort det på eige an svar.

Lunde har bak grunn som høgst vel lukka 
barnebokforfattar; ho manglar så visst 
ikkje lit te rært ta lent. Ho har frisk fan ta si 
og skriv i eit en kelt og vel forma ryt misk 
språk, kan skje vel flatt til å vere kunst. 
Dess ver re tyr ho her og der også til ba na le 
og pa te tis ke flosklar, så som replikkar av 
den ne ty pen: «In spi ra sjon er en vik tig 
driv kraft» og «Vi er in tet utan li den skap». 

Forteljingane er mest i slekt med 
even tyr og al le go ri, dei er dels ek so tis ke og 
nes ten barnleg enk le og manglar tids og 
mil jø ko lo ritt, og med ein høgst tids rik tig, 
naturvennleg pa tos. Personskildringane er 
hel ler skje ma tis ke, mest på grunn at dei 
pri mært skal re pre sen te re uli ke all men ne 
haldningar til na tur og kjønn. Det er 
ty pisk ung doms lit te ra tur, kli ma kri sas 
pa ral lell til Har ry Potter.

Bi e nes his to rie og Przewalskis hest er 
bygd opp et ter om trent same lest;  forteljin
gane er lagt til tre uli ke hund re: Det 
ra sjo na lis tiskin du stri el le og pat ri ar kals ke 
1800ta let, det kri se ramma 1900ta let og 
tida et ter ka ta stro fen, i siste de len av 
2000åra. I 2098 må men nes ke hen der, i 
fråvær av bier, som har falle som of fer for 
bru ken av plan te vern mid del, ta an svar for 
pollenspreiinga. 

Økofeminisme  
og klimaromanar

BOK  I  ØKOFEMINISME  OG KLIMAROMANAR
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Przewalski er nam net til ein polsk
rus sisk geo graf og oppdagar som i 
1881 skreiv om den mon gols ke 
vill hes ten, og som den tys ke han dels
man nen Carl Hagenbeck frakta til 
Eu ro pa, der den stort sett lev de i 
fan gen skap. I Lun des bok er det den 
rus sis ke zoo lo gen Mik hail som drar til 
Mon go lia (på 1880ta let) og jaktar på 
den ne hes ten, som for res ten nokon 
ald ri heilt har klart å tem me. Ve te ri
næ ren Ka rin syt for at hes ten kjem 
til ba ke til step pe ne et ter Sov jet uni o
nens fall. Tred je hovudperson, Eva 
le ver i 2064 i ein til stand der den 
tek nis ke ver da har gått i oppløysing, 
og der gra set i SørNorge rotnar i eit 
en de laust regnver. Dei overlevande er 
til ba ke i na tur til stan den, til no ma de li
vet.

Lunde er klart påverka av vis se trekk 
ved den såkalla øko fe mi nis men, 
opphavleg skapt av svenske Elin Wag ner, 
som med boka Väckarklocka pro kla
mer te at jamvektsforholdet på jorda er i 
ferd med å bli øydelagt, i siste in stans på 
grunn av den pat ri ar kals ke man nens 
hang til å ut nyt te kvin ner, et ter møns ter 
av den ty pisk «mannlege» kon trol len 
over na tu ren. (Boka kom ut i 1941!). 
Kva den mannlege sla ven, hus man nen 
el ler industriarbeidaren ville ha sagt til 
det te, tei er boka om. Øko fe mi nis mens 
grunn te se er at kvin na har stør re evne til 
om sorg for men nes ke og na tur enn 
man nen, for di ho fø der barn og et ter 
seiande der for står nærare na tu ren. 
(«Teo ri en» er ikkje lite snål. Gei ta er 
meir na tur enn buk ken, mer ra meir 
na tur enn hings ten!) Naturleg nok har 
da vis se økofeministiske skribentar sett 
at den ne te sen kan fun ge re kvinnediskri
minerande. 

Det er også Maja Lunde klar over, 
som når ki ne sis ke Tao i Bi e nes his to rie 
iro ni se rer over at men ne ne har det med 
å fråkjenne kvin ne ne in tel lek tu el le 
ev ner. Den ne mot set nin ga ligg inn bakt i 
sitt eige spe ku la ti ve grunn lag. Det er da 
også ikkje minst ro man tisk for skrud de 
menn i tra di sjo nen frå Rouss eau som 
har vur dert kvin ne le ge verdiar som meir 
høg ver di ge, meir «na tur le ge» enn 
mannlege (Sig urd Hoel, Hel ge Krog).  

 I Bi e nes his to rie  byggjer Wil li am ei 
kuns tig bi ku be (på 1880ta let). Hans 
mannlege ba sis i mo der ne tek nikk kjem 
på ty pisk vis fram i følgjande talemåtar: 
«Jeg ville ska pe (…) et bygg for ank ret i 
si vi li sa sjo nen», med «mu lig he ter for 
inn syn» (..) bare vi men nes ker kun ne 
rei se skik ke li ge bygg verk (..) som ga 
men nes ket, ikkje na tu ren, kon trol len.» I 
bø ke ne si fjer ne fram tid, et ter katastro
fane, har enklare, «kvin ne le ge» prefe
ransar fått over ta ket. Om «mannleg» 
skul le innebere ab strak sjon og for ma
lis me, over går Lun des kon struk sjon dei 
fles te mannlege konkurrentar.
 
I si tid ut tal te Jens Bjørneboe at det er 
be tre å ri på pornobølgja enn å druk ne i 
den. Maja Lunde rir på to bølgjer 
sam ti dig: kli ma og kvin ne. Det kan bli 
høge salstal av slikt, men slike tal er meir 
in ter es san te for Eks port rå det enn for dei 
som sø ker til bø ker for å vin ne inn sikt. 

For nokre år si dan ut tal te ein 
ame ri kansk kli ma eks pert (på litt   
sen ti men talt vis), at kli ma og mil jø pro

ble ma ikkje skuldast det di rek te for hol
det vi har til na tu ren, men det for hol det 
vi har til kvarandre. Den tek nis ke sida 
av pro ble met be står i at mo der ne 
in du stri fe no men som kjemikaliar, plast 
og vis se klimautslepp ikkje går til ba ke til 
na tu ren, slik ar beids pro duk ta i før in du
stri ell tid gjor de. Men kli ma og 
mil jøpro ble ma botnar først og fremst i 
so sio øko no mis ke mekanismar og 
in ter es ser. Eit en kelt døme: Finn marks
vid da er tru ga av over bei ting. Ein 
reineigar vil gjer ne tene meir ved å auke 
ta let på dyr. Men det er det fleire som 
vil, og vid da ligg der til slutt som ei 
øydemark, vårt nor dis ke Sa ha ra. 
Fe no me net heiter på fint kontrafinalitet 
(«mot mål set ting»), dvs. det fa ta le som 
skjer når in di vi du el le in ter es ser sty rer, 
utan ein over ord na fel les plan. I prin sip
pet er det den same enk le me ka nik ken 
som opp trer på det glo ba le plan, i regi 
av mek ti ge ka pi tal kref ter, som gjer ne 
strek ker sine fangarmar inn i dei uli ke 
na sjo na le stats ma ski ne r ia. Den ty pisk 
mo rals ke og «fi lo so fis ke» mid del klas se
han gen til å stemp le men nes ke na tu ren, 
det «in stru men tel le» na tur be gre pet el ler 
det mo der ne tek nis ke men nes ket som den 
sto re skur ken, er ber re sjølvplagande 
(ma so chi stisk) tea ter,   hovudkjelda til 
dei enor me la ger av prek tig mo ral som 
klimadebattane har pro du sert.

Det viktigaste kli ma po li tis ke an ke må
let mot dystopiar (katastrofevisjonar) av 
den ne ty pen, er at dei er nai ve og 
lit te ræ re i dårleg for stand; dei gran skar  
ikkje dei re el le, øko no miskpo li tis ke 
kri se år sa ker, men ap pel le rer pri mært til 
umid del ba re kjens ler og kon stru e rer 
luf ti ge, my tis ke fiksjonar om for hol det 
mel lom men nes ke, kjønn og na tur.  

Sam ti dig er det te hel ler harmlause 
greier, og skapt av ærleg og god vil je. 
Maja Lunde vi ser i heste boka at ho er 
klar over at dei stør ste økosvermarane vi 
har hatt, var dei velkjende tys ke dy re
ven ne ne Her man Gö ring og Ad olf 
Hitler. Det ville sjølvsagt vere latterleg 
og urimeleg å mis ten ke da gens biologis
tiske økologar for å vere po li tisk 
sus pek te. Men teoriane deira er ro man
tis ke og teknologifiendtlege, i slekt med 
den livs fi lo so fis ke (vi ta lis tis ke) irrasjona
lismen i tysk ånds liv på 20 og 30ta let, 
som glatt kan bru kast til nær sagt kva 
som helst, bort sett frå å ska pe re el le 
fram steg.

Økofeminisme  
og klimaromanar Salstal. I ei tid der salstal  

snarare enn innsikt er blitt  
avgjerande kvalitetskriterium,  
kan det ver grunn til å kikke  
nærare på kva Lundes suksess  
kan botne i. (Foto: Oda Berby)

ØKOFEMINISME  OG KLIMAROMANAR  I  BOK
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Tårer ved reisens slutt
6 stopp med bokbussens siste ferd i Porsanger 
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Tårer ved reisens slutt
Den samiske bokbussen i Porsanger, Karasjok og Utsjok  
er historie. Vi ble med på den siste ferden. 

ANN-MARI GREGERSEN   tekst 
ALF OVE HANSEN  foto 
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LAKS ELV HO TELL, PORS AN GER. 
Ute bi ter kul de gra de ne, inne har 
før s te sek re tær Else Ma rie Øst by og 
sjå før Toi vo Ras mus var met seg på 
krutt sterk kaf fe før de leg ger ut på sin 
siste tur i Pors an ger kom mu ne med 
bok bus sen. 

– Da jeg fikk job ben for 11 år 
si den, var det som å vin ne i Lot to.  
Fast ar beid, å få møte så man ge flot te 
folk i finske Ut sjok, Ka ras jok og 
Pors an ger. Det er vir ke lig ve mo dig  
nå, sier finske Toi vo. 

Else Ma rie Øst by er når da gen 
star ter, litt mer fat tet. Hun har jobb i 
vente på fol ke bib lio te ket i Ka ras jok.

– Det var nok mer trist da jeg mis tet 
job ben på rettshjelpkontoret et ter 21 år.

– Har dere fått noen form for 
opp merk som het de siste da ge ne?

– Vi har vel fått et kort? spør Else 
Ma rie og får et be kref ten de ja fra Toi vo.

Til sam men snak ker de både norsk, 
finsk og sa misk. Det gjør også alle 
bru ker ne av bok bus sen, noen snak ker 
også kvensk. De nes te ti me ne skal vi 
inn om alle, men duo en har ikke tro en 
på at vi blir len ge på stop pe ste de ne.

– Nei, nå skal vi bare ta imot alle 
inn le ve rin ge ne og så kjø rer vi vel kjapt 
vi de re. Det er jo in gen som skal låne 
noe nå, sier Else Ma rie og Toi vo mens 
de går mot bus sen. 

Viekkir pri vat hus
Det før s te stop pet står ikke på den fas te 
ru te pla nen, men her har Bok bus sen en 
av sine al ler mest tro fas te kun der. 

– Vi er man ge eld re som ikke har bil 
el ler abon ne rer fast på ma ga si ner. Her i 
hu set li ker vi blant an net å lese Vill
marks liv og Nuorttanaste – et sa misk 
blad som har ek si stert si den 1950tal let. 
I star ten gikk vi opp til vei en selv, men 
så brakk jeg lår hal sen og ble dår lig til 
beins. Et ter det har Toi vo kom met ned 
med bø ker og blad til meg. Jeg le ser 
både norsk, sa misk og for står litt finsk, 
sier El len Utsi. 

79år in gen har dat te ren hjem me på 
be søk, og de har dek ket på til fro kost. 
Ani ta Utsi job ber på Na sjo nal bib lio te ket 
og er ikke im po nert over at bok bus sen i 
to av lan dets stør ste kom mu ner i are al 
leg ges ned.

 At en ikke kun ne be hol de det stak
kars lil le til bu det som er! Det er så 
man ge i fjord strøke ne som ikke kom mer 
seg på bib lio te ke ne. Jeg håper po li ti
ker ne kan snu.

Hver kom mu ne har selv hatt an sva ret 
for år lig å søke om til skudd fra Sa me tin
get. Ka ras jok ble for eks em pel inn vil get 
708.000 i 2019. Det to ta le  drifts bud sjett 
for det fel les bok busssam ar bei det 
Ka ras jok/Pors an ger/Ut sjok lå i 2019 på i 
un der kant av 3 mil li o ner kro ner. 

Bok bus se ne som nå øns ker å 
fort set te, kan søke om til skudd på inn til 
500.000 kro ner – men nå per buss. Det 
gjør at man ge kom mu ner, der iblant 
Pors an ger og Ka ras jok, har valgt å ikke 
fort set te til bu det. Et ter 30 år, 342 709 
re gist rer te ut lån og over 690 000 
ki lo me ter er det alt så slutt. 

Pen ge ne som for svin ner fra bok bus
se ne skal Sa me tin get bru ke på å øke 
støt ten til sa misk lit te ra tur. Den vil ikke 
nå ut til alle i mål grup pen. 

– De bø ke ne vil ikke jeg få gle de av, 
for jeg har ikke iPad og kom mer hel ler 
ikke til å skaf fe meg det. Det er en trist 
dag, sier El len Utsi. 

Toi vo er stil le mens vi går opp til 
bus sen igjen. Det gjør inn trykk å se de 
eld re med tå rer i øy ne ne. Han og Else 
Ma rie har hatt man ge gode sam ta ler 
med alle al ders grup per, i alt fra mi nus 
41 til var me som mer da ger. Bok bus sen 
har med seg både bø ker, avi ser, tids skrif
ter, lyd bø ker, CDpla ter, brett spill, 
fil mer og språk kurs – men den er også 
en mø te plass med ar ran ge men ter og 
ak ti vi te ter.

– Det er det man ge ikke for står, at 
bus sen blir et sam lings sted og også en 
plass hvor en bru ker språket sitt. Man ge 

har ikke en stor grup pe de spe si elt kan 
snakke finsk el ler kvensk med, og ly ser 
opp når vi kom mer. Å få låne blad og 
ma ga si ner på eget språk er utro lig vik tig, 
og med di gi ta li se rin gen tar det nok i alle 
fall én ge ne ra sjon før en når ut til alle, 
me ner Else Ma rie.

Børs elv sko le – Bissojoga 
 saddangusvddás, Pyssyjoven 
kassattamasentteri
Vi kjø rer inn til Børs elv sko le, og mø tes 
av da gens før s te over ras kel se da dø re ne 
åp nes og iv ri ge bar ne an sik ter tit ter inn.

– Dere må kom me inn, vi har bakt 
ka ker til dere!

– Hva, er det sant? Else Ma rie ser 
let te re sjok kert ut. Det var jo de unge 
som skul le kom me inn til dem. 

Hun og Toi vo rus ler inn til kan ti na, 
og der ven ter både ep le ka ke, sjo ko la de
ka ke og rul le ka ke bakt av ele ve ne selv.  
Noen små sje ner te barn vi ser også frem 
teg nin ger de har laget. Rek tor Kir stin 
Eli as sen hol der tale, og for tel ler at de 
ak ku rat har brukt man ge bø ker i et 
pro sjekt om eva kue rin gen un der kri gen. 

– Det te er en trist dag for oss som er 
langt fra bib lio te ke ne. Nå skal vi kan skje 
få en bok kas se sendt til oss, men det er 
langt fra det sam me. Sko le ne bur de hatt 
en stem me i den ne sa ken. Vi fikk ikke 
vite noe om ned leg gel sen før det var for 
sent. Bare bus sen i seg selv er vik tig, da 
den med sine tre språk på ut si den 
syn lig gjør det språk og kul tur mang fol
det som er i Finnmark. 

Møtested. Bokbussen var mer enn bøker. Den var også møtested for å prate samisk, kvensk, finsk og 
norsk i to av Norges største kommuner og én i Finland.
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Else Ma rie og Toi vo for sy ner seg av 
kake og drik ker kaf fe, mens de hø rer på 
rek tor og læ re re som er syn lig opp rørt 
over at bus sen nå ikke kom mer mer. 
Noen ele ver trod de de skul le få låne 
dvder også den ne da gen, og blir lei seg 
når de for står at det te fak tisk er siste 
dag. Det får også Else Ma rie med seg. 

– Det er nem lig ikke bare de eld re 
som set ter pris på til bu det. Det var 
vir ke lig rø ren de å se hvor mye ar beid 
ele ve ne had de lagt i det siste be søket 
vårt. Det had de jeg ald ri for ven tet. 

Børs elv pri vat hus
Det er stil le i bus sen når den svin ger ut fra 
sko le går den. Nes te stopp er inn en pri vat 
inn kjør sel.  For bok bus sen kjø rer både til 
pri va te, ar beids plas ser, in sti tu sjo ner, 
bar ne ha ger og sko ler. Res ten av lan det har 
nok van ske lig he ter med å for stå de enor me 
av stan de ne. Fra en ende av den ufor me de 
Pors an ger fjor den til den and re tar det for 
eks em pel tre ti mer å kjøre. Bib lio te ket 
lig ger midt i. Der med er det ikke bare «å 
kjøre en tur», selv for de som har bil. 

 Der er dere! Vi skul le egent lig ha 
kokt kaf fe til dere, men vi glem te helt 
ti den. Vi har med noen ga ver, sier pa ret 
som kom mer ut av det grønn mal te hu set. 

Else Ma rie og Toi vo får hver sin 
hjem me lag de, to ve de fugl. En dom pap 
og en kjøtt meis. Det ut veks les  klem mer. 
– Husk at dere all tid er vel kom men på 
be søk her, er av skjeds set nin gen.

Sol brått al ders hjem 
Det er midt på da gen, og dags ly set er 
frem de les med oss. Det be gyn ner li ke vel 
å sige inn over både Toi vo og Else Ma rie 
at den ne da gen skal bli tyng re enn 
an tatt. Og da de par ke rer på tu net til 

Sol brått al ders  hjem – ja, det er et tun da 
det pri va te al ders hjem met er på en gård 
med ute gå en de kyr – mø tes de av 
an sat te med svar te sør ge bånd på 
sy ke plei er uni for me ne. 

– Selv sagt måt te vi ha sør ge bånd. 
Det te er bare en trist dag, men vi skal nå 
ha det hyg ge lig li ke vel. Kom inn, vi har 
kaf fe og ka ker til dere i stua! Vi skul le 
egent lig hatt et kor her også, men de ble 
for hind ret.

Lang reise. 690 000 kilometer er 
tilbakelagt. Toivo Rasmus har vært med på  
mange av disse. Nå går han over til en 
vaktmesterstilling i Karasjok kommune.

Avskjedskake. På Solbrått aldershjem ble det servert en dekorert buss-kake for å markere slutten på 
samarbeidet. De eldre har særlig likt å låne strikkeoppskriftsbøker.
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Stua fyl les fort opp. Else Ma rie og 
Toi vo set ter seg i den røde skinn so fa en 
og er både glad og litt for fjam set over all 
opp merk som he ten. Inn tril les en stor, 
spe si al la get kake med de ko ra sjon av 
– selv sagt – bok bus sen. 

Av de lings sy ke plei er Arn hild Kå ven 
vi ser vei inn, og selv om hun er blid som 
ei lerke dir rer hun på inn si den. 

– Bok bus sen har be tydd mye for oss. 
Vi har lånt man ge hob by bø ker, og 
bru ker for eks em pel strik ke opp skrif te ne 
ak tivt blant be bo er ne. Det blir en flott 
sam lings stund. Det er synd bok bus sen 
for svin ner. Nå er det snakk om at sko len 
også skal bort, sy ke hjem met har vi 
hel dig vis klart å red de noen år til.

Tids skje ma et ry ker så det hol der, for 
det ble ikke bare kor te inn le ve rings stopp 
for bus sen som man først had de trodd. 
Et ter noen styk ker mar si pan ka ke og 
enda mer kaf fe, ut veks les nye klem mer 
og fine far vel ord. 

Leir pol len 
Nes ten helt i den ene en den av Pors an
ger kom mu ne lig ger idyl lis ke og 
vær har de Leir pol len. Her le ver hyt te folk 
og fast bo en de side om side. Magn hild 
Matt son og man nen har vært her fra før 
bok bus sens tid, og er dens mest tro fas te 
bru ke re.

– Da Norge Rundt laget en re por ta
sje i 1997, var vi med. Så det er jo litt 
mor somt at vi er med også nå. Jeg er 
eit ren de sint for at det er slutt. En mer 
fan tas tisk ser vi ce skal du lete len ge et ter. 
Jeg har lånt her i alle år, alt fra se ri er til 
krim bø ker. Bøker og bla der er let te å 
hol de i når en lig ger i sen ga, og brå ker 
ikke så mye når en mis ter de i gul vet.

– Hva skal du gjø re nå som bok bus
sen ikke kom mer mer?

– Nei, jeg får vel be gyn ne å strik ke! 

Kvensk in sti tutt  
– Kainun institutti 
Mot slut ten av da gen står Kainun 
institutti – Kvensk in sti tutt for tur. Det 
vak re byg get er en na sjo nal bau ta i 
kam pen for kvensk språk og kul tur. For 
det er en kamp å hol de liv i et ut ryd
nings truet språk. Sam me sta tus har også 
sa misk. Der for er le der Hil de Skan ke 
eks tra opp tatt av å in vi te re inn Else 
Ma rie og Toi vo, for å takke for alt de 
har gjort. Det er bra at fin ne ne fak tisk 
er de som drik ker mest kaf fe i ver den, 
tett fulgt av nord menn. For mer svart 
gull skal i kop pe ne, et ter fulgt av noen 

Inn i stua. Bøker og magasiner blir noen ganger levert helt inn i stua til lånerne. Ellen Utsi er blitt 
dårlig til beins og setter pris på servicen. Datteren er fortvilet over at tilbudet til moren forsvinner.

Sorg. Kvensk institutt sørget over bokbussens nedleggelser. Leder Hilde Skanke (t.v) er opprørt.  
– Sametinget må ha glemt at bokbussen er langt mer enn å leie ut bøker. Å holde språket i live  
gjøres på så mange måter.

Takk. Elevene på Børselv skole serverte både tegninger, klemmer og hjembakte kaker til Else Marie 
Østby. Noen blanke øyne kom i retur.
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twist bi ter og gode ord. En al vors ta le blir 
det også fra Skan ke. 

– Had de vi på Kvensk in sti tutt hatt 
en bok buss, ville den vært det vik tig ste 
red ska pet i re vi ta li se rin gen av språket. 
Sa me tin get må ha glemt at bok bus sen er 
langt mer enn å leie ut bø ker. Å hol de 
språket i li ve gjø res på så man ge må ter. 
Av de som job ber på bus sen, sam ta le ne 
de har med alle de mø ter på tre og noen 
gan ger fire uli ke språk – det er jo alt det te 
som sam men er med på å le ven de gjø re 
både kul tur og hele le ve set tet i vår re gi on. 

På vei mot Ka ras jok
Toi vo star ter opp bus sen. Nå er det på 
tide for oss å ta far vel. De skal mot Else 

Maries hjem sted Ka ras jok, han skal til 
finsk side. Selv om de res rul len de ar beids
plass er ned lagt, er det frem de les håp for 
Ut sjokde len av det tid li ge re ned slags fel
tet til bok bus sen. Tana/Nes se bybus sen 
be står, og i star ten av 2020 ble det klart 
at de fikk Ut sjo ki med på laget. På finsk 
side er det sta ten som går inn med støt te. 
De så ver di en i til bu det. 

Duo en har fått mye å ten ke over på 
tu ren hjem. Nå ven ter nye da ger som 
an sat te i Ka ras jok kom mu ne. Else Ma rie 
på bib lio te ket, Toi vo som vakt mes ter. 
Den ne da gen på vei en ble ikke helt som 
for ut sett. 

– Det var vir ke lig over ras ken de å se 
hvor mye vi har be tydd for så man ge. 

Jeg må inn røm me at jeg ble rørt fle re 
gan ger. Det had de jeg ikke sett for meg 
da vi kjør te ut i dag tid lig, sier Else 
Ma rie. 

LIV LAGA FOR UTSJOK 
 – en stund til
Tana/Nesseby-bokbussen har gjort 
en avtale med Utsjok om at de 
foreløpig kjøper bokbusstjenester 
for 2020. I løpet av sommeren 
2020 vil de evaluere avtalen for å 
vurdere hvordan den fungerer og 
om Utsjok fra 2021 skal innlemmes 
som en av eierkommunene og 
fortsette driften sammen med 
Tana/Nesseby.

Utsjok kommune søker om 
midler direkte fra staten til dette 
formålet. De har en tilskuddsord-
ning der man kan søke om grenseo-
verskridende samarbeid med 
bokbusser.

Sør-Varanger kommune har 
kjøpt tjenester fra Tana/Nesseby 
siden 2013. De vil i 2020 fortsette 
med dette, men tilbudet vil bli 
redusert til 25 % av det det har 
vært frem til nå. Altså færre stopp. 
Dette fordi prisen på bokbusstilbud 
har gått kraftig opp etter at de 
mistet en stor del av støtten fra 
Sametinget.

(Kilde: Sametinget, Karasjok kommune,  
Tana/Nesseby bokbussen) 

GIRJEBUSSE KÁRÁSJOHKA-OHCEJOHKA-PORSÁNGU
• Karasjok kommune har hatt 

bokbussamarbeid med kommunene 
Porsanger og Utsjok i Finland i 30 
år. Bokbussen har hatt gratis utlån 
av samisk, finsk, kvensk og norsk 
utlånsmateriell. Karasjok kommune 
er vertskommune og har arbeidsgi-
veransvaret for tre stillinger på 
bokbussen. 

• I løpet av de årene har bokbussen 
hatt 342 709 registrerte utlån og 
kjørt over 690 000 kilometer. På 
sine ruter har bussen besøkt gårder, 
hus, skoler. barnehager, institusjo-
ner og sykehjem.

• Bokbussen har i tillegg vært et 
møtested hvor publikum kan møtes 
og prate samisk, kvensk og finsk. 
Samisk har vært hjertespråket, som 

har vært felles i samarbeidskommu-
nene og over landegrensen.

• Direktetilskuddet fra Sametinget til 
de 8 samiske bokbussene avvikles 
fra 1.1.2020. Det etableres en ny 
ordning for de bokbussene som 
ønsker å videreføre tjenesten. 
Sametingets driftstilskudd kan ikke 
overstige kr 500 000 pr. buss. 

• 5 av 8 busser fortsetter drifta på 
ulike måter. De som legges ned er 
Gærjah - sørsamisk bokbuss i 
Nordland og Lulesamisk bokbuss i 
Tysfjord og altså Porsanger/
Karasjok/Utsjok. 

• Det skal satses mer på å øke støtten 
til produksjon og formidling av 
samiskspråklig litteratur. I 2020 er 
summen på 5,1 millioner kroner.  

Tårer. På slutten av dagen kom tårene. Karin Larsen hos Kvensk institutt viste med hele seg hvor lei seg hun var.
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«Kan kun åpnes i Nasjonal
bibliotekets lokaler».

Om du har irritert deg over  
den meldingen i Nasjonalbiblio-
tekets nettbibliotek finnes det 
nå en løsning. Det er fullt mulig 
å få tilgang også til dette 
materialet. 

INGER STENERSEN 
SENIORRÅDGIVER  
NASJONALBIBLIOTEKET

 «Føre må let med den ne lova (Plikt av le ve
rings lo ven, red.anm.) er å tryggja av le ve
rin ga av do ku ment med all ment tilgjenge
leg in for ma sjon til na sjo na le samlingar, 
slik at des se vit ne må la om norsk kul tur og 
sam funns liv kan verta be var te og gjor de 
tilgjengelege som kjeldemateriale for 
fors king og do ku men ta sjon».

Plikt av le ve rin gen er ut gangs punk tet 
for Na sjo nal bib lio te kets sam ling. Alt 
som er ut gitt for all menn he ten i Norge, 
skal av le ve res. Ho ved hen sik ten med 
den ne inn sam lin gen er be va ring – en 
vak ker tan ke om at alt som pro du se res 
skal be va res for et ter ti den. Men ma te ria
let skal også gjø res til gjen ge lig for 
forsk ning og do ku men ta sjon. Og 
hvor dan skal det te gjø res? Be tyr det at 
en må opp sø ke Na sjo nal bib lio te kets 
lo ka ler for å få til gang? Må man rei se til 
Oslo for å få sett det te ma te ria let?

Di gi ta li se ring
Det sto re di gi ta li se rings pro gram met og 
Na sjo nal bib lio te kets mål om å di gi ta li
se re hele sam lin gen er knyt tet til 
be va ring og sik ker het, men også 
til gjen ge lig het – at en skal slip pe å måt te 
ta tu ren til ho ved sta den, og i ste det få 
til gang der en er, over hele lan det. 
End rin gen i plikt av le ve rings lo ven be tyr 
også at Na sjo nal bib lio te ket fra nå av kan 
kre ve å få tryk ke fi ler, slik at vi slip per å 
di gi ta li se re det nye som kom mer inn. 

Opp havs ret ten
Øns ket er å gjø re alt til gjen ge lig for alle, 
men opp havs ret ten må re spek te res. Når 
noe ikke er til gjen ge lig for alle, er det 
for di det ikke er an led ning til det. Det te 
sty res av norsk lov, men også av av ta ler 
med ret tig hets ha ve re. Der for har mye 
ma te ria le kun vært til gjen ge lig fra våre 
lo ka ler i Oslo. 

Høs ten 2019 star tet Na sjo nal bib lio
te ket et ett årig prø ve pro sjekt som gir 
bru ker ne enk le re til gang til mer ma te
ria le. Den nye til gan gen gis på bru ker
nes egen pc. De må bare møte opp i sitt 
lo ka le bib lio tek, og sen de inn en 
søk nad. 

Det te er en helt unik til gang til et 
me get rikt ma te ria le. Be tin gel sen er at 
det skal bru kes til forsk ning og do ku
men ta sjon. 

Opp skrif ten
Så når en bru ker stop pes av be skje den 
«Kan kun åp nes i Na sjo nal bib lio te kets 
lo ka ler», så fin nes det alt så en løs ning. 
Opp skrif ten fin nes her: https://www.nb.
no/hjelp-og-in for ma sjon/til gang-til- 
pliktavlevert-ma te ria le-i-bib lio tek/ 
(Se skjerm bil de over.)

På log ging
Bru ke ren log ger seg på med sin MinID. 
Det te kan gjø res fra egen pc el ler 
te le fon. Om det gjø res fra den ne si den, 

vil søk nads skje ma et duk ke opp, og 
bru ke ren må bare vel ge rett bib lio tek å 
sen de søk na den til. Søk na den går til det 
bib lio te ket som er valgt. En an satt ved 
det bib lio te ket går inn med rett biblio
teksnummer og pass ord fra Base 
bib lio tek. Der duk ker søk na de ne opp i 
en lis te. Søk na de ne god kjen nes ved å 
skyve på knap pen slik det er be skre vet 
over.

Når søk na den er god kjent har bru ke
ren til gang til ma te ria let som om han 
var i Na sjo nal bib lio te kets lo ka ler, på sin 
egen pc el ler te le fon. Til gan gen gjel der 
for åtte ti mer, men går ut et ter to ti mer 
ved in ak ti vi tet.

Når bru ke ren åp ner det før s te 
do ku men tet blir han bedt om å be kref te 
at det skal bru kes til forsk ning el ler 
do ku men ta sjon. Ma te ria let til bys 
gjen nom strøm ming, og kan ikke las tes 
ned el ler skri ves ut. 

En bedre til gang i alle bib lio tek
Ved den ne ut vi de de til gan gen kan alle 
lan dets bib lio tek åpne for bruk av 
ma te ria le som til nå har vært for be holdt 
be sø ken de i Na sjo nal bib lio te kets lo ka ler 
i Oslo. Slik har de et enda stør re til bud 
til sine bru ke re, og det håper vi de vil 
vi de re for mid le. 

Tilgang til Nasjonalbibliotekets materiale
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Nyåpning på Torshov
I desember åpnet Deichmans Torshov-filial på Sandaker 
senter dørene etter et halvt år med oppussing. «Deichman 
Torshov blir fortsatt det grønne og inkluderende biblioteket 
som folk i bydelen kjenner, men med en sårt tiltrengt 
ansiktsløftning», forteller Stian Færden Kristensen, 
seksjonssjef for Deichman Torshov, til Sagene Avis. 
Ansiktsløftet inkluderer nye møterom og en samlingssal, 
som kan brukes gratis fra 07 til 23 hver dag. Biblioteket 
har også fått en ungdomsavdeling med 3D-printer og 
symaskin, gamingrom og en barnekrok. I tillegg kan man 
låne med seg verktøy og frø, eller plante inne på biblioteket 
eller i takhagen, som åpner til våren. Og selvfølgelig kan 
man låne av bibliotekets 30.000 bøker.  ■

Deichman-opptur
Utlån av bøker på Deichman er i vinden igjen etter flere år 
med nedgang. Tallene fra 2019 er hele 17 prosent høyere 
enn i 2017. «Opprustingen av en rekke lokalbiblioteker 
gjennom de siste årene har vært med på å øke disse 
tallene. Det er ingen tvil om at lesegleden lever i beste 
velgående. Blant tiltakene våre er Lesefrø og Bokstart som 
er to ulike samarbeid mellom Deichman og barnehager/
helsestasjoner i Oslo, med mål om å skape et godt 
språkmiljø, og spre leselyst og leseglede gjennom bruk av 
litteratur. Vi satser også på e-bøker som tiltak for å øke 
lesegleden blant oslofolk», forteller Deichmans 
biblioteksjef Knut Skansen i en pressemelding.  ■

Horst på topp
Krimforfatter Jørn Lier Horst topper Deichmans utlånslister 
for 2019. «Noe av forklaringen på at krim er så populært, 
er spenningen, at vi ønsker svar på gåten. Vi får så lyst til å 
se om vi finner svaret på neste side, eller kanskje siden 
deretter. Plutselig har vi kanskje lest et helt kapittel», 
sier Jørn Lier Horst i en pressemelding. Men Horst er 
bekymret for at barn leser mindre enn før. «Å lese er viktig. 
Det handler om å forstå, og jo mer vi leser - jo mer forstår 
vi, og dess flere spørsmål kan vi stille. Lesing er en kilde til 
glede og kunnskap.»  ■

Telefonkioskene blir bibliotek
100 vernede telefonkiosker i hele Norge blir nå lesekiosker 
hvor du kan finne bøker og annet lesestoff. Sparebank-
stiftelsen DNB og Foreningen !les står bak prosjektet. Den 
første Lesekiosken ble åpnet på Solli plass i Oslo i desember 
av kulturminister Trine Skei Grande (V). I januar åpnet to 
lesekiosker i Tønsberg og én i Horten. Lesekioskene blir et 

tilbud i hele Norge med nytt innhold og aktivitet, og skal 
knyttes opp til lokale folkebibliotek. «Målet er å fylle lese-
kioskene med bøker og litterær aktivitet for å gjøre gode 
leseopplevelser lett tilgjengelig for det norske folk. Lese kioskene 
skal gjøre det enkelt å ta med seg og sette fra seg bøker», sier 
Vibeke Røgler i Foreningen !les i en pressemelding.  ■

Ønsker kinesiske bøker fjernet
I vinter har Meråker hatt besøk av over 40 kinesiske 
langrennsløpere som trener mot OL i Beijing i 2022 som del 
av et samarbeidsprosjekt mellom Kina og Norge. I løpet av 
besøket har den kinesiske ledelsen uttrykt misnøye med 
innholdet på Meråker bibliotek. Biblioteksjef Anne Marken 
forteller at misnøyen blant annet har blitt rettet mot en bok 
om Falun Gong-bevegelsen som har vært forbudt i Kina 
siden 1999. «Vi har hatt tre forskjellige henvendelser fra 
enkeltindivider som har bedt oss fjerne den boka. Det er 
også nevnt to–tre andre bøker i samlingen. De har sagt at 
hvis noen av de kinesiske skiløperne blir tatt med disse 
bøkene, er de redd for at de risikerer arbeidsleir eller fengsel 
i Kina», sier Marken til Adresseavisen. «Jeg har sagt at vi 
opprettholder tilbudet fra vårt bibliotek. Vi kan ikke fjerne 
innholdet i biblioteket på grunn av slike henvendelser.»  ■

•  Fagforbundet kjemper for lønna di  
og for å forbedre og forsvare medlem-
menes 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 
tillits valgte kan du få hjelp når du 
trenger det. 

•  Norges beste innboforsikring. Når du 
melder deg inn i Fagforbundet får du 
LOfavør Innboforsikring som er landets 
beste innboforsikring.

•  Stipend til videreutdanning. Fagfor - 
bundet har gode stipendordninger for 
medlemmene. Som medlem kan du få 
stipend til grunn-, etter- og videreut- 
danning og kortere yrkesfaglige kurs.

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

 

Velkommen som medlem! 
Send SMS Fagforbundet medlem 
til 1980.

Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek
|  Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
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– Livet må jo  
ha mer å by på  
enn å bore  
i tenner
«Skal jeg sitte her og reparere 
tenner i 40 år til? Har ikke  
livet mer å by på», tenkte  
Kjersti Anfinnsen for ti år  
siden. Så ble hun forfatter.

NINA KRAFT  frilansjournalist 
KNUT ÅSERUD  foto
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Navn
Kjersti Anfinnsen

Født
1975 i Bodø, oppvekst  
i Askim og Holmestrand. 

Bor
Oslo

Sivilstand
Alenemor for to barn

Yrke
Tannlege og forfatter

Har gitt ut to romaner 
De siste kjærtegn 
Det var grønt
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Kjers ti An finn sen kun ne vel ge ut dan
nings ret ning på øver ste hylle et ter 
vi de re gå en de. Hun fant det na tur lig å 
søke seg mot en ten me di sin el ler 
tann le ge stu di et. Og hun har ikke ang ret, 
hun tri ves bedre og bedre med å ar bei de 
som tann le ge. 

– Men jeg kom i en meningsløs
hetskrise et ter de før s te åre ne som 
ny ut dan net, for tel ler hun, hvor jeg ikke 
ev net å se mitt eget potensiale for vi de re ut
vik ling for di jeg var alt for redd for å gjø re 
feil. Og still stand er ikke helt min greie. 

Tok et opp gjør
– Jeg måt te be gyn ne å søke et ter and re 
må ter å ut vik le meg på, og tok en lang 
ten ke run de rundt hva det var jeg 
egent lig ville i li vet mitt. 

Hun had de all tid skre vet, så skri ving 
var et na tur lig sted å søke til.

– Jent un gen jeg en gang var, lik te å 
leke bib lio tek ale ne på bar ne rom met. 
Men selv om det var na tur lig både å lese 
og skrive da, had de jeg ald ri noen vi sjon 
om at jeg kun ne bli for fat ter, for kla rer 
hun. 

Kjers ti had de også all tid reist mye, 
for fa ren var pi lot i SAS, og hun le ver te 
rei se re por ta sjer om Eti o pia, Co lom bia 
og Sri Lanka til Va ga bond, Af ten pos ten 
og and re avi ser. En dag gikk hun til en 
uav hen gig gate avis i Tromsø, for hun 
men te hen nes re por ta sjer var bedre enn 
de som stod der fra før. 

Stjal klad de bø ker
Det men te re dak tø ren også, for han 
en ga sjer te henne som kul tur re dak tør. 
Det ene dro det and re med seg. Hun 
søk te seg til For fat ter stu di et i Tromsø 
hvor Liv Lund berg var kunst ne risk le der 
og Stig Sæterbakken vei le der. 

– Jeg kjen te meg så hjem me i 
lit te ra tu ren, og viss te med en gang at 
det te kom mer jeg til å hol de på med 
res ten av li vet. 

Et ter de bu ten i 2012, søk te hun seg 
til Skri ve kunst aka de mi et i Bergen. 

– For et pri vi le gi um det var å få sit te i 
ti me vis i et stil le rom uten ver dens støy å 
dis ku te re teks ter! El ler bare høre på 
læ rer nes, Ped ro Car mo naAl va rez og 
Gun nar Wær ness, es say is tis ke ord veks lin
ger. Synd det ikke ble laget noen podcast 
fra de se an se ne der. I til legg fikk man 
til ba ke mel din ger på egne teks ter. Det kan 
jo være ube ha ge lig, men jeg lær te enormt 
mye av det. Kon struk tiv kri tikk er noe 
jeg har om fav net. Å tåle sine feil i ste det 

for å for tren ge dem el ler skyl de på noen 
and re, er ut vik len de. 

– Drøm te du som barn om å bli 
tann le ge el ler om å bli for fat ter?

– Jeg drøm te om å bli med i Bob by
socks el ler å være bib lio te kar. Men jeg 
skrev hele ti den – helt si den jeg lær te å 
skrive. Jeg stjal klad de bø ker på sko len, 
som jeg laget bø ker av med dikt og 
pro sa, om dyr og men nes ker.

– Hus ker du noe av det du skrev i dem?

– ”Bes te far er død
han lig ger un der snø
Han fikk en vold som smer te,
Han had de vondt i hjer tet.”

Hun de kla me rer bar ne dik tet med et 
smil, men uten å vir ke det mins te flau.

– Jeg var glad i bes te fa ren min, som 
døde da jeg var syv. Vi som var barn fikk 
ver ken være med i be gra vel sen el ler 
sor gen. Der av dis tan sen og lett he ten. 

For bil der
– Du var jo 37 da du de bu ter te. Hvor for 
skjed de det ikke før? 

– Jeg tror det kan kom me av at jeg 
ikke had de noen re el le for bil der. Det var 
få kvin ne li ge for fat te re som jeg kun ne 
iden ti fi se re meg med i opp veks ten. Og 
jeg kom ikke fra noe mil jø hvor noen 
se ri øst spur te seg om de skul le bli 
kunst ne re. Men vi had de all tid bok hyl
le ne ful le.

Hun for tel ler at mo ren hen nes, som 
var fra Var an ger, er sy ke plei er og en 
so si al even ty rer, mens fa ren, som er fra 
Jæ ren, var jageflyver før han be gyn te i 
SAS, og er glad i jakt, fiske og sport. 

– Berg ljot Ho bæk Haff bod de 
fak tisk i nær he ten av der jeg voks te opp 
i Hol me strand – men jeg opp da get 
henne ikke før jeg ble vok sen da jeg ved 
en til fel dig het les te Skjø gens bok. Hun 
ville vært et flott for bil de for meg som 
ung. Olav Duun og Kåre Holt var også 
sam byg din ger noen ge ne ra sjo ner 
bak over. Det var de vi lær te om på 
sko len, det var de som ble vist frem, og 
de iden ti fi ser te jeg meg ikke med. 

– Håper du en gang å kun ne leve av 
skri vin gen og slut te være tann le ge?

– Jeg tror ikke det. Det fin nes så mye 
å ut fors ke på beg ge fel ter, og jeg er 
utro lig nys gjer rig og vi te be gjær lig. Jeg har 
fått et mye sun ne re og mer ut vik len de 
for hold til meg selv nå, sær lig ved å leg ge 
mer ke til hvor dan man ge menn ten ker. 
Det er fa sci ne ren de hvor ri si ko vil li ge 

noen menn er. Hvor godt de tak ler å 
gjø re åpen ba re feil, hvor lett de kom mer 
unna med det, hvor mye noen læ rer av 
sine feil og hvor gode de kan bli på grunn 
av det. Jeg har be gren set meg selv alt for 
len ge. Dess uten tror jeg det er sunt at jeg 
har mine fas te plik ter. Det or ga ni se rer 
da ge ne mine og gir fas te ram mer. Om 
ikke ram me ne mine var fas te, ville jeg 
sann syn lig vis druk ket alt for mye vin! 
Sann syn lig ville jeg hatt dår lig og usta bil 
øko no mi, og be kym ret meg mye over det 
i ste det for å skrive. 

Katte mord og en som het
An finn sen har gitt ut to ro ma ner hit til, 
Det var grønt i 2012 og De siste kjær tegn, 
som kom i fjor. I mot set ning til en del 
and re de bu tan ter, er det ty de lig fra 
før s te stund at hun ikke først og fremst 
skri ver om seg selv.

Den før s te ro ma nen hand ler om en 
mid del ald ren de mann lig tann le ge, som 
får an svar for sin el le ve åri ge sønn et ter at 
gut tens mor er død. Ho ved per so nen, 
”Kjellemann” som den al ko ho li ser te 
mo ren hans kal ler ham, er en for sof fen 
og so si alt iso lert fyr som le ver fra hånd 
til munn i en gørrskitten lei lig het. 
Katte mord, en druk net tvil ling bror og 
tan ker om selv mord er in gre di en ser i en 
bok som er rea lis tisk, klok og tid vis 
vel dig vit tig. 

I ro man num mer to be ve ger 
for fat te ren seg enda len ger unna sin 
egen umid del ba re er fa ring ved å leg ge 
hand lin gen til Pa ris, hvor hun selv ikke 
har vært de siste fem ten åre ne, og gjø re 
ho ved per so nen sin, Bir git te, til en 
pen sjo nert kvin ne lig, norsk født hjer te
kir urg som le ver et en somt liv og kun 
snak ker med søs te ren sin på skype. 

– In gen av de to ho ved per so ne ne har 
hatt noen god og trygg opp vekst, og har 
hel ler ikke tatt et så se ri øst opp gjør med 
hvor dan til knyt nings trau me ne fra 
barn dom men har på vir ket dem, at de 
kan sy nes synd på det bar net de en gang 
var. De fin nes en av spalt ning og der med 
en evig leng sel i beg ge, som de nes ten 
kan ane. Det pre ger og be gren ser dem at 
de er stengt ute fra de ler av sitt eget 
fø lel ses liv, kom men te rer hun. 

Dis ku te rer med pa si en te ne
– Hvor for dis se – i hvert fall sett uten ifra 
– svært uli ke og en som me ho ved per so ne ne?

Det gir kunst ne risk fri het å vel ge 
ho ved per so ner som er ve sens for skjel li ge 
fra meg selv. Dess uten er jeg vant til å 
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set te meg inn i hvor dan and re men nes
ker har det.

– Folk snak ker med tann le gen sin, som 
med fri sø rer og fot pleie da mer?

– Nett opp. Man må kun ne set te seg 
inn i hvor dan et an net men nes ke har det 
for å gjø re be hand lin gen på best mu lig 
vis. Jeg mø ter man ge men nes ker i 
sår ba re si tua sjo ner. Jeg er helt av hen gig 
av min sen si ti vi tet for å tolke men nes
ke ne jeg mø ter. Og jeg er like av hen gig 
av min egen føl som het i skri ve ar bei det. 
Det er lett å set te seg inn i tan ke og 
hand lings møns te ret til et men nes ke som 
er helt for skjel lig fra meg selv. 

Kvin ne-pio ner
Det siste er jo en in ter es sant ob ser va sjon, 
vi kan vente oss mye rart fra un der 
over fla ten alt så. For ytre sett vir ker 
opp havs kvin nen til de to aso si a le 
ho ved per so ne ne ut pre get so si al – og 
spor ty, vel kledd, pen og vel lyk ket. 

– Kri tik ken, som forøvrig har vært 
svært pen, har bitt seg mer ke i at dine 
ho ved per so ner er tem me lig aso si a le. Men 
jeg li ker Kjellemann og Bir git te, jeg...

 – Jeg li ker dem også. Sær lig Bir git te. 
Hun er en im po ne ren de kvin ne av sam me 
ka li ber som for eks em pel Gro Har lem 
Brundtland og Åse Kleveland. På en måte 
har jeg laget meg et for bil de; en pio nér i 
sitt yrke som hjer te kir urg, for di hun som 
kvin ne var tykk hu det og ta lent full nok til å 
klat re øverst i et hie rar ki som var og er 
manns do mi nert, sier An finn sen. 

– Vet du hvor man ge kvin ne li ge 
hjer te kir ur ger det er i Norge – selv i dag? 
Fire. De fire før s te. Jeg måt te plas se re 
Bir git te i New York for at hun kun ne være 
pen sjo nert fra en slik topp stil ling. Am bi si
ø se kvin ner på manns do mi ner te are na er 
får lite med vind. I for bin del se med 
re sear chen til De siste kjær tegn har jeg lest 
man ge ar tik ler om hvor for ut inn tat te både 
kvin ner og menn er, og at det te brem ser 
li ke stil lin gen i de le den de po si sjo ne ne for di 
kvin ne ne sta dig mø ter på sub ti le bar rie rer. 
Bir git te kla ger ikke over alle hers ke tek nik
ke ne hun har vært om rin get av i kar rie ren 
sin, hun har et ny de lig bull shitfil ter, kal ler 
mot stan den for barns lig he ter, og fo ku se rer 
på å for be re de seg til det ar bei det hun skal 
ut fø re. 

– De før s te kvin ne li ge pi lo te ne ble 
kalt ”anoth er emp ty kitch en.” Når vi vet 
at man pres te rer bedre der som man har 
tro på seg selv, blir en slik sjar gong et stort 
hin der. Det er van ske lig å sto le på egne 
fer dig he ter når om gi vel se ne ikke gjør det. 

Dø den
– Du er jo kun 43, det er vel gan ske tid lig 
å ten ke på de al ler siste kjær tegn?

– Jeg er vel dig glad i li vet! Barns lig 
glad i li vet fak tisk. Kan skje nett opp 
der for be gyn ner jeg å for be re de meg 
tid lig, sier for fat te ren. 

– El ler vik ti ge re – hvis jeg er så 
hel dig å bli gan ske gam mel, vil jeg 
kom me til å opp le ve død, ulyk ker og 
syk dom blant kjen te og kjæ re i åre ne 
som kom mer, det har al le re de be gynt å 
skje på grunn av al de ren jeg har. Jeg 
kom mer til å måt te tåle å tak le mye sorg, 
og er vel dig klar over alt jeg skal mis te. 

Det er jo helt for fer de lig!  
– I bø ke ne dine fin ner jeg en dø en de 

ho ved per son, en død eks kjæ res te og mor, 
en død katt, en død tvil ling bror (druk-
ning), en søs ter som etterhvert dør, en død 
ka fe eier-venn, en nes ten-død far og sønn 
et ter bil ulyk ke, pe li ka ner som be går 
selv mord når de blir gam le ...

– Dø den set ter ting i per spek tiv. 
Be visst he ten om dø den gjør at jeg både 
set ter mer pris på li vet ge ne relt og tid vis 
bry ter meg løs fra for nuf ten. Siri 
Hus tvedt har noen gode set nin ger om 
det te i ro ma nen Som me ren uten menn: 
«Vi bæ rer alle luk ten av dø de lig het, og vi 

Tap. Jeg kommer til å måtte tåle 
å takle mye sorg, og er veldig  
klar over alt jeg skal miste.  
Det er jo helt forferdelig!

KJERSTI ANFINNSEN  I  PORTRETTET

BOK OG BIBLIOTEK 1–2020  I  19



kan ikke vaske den av. Det er ikke noe 
vi kan gjø re med den, enn kan skje bry te 
ut i sang.» 

Ek si sten sia lis tisk
– Hvor dan vil du selv be skri ve lit te ra tu ren 
din?

– Ek si sten sia lis tisk, sier An finn sen.
– Bir git te, som når vi mø ter henne i 

ro ma nen ikke har så len ge igjen før hun 
selv skal dø, har hatt liv mel lom sine 
hen der hele kar rie ren der dø den kun er 
et hjer te slag unna. I sin kar rie re har hun 
opp ret tet en dis tan se til fø lel ses li vet sitt 
for å kun ne ut fø re ar bei det. Det nyt ter 
ikke å stå med hen de ne i en bryst kas se å 
bli angst full el ler trist. Feil kan bli fa ta le, 
og er alt for lite ak sep tert i me di sin. 

Det er et stort an svar alle le ger bæ rer 
med seg. Alle kom mer til å gjø re feil 
som kan få fa ta le kon se kven ser. Det er 
kan skje ikke så mer ke lig at den ne 
yr kes grup pen top per selv mords sta tis tik
ken i år et ter år, og i alle land i ver den. 
De er mer vant til å ten ke på and re enn 

seg selv, og opp sø ker sjel den hjelp. I 
til legg har de kunn ska pen og til gjen ge
lig he ten til å ut fø re et selv mord. 

– Og det fin nes ikke noe et ter liv?
– Før s te set ning i ro ma nen er: 

Gud run er død. Alt så en re fe ran se til 
Nietzsches: Gud er død. Så nei, jeg tror 
ikke det. Man kan jo håpe. Det er i så 
fall et håp uten op ti mis me. I til legg 
bæ rer Bir git te en fø lel se av at men nes ke
he tens ek si stens på jor den vil opp hø re.

Els ke og bli els ket
– Jeg sy nes at beg ge ro ma ne ne te ma ti se rer 
– til tross for åpen ba re for skjel ler – at vi 
ald ri slut ter å ha helt ba sa le be hov for å 
bli els ket, være nær, å bli sett av and re.  
Vi er ikke aso si a le pla ne ter som snur rer 
rundt uten å be rø re hver and re,  
vi er re la sjo nel le... Er det te et  
be visst bud skap?

– Jeg ten ker lite på bud skap, men er 
enig med deg. Men nes ker tren ger 
men nes ker, vi er helt av hen gi ge av 
hver and re sam ti dig som vi bæ rer en 

ek si sten si ell en som het i oss. Språket 
kob ler oss til oss selv og til hver and re. 
Jeg sy nes Sa mu el Beckett skild rer det te 
mes ter lig i Å vente på Go dot, der 
kom mu ni ka sjons kol lap sen fø rer til en 
opp le vel se av to tal frem med gjø ring. 

Til stan den blir for ster ket av at de 
fles te men nes ker ikke er seg den ne 
frem med gjø rin gen be visst. Via språket 
sø ker jeg meg mot en sann het, og 
nett opp der for krym per jeg meg over 
kli sje er og ord tak for de gir meg ikke 
kon takt med noe ekte. Det er i grun nen 
gan ske trist at så man ge men nes ker le ser 
Nesbø. 

Egen nav le er ikke alt
– Hva sy nes du egent lig om de for fat
ter ne som går mot satt vei og vel ger å 
skrive om sitt eget liv mer rettfrem?

– «Nei takk,» får jeg lyst til å rope! 
Jeg opp le ver at det fin nes en uba lan se i 
hvil ken type lit te ra tur som får mest 
pub li si tet. Det er mye let te re for me dia 
å lage sa ker om en bok hvor for fat te ren 
står frem med noe selv opp levd. Egne 
er fa rin ger er selv føl ge lig et strå len de 
ut gangs punkt for god lit te ra tur, da de 
sier noe om det å være et men nes ke. 
«Sult» av Knut Hamsun er opp fat tet 
som del vis selv bio gra fisk. Karl Ove 
Knausgårds «Min kamp 1» er et an net 
eks em pel på en glim ren de ro man. For 
ikke å snakke om alle kuns tens selv por
tret ter. 

Jeg har inn trykk av at alle som 
skri ver skjønn lit te rært bru ker stør re el ler 
mind re de ler av seg selv uan sett. Men 
hvor dei lig er ikke den fan tas tis ke 
pro sa en som fa rer av går de med det ene 
inn fal let et ter det and re, som bob ler 
over av over skudd og fan ta si, som hos 
for eks em pel Olga Tokarczuk, Gabriel 
García Már quez, Gunn hild Øye haug og 
Mi chail Bul ga kov. Av og til ten ker jeg at 
det te er lit te ra tur som fei rer seg selv, 
som sier: Så fan tas tisk å være til, slik vi 
tid vis fei rer sel ve li vet.

In ter rail 
Det te in ter vju et ble gjort før jul, men 
le ses på ny å ret. Da har Kjers ti tro lig 
al le re de vært på to ukers in ter rail. Hun 
har hele sitt voks ne liv reist mye rundt i 
ver den, for tel ler hun, de før s te åre ne 
som tann le ge bruk te hun fle re må ne der 
i året på å rei se og hun rei ser ut på nye 
even tyr an nen hver jul. 

– Sist jul var jeg på Bor neo. For ri ge 
som mer sus te jeg rundt i Mexi co med 

Trist. Det er 
i grunnen ganske 
trist at så mange 
mennesker leser 
Nesbø.
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bar na. Barna fei rer jul hos fa ren sin 
an net hvert år, og da rei ser jeg ale ne. Jeg 
både tren ger og li ker å være ale ne i 
pe ri oder, sier hun.

Den ne ju len ville hun ikke fly ”på 
grunn av fly skam”, så da hol der hun seg 
i Eu ro pa – og kjø rer mer mil jø venn lig 
tog. Hun skal ha med seg bø ker av Tone 
Hødnebø, An ton Tsjek hov, Stei nar 
Op stad, Lin da Bo ström Knausgård og 
Øy vind Berg.

Mor som hjer ne
– På toget skal jeg skrive, lese og ten ke. 
Av og til tren ger jeg å kom me meg ut av 
hams ter hjulet for å høre meg selv ten ke 
og for å for føl ge noen av tan ke ne. Det 
skjer mye ar tig i ho det når jeg er ale ne. 
Jeg drøm mer mer, men det kan og bli 
ri me lig mørkt. Tog tu rer er fine slik, man 
kan ikke flyk te noe sted. Det er be gren
set hvil ke im pul ser jeg har mu lig het til å 
for føl ge. Det blir en rei se med ukjent 
de sti na sjon, både i ver den og inn over i 
meg selv. 

– Hva vil nes te bok hand le om?
– Jeg vet ikke, sier hun. – Men nes ker 

er så kom plek se at jeg ald ri kom mer til 
å mang le noe å skrive om.

De to før s te bø ke ne hen nes var 
kor te, men det kan hun ikke love at 
num mer tre blir. De ble som de ble på 
grunn av ho ved per so nens per son lig het, 
un der stre ker hun. Bir git te, for eks em pel, 
som er vant til kor te og kli nis ke le ge rap
por ter, vil snakke i kor te faktaset nin ger 
– med en god dose svart hu mor. Hun 
har kort tid igjen å leve og for tel ler kun 
det mest nød ven di ge. 

Et al ter na tiv for nes te bok – men det 
er frem de les helt i det blå – er at den 
kan ta for seg hen nes kvens ke slekt på 
mors si den, som på slut ten av 1800tal let 
flyk tet fra Torne da len til Norge. El ler 
rus sis ke krigs fan ger i Norge. 

Stem men 
Hun åp ner te le fo nen sin og vi ser et 
bil de av seg selv i noe som ser ut som en 
ruin. Det vi ser seg å være res te ne et ter 

en leir for rus sis ke krigs fan ger i Tron de
nes ved Harstad.

– På det mes te ble det stu et sam men 
1200 krigs fan ger her un der for fer de li ge 
for hold. Det an tas at så man ge som 800 
av dem døde. Det må være en av de 
mest un der be lys te his to ri e ne i Norge. 
Da fan ge ne ble fri gitt og tys ker ne bren te 
Finnmark, ble rus ser fan ge lei ren brukt til 
de tvangs eva ku er te nord fra. Mine 
bes te for eld re gjem te seg, og ble væ ren de 
i Var an ger. 

Om jeg skal skrive om det te? Vel, jeg 
må se om jeg fin ner språket til et 
men nes ke som var med på det. Når jeg 
har stem men, har jeg truf fet plan ken. 
Hvis da ut gangs ide en ge ne re rer nye 
ide er som er in ter es san te nok, kan jeg 
stå det kre ven de lø pet det fak tisk er å 
skrive en ro man. Av og til skjøn ner jeg 
ikke at jeg gid der, men jeg kla rer ikke la 
være hel ler. Hva som helst kan skje. Jeg 
har fryk te lig man ge ide er. Er lend Loe 
skri ver på man ge pro sjek ter sam ti dig, 
det har jeg også lyst til å prø ve. 

– Vi de re set ter jeg stor pris på fle re av 
bø ke ne til Kjell As kild sen, Tho mas 
Bern hard og Dostojevskij, sær lig Idio ten. 
Jeg li ker også J.M. Coet zee, han gjor de 
et sterkt inn trykk med sine ren skår ne 
sce ner i Van æ re, fort set ter An finn sen. 

– Jeg hus ker spe si elt en vold tekts
sce ne, hvor fa ren står uten for et låst bad 
og hø rer hvor dan hans dat ter blir 
vold tatt der inne, uten å ha mu lig het til 
å gri pe inn. 

– Sara Strids berg er im po ne ren de. 
Hun er en av dis se for fat ter ne hvor jeg 
ten ker: «Det te kun ne jeg ikke har gjort 
selv.» Det er noen av set nin ge ne hen nes 
som er helt ny de li ge. Sam me med Jo nas 
Has sen Khe mi ri. I Alt jeg ikke hus ker 
for svin ner ho ved per so nen hans ut på et 
dan se gulv: «Han for vand let ar me ne til 

Kjersti Anfinnsen går i bokhyllen

– Les Virginia Wolf
– Jeg leste Virginia Woolf i sommer, Mrs Dalloway. Den er  
utrolig god og klok. Hun er så elegant og presis, sier hun.

en sol opp gang og brøl te med på 
re fren get. Han gikk ned på huk og 
hvisket hem me lig he ter til det knus te 
glas set på gul vet.»

 Jeg ber henne nev ne fle re bø ker som 
har gjort inn trykk, og hun vel ger Woolfs 
Or lan do og Det syn ger i gres set, Do ris 
Les sings de but ro man, som er kor te re 
enn de fles te bø ke ne hen nes og hand ler 
om en svarthvit kjær lig hets his to rie i 
50tal lets Rho de sia. 

 Fe mi nis me
– Beg ge dis se for fat ter ne er også pro mi-
nen te fe mi nis ter?

– Ja, og da må jeg nev ne Syl via 
Plath. Glass klok ken er en slik ro man som 
jeg le ser fle re gan ger. Dø ren av Mag da 
Sza bo en an nen. Kvin nen som kledte seg 

na ken for sin els ke de av Jan Wie se er den 
ro ma nen jeg har lest flest gan ger. 

– Er det be hov for fe mi nis tisk lit te ra
tur i dag?

– Ja, så klart. Hvor man ge kvin ner i 
Norge blir reg net som bril jan te for fat te re i 
lik het med Jon Fosse og Dag Solstad? 
In gen. De kvin ne li ge for fat ter ne inn tar 
ikke le den de po si sjo ner som sine mann li ge 
kol le g er hvor de nær mest blir ge ni er klært 
og fre det. Det er som i aka de m ia: Det er 
van ske lig å bli pro fes sor, men lett å være 
det. Lig nen de kjønns mønst re ser man i 
and re manns do mi ner te di sip li ner, for 
eks em pel fi lo so fi hvor hvi te menn vel ger 
hvi te menn og kvin ne ne ikke slip per til, 
me ner An finn sen. 

– Man må spør re seg: Had de en 
kvin ne lig for fat ter fått lov til, av noe 
for lag, å skrive et seks binds verk i lø pet 
av kort tid, slik som Knausgård gjor de? 
Og ville hun fått den sam me mot ta gel
sen?

Jeg har høye for vent nin ger til hva 
pro sa is ter som Vig dis Hjorth, Ing vill 
Johansen og Mona Høv ring fin ner på i 
åre ne som kom mer. El ler Ce ci lie Løv eid. 
Hun kan finne på hva som helst, tror 
jeg, hvis hun får lov. Håper de blir noen 
skik ke lig gam le dron nin ger, som ald ri 
slut ter å gi ut god lit te ra tur.
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Han kom inn i bibliotekar-
utdanningen fra sidelinjen 
i 1978, og ble Norges første 
bibliotekprofessor. Etter mer 
enn 40 år takker Ragnar 
Audunson for seg og blir 
pensjonist.

ODD LETNES  red.

– Hvor dan hav net du i sin tid på Sta tens 
bib lio tek sko le?

– Det var på en måte til fel dig. Jeg 
var vi ten ska pe lig as si stent på et pro sjekt 
på Institutt for sam funns forsk ning hvor 
jeg var i gang med ho ved fag i stats vi ten
skap. Da pro sjek tet gikk tomt for 
pen ger, be gyn te jeg å jobbe i Hus ban
ken. Men jeg had de lyst til å kom me 
over igjen i en aka de misk sam men heng, 
og i be gyn nel sen av 1978 ble det lyst ut 
en stil ling ved Sta tens bib lio tek sko le. Jeg 
kon kur rer te da med sø ke re som had de 
lang bib lio tek prak sis, men ikke ho ved
fag. Kra ve ne til læ re re var at de had de 
ho ved fag pluss ut dan ning ved bib lio tek
høg sko len. Jeg fikk job ben på den 
be tin gel sen at jeg gjor de fer dig ho ved
fags opp ga ven. I til legg tok jeg eks amen i 
kjer ne fa ge ne in nen for re fe ran se kunn
skap, kunn skaps or ga ni se ring pa ral lelt 

med at jeg un der vis te de stu den te ne jeg 
tok dis se fa ge ne sam men med, i or ga ni
sa sjon og le del se, sier Au dun son.

– Hus ker du noen av de før s te 
 inn tryk ke ne?

– Jeg må nok si at jeg opp lev de noen 
av fa ge ne i kunn skaps or ga ni se ring som 
litt pus si ge. De var vel dig de talj ori en
ter te i for hold til den aka de mis ke 
bal las ten og det uten frablik ket jeg 
had de med meg. Jeg hus ker for eks em
pel eks amen i livs vi ten ska pe ne hvor et 
spørs mål var: «Hva står i fem te bind av 
Norges dyr?» Mye av inn hol det i 
ka ta lo gi se rings fa get var eks tremt 
de talj ori en tert. Men sam ti dig var det en 
end ring på gang. Øi vind Fris vold, som 
un der vis te i of fent li ge pub li ka sjo ner, 
noe han fort sat te med helt til han gikk 
av i 2019, var i ferd med å ut vik le fa get 
og gi det rom for re son ne ring og ikke 
bare pug ging, sier Au dun son og gjør et 
sprang fram over i tid:

– Da vi ved ut dan nin gen i 2005 
skul le gå over fra ISBD til APA som 
stan dard for re fe ran ser og kil de fø ring i 
stu dent ar bei der som bache lor og 
mas ter opp ga ver, ut løs te det en hef tig 
dis ku sjon. APAstan dar de ne, som man 
gjer ne kan se på som en prak tisk 
ord ning, fikk alt så sin ne ne i kok i 
bib lio te kar ut dan nin gen. Det som for de 
fles te er et rent prak tisk hen sikts mes sig
hets spørs mål var for noen tungt 
me nings bæ ren de. Det var en gjen klang 
av de inn tryk ke ne som møt te meg den 
gang på slut ten av 70tal let.

– Du er kjent for å ha man ge me nin-
ger. Er du en ob jek tiv fors ker, el ler er du 
også en ideo log?

– Både på 70 og 80tal let var jeg 
po li tisk ak tiv som en del av mil jø et 
rundt Norges kom mu nist par ti, og, ja, 
jeg har nok et snev av en ideo log i meg. 
Noe av det som har vært til freds stil len de 
ved å jobbe i bib lio tek sek to ren, er at jeg 
har hatt an led ning til å in ter es se re meg 
for bib lio te kets rol le. For bib lio te ke ne er 
en in sti tu sjon som skal ha en sam funns
mes sig rol le, og det er van ske lig å ten ke 
rundt den in sti tu sjo nen uten sam ti dig å 
ten ke po li tisk. Det gjel der jo i og for seg 
alle vel ferds sta tens in sti tu sjo ner.

– Kun ne du kort si hva slags syn du 
har på bib lio te ket?

– Jeg har både i Bok og Bib lio tek og 
and re ste der brukt den ne de fi ni sjo nen: 
«Et bib lio tek er en in sti tu sjon – og 
bib lio te ka re ne er en pro fe sjon – som 
med ut gangs punkt i or ga ni ser te sam lin
ger av do ku men ter – di gi ta le så vel som 
fy sis ke – ini tie rer so si a le pro ses ser 
knyt tet til læ ring, kunn skaps de ling og 
kul tur for mid ling.» Jeg vil gjer ne 
un der stre ke so si a le pro ses ser i det te 
si ta tet. I det lig ger det at fol ke bib lio te
ke ne har en de mo kra ti se rings og 
fri gjø rings funk sjon som skal bi dra til  
å gjø re inn byg ger ne best mu lig i stand 
til å fun ge re som sam funns men nes ker.

– Du skå rer høyt på aka de mis ke 
si te rings in dek ser og er høyt aner kjent som 
fors ker. Hvor dan er for hol det mel lom 
fors ke ren og ideo lo gen Rag nar Au dun son?

Vi må aldri glemme  
samfunnsoppdraget
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– Bib lio tek og in for ma sjons fag er 
i ut gangs punk tet en pro fe sjons fag lig 
di sip lin. Det be tyr at du ikke kan være 
nøy tral i for hold til forsk nin gen din 
og dens virk ning på pro fe sjo nens og 
in sti tu sjo nens ut vik ling. Ek si stens be
ret ti gel sen for forsk nin gen er at vi skal 
ut vik le både fa get og in sti tu sjo nen. Jeg 
hus ker en kon fe ran se jeg var på en 
gang der en av dem som la fram et 
pap er, pre sen ter te forsk nin gen sin som 
grunn forsk ning der prak tisk nyt te av 
re sul ta te ne ville være en hyg ge lig 
bi ef fekt. Det kan ikke vi si. Men 
sam ti dig må vi pas se på at vi ikke 
en der opp med det som kan kal les 

be kref tel ses forsk ning. Vi skal være 
kri tis ke i for hold til ek sis te re nde 
prak sis, slik at vi kan over skri de den, 
sier Au dun son.

– Hva syns du om at fol ke bib lio te ke ne 
har ut vik let seg til å bli mø te plas ser og 
are na er for of fent lig de batt? Pas ser det med 
sam funns opp dra get?

– Ja, det vil jeg si. An de len av folk 
som bru ker bib lio te ket har økt si den 
2005, an tall be søk har også økt. Nå ser 
vi også at ut lå net er i ferd med å øke 
fle re ste der. Det ty der på at bib lio te ket 
som lav ters kel til bud fun ge rer vel dig bra. 
Sam ti dig vil jeg ad va re litt mot å se på 
det nye som noe unikt nytt. Det er 

vik tig å ha med seg tra di sjo nen og 
his to ri en, og da ser vi ofte at det vi 
opp da ger som noe unikt nytt, har vært 
en del av bib lio te ket i lang tid, sier 
Au dun son.

La oss her gi plass til si tat fra Pro fes sor’n 
spal ten fra Bok og Bib lio tek nr 22018: 

«Trod de du at verk tøy bib lio tek og 
an net ut lån av utra di sjo nelt ma te ria le 
som for eks em pel sports ut styr var en 
fag lig in no va sjon? Glem det. Også det er 
en del av den fag li ge tra di sjo nen. På 
1930tal let, un der de pre sjo nen, be gyn te 
for eks em pel fle re ame ri kans ke fol ke bib
lio tek å låne ut le ker. Los Angeles Pub lic 

Forskning. Vi skal  
være kritiske i forhold  
til eksisterende praksis,  
slik at vi kan overskride 
den, mener Audunson. 
(Foto: Chrono/OsloMet)
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Li brary had de i før s te halv år 1936 en 
sam ling på 7126 bruk te le ker som ble 
ut lånt 22000 gan ger.

Trod de du at bib lio te ket som 
mø te plass og de batt are na i lo kal sam fun
net – det som kom inn i bib lio tek lo ven 
hos oss i 2013 – var en fag lig ny het? Det 
kan du i hvert fall glem me. Om det er 
noe som er en del av fol ke bib lio tek fel
tets fag li ge tra di sjon er det rol len som 
mø te plass og de batt are na. I be ret nin gen 
for fol ke bib lio te ket i St. Louis for 1911 
kan man lese at sam men med 139 
or ga ni sa sjo ner, ar ran ger te man mer enn 
1400 mø ter i lø pet av 1910. Det kun ne 
være so sia lis tis ke for en in ger el ler 
or ga ni sa sjo ner som til bød eng elsk un der
vis ning – språk ka fe er – for inn vand re re, 
mød re grup per osv.»

– Du har vært opp tatt av bib lio te ket som 
mø te plass og are na len ge, blant an net som 
le der for forsk nings pro gram met PLA CE. 
Det er nå ned felt i den re vi der te bib lio tek-
lo ven. Ten ker du at det te er en del av den 
ar ven du gir til bib lio tek sek to ren?

– Det er man ge om kring i ver den som 
har vært opp tatt av det te, men jeg tror vi 
har bi dratt. I den grad vi kan snakke om 
en arv, vil jeg nev ne be greps pa ret høy in
ten si ve ver sus lav in ten si ve mø te plas ser, 
som jeg ut vik let i en ar tik kel fra 2005. 
Lav in ten si ve mø te plas ser be tyr are na er der 
en eks po ne res for and re ver di er og 
in ter es ser enn de en selv har – noe som er 
eks tremt vik tig i da gens sam funn og der 
bib lio te ke ne har et helt spe si elt po ten si al. 
Hvis vi ser på Lit te ra tur hu set i Oslo, vil vi 
finne fle re lik nen de ak ti vi te ter som i 
bib lio te ke ne, men for å spis se det, 
pub li kum vil stort sett være le se re av 
Mor gen bla det og Klas se kam pens kul tur si
der. Det blir noe smalt og ho mo gent over 
det. Bib lio te ket der imot re pre sen te rer 
mang fol det i sam fun net. Jeg håper 
forsk nin gen vår kan hind re at bib lio te ke ne 
går i Lit te ra tur husfel la når de skal ut vik le 
seg fram over, men fort set ter å av spei le 
mang fol det i sam fun net.

- Har bib lio te ke ne og bib lio te ka re ne en 
fram tid?

– Et av spørs må le ne vi tar opp i 
Almpubpro sjek tet er om den nær mest 
alt om fat ten de di gi ta li se rin gen fak tisk 
ska per be hov for fy sis ke mø te plas ser, 
som bib lio te ke ne. Vi har ikke kon klu
dert i forsk nin gen, men det kan vir ke 
som om det er en sam men heng her. Og 
ser vi på bruk av bib lio tek, der hver 
enes te om drei ning på di gi ta li se rings

skru en fra 1980tal let og fram over har 
vært fulgt av økt bib lio tek bruk, fram står 
bib lio te ke ne som mer re le van te enn 
noen gang.

– Det an set tes sta dig fle re med helt 
an nen ut dan ning enn den man får ved 
Os lo Met. In ne bæ rer det te en trus sel?

– Bib lio tek fors ke ren David Lan kes, 
som kom mer på Almpubpro sjek tets 
av slut nings kon fe ran se (20.1.2020, red. 
anm.), me ner at bib lio te ket blir en 
sta dig mer kom pleks in sti tu sjon, og en 
bib lio te kar ut dan ning kan ikke ut dan ne 
fol k som til en hver tid kan gå inn i en 
hvil ken som helst stil ling i et bib lio tek. 
Det er na tur lig at det i de sto re bib lio te
ke ne vil være be hov for en kom pe tan se 
som går uten for den man kan få på for 
eks em pel bib lio te kar ut dan nin gen ved 
Os lo Met. Jeg tror også det kan være 
både sunt og for fris ken de at vi får inn 
nye per spek ti ver. Men jeg tror sam ti dig 
at det er helt av gjø ren de at det hele 
ti den fin nes en kjer ne av per so na le i 
bib lio te ke ne med so lid bib lio tek fag lig 
kom pe tan se, og høy be visst het om hva 
som er bib lio te kets rol le i sam fun net. 
Det å re flek te re rundt det, er det først 
og fremst bib lio te kar ut dan nin gen som 
kan. En fel les ut dan ning er også med på 
å ska pe et fag lig nett verk som bin der 
fag mil jø et sam men og det er vik tig for 
den vi de re ut vik lin gen av bib lio te ke ne. 
Hvis ut vik lin gen mot å an set te folk med 
an nen ut dan ning går for langt, tror jeg 
det kan være far lig for in sti tu sjo nen.

- Hvor dan ut dan ne gode le de re til 
bib lio tek?

– Jeg kun ne ten ke meg å nev ne 
fors ke ren Phi lip Selznick og hans tan ker 
om In sti tu sjo nell le del se og det han 
kal ler le del sens stats manns di men sjon. 
In sti tu sjo nell le del se er ikke først og 
fremst knyt tet til be slut nin ger og 
re sul ta ter, men til å bi dra til at det 
ver di grunn laget som kon sti tue rer 
in sti tu sjo nen over le ver gjen nom en 
end rings pro sess. El ler som han for mu le
rer det i den nors ke ut ga ven av klas si ke
ren Lead er ship in Ad mi ni stra tion: «Et 
uni ver si tet som le des av ad mi nist ra to rer 
uten en klar opp fat ning av hvil ke 
ver di er som skal vir ke lig gjø res, kan 
mis lyk kes full sten dig, sam ti dig som 
uni ver si te tet sta dig blir stør re og fas te re 
for ank ret». In sti tu sjo nell le del se be tyr 
der med at le del sen når man skal ut vik le 
bib lio te ket i for hold til nye krav, for 
eks em pel kra vet om å være en mø te
plass, må re flek te re over hva et fol ke bib

lio tek i ut gangs punk tet er og hvil ke 
kon se kven ser det får for bib lio te kets 
sær skil te rol le som mø te plass. Nå er nok 
bib lio te ket mind re in sti tu sjo na li sert enn 
man ge and re virk som he ter – for 
eks em pel sko len el ler feng sels ve se net 
– og det gir et stør re fri hets rom for hva 
man kan gjø re. Det gir mu lig he ter og 
det le der til va ria sjon. Men sam ti dig: 
nett opp det te sto re fri hets rom met gjør 
det eks tra nød ven dig med re flek sjon 
for ank ret i in sti tu sjo nell be visst het. 
In sti tu sjo nell le del se be tyr kort for talt å 
vite hvem man er. Det te må være et helt 
sen tralt ele ment i bib lio te kar ut dan nin
gen.

– Hva syns du har vært mest po si tivt i 
de 40 åre ne du har vært an satt ved 
ut dan nin gen?

– Hvis jeg skul le peke på én ting, må 
det være at aka de mi se rin gen har vært 
vik tig. Men som jeg har pekt på, er det 
vik tig at aka de mi se rin gen er pro fe sjons
for ank ret. For en fors ker som for 
eks em pel er opp tatt av kreft, vil forsk
nin gen være et mid del for økt inn sikt 
som vil kun ne gi bedre kreft be hand ling. 
På sam me måte må vår forsk ning 
in nen for bib lio tek fag ret te seg mot å 
løse ut ford rin ger og opp ga ver ute i 
prak sis fel tet på en bedre måte.

– Ser du noe ne ga tivt?
– I til legg til den ut ford rin gen jeg 

har pekt på oven for om å ta vare på og 
styr ke den bib lio tek fag li ge kom pe tan
sen, vil jeg peke på noe som har vært 
ne ga tivt i ut vik lin gen, nem lig det at 
man ved bib lio te kar ut dan nin gen ikke 
len ger kan til by et ter og vi de re ut dan
ning til etab ler te bib lio te ka rer. Vi had de 
tid li ge re en be vilg ning som ga rom for 
40 heltidsstudentekvivalenter – det 
be tød hund re vis av bib lio te ka rer på kurs 
hvert år. Det te til bu det var i vir ke lig he
ten en svært frukt bar måte å for mid le ny 
og forsk nings ba sert kunn skap ut i fel tet 
på. Vi har fort satt noen slike are na er for 
for mid ling, for eks em pel Kunn skaps or
ga ni sa sjons da ge ne og and re kon fe ran ser, 
for eks em pel av slut nings kon fe ran sen på 
Na sjo nal bib lio te ket for Almpubpro
sjek tet. Sam ti dig vil jeg peke på Bok og 
Bib lio tek som en vik tig for mid lings 
ka nal, noe jeg be visst bruk te Pro fes
sor’nspal ten min til i mer enn 15 år.

Vi tak ker for in ter vju et og øns ker Rag nar 
Au dun son lyk ke til som pen sjo nist, og ser 
fram til fle re gode og tan ke vek ken de 
inn legg i Bok og Bib lio tek i fram ti den.
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Ungdomsbøkene blir både hylla 
og sett ned på. Men om ikkje 
dei kan redde lesinga blant 
unge, kven kan det då?

MARIA PILA SVÅSAND  frilansjournalist

Det blei så godt som er klært kri se då 
re sul ta ta frå den siste PISAun der sø
kin ga vart pre sen ter te i star ten av 
de sem ber. Leseferdigheitene går ned
over, ein fi re del av gutane i un der sø

kin ga vil ha pro blem med å lese leng re, 
ukjen te tekstar. Ungdomen les mind re 
og mind re, og un der halv par ten les på 
fri ti da. 

Le se plikt
På År stad har skulebiblioteket sett i gang 
eit pro sjekt som skal få elevane til å lese 
meir, et ter ini tia tiv frå bib lio tek sjef 
Sunniva Rel ling Berg. No les alle elevane 
som går fyrs te året i tjue minuttar kvar 
dag. Det blir lånt tid frå alle moglege 
ti mar, og sjølv om det er nokon som 
syns det er litt rart å ta av til dømes 
verkstadtida til elektrofagelevane, er 
pro sjek tet så po pu lært at dei håpar å få 
ut vi da til påbyggklassane nes te år.

 Når me har le sing heilt på slut ten 
av da gen, hen der det me blir sittande 
med boka et ter at ti men er fer dig, sei er 
Ahmed Omar, ein av elevane i pro sjek
tet.

Han er inn om bib lio te ket, og 
bib lio te kar Eli sa beth Ir gens Casén Pihl 
skyndar seg å spørje korleis han likar 
boka ho har an be falt han, «Udyr» av 
Kris tine Tof te.

 Den er kul. Eg kjen ner meg vel dig 
godt igjen, sei er Omar.

Ka me ra ten Ar turs Grigorjevs held på 
si side på med «Nora el ler brenn Oslo 
brenn», som han likar godt, men han er 
ikkje heilt vane med å lese for le sin ga si 
skuld.

Ungdomsredninga

Stornøgd. Ahmed Omar er stornøgd  
med boka han held på med. Bibliotekar 

Elisabeth Pihl håpar det fører til  
at han les fleire bøker.

UNGDOMSREDNINGA  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 1–2020  I  25



– Dei fyrs te ti minuttane av le se ti da 
er eg ofte litt ukon sen trert, men så kjem 
fly ten, sei er han.

Grigorjevs er hel ler ikkje blant dei 
som syns le sing var vel dig spennande før 
han starta, og Ir gens har laga ein av ta le 
med han om ein li ten pre mie når boka 
er fer dig. 

På År stad er det ung doms bø ke ne 
som er klart mest ut lån te, men dei står 
sam an med dei and re skjønn lit te ræ re 
bø ke ne, og er ikkje merkt med anna enn 
ein M på bok ryg gen. 

Red nin ga
– Ung doms bø ke ne kan red de oss frå dei 
dårlege Pisatala, sei er Stig El vis Fur set 
ved Buskerud fyl kes bib lio tek. 

Un der ung doms bok slep pet i 
Dram men før jul var han ein av dei som 
sto på sce nen for å pre sen te re årets 
bø ker. Men det er nokre men.

– Ein er av hen gig av at ung doms bø
ke ne blir for mid la, og ikkje ber re 
ståande i ein kas se frå Kul tur rå det, og 
der må både for la ga, bokhandlarane og 
lærarane skjer pe seg, sei er Fur set.

Det er som kjent svært ulikt kva 
bibliotekstilbod, og ikkje minst kva 
bibliotekartilbod som fins på skulane. 
Men Fur set mei ner dei som er, gjer ein 
god jobb med å for mid le bø ker også til 
ung dom. And re de ler av bok bran sjen er 
han ikkje like im po nert over.

– Det er jo ung doms bø ker som sel 
best i ut lan det! Men for la ga her heime 
har grodd fast i ein ide om at ung doms
bø ker ikkje sel, sei er han.

Og om ein tek ein run de i bokhand
larar og nettbokhandlarar, så er det ikkje 
ung doms bø ke ne som mø ter ein fyrst. I 
butikkane må ein gjer ne inst i lo ka let 
for å finne rik tig hylle, og det er ikkje 
noko ung doms bord med tilbodsbøker 
ved inn gan gen. I så godt som alle and re 
mark na der, er tenåringar blant dei 
viktigaste mål grup pe ne, og kjø pe kraf tig 
ung dom held liv i mang ein mil li onær. 
Er det noko den nors ke bok bran sjen 
ikkje har skjønt?

 Har ry Potter, Twi light, Hun ger 
Games og John Greene er jo enor me! 
Og dei har hordar av fans i alle aldrar, så 
moglegheitene fins der jo, sei er Fur set.

Li ke vel er det få meldingar av 
ung doms bø ker i me dia, dei får lite 
salsstativplass i bokhandlaren, og Fur set 
trur bok bran sjen ikkje ser po ten si a let.

 Bokhandlarane har be stemt seg for 
at ung dom ikkje kjø per bø ker, og at 

det te er vanskeleg å sel je, så dei pri ori te
rer ikkje des se bø ke ne i det heile.

Men om ikkje bø ke ne er synlege 
ver ken i butikkar el ler i me dia, er det jo 
vanskeleg for ung dom å kjøpe dei. Men 
det er ofte and re vaksne, for eld re el ler 
lærarar, som er portvoktarar for kva 
ungdomar les. Iføl ge bibliotekarane Bok 
og Bib lio tek har snak ka med, så vert 
ung doms bø ke ne ofte un der vur der te av 
lærarane og.

 Man ge lærarar er kon ser va ti ve, 
særleg på vidaregåande, og let ikkje 
elevane skrive analysar av ung doms bø
ke ne. Ein skal li ke som lese den se ri ø se 
lit te ra tu ren, sei er Fur set.

Og det utsegna gir ekko heilt til 
Bergen og År stad vidaregåande sku le.

Fri le sin ga
– Det er ei skam at ung doms bø ke ne blir 
sett på som dårlegare lit te ra tur! Det er så 
enormt my kje bra bø ker som ikkje får 
den merksemda dei fortener, sei er Pihl.

Om ein tek det for gitt at å lese 
bø ker vil auke leseferdigheitene, gir det 
meining å sjå på ung doms bø ke ne. Dei 
prø ver å lok ke til seg dei grup pe ne som 
les minst, men klarar dei eigentleg det? 
Iføl ge Pihl er ein del av pro ble met at 
elevane ikkje opp le ver å lese bø ker dei 
kjen ner seg att i på skulen.

– Det er vik tig at ung dom får lese 
fritt! Dei må få velje kva dei vil lese, og 
det bør ikkje all tid vere krav om å skrive 
analysar og samandrag et ter på, det 
øydelegg for le se gle da, sei er Pihl.

Bib lio te ket på År stad Vidaregåande 
sko le i Bergen er det ein kal lar eit 
mot sett case. Her er det gode lesestolar, 
mas se bø ker, og ikkje mind re enn tre 
til set te (rett nok to på del tid). Det sitt 
klyn ger med tenåringar rundt for bi, 
fri mi nut tet er snart over og det klaprar i 
tas ta tur over innleveringar som er nes ten 
fer di ge. I ein krok mel lom eit vindauga 
og ei bok hyl le, sit ein li ten gjeng og 
pratar og tryk ker på mobilane sine.

Ein stad å vere. Biblioteket på Årstad Videregående Skole i friminuttet. F.v. Ruby Jasmin, Emma 
Jakobsen, og Simyrna Kaiasman er litt lunkne til å lese bøker. Hussain Elmaz har funne lesegleda i 
Anne Franks dagbok.
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– Eg likar ikkje så godt des se 
le se ti de ne, men det kan hen de det blir 
be tre om eg by ter bok, eg likar ikkje så 
godt den eg har no, fortel Simyrna 
Kaiasman. 

Ven nin na Emma Ja kob sen er einig. 
Men frå sto len ved sida av, mel der 
Hussain El maz at han har fått eit nytt 
og be tre syn på å lese bø ker.

– Eg likar det. Det er så man ge 
spennande bø ker, men eg held framleis 
på med den fyrs te i det te pro sjek tet. Det 
er Anne Franks dag bok, og den er vel dig 
god, sei er han.

Og den ne ves le gjen gen il lust re rer 
ak ku rat det Pihl mei ner.

– Me ser jo at om dei ber re finn rett 
bok, så blir dei hekta, sei er Pihl.

Å kjen ne seg att
I eit in ter vju med NRK Kul tur stri pa i 
star ten av de sem ber, fortel Ze shan 
Sha kar, forfattaren bak «Tan te Ulrikkes 
vei», at et ter å ha elska Ro ald Dahl og 

lese mas se som barn, had de han eit 
opphald i le sin ga frå han var 11 til han 
var rundt 19. På vidaregåande had de dei 
i lek se å lese Beat les av Lars Saa bye 
Christensen, og alle – også dei som ikkje 
lik te å lese – var hekta og opp slukt. 

På År stad vidaregåande sku le såg 
norsklærar Thor Sol tvedt allereie på 
nittitalet at om ungdomane skul le bli 
glad i å lese, måt te dei finne bø ker dei 
kun ne kjen ne seg att i. Der med skreiv 
han dei sjølv, og «His to ri en om Glenn 
An ton» blei den fyrs te av 18 ung doms
bø ker som i stor grad handlar om mil jø 
rundt den vidaregåande skulen ved 
Danmarks plass i Bergen. 

– Det er fleire som har for talt meg at 
dei ald ri had de lese ei bok før dei las ei 
av mine, og at dei opp lev de det som 
stort at det fans bø ker dei kun ne kjen ne 
seg att i, sei er Sol tvedt. 

Og då kan det kan skje bli kult å lese 
blant ung dom og.

– Det skjer ofte noko mel lom 
ungdomsskulen og vidaregåande. Eg har 
ein elev som lå ner mas se bø ker og står 
på ven te lis ta til nye titlar, men som latar 
som han ikkje likar å lese. Det er ikkje 
kult å lese på vidaregåande, då er bø ker 
noko som høyrer med skulearbeidet, 
sei er Pihl.

Ikkje over tydd
Fleire dei me mø ter på bib lio te ket, er av 
dei som ikkje pleier å lese for moro 

skuld. Få av dei les meir enn dei må 
enda, men man ge av dei har i alle fall 
fun ne ei gle de i det. Og det er ka te go
ri en ung doms bø ker det går mest i. På 
År stad er det dei bø ke ne med ein M 
klistra på ryg gen. M for «mo den 
ung dom». Men ung doms bø ke ne blir 
ikkje skilt ut i eigne hyl ler, og det er Pihl 
glad for.

– Ein ro man er ein ro man, og alle 
bur de stå i same hylla. Det blir for 
sne vert å dele dei inn et ter al der. Og 
ung doms tit te len kan skrem me vekk 
lesarar, både dei som fak tisk er i 
mål grup pa, men å putte dei i eigne 
rom og eigne hyl ler gjer også at vaksne 
ikkje les dei, og det bur de dei, sei er 
Pihl.

Ho skul le ynskje ein kun ne lære av 
fan ta sylit te ra tu ren. Der er bø ke ne rett 
nok sett i same hylle, men på tvers av 
al ders seg ment, og dei same bø ke ne har 
fans i dei fles te aldrar. Det same tema 
vart dis ku tert my kje i fjor vår, et ter at 
Ida Jackson skreiv saka «Ung doms lit te
ra tur er lit te ra tur» og ville ta vekk skil let 
mel lom ung doms lit te ra tur og annan 
lit te ra tur.  

– Det er for sma le kategoriar, for la ga 
skriv gjer ne al ders seg ment som 1214 år, 
og om ein då ikkje treff dei i den grup pa 
kan det gjere at dei mis ter le se lyst. 
Samstundes sten ger ein ute enormt 
man ge and re som kan skje ville hatt stor 
gle de av boka, sei er Pihl.

Lesehåp. F.v. Bibliotekssjef Sunniva Relling Berg, bibliotekar Elisabeth Pihl og forfattar og norsklærar 
Thor Soltvedt håpar lesing i skuletida vil auke lesegleda blant elevane.

UNGDOMSREDNINGA  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 1–2020  I  27



Plan S forutsetter at all norsk 
forskning skal være åpen 
tilgjengelig uten at leseren 
må betale. Fra 2021 vil 
Forskningsrådet forutsette 
åpenhet ved tildeling av midler.

I fjor ble det inn gått av ta ler med de fire 
sto re ut gi ver ne Elsevier, Wi ley, Taylor 
and Francis og Springer som pe ker mot 
åpen til gang. Dis se kon trak te ne gjor de 
at Norge in ter na sjo nalt sett står i spis sen 
for åpen til gang. Men hva må vi gjø re 
her hjem me for å nå åpen til gang til 
nors ke ut gi vel ser?

Støt ten til åpne nors ke tids skrif ter må 
økes. Forsk nings rå det og Kunn skaps de
par te men tet fi nan si e rer en støt te ord ning 
for nors ke åpne tids skrif ter in nen 
hu ma ni ora og sam funns vi ten skap. Her 
ble det til delt støt te til 25 av i alt 41 
inn meld te tids skrif ter for pe ri oden 
201820. Fi nan si e rin ga er bl.a. ba sert på 
mid ler som Forsk nings rå det tid li ge re 
til del te i støt te til alle OAtids skrif ter 
som holdt et visst fag lig nivå. Inn fø rin ga 
av ord nin ga før te alt så til at noen 
tids skrift fikk bedre fi nan si e ring, mens 
mang e mis tet den lil le støtta de tid li ge re 
had de hatt. Et ter min me ning er det et 
stort be hov for å styr ke den ne støt te ord
nin ga, slik at den kan om fat te fle re 
tids skrif ter slik den gjor de tid li ge re. 

100 norske OAtids skrif ter. I da ta ba sen 
DOAJ (Directory of Open Ac cess 
Jour nals https://www.openaccess.no/
SOS%20%20Spørsmål%20og%20Svar/

nors keopenac cesstids skrif ter/) er det nå 
re gist rert 100 nors ke OAtidsskrifter.26 
av dis se ut gis på Idunnplatt for men til 
Uni ver si tets for la get. De er i stor grad de 
sam me tids skrif te ne som har fått 
øko no misk støt te. No vus for lag gir ut 6, 
Cap pe len Damm 4, og res ten ut gis stort 
sett av nors ke uni ver si tet. Svært få av 
tids skrif te ne tar for fat ter be ta ling. Jeg vil 
anta at år sa ken stort sett er at hvis 
for fat ter be ta lin ga skul le ha ve sent lig 
be tyd ning for å fi nan si e re tids skrif tet, så 
ville den være så høy at in gen ville 
pub li sert. Det er en kon se kvens av at vi 
er et lite språk sam funn og at nors ke 
OAtids skrif ter har be gren set le ser krets. 
For UHin sti tu sjo ne ne ville inn fø ring av 
for fat ter be ta ling bare bety at man ville 
øke by rå kra ti et ved at man ville be gyn ne 
å sen de reg nin ger til hver and re. 

Eva lue ring av OAtids skrif ter. Men 
pub li se ring kos ter pen ger. Det har man 
blant an net opp da get på Fa kul tet for 
Læ rer ut dan ning her på Os lo Met. 
Os lo Met er blant de in sti tu sjo ne ne som 
har for holds vis flest åpne tids skrif ter – 15 
i alt. Bib lio te ket drif ter den tek nis ke 
platt for men, gir opp læ ring til re dak tø rer 
og re dak sjons sek re tæ rer og gjør en del 
ar beid med in dek se ring. 6 tids skrif ter har 
til hø rig het til fa kul tet for Læ rer ut dan
ning, som har fått ut ført en eks tern 
eva lue ring som er in ter es sant les ning. 
Eva lue rings ko mi te en har be stått av Gun nar 
Sivertsen (NIFU), Me re the Roos (USN), 
Hege Her man sen (UiO) og In ge rid 
Strau me (UiO). Strau me har le det ar bei det.

Tids skrif te ne ble star tet som del av 
en stra te gisk sat sing fra fa kul te tet for å 
øke an tal let pub li se rin ger, og for å ta 
en na sjo nal po si sjon for å bygge opp et 

be stemt fag felt. De an sat te ble opp
ford ra til å ta ini tia tiv til tids skrif ter, 
og fikk støt te fra fa kul tet og in sti tutt. Et 
vik tig pre miss var at tids skrif te ne ikke 
skul le være til for eget per so na le, men 
na sjo nalt el ler nor disk.  På leng re sikt 
reg net man med at tids skrif te ne ville gi 
øko no misk bi drag gjen nom nett opp fle re 
ar tik kel pub li se rin ger som gir øko no misk 
ut tel ling, samt at man reg net med at fle re 
in sti tu sjo ner ville bi dra til drif ten.  Ved 
etab le rin gen tenk te man ikke at man her 
på dro seg en øko no misk belasting som 
et ter hvert som øko no mi en blir pres set, er 
blitt be ty de lig.  Et av tids skrif te ne fikk ca 
500.000 år lig til drifts mid ler. Det te har 
opp hørt. I dag er fi nan si e rin ga stort sett 
ba sert på at re dak tør el ler re dak sjons sek re
tær får lov å bru ke de ler av ar beids ti da si 
på tids skrif tet. Det te be tyr en in di rek te 
sub si di e ring fra nes ten in gen ting til 
500.000 pr tids skrift. UB tar ikke be talt 
for sine tje nes ter over for tids skrif te ne. 

Eva lue rings rap por ten vi ser at i un der kant 
av 10% av OsloMets sam le de vi ten ska pe
li ge pub li se rings po eng i fag fel tet, kom mer 
fra de egne OAtids skrif te ne. Noen av 
tids skrif te ne sli ter med å få inn ar tik ler, 
noe som gjør at det stil les spørs måls tegn 
ved be ho vet for tids skrif tet.  30% av 
ar tik le ne er skre vet av for fat te re fra 
Os lo Met. Kra vet fra det så kal te ka nal re gis
te ret for god kjen ning i tel le kant sy ste met er 
at mak si malt 2/3 av ar tik le ne kom mer fra 
egen in sti tu sjon. Man øns ker alt så ar tik ler 
fra for fat te re fra and re in sti tu sjo ner. Men 
når de do mi ne rer er det noen som spør seg 
hvor for Os lo Met skal be ta le for ut gi vel sen. 
Men slike ar gu men ter kan også bru kes fra 
and re in sti tu sjo ner i Norge som be ta ler for 
tids skrif ter der Os lo Metfor fat te re kan 

Bibliotek som utgivere
– nødvendig for å nå open access-målet

Lars Egeland er direktør for  
Universitetsbiblioteket, OsloMet  
og skriver på egne vegne  
i Bok og Bibliotek.
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pub li se re åpent og gra tis. I UB Os lo Met 
har vi hatt fle re eks ter ne or ga ni sa sjo ner 
som hen ven der seg og vil ha oss til å utgi 
tids skrif te ne de res. Bak grun nen er at de 
me ner at kom mer si el le ut gi ve re er for 
dyre.  Det drei er seg imid ler tid ofte om at 
and re ut gi ve re til byr fle re tje nes ter enn UB 
til byr tids skrif te ne. 

Nors ke OAtids skrif ter trengs. Det er 
mu lig at an tal let OAtids skrif ter i Norge 
er for høyt og at vi tren ger en kon so li de
ring som gjør at vi får noen fær re, men 
ster ke re tids skrift. Det be tyr både at 
tids skrif te ne ikke i så stor grad som i dag 
er av hen gig av ild sje ler, men også at vi 
får tids skrif ter som har jev ne re til gang 
på ar tik ler – det vil si tids skrift som 
re pre sen te rer fag mil jø er der det fore går 
nok forsk ning som ikke na tur lig blir 
pub li sert and re ste der. 

Mitt kla re inn trykk er at vi tren ger nors ke 
OAtids skrif ter for di det vil være man ge 
ar tik ler som ikke el lers vil bli pub li sert. 
Det be tyr ikke at det fag li ge ni vå et på de 
nors ke OAtids skrif te ne er dår lig, men at 
det er en la ve re ters kel hvis man kan 
pub li se re på norsk. Alle er også enig i at 
norsk som fag språk bør tas vare på. 
Bib lio te ke ne har de siste åre ne be talt sta dig 
mer til ut gi ve re av tids skrif ter. Så har 
for fat ter be ta ling kom met i til legg el ler i 
ste det for. På de in ter na sjo na le av ta le ne 
be ta ler bib lio te ke ne mer for lese til gang 
samt enda mer for å gi mu lig het til åpen 
pub li se ring.  Det bør der for ikke være 
noen over ras kel se at det også kos ter pen ger 
å være ut gi ver av tids skrif ter som er åpne 
og gra tis for le ser ne.  Det vil bare øke 
ut gif te ne om vi leg ger ned våre egne 
tids skrif ter og over la ter mar ke det til 
kom mer si el le ak tø rer. Vi tren ger en 
er kjen nel se om at pub li se ring kos ter 
pen ger hvis det skal være gra tis å lese. I 
til legg må vi selv føl ge lig or ga ni se re 
ar bei det slik at ut gif te ne blir minst mu lig. 

Kan bib lio te ke ne bi dra mer? Eva lue
rings rap por ten pe ker på at «et ram me
vil kår for OsloMets OAtids skrif ter er at 
de mang ler for lags funk sjo ner. Re dak
sjon en må der med selv stå for ad mi nist
ra sjon, kor re spon dan se med fag fel ler og 
for fat te re, nett si der, språk vask og 
kor rek tur samt mar keds fø ring. I til legg 
kom mer hånd te ring av etis ke spørs mål 
og even tu el le kon flik ter.» «Ko mi te en 
vur de rer det slik at man ge av re dak tø
re ne be hand ler sine opp ga ver svært 

pro fe sjo nelt, sam ti dig som vi også ser at 
noen har re la tivt smal re dak sjo nell 
er fa ring og kom pe tan se.» Ko mi te en 
me ner at det kan gjø res re dak sjo nel le 
for bed rin ger med små mid ler. De pe ker 
på at «UBs støt te tje nes ter i pe ri oden får 
svært gode skuss mål, men det er også 
klart at UB kan til by mer opp føl ging 
enn det som gjen spei les i re dak tør in ter
vju ene. Bib lio te ke ne har ikke nød ven
dig vis den type er fa ring og støt te ap pa rat 
som et for lag gir. Sam ti dig har uni ver si
tets bib lio te ke ne i øken de grad an sat te 
med før s te kom pe tan se og in ter na sjo nal 
pub li se rings er fa ring. Kan skje kan det 
vur de res om UB skal ut vik le mer 
re dak sjons fag lig kom pe tan se, og bi dra 
med kurs, å bygge tids skrift fag li ge 
mil jø er og kan skje også ini tie re na sjo
na le nett verk for OAtids skrif ter med 
fo kus på re dak sjo nell er fa rings de ling.»

Det te er kan skje nå i ferd med å skje. 
Vi dis ku te rer det på Os lo Met, men det 
er også et sam ar beid på gang mel lom 
fle re nors ke uni ver si tets bib lio tek som 
har be hov for å få ut re det hvor dan man 
kan etab le re et el ler fle re nye uni ver si
tets for lag på t vers av in sti tu sjo ner 
i Norge el ler i Nor den. I eu ro pe isk 
sam men heng er det te godt i gang.  
Fler tal let av med lem me ne i den eu ro pe
is ke for en in gen for uni ver si tets for lag er 
nå bib lio tek som drif ter for lag. Den ne 
ut vik lin ga er enda ster ke re i USA. 
Ut vik lin gen star tet med ut gi vel ser av 
tids skrif ter, men om hand ler nå i sta dig 
stør re grad også mo no gra fi er. 

Hva med de kom mer si el le ut gi ver ne? 
Jeg tror at det i fram ti da også vil være 
be hov for kom mer si el le ut gi ve re. De må 
selv sagt til pas se seg mar ke det med nye 
krav med hen syn til ut gif ter. Men jeg 
tror ikke at bib lio te ke ne som ut gi ve re vil 
over ta hele de res mar ked. Det er hel ler 
ikke øns ke lig. Jeg tror først og fremst at 
bib lio te ke ne som ut gi ve re vil gi økt åpen 
til gang og sør ge for at forsk nings re sul ta
ter vil bli mer til gjen ge lig – for di det 
el lers ikke ville bli pub li sert for di det 
blir for dyrt. 

En ut ford ring til Ko pi norfor hand
ler ne. Jeg snak ket ny lig med noen 
kol le g er som skri ver en bok som snart vil 
kom me ut. Det blir ikke en pen sum bok. 
Det be tyr at de ikke kom mer til å tje ne 
noen ting på boka. For laget gir også lite 
støt te. Språk vask og kor rek tur le sing må 
in sti tu sjo nen stå for. For fat ter ne har 
job bet i sin ar beids tid, men også på 

fri ti da. Der for øns ker de mu lig he ten av å 
kun ne få sti pend fra Norsk fag lit te rær 
for fat ter og over set terfor en ing. Da kan 
boka ikke gis ut som openac cessbok, for 
da vil det i prin sip pet ikke bli be talt 
Ko pi norav gift for bruk av de ler av boka. 
Det be tyr at boka som kun ne vært gra tis 
til gjen ge lig for alle, må sel ges for at 
for fat ter ne skal få noe kom pen sa sjon for 
ar beids tid på fri ti da. Kom pen sa sjo nen 
be ta les av de res egen ar beids gi ver. 
Stu den te ne må be ta le. Jeg me ner NFF 
bru ker sti pend mid le ne sine på en 
for nuf tig måte, men jeg me ner at kra vet 
om at ut gi vel sen ikke er open ac cess 
fram står som mer og mer bak stre versk. 

Kon fe ran se om bib lio tek som ut gi
ve re. 5. og 6. mars vil det bli ar ran gert 
en in ter na sjo nal kon fe ran se om bib lio
tek som ut gi ve re på Os lo Met. Det er 
spe si al grup pa for Li brary Publishing i 
IFLA – der jeg er med – som ar ran ge rer 
sitt midtermmee ting i Oslo. Det blir 
fore drag fra Au stra lia, Ca na da, USA, 
Ir land, Tysk land, Ne der land, Øs ter ri ke, 
Tsjek kia, Ser bia og de nor dis ke lan de ne. 
Det er ho ved sa ke lig UHin sti tu sjo ner, 
men det blir også fore drag fra fol ke bib
lio tek som ar bei der med pub li se ring. 
Pro gram for kon fe ran sen er til gjen ge lig 
her: https://blogg.hioa.no/ifla/

Finnlitt er underveis
Finnmark internasjonale littera-
turfestival (Finnlitt) har blitt 
arrangert av Finnmark fylkes-
bibliotek annethvert år siden 2010. I 
2020 kommer festivalen til Sør-
Varanger bibliotek i Kirkenes for 
tredje gang. Temaet er Under veis: 
«Det er bedre å være på reise enn å 
holde seg i ro», skriver festivalen, 
ifølge Sør-Varanger Avis (sva.no). 
Underveis gir assosia sjoner til 
samenes tradisjonelle nomadiske liv, 
der selve reisen er målet. Nylig var 
Finnmark fylkes bibliotek på besøk 
hos Sør-Varanger bibliotek, og de 
kan meddele at festivalen i høyeste 
grad er under veis. Det er bare å 
glede seg til oktober.   ■

K L I P P A R K I V E T
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i skrivande stund er det usikkert kor ferda går 
vidare, men det er vel ingen posisjon i det norske 
bibliotekvesenet som gir deg eit større nettverk og 
kontaktflate enn nettopp å vere leiar av Norsk Biblio- 
tekforening. Så eg trur nok at vegen framover har 
mykje godt i vente. 

Desse uventa svingane som livet tek er jo som 
alle klisjear fortel oss det som er sjølve livet. Det blei 
ein stor sving for meg då nokon spurde meg om eg 
kunne tenke meg å stille som leiar for NBF for nokre 
år tilbake. Svaret mitt den gongen var at eg budde 
på feil plass av landet, men mest at eg også kjente på 
at sjølve vervet var for stort for meg. Men etter eit 
døgn kjente eg at dette hadde eg verkeleg lyst til, og 
deretter dreiv eg regelrett valkamp. 

Og eg har i desse åra skjønt kor mykje av iden-
titeten min eg har i sjølve profesjonen, i det å vere 
bibliotekar. Eg brenn for yrket mitt, for bibliotekidé-
en, for kunnskap og folkeopplysning. Eg kunne jaggu 
gått i krigen for det! Og det å få arbeide med dette 
på eit overordna plan, forsøke å overtyde politikarar 
gjennom personlege møte og budsjettinnspel, møte 
publikum, møte bibliotekstudentar, møte bibliotek-
sjefar og tillitsvalde har gitt meg energi og arbeids-
glede. 

Då eg tiltrådte som leiar i 2014 var formålspa-
ragrafen heilt ny. Den aller første telefonen eg fekk 
på mitt nye kontor i Malerhaugveien på Ensjø var 
leiar av SIAN, Arne Tumyr, som høfleg, men bestemt 
ville klage på biblioteksjefen i Kristiansand, og ville 
ha meg til å snakke ho til fornuft. Det var ei smått 
surrealistisk oppleving, men eg hugsar at eg tenkte 
at «Dette er berre ein forsmak, og dette kjem til å bli 
gøy!» 

Men saka sekretariatet og eg kanskje jobba mest 
med, var då det såg ut til at prosessen med å bygge 
nye Deichman i Bjørvika skulle stoppast. Det var gan-
ske sjokkerande, særleg med tanke på at arbeidet var 
begynt. Det var dagleg mange telefonar og møte med 
politikarar og presse, og løpande kontakt med biblio-
teksjefen som i kraft av stillinga ikkje kunne smelle så 
hardt i dørene. Men nye Deichman blei redda. 

At nye Deichman no skal opne veka etter at eg 
har gått av som leiar, er for meg personleg stort og 
rørande. Vi var langt i frå aleine om  å kjempe for nye 
Deichman, men bygget er eit monument over at det 
lønner seg å kjempe for ein god bibliotekpolitikk. 

Tusen takk for tilliten i desse seks åra, det har 
vore ei ære og eit stort privilegium. 

Tusen takk for meg.

 
Mariann Schjeide 
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Tusen takk for meg!

Dette er min siste leiarartikkel som NBF-leiar. Det 
har vore tilsaman seks år som for meg har vore eit 
reint eventyr og høgdepunktet i mi karriere. Eg har 
hatt det så gøy! 
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Årets bibliotek 2019

trøndelag fylkesbibliotek blei kåra til Årets 
bibliotek 2019 i skarp konkurranse med Deichman 
Grünerløkka og Grimstad bibliotek. Dei har ved 
fylkesbiblioteket i Trøndelag utvida oppdraget sitt til 
å drive med språkreddingsarbeid til stor inspirasjon 
for både språkinteresserte, bibliotek, samiske 
språkmiljø, samiske lesarar og komande samiske 
lesarar. Dette er av stor og livsviktig betydning for 
dei små samiske språka i Sápmi. I dette arbeidet 
samarbeider fylkesbiblioteket tett med språkbrukarar, 
tolkar, forlag og samiske miljø på ein heilt unik måte. 
Materialet blir tidvis presentert på ein interaktiv 
måte slik at ein skaper interesse blant den sørsamiske 
befolkninga og andre interesserte. Særleg har 
det vore viktig å nå dei minste som skal vere dei 
framtidige brukarane av dette utsette språket. 
- Dette arbeidet passar særleg godt inn i FN sitt år for 
urfolksspråk. Dette er eit arbeid i verdsklasse, menar 
juryen. 

Trøndelag fylkesbibliotek har vore nominert for arbei-
det som har blitt lagt ned med samisk språk generelt og 
sørsamisk språk spesielt. Nå er fylkesbiblioteket krona 
med den gjevaste prisen eit norsk bibliotek kan få!

Årets jury har vore:
• Vebjørn Rogne, redaktør BOK365
• Bente Riise, generalsekretær i 
 Norsk tidsskriftforening
• Jo Straube, fotograf
• Trud Berg, leiar Stormen bibliotek,
 fjorårets vinnar
• Mariann Schjeide, 
 leiar Norsk Bibliotekforening

Om prisen Årets bibliotek  
Årets bibliotek  er den gjevaste prisen eit norsk 
bibliotek kan få. Prisen blir delt ut av Norsk 
Bibliotekforening, og blir gitt til eit bibliotek som i 
dei seinare åra har tatt i bruk nye idéar eller utmerka 
seg gjennom eit godt og effektivt samarbeid mellom 
dei som brukar biblioteket og dei som arbeider i 
biblioteket. Prisen er ein kunstgjenstand. Alle typar 
bibliotek kan bli tildelt prisen. Å bli kåra til Årets 
bibliotek betyr å få viktig merksemd rundt det gode 
som skjer i biblioteket. Nominasjon til prisen betyr 
også at politikarar blir merksame på det som skjer i 
biblioteket. 

Trøndelag fylkesbibliotek er 
Årets bibliotek 2019!

tekst: Norsk Bibliotekforening

Trøndelag fylkesbibliotek sitt 
arbeid for samisk språk er av 

stor og livsviktig betydning for dei 
små samiske språka i Sápmi, og 

for kulturelt språkmangfald i hele 
Noreg.

Trøndelag fylkesbibliotek er Årets bibliotek 2019! Fra venstre: Hildegunn Hestnes (fylkesbiblioteksjef i Trøndelag), May Britt Lagesen (medlem 
av Trøndelag fylkesting og leder i hovedutvalget for kultur), Morten Olsen Haugen (rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek) og Hanne-Lena 
Wilks (daglig leder Språksenteret Gielem Nastedh). Foto: Norsk Bibliotekforening
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sexy! I mi tid har det også blitt bygd så mange kule 
bibliotek som har gjort det lettare for meg som leiar 
å peike på biblioteket som ein viktig del av stadut-
vikling. Skulebiblioteka har også blitt meir synlege, 
og der har vi verkeleg jobba godt saman med andre 
organisasjonar. 

Kor optimistisk er du på vegner av biblioteka?
Veldig optimistisk! Det finst knapt ein institusjon 

i Noreg som har vore like tilpasningsdyktige som 
biblioteka. Vi har tatt utfordringar og endringar i inn-
haldet på strak arm, vi har lagt kanskje hakket foran 
brukarane våre også. Vi har måtta forsvart endringa-
ne meir enn andre institusjonar, kanskje fordi vi har 
vore så mytebelagte. Det er lett å imponere politika-
rar og andre når eg snakkar om bibliotek og moderne 
bibliotekdrift rundt om i landet. Og det er nok fordi 
det er så lite forventningar blant ikkje-brukarar rundt 
kva eit bibliotek skal vere.

Kva for fem personar frå bibliotekmiljøet ville du 
invitert til bords?

For eit artig spørsmål! Halvor Kongshavn, tidlega-
re leiar ved HumSam-biblioteket, fordi han er ein fest 
ved eitkvart bordsete. Vidar Lund, fordi har er så god 
ein kjøkemeister og så flink til å kvede. Tove Pemmer 
Sætre, fordi  ho har vore eit stort fagleg forbilde og er 
veldig morosam og kul på alle måtar. Stig Elvis Furset 
frå Buskerud fylkesbibliotek, fordi han er ein god 
formidlar av barne- og ungdomslitteratur. Og også 
berre fordi nokon har mot til å kalle seg «Biblioteka-
ren frå helvete» slik som han. Og Cathrine Undhjem, 
fordi ho snakkar direkte, er uredd og gøy å vere 
saman med. Eg har mine beste augeblinkar når gode 
historier blir fortalt og latteren runger rundt eit bord. 
Denne gjengen hadde blitt bra til nettopp det.  

Hvilket bibliotek ville du blitt innelåst på? 
I Noreg må det nesten bli Nasjonalbiblioteket, der 

synest eg alltid at eg oppdagar noko nytt og dei har 
vore så flinke til å opne opp biblioteket. Fint om det 
er litt restar igjen i Kafé Å. 

Når det kjem til utlandet har eg alltid hatt ein 
draum om å sjå Library of Congress. 

Om du kunne velje ei heilt ny karriere, kva skulle det 
ha vore?

Alle ser litt rart på meg når eg seier det, men eg 
hadde likt å vere prest, faktisk. Denne nære kontakta 
dei får med folk i ofte avgjerande og skilsetjande faser 
i livet. Og eg er fascinert av jordmoryrket. På ein måte 
er både presteyrket og jordmoryrket litt beslekta, det 
er handlar om dei store augeblinkane i livet, når ein 
kanskje er nærmast folk. Og eg er så glad i folk og 
historiene deira.

Avskjedsintervju med Mariann Schjeide

Bibliotek har blitt sexy! 

Mariann Schjeide går av
Noverande leiar av Norsk Bibliotekforening, Mariann 
Schjeide, går av etter tre periodar. I løpet av sine seks 
år som leiar har ho bidrege til å synleggjere biblioteka 
og tala biblioteka sin sak. Ho har gjort ein glimrande 
jobb og vil bli sakna!

Kva kjem du til å sakne, kva kjem du ikkje til å 
sakne?

Eg kjem til å sakne alle i sekretariatet, som har 
vore mine nære kollegaer i alle år. Og særleg Ann Be-
rit Hulthin som eg har jobba så tett med. Eg synest vi 
har vore eit dreamteam. Eg kjem også til å sakne folka 

i styret. Vi har hatt så gode diskusjonar og eg har lært 
så mykje. Likeeins mine nordiske kollegaer, vi har fått 
eit så godt og nært forhold desse åra. Og eg vil sakne 
reisinga, det å få stå på ein talarstol og oppfordre til 
god bibliotekpolitikk og stadsutvikling. 

Og eg kjem faktisk ikkje på noko eg ikkje kjem til 
å sakne. Det er ingen oppgåver eg har mislikt. Likevel 
meiner eg det er heilt riktig både for organisasjonen 
og meg å gi meg no. Det er ei tid for alt. 

Kva meiner du er dei viktigaste sakene NBF har 
oppnådd i di tid som leiar?

Vi har kanskje ridd på ei bølgje der biblioteksaka i 
det heile tatt har blitt meir synleg. Bibliotek har blitt 

Vi har måtta forsvart endringane meir 
enn andre institusjonar

Foto: privat. 
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Det 77. norske Bibliotekmøte 

Å bygge pedagogikkompetanse i fagbibliotek
Pedagogikk og undervisningskompetanse er et 

stort og viktig tema i fagbiblioteksektoren, og biblio-
tekene er en viktig brikke i studentenes læringsmiljø. 
Hvordan sikre en felles og profesjonell undervis-
ningspraksis? Hvordan kan bibliotekene systematisk 
bygge kompetanse innen undervisning og læring?

Sammen med Norsk Fagbibliotekforening arran-
gerer vi dette seminaret onsdag 18. mars kl. 13:30. 

Bibliotekarprofesjonen – er den truet? 
Torsdag 19. mars kl. 10:15 arrangerer vi et felles-

møte for å diskutere bibliotekarprofesjonens fremtid. 
Hva bestemmer profesjonen bibliotekar? Profe-

sjoner kjennetegnes ved spesialisert faglig kunnskap 
og profesjonen operer på vegne av samfunnet der 
møtet med mennesket står sentralt. Samfunnet er i 
endring og bibliotekene er i endring. Trenger vi en ny 
identitet for profesjonen? Har bibliotekarer en god 
profesjonsforståelse? Hvordan forvaltes samfunns-
mandatet? Har profesjonen fremdeles faglig autono-
mi eller har den mistet grepet? Vi tar diskusjonen.

Deltakere i samtalen er Kim Tallerås fra OsloMet, 
Tine Segel fra Bibliotekarforbundet i Danmark og 
Roger Blomgren fra Høgskolen i Borås.

Biblioteksjefplakaten 
Sammen med Bibliotekarforbundet, Fagfor-

bundet og Kulturforbundet i Delta arrangerer 
vi seminaret «Biblioteksjefplakaten» torsdag 19. 
mars kl. 14:45. 

Biblioteksjefen er etter loven den faglige og admi-
nistrative leder for kommunens samlede folkebibli-
otekvirksomhet. Men hvordan er det i virkeligheten? 
Blir biblioteksjefer tatt med i kommunens planer og 
utviklingsarbeid? Hva skjer i nye kommunestrukturer 
og nye administrative modeller? Organisasjonene har 

sammen utarbeidet anbefalinger for hva som er en  
biblioteksjefs ansvarsområde basert på lov, forskrift 
og organisasjonenes erfaringer. Seminaret gjennom-
går plakaten med innspill fra virkeligheten og resulta-
ter fra en undersøkelse som er gjort hos bibliotek- 
sjefer rundt om i landet.

Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibli-
otekutvikling?

Vår spesialgruppe NBF Skole inviterer til 
debatt om samarbeidet mellom folkebibliotek og 
skoler torsdag 19. mars kl. 14:45. Står folkebiblio- 
tekenes velmenende tilbud om lesestimulerende 
aktiviteter til skolene i veien for skolenes egen skole- 
bibliotekutvikling? Hvordan kan vi i så fall gjenkjenne 
når det skjer? Og hva kan vi gjøre for at folkebibliotek 
og skoler samarbeider på en likeverdig måte? 

Ulike modeller for drift av bibliotek
Dette avslutningsmøtet står også i regi av NBF 

og finner sted fredag 20. mars kl. 11:30. 
Bibliotekets kjerneoppgaver er forankret i biblio- 

tekloven og i tillegg ser vi at brukermedvirkning og 
lokale tilpasninger er nødvendig. Hva skjer på biblio- 
tekene? Hvordan lage lokale løsninger for informa-
sjonstjenester, servicetorg eller bokhyller og bokut-
lån i butikk? Hvordan bruke ansattes kompetanse, 
samarbeide med andre kommunale tjenester eller 
frivillige organisasjoner? Vi har samlet et lite knippe 
biblioteksjefer som forteller om hvordan de drifter 
sitt bibliotek og hvordan man ser på framtidens drift 
av bibliotek.

Deltakere i samtale er Anne Torill Stensberg, 
bibliotek- og kultursjef på Sølvberget i Stavanger; 
Jenny Poncin fra Axiell og Siri Tidemann Naalsund, 
biblioteksjef i Asker. 

Det 77. norske Bibliotekmøte
– Norsk Bibliotekforening sitt program 
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Stipendmottakere til det 77. norske Bibliotekmøte

Melissa Solvang, Bø bibliotek
Melissa (25) har vært ansatt 
som biblioteksjef hos Bø 
bibliotek i Vesterålen i to år. 
Hun sitter også i styret for 
NBF Nord. Hun jobber i en 
liten kommune som er nødt 
til å prioritere når de kan 
sende sine ansatte på møter, 
kurs og konferanser ettersom 
budsjettet ikke strekker til. - 
Derfor er jeg veldig glad det 
finnes stipendordninger som 
gjør det mulig å reise rundt på 
møter, sier Melissa.

Ramona Isabell Wallin, Hasvik 
folkebibliotek
Ramona (27) har vært bib-
lioteksjef for Hasvik folkebib-
liotek siden 2018 og er også 
kommunes kontakt for DKS. 
Hun er den eneste bibliotekar-
en i kommunen og siden 
biblioteket er lokalisert på ei 
øy, har hun lite kontakt med 
andre bibliotekarer utenom 
på nett. - En av grunnene til at 
jeg ønsker å delta på bibliotek-
møte er å snakke med kolleger 
fra andre steder i landet og 
skape kontakter. Jeg ønsker 
også inspirasjon til å gjøre biblioteket bedre for selv om det er en 
liten kommune og jeg er alene ønsker jeg å gi brukerne det beste 
tilbudet mulig, sier Ramona Isabell. 

I fjor høst lyste vi ut, sammen med Bibliotek- 
sentralen, fire stipend for deltakelse på  
Bibliotekmøtet i Haugesund. Stipend har  
vært øremerket yngre bibliotekansatte. Det 
kom inn femten søknader, og disse fire fikk 
tildelt stipend: 

Disse fire yngre  
bibliotekansatte 
har fått stipend!

tekst: Norsk Bibliotekforening

Lise Arinda Ruud, Handelshøy-
skolen BI campus Trondheim, 
biblioteket 
Lise (27) har vært bibliotekar 
på BI campus Trondheim 
siden januar 2019. Han-
delshøyskolen BI er en 
høyskole som setter kom-
petanseutvikling høyt og 
etterspørselen for å dra på 
seminarer, møter og kon-
feranser er stor. - Gjennom 
studieforløpet, hvor jeg blant 
annet hadde praksis hos dere 
i NBF sentralt, fikk jeg høre 
mye positivt om Bibliotek-
møtet. Jeg har blant annet hørt at dette er en fantastisk arena for 
inspirasjon, faglig utvikling og nettverksbygging. Det at dere nå 
utlyser stipend for unge bibliotekarer gjør at vi kan få en opplev-
else som vi ellers ikke hadde fått muligheten til, forteller Lise. 

Kristina Tørå Solsvik, Froland 
bibliotek
Kristina (34) har jobbet åtte 
år i bibliotekverden, der hun 
har i halve den tiden jobbet 
alene på ulike bibliotek. Det 
har vært nærmest umulig for 
henne å kunne delta på slike 
møter som Bibliotekmøte, 
både på grunn av kostnadene 
og fordi hun har vært den 
eneste som holder hjula i 
gang på jobb. Nå jobber hun 
sammen med to andre på 
Froland bibliotek i Agder. Der 
har de ikke midler til å dra på 
slike arrangementer. – Derfor hadde det vært fantastisk å kunne 
få mulighet med deres hjelp å kunne delta på møte i Haugesund, 
skriver Kristina i søknaden sin. 

Melissa Solvang. Foto:  
Ragnhild Steinulvsdatter Stuler

Ramona Isabell Wallin.  
Foto: privat. 

Lisa Arinda Ruud. 
Foto: Edvin Dahl

Kristina Tørå Solsvik. 
Foto: privat 

Fakta

Yngre ansatte på bibliotekene har ofte ikke mulighet til å delta 
på større konferanser. På større bibliotek er det mange om 
beinet, og på mindre bibliotek er det ofte dårlig med ressurser. 
Dette stipendet skal gjøre slik at noen får anledning til å delta på 
Bibliotekmøtet for første gang. Stipendet dekker deltakelse i sin 
helhet med reise, opphold, konferanseavgift og middag. Melissa, 
Ramona Isabell, Lise og Kristina er også invitert til egne møter 
med Biblioteksentralen og Norsk Bibliotekforening. 

Vi gleder oss til å høre mer om deres opplevelser etter  
Bibliotekmøtet!
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Småstoff

Sunnhetsbladet er Norges eldste helsemagasin med oppstart 
i 1881. Leserne får aktuelt, seriøst og inspirerende innhold 
med fokus på helse i et helhetsperspektiv. Magasinet har et 
ekte engasjement for en bærekraftig livsstil med fokus på 
enkle livsstilsråd for god helse og sunn samhandling med 
mennesker og naturen rundt oss. 

Bladet har en vegetarisk/vegansk profil med tips, råd og 
oppskrifter på hvordan du kan gjøre hverdagen grønnere og 
sunnere. Det formidler evidensbasert helseinformasjon på  
en folkelig måte. Hensikten er å forebygge sykdom og gi 
leserne et verktøy for et langt og sunt liv. Her finner man  
motivasjon og inspirasjon til å ta vare på seg selv og den 
kloden vi lever på!

Magasinet leveres 6 ganger i året. 

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne 
abonnement, enten via NBTF Interaktiv eller ved å sende oss 
en e-post.

Ta kontakt, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere 
tidsskrifthverdag!

Telefon: 23 24 34 30 

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Sunnhetsbladet

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Workshop på Bibliotekmøtet
Rogaland fylkesbibliotek arrangerer workshop om innkjøps- 
prosessen for biblioteksystemer. Workshopen inneholder 
foredrag, tips og råd og konkretiseres med gode eksempler. 
Workshopen varer i tre timer og det er egen påmelding for 
å delta her. Lunsj er inkludert. Sjekk ut www.bibliotekmote.no

Åsa Wikforss kommer til Bibliotekmøtet
«Hvis det er nok desinformasjon i et samfunn, er det mulig 
å få folk til å gjøre endringer i det demokratiske systemet 
som gjør at kunnskap ikke når fram eller formidles» sier Åsa 
Wikforss. Wikforss er filosof fra Stockholms universitet og en 
kjent samfunnsdebattant i nabolandet. 

Utstillere
Vi får besøk av mange ulike utstillere på Bibliotekmøtet, og 
det vil være god anledning til å besøke de ulike standene. 
Det blir utstillingsåpning med servering og lang minglelunsj 
torsdag 19. mars. Oversikt over både kommersielle og ideelle 
utstillere på nettsiden. 

Mottakelse
Haugesund folkebibliotek inviterer til mottakelse under 
Bibliotekmøtet. Biblioteket ble oppført i perioden 1965-67 og 
er tegnet av byens egen arkitekt David Sandved. Biblioteket 
regnes som et av hans hovedverk. Det er nylig pusset opp og 
ble gjenåpnet i juli 2019. Gled dere!

Årsmøte i spesialgrupper
NBF Barn og unge, NBF Skole og NBF Fjernlån og referanse vil 
arrangere sine årsmøter under Bibliotekmøtet. Følg med på 
nettsiden til Bibliotekmøtet. 

Spent på hvem som får NBFs pris? 
Prisen deles ut til en person som har gjort betydelig innsats 
knyttet til norsk bibliotekvesen og prisvinnere er bl.a. Ida 
Lou Larsen, Jon Bing og Liv Sæteren. Prisen deles ut under 
Bibliotekmøtets festmiddag torsdag kveld. 

Cecilia ut i permisjon
NBFs rådgiver Cecilia Elsen har fått tilbud om et vikariat på 
juridisk bibliotek på UiO og fra 1. mars forlater hun oss for et 
års tid. Vikar er allerede på plass. 

Norsk Bibliotekforening har fått en  
lnstagram-konto. Følg med på  
@norskbibforening.

Vi vil låne kontoen vår til bibliotek rundt i  
landet. Kontoen lånes en hel kalenderuke. Alle typer  
bibliotek er velkomne til å melde interesse! Vil du låne vår konto? 

Ta kontakt med Cecilia ce@norskbibliotekforening.no

Vi er på Instagram!
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Pådriverprisen 2020

tina malén hansen arbeider på biblioteket i Bastøy 
fengsel og biblioteket i Horten fengsel, som begge er 
underavdelinger av Horten bibliotek. På Bastøy har 
hun utviklet en festival, startet spillgrupper og laget 
kinorom. Fengselsbibliotek er ikke blant bibliotek-
typene vi hører mest om, rett og slett fordi brukerne 
er få i antall. Men innsatte er en viktig gruppe som 
trenger et godt fungerende bibliotek, kanskje særlig 
som et avbrekk fra monotonien i hverdagen.

Tina Malén Hansen har sørget for at fengsels-
biblioteket har blitt en integrert del av driften til 
Horten bibliotek og fengslene. Hun har tatt begre-
pet «biblioteket som møteplass» inn i fengselet, og 
kombinerer rollene som miljøarbeider, bibliotekar og 

Norsk Bibliotekforening tildeler Pådriverprisen 2020 
til Tina Malén Hansen, fengselsbibliotekar i Horten 
fengsel og Bastøy fengsel.

litteraturformidler. Hun er omgjengelig, trivelig og 
lett å snakke med, noe som er viktig for alle bibliote-
kansatte, men særlig for en som arbeider i et fengsel.

Pådriverprisen skal gå til en som er innovativ, 
kreativ og en pådriver i utviklingsarbeidet. Tina skal 
holde Pådriverforedraget på Det 77. norske Bibliotek-
møte i Haugesund.

Fengselsbibliotekar vant  
Pådriverprisen  2020!

tekst: Norsk Bibliotekforening.

Vinner av Pådriverprisen 2020 Tina Malén Hansen. Foto: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen.

Pådriverprisen skal gå til en som er  
innovativ, kreativ og en pådriver i  

utviklingsarbeidet. 
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Medlemsintervju

Mini-biografi

Marianne (50) har vært biblioteksjef i Haugesund i vel 4 år. Mari-
anne er leder av Bibliotekmøtets lokale organisasjonskomité (LOK). 

Medlemsintervjuet 
Marianne Hirzel

Hva er mest gøy med jobben din?  
Og hva kan være utfordrende? 
Da jeg begynte i jobben for vel fire år siden var det en sak 
hvor jeg tenkte – hvem har mandat til å ta den avgjørelsen? 
Når svaret kom – det er jo meg, så stod det ganske klart 
for meg hvor mye jeg kunne få til, i kraft av stillingen som 
biblioteksjef. Jeg liker den friheten det gir til å skape nytt 
innhold og samarbeid internt i kommunen og mot eksterne. 
Det har gjort at vi har fått et mye bredere innhold og tilbud 
til publikum. 

Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar deg? 
Skolebiblioteket er en bibliotekpolitisk sak, som jeg er 
opptatt av. Når forskning viser hvor viktig leselyst er for 
all videre læring, så fatter jeg ikke hvorfor det ikke satses 
mer på skolebibliotekene. Vi er to på biblioteket her som er 
politisk aktive og som har jobbet for å få skolebibliotek inn 
på den politiske dagsordenen.

Med et par unntak av de ni grunnskolene i Haugesund, 
må vi dessverre bare bøye hodet i skam når vi viser frem 
hva vi har å tilby barna på skolebibliotekene. Jeg har hatt 
leserinnlegg i lokalavisen, hvor jeg gikk høyt ut på banen og 
sa at for en så geografisk liten kommune som Haugesund er, 
så er det ikke noe problem for folkebiblioteket å drifte alle 
skolebibliotekene i byen – forutsatt at vi får midler til å gjøre 
jobben. 

Hvorfor er det viktig å være medlem av Norsk  
Bibliotekforening? 
Jeg har en veldig hektisk hverdag hvor jeg må mene mye 
om så mangt – å ha Norsk Bibliotekforening som vaktbikkje 
for alt som gjelder bibliotekpolitiske spørsmål er for meg 
helt uvurderlig. NBF følger med på samfunnsdebatten i et 
bibliotekperspektiv, kommer med innspill til høringer, er på 
banen og på ballen. NBF er min stemme når jeg ikke har tid 
til å gjøre det selv. De er den stemmen jeg ønsker å være.

Biblioteksjef ved Haugesund folkebibliotek

Norsk Bibliotekforening arrangerer 
18.–20. mars 2020 Det 77. norske 

bibliotekmøte. Denne gangen i 
Haugesund. 

Dette er den største 
bibliotekkonferansen som arrangeres i 
Norge og her samles (nesten) alt som 

kan krype og gå innenfor bibliotekfeltet.

Vi håper vi ser deg i Haugesund!

følg med på www.bibliotekmote.no for  
informasjon om arrangementet og påmelding

Åpen bibliotekmikrofon
Suksessen fortsetter! På Bibliotekmøtet inviterer 
vi til å holde lynforedrag på seks minutter om et 
emne du brenner for. 

Egen påmelding på www.bibliotekmote.no

Foto: Ruth Mæland.



Torsdag 16. januar troppet 
1000 skolebarn opp ved det 
gamle hovedbiblioteket på 
Hammersborg for å hjelpe oss å 
flytte bøker ned til det nye 
Deichman Bjørvika. Den hjelpen 
kom godt med, for det er ingen 
liten samling som Oslos nye 
hovedbibliotek skal huse: Cirka 
450 000 bøker og andre 
medier er i ferd med å finne sitt 
nye hjem i Bjørvika.

ELLEN AABAKKEN 
SEKSJONSLEDER FOR FYSISK  
OG DIGITAL SAMLING  
DEICHMAN

På Ham mers borg har rundt 80 pro sent 
av bø ke ne vært bort gjemt i luk ke de 
ma ga si ner, mens bare 20 pro sent har 
vært åpent til gjen ge li ge for lå ner ne våre. 
Noe av det vi vir ke lig har leng tet et ter, 
er å kun ne gjø re sam lin gen til gjen ge lig 
på en skik ke lig måte.

Rett et ter nytt år sto Deich man 
Bjør vi ka mer el ler mind re fer dig. 
En de lig kun ne vi ta over byg get og 
be gyn ne å flyt te inn. Si den da har uke ne 
fløy et avgårde og bø ke ne strøm met på.

Flyt te job ben er ge di gen, men den 
har også gitt oss en unik mu lig het til å 
gå gjen nom hele sam lin gen og fak tisk se 
på hver enes te bok. Med et nytt hånd
holdt ansattverktøy har vi tatt en 
grun dig va re opp tel ling. Vi har også 
opp da get noen bø ker i ma ga si ne ne som 
er så pass sjeld ne at de hø rer hjem me i 
spe si al sam lin ge ne våre.

Fir ma et Relokator hjel per oss med 
sel ve flyt tin gen. På Ham mers borg har vi 
mer ket og klar gjort sam lin ge ne, slik at 
Relokator lett kan pak ke dem ned i rik tig 
rek ke føl ge og kjøre dem til Bjør vi ka. 
Relokators folk flyt ter bø ke ne i sto re bur 
som de lett kan trille inn i byg get og 
kjøre i heis til rik tig eta sje, og der tar 
Deichmans egne folk over. Tre ar beids lag 
tar tre øk ter hver dag, un der le del se av en 
ar beids le der. Først er det om å gjø re å få 

alt på rik tig hylle, og i nes te run de blir 
det fin jus te ring og eks po ne ring.

En av grun ne ne til at vi gjør alt det te 
selv, er at vi skal ha en gan ske an nen 
opp stil ling i Bjør vi ka enn vi had de på 
Ham mers borg. Noen sam lin ger flet tes 
sam men, vi får åpne kompaktmagasiner 
i kjel le ren, og – i mot set ning til hvor dan 
det var på det gam le ho ved bib lio te ket 
– fles te par ten av me di e ne skal være fritt 
til gjen ge li ge og stå fram me i alle våre 
seks eta sjer.

Vi har plan lagt flyt tin gen nøye, men 
det er ikke fritt for ut ford rin ger li ke vel. 
Ide elt sett skul le byg get vært helt fer dig i 
det vi tok over, men det er fort satt litt 
som står igjen, så vi de ler plas sen med 
noen dyk ti ge og hyg ge li ge byg nings ar
bei de re. Det in ne bæ rer at vi ikke kan 
flyt te inn over alt sam ti dig. Vi er nødt til 
å sam ar bei de godt med hånd ver ker ne, 
slik at vi fort lø pen de kan be gyn ne å fylle 
på i uli ke om rå der et ter hvert som de 
blir kla re.

Ja, det er en kre ven de jobb. Men 
et ter åre vis med grub ling, plan leg ging 
og byg ging, er det en fan tas tisk fø lel se å 
se at bø ke ne be gyn ner å fylle opp 
hyl le ne i Deich man Bjør vi ka. Det er 
som om blo det en de lig be gyn ner å pum
pe i det nye ho ved bib lio te kets årer.

Sel ve hyl le ne er også vak re. Tre 
byg nings kjer ner går gjen nom alle 
bib lio te kets eta sjer, og rundt dis se står 
ar ki tekt teg ne de hyl ler i stål. Ute på 
gul vet har vi spe si al de sig ne de me die sta
ti ver i alu mi ni um med tre ele men ter, 
som fyl ler ut og gir fin va ria sjon.

Men best av alt er det å se hvor dan 
bø ke ne kom mer til å spille sam men med 
ar ran ge men te ne, verk ste de ne og alt det 
and re som det te bib lio te ket kom mer til å 

by på. Deich man Bjør vi ka er byg get slik 
at man skal finne me di er, sit te plas ser og 
ak ti vi te ter i alle eta sjer, grup pert et ter 
tema. I fem te eta sje kan du ut fors ke 
Oslolit te ra tur med ut sikt over byen el ler 
lese hu ma ni ora på stil le le se sals plas ser. I 
fjer de fin ner du klas se rom og fag bø ker 
om blant an net kunst, hel se og na tur vi
ten skap. I tred je kan du spille inn 
pod kast og lære deg gi tar om gitt av 
CDpla ter og no te hef ter. I and re kan du 
lyt te til for fat ter sam ta ler mens du le ter 
fram skjønn lit te ra tur og lit te ra tur his to rie.

Lør dag 28. mars åp ner vi dø re ne for 
Os los be folk ning. De kom mer til å 
opp da ge et gan ske an net ho ved bib lio tek 
enn det de har vært vant med. Det er 
selv føl ge lig ve mo dig å ta far vel med det 
vak re, gam le bok tem pe let på Ham mers
borg, Trap pe hu set, Os los Ak ro po lis. Det 
ny klas si sis tis ke lan de mer ket fra 1933 er 
utvil somt et kjært barn, men også en 
gam mel tan te som er pre get av ti dens 
tann.

Med sin litt bort gjem te be lig gen het 
og sine enda mer bort gjem te bø ker har 
det gam le ho ved bib lio te ket hel ler ikke 
gjort det så lett for ny kom me re å finne 
vei en inn i lit te ra tu ren, el ler til de 
man ge and re opp le vel se ne vi job bet for 
å for mid le.

Det blir nok an ner le des nå.
De 1000 iv ri ge bar na som hjalp oss 

med å flyt te bø ker i ja nu ar, er også de 
før s te som har fått smake litt på opp le vel
se ne det nye ho ved bib lio te ket vil by på. 
Jeg håper og tror at de vil føle seg hjem me 
her blant alle bø ke ne, og at de en dag vil 
ta med seg sine egne barn inn på Deich
man Bjør vi ka og si: «Se: Den boka der var 
det jeg som bar inn hit den gan gen jeg var 
like gam mel som deg.»

På flyttefot til framtiden

Flyttesjau. 16. januar fylte 1000 barn 
oslos gater mellom Hammersborg og 

Bjørvika. (Foto: Deichmanske bibliotek)
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ODD LETNES  red.

Bok og Bib lio tek (BoB): Dere har i 
bache lor opp ga ven de res stilt føl gen de 
spørsmål: I hvil ken grad end res informa-
sjonssøkeadferden hos stu den te ne ved 
ba che lor pro gram met Bib lio tek- og 
in for ma sjons vi ten skap? Hvor for øns ket 
dere å be ly se det te te ma et? 

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: Vi øns ket å be ly se det te 
for di god in for ma sjons kom pe tan se er en 
svært vik tig egen skap å ha på ge ne rell 
ba sis, men også for di det te er en 
kom pe tan se som har blitt sta dig mer 
re le vant de siste 25 år med frem veks ten 
av in ter nett. En av bib lio te ka rens 
opp ga ver er å for mid le god in for ma
sjons kom pe tan se til sine bru ke re. Det er 
der for es sen si elt at en bib lio te kar har 
den ne kunn ska pen. Med det te som 
bak tep pe øns ket vi med vår un der sø
kel se først og fremst å frem he ve bib lio te
kar ut dan nin gens fo kus på det te. 
Sam ti dig ville vi ret te fo kus mot 
vik tig he ten av god in for ma sjons kom pe
tan se i da gens sam funn. Et ter som 
in for ma sjons kom pe tan se er et bredt 
be grep, valg te vi å fo ku se re ho ved sa ke lig 
på informasjonssøkeadferden som tema 
un der lagt in for ma sjons kom pe tan se.

Ved å fo ku se re på informasjonssø
keadferd fikk vi også blant an net 
mu lig he ten til å un der sø ke stu den te nes 
grad av kil de kri tikk. I da gens in for ma
sjons sam funn kan det sies å være svært 
vik tig å være i stand til å raskt gjø re 
gode kil de kri tis ke vur de rin ger, ved for 
eks em pel å kun ne lese en URL. Det bør 
også nev nes at på tids punk tet vi skrev 
vår opp ga ve fikk vi inn trykk av at det 
var lite fo kus rundt in for ma sjons kom pe
tan se i en di gi tal set ting, alt så hvor dan 
frem veks ten av in for ma sjons sam fun net 
har end ret må ten vi be hand ler og fin ner 
frem til in for ma sjon på.  

BoB: Hvor dan grep dere an pro
blem stil lin gen og hen tet inn em pi ri en?

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: Vi had de ba sis grunn lag fra 
un der vis nin gen og kjen te der med til en 
del vik ti ge teo ri er og au to ri te ter in nen 
fel tet. Sam ti dig så vi også et be hov for å 
ak tivt søke et ter forsk nings og fag ar tik
ler som mu li gens kun ne være med å 
be skri ve de as pek te ne ved informasjons
søkeadferd, sær lig i en mo der ne set ting, 
vi ikke had de fått dek ket godt nok 
gjen nom ut dan nin gen. Vi ten ker da på 
ge ne rell ba sis, alt så den un der vis nin gen 
in nen in for ma sjons kom pe tan se som 
gikk ut til samt li ge stu den ter uan sett 
stu die spe sia li se ring.  

Det før s te vi måt te finne ut av, var 
hvil ke as pek ter ved informasjonssøkead
ferd vi kun ne un der sø ke som ville gi oss 
et bil de av kom pe tan sen. Ved å un der
sø ke teo ri er rundt hva som de fi ne rer 
informasjonssøkeadferd i en mo der ne 
set ting, og hva som skil ler den ne fra 
ad fer den fra ti den før in for ma sjons sam
fun net, dan net vi oss en idé om hva det 
ville være spen nen de å fo ku se re på 
spe si elt. Da vi had de inn hen tet ho ved an
de len av det teo re tis ke grunn laget, 
be gyn te vi å be ar bei de hvil ke as pek ter 
ved informasjonssøkeadferd vi men te 
ville være mest nyt tig å un der sø ke, som 
for eks em pel grad av satisficing. Det te er 
et be grep som i stor grad pre ger informa
sjonssøkeadferden, men også dess ver re et 
be grep som vis te seg fra væ ren de fra 
un der vis nin gen på stu di et.

Et ter å ha de fi nert de uli ke as pek te ne 
ved informasjonssøkeadferd vi øns ket å 
un der sø ke, be stem te vi oss for å gjen
nom fø re en kvan ti ta tiv un der sø kel se i 
form av et spør re skje ma. For oss var det 
vik tig at spørs må le ne var va ri er te og lett 
for ståe li ge. Vi valg te spør re skje ma for di 
vi føl te at det te var den me to den 
in nen for de tids mes si ge ram me ne som 
ville gi oss et størst mu lig da ta grunn lag.

Med tan ke på den ne de len av 
ar bei det, sy nes vi det vil være på sin 

Bibliotekarutdanningen ved OsloMet 
– liten endring i informasjonssøkeadferd hos studentene

«Bachelorutdanningen innen bibliotek- og informasjonsvitenskap 
har informasjonskompetanse som et av sine overordnede 
læringsmål (OsloMet, udatert). Innen informasjonskompetanse 
ligger ogsa ̊ informasjonssøkeadferd, og nettopp dette feltet kan 
synes særlig betydningsfullt for evnen til å navigere innen det 
store omfanget av informasjon. Kunnskaper innen informasjons-
søkeadferd kan derfor synes å være svært relevant for bibliote-
karene. Men hvordan påvirker bachelorstudiet i bibliotek og 
informasjonsvitenskap, informasjonssøkeadferden hos 
studentene som gjennomfører dette studiet? Dette spørsmålet 
danner grunnlaget for hva vi ønsker å finne ut av.» 

(Bacheloroppgaven s. 1.)

 ‣ «Informasjonssøkeadferden 
hos studenter ved bachelor-
programmet innen Bibliotek- 
og Informasjonsvitenskap. 
Skjer det noen endring 
underveis i studieforløpet?»

 ‣ Bacheloroppgave 2019, 
Bachelor i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap 

 ‣ OsloMet — Storbyuniversi-
tetet, Institutt for arkiv-, 
bibliotek- og informasjonsfag 

Av Martin Velde Knutsen  
og Stian Grimsrud Nicolaisen
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Liten endring. Vår forskning 
indikerer at det i liten grad  
skjer endringer i informasjons-
søkeadferden til studentene 
ved bibliotekarutdanningen 
ved OsloMet, sier Martin Velde 
Knutsen og Stian Grimsrud 
Nicolaisen. (Foto: OsloMet)
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plass å takke vår vei le der Ani ta Nord
stei en for man ge gode inn spill og 
rett led ning. 

BoB: Hva var de stør ste ut ford rin
ge ne dere støt te på i ar bei det, og 
hvor dan hånd ter te dere dem?

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: Den al ler stør ste ut ford rin
gen vi støt te på, var å re krut te re nok 
res pon den ter til un der sø kel sen. Vi 
had de som plan å la un der sø kel sen lig ge 
ute i tre uker på de uli ke kul le nes 
Face booksi der. Det te var en frist vi 
måt te ut vi de. Vi de re var det også ut ford
ren de å ut for me spørs må le ne på en god 
nok måte slik at vi unn gikk mis for stå el
ser el ler at spørs må le ne ikke ble be svart 
på en måte vi så på som til freds stil len de. 
Vi bruk te der for svært mye tid på 
ut for ming av spørs må le ne og gjen nom
før te blant an net en pi lot test av un der
sø kel sen. For å øke an tal let res pon den
ter, lag de vi også uli ke små 
re kla me snut ter for un der sø kel sen, noe 
som hjalp mye. En an nen ut ford ring vi 
støt te på, var at vår ut for ming av 
spørs mål ge ne rer te en stør re meng de 
data enn vi nok had de sett for oss. Det te 
kan nok sees på som et luk sus pro blem, 
men var også noe som gjor de ana ly sen 
av data tid kre ven de. Det te med før te 
også at det var en del ana ly ser det ville 
vært in ter es sant å kikke nær me re på, 
men som vis te seg umu lig grun net 
opp ga vens ram me be tin gel ser. 

BoB: Dere sier i kon klu sjons ka pit te
let: «Vår forsk ning in di ke rer at det i 
li ten grad skjer end rin ger i informa
sjonssøkeadferden til stu den te ne. De 
stør ste end rin ge ne vi fant in di ka sjo ner 
på, var hel ler knyt tet til hvor re gel mes
sig stu den te ne be nyt tet seg av avan sert 
søk og ikke til de res re spek ti ve stu die
pro gre sjon.» Vi de re sier dere at «Et ter
som in for ma sjons kom pe tan se er et av 
læringsmålene for stu di et, ble det te et 
uven tet re sul tat av vår un der sø kel se.» 
Det te er kan skje et noe over ras ken de 
funn? Hvor dan tol ker dere det te? Kan 
det le ses som en kri tikk av stu di et?

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: For vår del var det te et 
svært over ras ken de funn, da vi helt ær lig 
opp rin ne lig for ven tet det mot sat te 
re sul ta tet, alt så at det ville kom me svært 
sto re end rin ger i informasjonssøkeadfer
den som føl ge av stu di et. Det te var noe 
vi opp da get svært tid lig i ana ly se rings fa
sen av våre data. Slik vi tol ker våre funn, 
er det mye som ty der på at de ler av 

un der vis nin gen på det te om rå det ikke 
helt har klart å hol de føl ge med ut vik
lin gen, og at den un der vis nin gen som 
har på gått ikke har vært re gel mes sig 
nok. Det at våre funn in di ker te en 
re la tivt sterk re gel mes sig bruk av uli ke 
sø ke verk tøy og tek nik ker, og hvor 
kom pe tent man er i bru ken av dis se, 
kan tyde på at re gel mes sig un der vis ning 
in nen det te er av gjø ren de. I ut gangs
punk tet er det ikke ment som kri tikk, 
men i lø pet av ar bei det fant vi in di ka sjo
ner på at en del end rin ger og om struk
tu re rin ger av hvor dan stu di et for mid ler 
in for ma sjons kom pe tan se nok er på sin 
plass. Det vil bli spen nen de å se hvor dan 
end rin ge ne som nå er gjort på ut dan
nin gen vil på vir ke de frem ti di ge 
stu den te nes informasjonssøkeadferd.  

BoB: Hva kun ne man, et ter de res 
syn, gjø re på ba che lor ut dan nin gen i 
bib lio tek og in for ma sjons vi ten skap ved 
Os lo Met for å styr ke bib lio te kar stu den
te nes in for ma sjons kom pe tan se? 

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: Slik vi ser det, er re gel
mes sig he ten av en un der vis ning på 
det te om rå det av gjø ren de. Der for 
kun ne vi sett for oss in for ma sjons kom
pe tan se som del emne in nen alle av 
ba che lor ut dan nin gens se mest re, med 
unn tak av det sjet te og siste, da det te 
er se mes te ret hvor stu den ten skal 
skrive bache lor opp ga ve og vil tren ge 
dis se kunn ska pe ne. Da hol der det ikke 
med to sko le ti mers langt se mi nar. 

BoB: Hvor dan ten ker dere at god 
in for ma sjons kom pe tan se kan for mid les 
til bru ker ne i bib lio te ke ne?

Vel de Knutsen og Grims rud 
Ni co lai sen: Det te er et van ske lig 
spørs mål å sva re på, sær lig et ter som 
man kan si at man ge i da gens sam funn 
nok ikke selv fø ler at en slik kom pe
tan se er nød ven dig. Det kjen te ut sag
net «kan du ikke bare google det», kan 
være be skri ven de for si tua sjo nen. Man 
kan si at in for ma sjons gjen fin ning i dag 
er litt som et tve eg get sverd. På den 
ene si den er det re la tivt en kelt å finne 
sto re meng der in for ma sjon, men på 
den and re si den kan det te med fø re at 
man blir litt selv er klært eks pert og der
med ikke opp sø ker el ler ikke ser at det 
fin nes yt ter li ge re kom pe tan se. Her kan 
man si at sel ve ut ford rin gen for 
for mid ling av in for ma sjons kom pe
tan se be fin ner seg. For hvor dan 
for mid ler man en kom pe tan se til noen 
som an ser seg selv som eks pert?

I fol ke bib lio te ke ne kan det ten kes at 
man in di rek te gjen nom re fe ran se in ter
vju et kan for mid le in for ma sjons kom pe
tan se ved å la bru ke ren være del ak tig i 
pro ses sen med å dekke de res in for ma
sjons be hov. I fag og forsk nings bib lio te
ke ne fin nes det al le re de man ge ste der 
bib lio tek le det un der vis ning i in for ma
sjons kom pe tan se. Her lig ger nok 
kan skje den pri mæ re ut ford rin gen i å få 
til til strek ke lig an tall ti mer som er 
re gel mes sig nok til å leg ge et godt 
grunn lag.

Martin Velde Knutsen Stian Grimsrud Nicolaisen
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Trøndelag fylkesbibliotek er Årets bibliotek
Trøndelag fylkesbibliotek ble kåret til Årets bibliotek 2019 i skarp konkurranse med 
Grimstad bibliotek og Deichman Grünerløkka, som alle har utmerket seg på hver sin 
måte. Trøndelag fylkesbibliotek samarbeider tett med språkbrukere, tolker, forlag og 
samiske miljø på en helt unik måte. Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid for samisk 
språk er av stor og livsviktig betydning for de små samiske språkene i Sapmi, og for 
kulturelt språkmangfold i hele Norge. «Dette arbeidet passer veldig godt inn i FN sitt 
år for urfolksspråk. Dette er et arbeid i verdensklasse», sier Norsk Bibliotekforenings 
leder Mariann Schjeide i en pressemelding.  ■

Barnas bokflyttebyrå
Torsdag 16. januar var det liv i Oslo 
sentrum da 1000 barn hjalp til med å 
flytte bøker fra Deichmans hoved-
bibliotek på Hammersborg til nye 
Deichman Bjørvika. Barna fikk 
dermed en sniktitt inne i bygget 
lenge før den offisielle åpningen i 
mars. Barnas flyttebyrå besto av 
1000 skoleelever fra 2. til 5. klasse 
fra Hammersborgs omkringliggende 
barneskoler. I samlet tropp og 
etterfulgt av politiets rytterkorps, bar 
elevene til sammen over 6000 bøker 
fra barneboksamlingen. Inne på 
biblioteket ble barna møtt av Hennes 
Kongelige Høyhet Kronprinsesse 
Mette-Marit. Bøkene ble plassert i et 
høyt boktårn i første etasje. Etterpå 
ble det BlimE-dans og et kraftig 
åpningsrop fra skolebarna.  ■

Leser vi mindre enn forlagene påstår?
I en årrekke har Forleggerforeningen 
og Bokhandlerforeningen målt hvor 
mange bøker som leses i Norge. Den 
ferskeste undersøkelsen er fra 2018, 
og konklusjonen er at den norske 
befolkningen i snitt leste 15,5 bøker i 
løpet av 2017. I dette tallet var også 
lydbøker inkludert, 1,9 i snitt per 
nordmann. Dette står i stor kontrast 

til det som kommer fram i en forskningsrapport fra januar i år, 
som er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, NTNU, 
Nasjonalbiblioteket og Universitetet i København. Her har 

forskerne kommet fram til at nordmenn kun leser 8,5 
papirbøker i året, i tillegg til 2,5 lydbøker. Leder for prosjektet, 
BI-professor Anne-Britt Gran, mener det store avviket mellom 
undersøkelsene nok skyldes ulik vekting av tallene. «Begge 
undersøkelsene er vektet på kjønn, alder og geografi. Vi har i 
tillegg vektet på utdannelse, siden kulturforbruk i så stor grad 
korrelerer med lengden på folks utdannelse», sier Gran til 
Klassekampen.no. Gran mener det er spesielt viktig å vekte 
utdanning når man skal undersøke kulturkonsum. «Vi vet at 
utdanning har mye å si for kulturforbruk. Derfor blir det en 
følgefeil som påvirker hele undersøkelsen om man ikke tar 
hensyn til dette».  ■

K L I P P A R K I V E T

Publikumsfall på Sølvberget
Etter fleire år med øking i besøket for Sølvberget bibliotek i Stavanger, viste plutseleg 
statistikken for 2018 det motsatte. Besøket gjekk ned med 55.000. Trenden heldt 
fram i 2019: besøket gjekk ned med nye 157.000. Til saman har besøket falle med 
over 12 prosent på to år. «Me har ikkje noko god forklaring på nedgangen i besøk. 
Fallet er så stort at det bekymrar meg», seier Sølvberget-sjef Anne Torill Stensberg til 
Stavanger Aftenblad (aftenbladet.no). Men medan besøket er i fritt fall, har utlånet 
gått opp med 59.000. Statistikkansvarleg Christian N. Tønnessen på Sølvberget 
peikar på at sterk auke i utlånet av e-bøker kan vera med på å forklara det 
tilsynelatande paradokset at besøket går ned mens utlånet går opp.  ■

NOTISER  I  BIBLIOTEK
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INDIEFORFATTERE FOSSER FREM

Uovervinnelig.  
Noe av det mangeårig 
indieforfatter Morten Revill 
liker best ved å gi ut bøkene 
sine selv, er følelsen å være 
indiefeatable, eller uover-
vinnelig på norsk.
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Det er nå mange flere indieforfattere som melder på 
titler på Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk 
skjønnlitteratur. Foreløpig er det ikke eksakte tall på 
hvor mange bøker det gjelder, eller hvor mange av 
bøkene skrevet av indieforfattere som finner veien til 
bibliotekene, men tallet er ventet å øke fremover.

INDIEFORFATTERE FOSSER FREM

CAROLINE SVENDSEN  frilansjournalist 
BRITT KROGSVOLD ANDERSEN  foto
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Et ter at Kul tur rå det ny lig fjer net 
ad mi nist ra sjons ge by ret for små for lag 
som øns ket å mel de seg på inn kjøps ord
nin gen for skjønn lit te ra tur har det blitt 
en «be ty de lig øk ning» i an tall søk na der. 
Det mel der Hege Lang bal le Andersen i 
Norsk Kul tur råd. Hun er kon takt per so
nen for inn kjøps ord nin gen for ny norsk 
skjønn lit te ra tur i Kul tur rå det.

– Den ne øk nin gen er så pass ny at vi 
ikke har over sikt enda over hvor man ge 
av dis se bø ke ne som hav ner på bib lio te
ke ne, men jeg kan si at det er en stor 
øk ning i søk na de ne på den ne ord nin
gen. Det går nok litt tid før vi kan si noe 
om dis se tal le ne, sier Hege Lang bal le 
Andersen til Bok og Bib lio tek. Hun 
be kref ter at ho ved år sa ken til øk nin gen 
er at det ikke len ger kos ter 10.000 
kro ner å søke i ka te go ri 2. (Se fak ta
boks.) Det har gjort det mu lig for 
man ge fle re uav hen gi ge for lag å mel de 
på tit ler.  Vi får se hvil ke kon se kven ser 
den ne øk nin gen får for ord nin gen 
etterhvert, sier hun.

Bok og Bib lio tek tref fer henne på et 
se mi nar for in die for fat te re i regi av 
tek no lo gi sel ska pet BoldBooks i mid ten 
av no vem ber. In die for fat te re er for fat
te re som gir ut bø ker på eget for lag, også 
kalt selv pub li se ring. Nå blir in die for fat
ter i øken de grad brukt i ste det for 
selv pub li ser te for fat te re, for di in die for
fat te re er for kor tel sen for det eng els ke 
or det «in de pen dent» og det te blir sett på 
som en mer pre sis be skri vel se. Det er 
også noen som me ner at or det selv pub li
se ring har blitt litt stig ma ti sert. In die for
fat te re ut gir som re gel bø ke ne sine på 
eget for lag, noe som gjør dem både til 
ut gi ve re og for fat te re.

Uli ke inn kjøps ord nin ger
Kul tur rå dets inn kjøps ord nin ger 
fun ge rer på uli ke må ter, for kla rer 
Lang bal le Andersen. Hun for tel ler at det 
på inn kjøps ord nin gen for ny norsk 
skjønn lit te ra tur kjø pes inn cir ka 80 
pro sent av de bø ke ne som blir meldt inn 
til ord nin gen og at 20 pro sent blir 
av slått, men det er noe høy ere av slags
pro sent for bø ker som er meldt inn 
un der ka te go ri 2.

– Er fa rings mes sig er det for di bø ker 
som blir meldt inn un der ka te go ri 2 ofte 
ikke har en like grun dig re dak sjo nell 
pro sess, sier hun. Kul tur rå det be ta ler et 
be løp di rek te til for laget for hele 
inn kjø pet. Be lø pet skal for de les mel lom 
for lag og for fat ter. Si den man ge in die

for fat te re ut gir bø ker på eget for lag, får 
de i prak sis beg ge dis se be lø pe ne. Hvis 
bo ken blir inn kjøpt skal 703 eks em pla
rer av den inn kjøp te tit te len sen des til 
lan dets bib lio te ker og da er det for fat te
ren og for laget som har an sva ret for at 
de blir le vert til Kul tur rå dets dis tri bu tør.

Hel ler ikke Deich man ske bib lio tek 
har noen over sikt over hvor man ge bø ker 
skre vet av in die for fat te re som kjø pes inn 
el ler al le re de fin nes på hyl le ne.

– Vi gjør ikke for skjell på for fat te re, 
men det kan være van ske li ge re å fan ge 
opp bø ker skre vet av in die for fat te re. 
Ge ne relt vil jeg opp ford re dis se for fat
ter ne til å skaf fe seg dis tri bu sjon via 
Bib lio tek sen tra len. Da er det let te re for 
oss å fan ge det opp, sier El len Rei dun 
Aa bak ken, sek sjons le der sam ling, på 
Deich man Bjør vi ka. Hun på pe ker 
sam ti dig at det er et ter spør sel et ter alle 
mu li ge bø ker på bib lio te ket. De som 
et ter spør bø ker er ikke opp tatt av om 
det er en in die for fat ter som har skre vet 

bo ken, men hel ler tit te len el ler hva den 
hand ler om. Hun inn røm mer sam ti dig 
at bib lio te ke ne ofte har tenkt at bø ker 
de får som er ut gitt på kjen te for lag har 
vært gjen nom en kon troll in stans, og at 
de der med har en viss kva li tet.

– Ge ne relt har selv pub li ser te bø ker 
tra di sjo nelt hatt en ujevn kva li tet, men hvis 
man også tar med små for lag in nenfor 
in die be gre pet, hol der man ge av ut gi vel se ne 
en høy kva li tet nå i dag sier Aa bak ken.

Ville hjelpe in die for fat te re
Å hjelpe in die for fat te re å heve kva li te ten 
på bø ke ne sine var i stor grad mo ti va sjo
nen til gründer Kris tin OverRein da 
hun star tet opp BoldBooks i 2016. 
BoldBooks om ta ler seg selv som en 
selv be tje nings løs ning for for fat te re som 
ikke øns ker å be nyt te et tra di sjo nelt 
for lag for å utgi bo ken sin. Tan ken er at 
in die for fat te re kan kjøpe alle tje nes te ne 
de tren ger fra for eks em pel re dak tø rer, 
ma nus kon su len ter, språk vas king og 

Kontakt. Hege Langballe Andersen 
er kontaktpersonen for innkjøpsordningen 
for ny norsk skjønnlitteratur i Kulturrådet.
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om brek king via BoldBooks sin di gi ta le 
platt form. Før BoldBooks var det te 
mar ke det vel dig frag men tert og det var 
van ske lig for selv pub li ser te for fat te re å 
finne til by de re av slike tje nes ter selv.

– Gjen nom BoldBooks gir vi 
for fat te re mu lig het til å bli sitt eget 
for lag og iva re ta den krea ti ve kon trol len 
over boka, be hol de sine egne ret tig he ter 
til ver ket og inn tek ter av sal get. Vi 
de fi ne rer oss som et tek no lo gi sel skap, 
ikke et eget for lag, sier OverRein. Hun 
me ner at hvis in die for fat te re får til gang 
til kva li tets sik re de re dak tø rer kan de 
pro du se re like gode bø ker som bø ker 
ut gitt på tra di sjo nel le for lag.

Selv sa Kris tin OverRein opp en fast 
jobb i sta ten for å star te opp BoldBooks, 
og det er en be slut ning hun ikke har 
ang ret på.  Vi har dob let an tall kun der 
si den i fjor, og tre dob let om set nin gen, 
for tel ler hun.

Platt for men er ut for met slik at 
bru ker ne log ger seg inn hos BoldBooks 
og tar kon takt med til by de ren av 
tje nes ten di rek te, for eks em pel en 
re dak tør. Pris av ta les mel lom for fat te ren 
og til by de ren, men BoldBooks tar en 20 
pro sent an del av de tje nes te ne som 
for mid les via platt for men, for kla rer hun.

Slik er det mu lig å få hjelp til hele 
pro ses sen helt frem til bo ken er tryk ket. 
BoldBooks tel ler i dag fem fas te an sat te.

– Frem til i som mer til bød vi kun 
en kelt tje nes ter, men nå har vi lan sert en 

pak ke løs ning med en pris kal ku la tor som 
skeddersyr de tje nes te ne du måt te ha 
be hov for som uav hen gig for fat ter, 
for kla rer Kris tin OverRein. Her kan 
for fat te re og ut gi ve re vel ge i fle re 
ka te go ri er hvi lken pak ke de vil ha ut i 
fra stør rel sen på bo ken og om de kun 
øns ker å gi ut bo ken blant ven ner og 
fa mi lie, vil nå et stør re pub li kum el ler 
for de som vir ke lig vil sat se og nå bredt 
ut. Man kan også vel ge å få pris for slag 
på å gi ut både ebok og trykt bok.

Kris tin OverRein for tel ler at 
BoldBooks også kan hjelpe in die for fat
te re med å sen de ut en informasjonsmail 
til bib lio te ke ne, og bi stå med in for ma
sjon om Kul tur rå dets inn kjøps ord ning. 
Hun opp ly ser at det er gan ske nytt at 
BoldBooks har be gynt å hjelpe for fat te re 
med å kon tak te bib lio te ke ne.

– Vi opp le ver at bib lio te ke ne ser ut 
til å være mer på in die for fat ter nes side 
og ser ut til å ha mind re for dom mer 
mot in die for fat te re enn hva bok hand le re 
har, sier hun.

Er fa ren in die for fat ter
En in die for fat ter som nå vil gi ut sin 
nes te bok på BoldBooks er Mor ten 
Re vill. Han har vært in die for fat ter i 15 
år og fei rer i år 20 års ju bi le um som 
grün der. Han var en av fore drags hol
der ne på indieforfatterseminaret.

– Det er ufat te lig vik tig å for e ne dis se 
be gre pe ne, sier han. Som in die for fat ter 
har han opp levd suk sess med å gi ut 
bo ken «A vi sion of pearls» i det eng els ke 
mar ke det der bo ken end te opp blant de 
topp 50 mest solg te bø ke ne en pe ri ode.

– Jeg solg te 10–15.000 eks em pla rer 
av bo ken i USA, og det var nok for meg 
til å be vi se at jeg kun ne gjø re det, sier 
Re vill og sik ter til be slut nin gen om å 
sat se som in die for fat ter. Bo ken hans er 
fort satt å finne på Ama zon. Han skrev 
bo ken først på eng elsk og sier selv han 
fikk man ge av slag fra ame ri kans ke 
bok agen ter før han be stem te seg for å gi 
ut bo ken selv. Re vill for tel ler at noe av 
grun nen til at han har fort satt som 
in die for fat ter er at han ikke øns ker at 
for fat ter ska pet hans skal bli pres set inn i 
en be stemt form. På norsk he ter bo ken 
Per le nes Gåte og fin nes blant an net på 
Deich man ske bib lio tek.

Selv har han be gynt å gjen opp da ge 
bib lio te ke ne.  Jeg vil gjer ne lese fra 
bø ke ne mine der, for på bib lio te ket 
opp le ver jeg at det er en helt spe si ell 
stem ning og ro. Det er høyt pri ori tert 

for meg som for fat ter å jobbe meg inn 
mot bib lio te ke ne, sier han.

Som in die for fat ter er han glad for å 
være til knyt tet BoldBooks.  De 
re pre sen te rer det jeg fant i 2004 og 
2005 i USA der man kun ne finne de 
beste eks per te ne sam let på en plass, hvis 
man ville sat se som in die for fat ter, sier 
Re vill. Han for kla rer at for ret nings mo
del len til BoldBooks gjør at han ved å 
in ves te re litt i ut gi vel sen, kan eie alle 
ret tig he te ne til for fat ter ska pet sitt selv.

– Jeg fø ler på man ge må ter at jeg er i 
start gro pa når det gjel der en ny fase i 
kar rie ren min. Jeg vet ikke enda om jeg 
kom mer til å leve av det, men det er det 
jeg vil, sier han. Med BoldBooks er han 
også til knyt tet et mil jø med and re 
in die for fat te re og res surs per so ner. Det er 
godt med gode sparringspartnere rundt 
seg, av slut ter Mor ten Re vill.

Airbnb. Grunder av BoldBooks Kristin  
Over-Rein omtaler selskapet som en Airbnb  
for bokbransjen.

Forlagene melder bøkene på til 
ordningene til faste frister det 
året de blir utgitt. Bøkene må 
meldes på før de utgis, og 
søkerne skal velge én av to 
kategorier. 

Kategori 1: Forlag under kategori 1 
skal levere bøker på utgivelsesdato 
til Kulturrådets distributør, som 
sørger for videre utsending til 
folkebibliotekene. Samtidig som 
bøkene leveres til distributøren, 
skal leseeksemplarer sendes 
direkte til vurderingsutvalget og 
faktura sendes Kulturrådet. 
Utgivelsen blir så behandlet av 
vurderingsutvalget. Dersom boka 
ikke blir kjøpt inn, må forlaget  
betale tilbake hele beløpet. 

Kategori 2: Forlag under kategori 2 
skal sende ferdig trykte leseeksem-
plarer direkte til det vurderingsut-
valget som skal behandle boken, 
samt ett eksemplar til Kulturrådets 
administrasjon. Når en utgivelse er 
behandlet av vurderingsutvalget, 
vil forlaget få beskjed om boka blir 
innkjøpt eller ikke.  Dersom boka 
blir innkjøpt, skal trykte bøker og 
eventuelt e-bøker så raskt som 
mulig sendes til Kulturrådets 
distributør.

Kilde Kulturrådet

INDIEFORFATTERE FOSSER FREM  I  BOK
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Et større prosjekt  
ved Sandefjord 

videregående skole 
viser tydelig hvor  

viktig et velfungerende 
skolebibliotek er,  

og hvor viktig det er 
med fagutdannede 

bibliotekarer.

Heidi Kristin Olsen er ansatt ved  
Institutt for Arkiv, bibliotek  

og informasjonsfag ved OsloMet 
Storbyuniversitetet.

Nina Therese Holmen er ansatt ved 
læringssenteret ved Sandefjord  

videregående skole.

Biblioteket  
– en viktig  

ressurs i skolen

HEIDI KRISTIN OLSEN 
NINA THERESE HOLMEN

Ivrige brukere: Dzelica Kajtazovic 
(f.v.foran), Sereia Pindsle Correia, 

Kristian Krey Galteland.
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I pe ri oden 20162019 gjen nom før te 
vi et kart leg gings pro sjekt ved 
læ rings sen te ret ved San de fjord 

vi de re gå en de sko le. Ho ved må let var å 
kart leg ge bru ken av læ rings sen te ret (LS)
ved Norges stør ste vi de re gå en de sko le, 
for å sik re en kunn skaps ba sert vi de re 
ut vik ling av læ rings sen te ret. For å få et 
godt og bredt kunn skaps grunn lag tok vi 
i bruk fle re uli ke me to der. Pro sjek tet var 
et sam ar beid mel lom bib lio tek an sat te 
ved læ rings sen te ret ved San de fjord 
vi de re gå en de sko le og Institutt for Ar kiv, 
bib lio tek og in for ma sjons fag ved 
Os lo Met Stor by uni ver si te tet. Pro sjek tet 
ble yt ter li ge re ak tua li sert gjen nom 
plan leg gin gen av en stør re ut byg ging av 
sko lens byg nings mas se, SVGS 20221. 

I sko le bib lio te ke nes ut vik lings ar beid 
er det ve sent lig å sam ar bei de med 
sko lens le del se, si den bib lio te ket er en 
del av den ne stør re en he ten. Be ho ve ne 
til bru ker ne, det vil si sko lens ele ver og 
an sat te, må stå sen tralt. I plan leg gings fa
sen ble det ar ran gert fle re mø ter for å 
sik re for ank ring av pro sjek tet, der både 
bib lio tek an sat te, sko lens le del se og 
Os lo Met del tok. I det en de li ge de sig net 
for pro sjek tet ble ho ved vek ten lagt på å 
do ku men te re da gens bruk av læ rings sen
te rets tje nes ter og fy sis ke rom. 

Me to de ne
Vi vur der te uli ke me to der for da ta inn
sam ling, både kva li ta ti ve og kvan ti ta ti ve. 
Ram men for pro sjek tet, sær lig i form av 
til gjen ge li ge per so nal res sur ser, had de 
selv sagt be tyd ning for de me to de ne som 
ble valgt. I pro sjekt rap por ten er de 
en kel te me to de ne ut fyl len de be skre vet.

Tverr gå en de tra fikk tel ling (TTT) er 
et stan dar di sert verk tøy, en ob ser va sjons
me to de, som bru kes til å re gist re re hvor 
bru ker ne er i bib lio te ket, når de er der 
og de res ak ti vi te ter. Vi gjen nom før te 
TTT i 4 uker i for bin del se med pro sjek
tet. Me to den er nå im ple men tert i 
drif ten ved at vi har plan lagt å gjen nom
fø re tel lin ger en gang per se mes ter for å 
føl ge med på ut vik lin gen. 

An tall be sø ken de i et læ rings sen ter 
el ler bib lio tek på en vi de re gå en de sko le 
va ri e rer svært mye og av hen ger av an nen 
ak ti vi tet på sko len. Det te kom svært 
ty de lig fram i våre tel lin ger og be kref tes i 

1 Mer informasjon om SVGS 2022:  
https://nyweb.vfk.no/skoler/sandefjord
vgs/meny/omoss/svgs2022/

be søks sta tis tikk fra dør tel ler. Det er 
van ske lig å på for hånd vel ge ut gode, 
re pre sen ta ti ve tel le uker til TTT, og det er 
der for vik tig å ha fle re jevn li ge tel le pe ri
oder, gjer ne totre fas te i lø pet av et 
sko le år. Alle an sat te del tok i tel lin gen, og 
logg fø ring un der veis ble et godt hjel pe
mid del for er fa rings ut veks ling. Log gen 
var også nyt tig un der ana ly sen for å 
huske hva som skjed de. De an sat te 
opp lev de tra fikk tel lin gen som både en 
mor som og spen nen de del av pro sjek tet. 
En fin bi ef fekt var å være tet te re på 
ele ve ne ute i lo ka le ne. Det ga en nær het 
til ele ve ne som job ber i rom met som kan 
være van ske lig å pri ori te re i dag lig drift, 
og in spi rer te til å fort set te å være mer 
fy sisk til ste de ute i bib lio tek rom met.

Grup pe rom me ne ved LS er svært mye 
i bruk og de bib lio tek an sat te opp le ver at 
de sta dig må av vi se ele ver som øns ker å 
re ser ve re rom. Vi kart la bru ken av 
rom me ne ved å tel le an tall bru ke re i 
rom me ne og re gist re re an tall grup per 
som øns ket rom uten å få det. Det ble 
også hen tet ut sta tis tikk om re ser ve rin
ger av rom me ne det siste året, for delt på 
stu die ret ning og trinn.

I bib lio te kets stil le so ner ble an tall 
bru ke re re gist rert gjen nom da gen i to 
pe ri oder.

Hvem bru ker bib lio te ket? Vi ba alle 
ele ver som pas ser te gjen nom døra til LS 
å fylle ut et en kelt spør re skje ma gjen
nom en uke.  Den ne me to den var den 
enes te som ga oss de talj kunn skap om 
hvem som be søk te bib lio te ket. Det te var 
en vik tig del av kart leg gin gen, men var 
også den mest kre ven de å gjen nom fø re. 
Det var van ske lig å lage et godt og 
en ty dig spør re skje ma som både var raskt 
nok å fylle ut og ga til strek ke lig in for
ma sjon. Man ge ele ver var inn om 
bib lio te ket fle re gan ger i lø pet av en dag, 
og noen gikk lei av å fylle ut skje ma et, 
noe som før te til mind re ut fyl len de svar 
ut over i uken. Da ta ene som ble sam let 
inn ga li ke vel svært mye nyt tig in for ma
sjon. Der for øns ker vi å prø ve å finne 
mer eg net og mind re ar beids kre ven de 
me to de å sam le inn den ne in for ma sjo
nen på.

Hva me ner bru ker ne? For å kom me 
nær me re inn på de res er fa rin ger og 
øns ker om bib lio tek tje nes ter gjen nom
før te vi to fo kus grup pe in ter vju er, for 
hen holds vis læ re re og ele ver. Re krut te
rin gen til elev in ter vju et ble i stor grad 
gjort med hjelp fra elev råds kon tak ten. 
Lærerene ble re krut tert av an sat te på 

OM SANDEFJORD 
VIDEREGÅENDE SKOLE  
OG LÆRINGSSENTERET

• Sandefjord videregående skole 
(SVGS) er Norges største 
videregående skole med elever 
på utdanningstilbud innenfor 
både yrkesfaglige (YF) og 
studieforberedende (SF) 
utdanningsprogram. Våren 2019 
var det i overkant av 2000 elever 
på skolen. Ca 60 % av elevene 
går på SF og omtrent 40 % YF. 
Det er ca 340 fast ansatte ved 
skolen, av disse er 230 peda-
goger. Biblioteket har fem 
ansatte (4,6 årsverk) og er 
administrativt plassert under 
studierektor for SF. I tillegg til 
bibliotekdriften og administra-
sjon av skolens læremidler har 
biblioteket ansvar for skolens 
nettsider og informasjonsarbeid.

• Skolens bibliotek ble bygd ut i 
2011, samlokalisert med 
IKT-tjenesten og definert som et 
læringssenter. Læringssenteret 
disponerer 1400 m2 og har 200 
sitteplasser fordelt på grup-
perom, stille leseplasser og 
fleksible arbeidsplasser av ulik 
karakter.

• Rektor Harald Møller sier 
følgende om læringssenteret og 
prosjektet:

«Læringssenteret gir muligheter 
til andre måter å jobbe på enn 
våre tradisjonelle klasserom og er 
et meget viktig bidrag til vårt 
mangfoldige læringsmiljø på 
Norges største videregående 
skole. Når vi skal rehabilitere, 
bygge på og fornye bygningsmas-
sen på SVGS, vil vi bruke kunn-
skapen vi har fått om bruken av 
skolens læringssenter, nettopp 
fordi dette læringsarealet 
fungerer så godt i forhold til 
forventningene til nye måter å 
jobbe på som kommer med 
Fagfornyelsen.»
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bib lio te ket, med mål set ting om å 
re pre sen te re uli ke ty per bru ke re. 

Støt te funk sjo ne ne ved SVGS ble 
kart lagt høs ten 2017. Vi hen tet ut data 
om læ rings sen te ret fra den ne.

Bru ken av Atekst og lik nen de 
be ta lings tje nes ter/di gi ta le res sur ser er 
mye dis ku tert i bib lio tek. En stu dent i 
prak sis fra ABI ved Os lo Met valg te å 
gjen nom fø re en un der sø kel se om 
bru ken av Atekst.

Funn
Til sam men har de uli ke me to de ne gitt 
oss mye kunn skap om bru ken av 
læ rings sen te ret. Her pre sen te res noen 
ho ved lin jer.

Læ rings sen te ret ved SVGS er svært 
mye brukt, og det fy sis ke rom met bru kes 
i stor grad av ele ver som job ber med 
sko le ar beid.  Tra fikk tel lin gen vi ser sto re 
va ria sjo ner i an tall be sø ken de, alt fra 
nær me re 120 til un der 20 ele ver til ste de 
sam ti dig i lo ka let. De fles te bru ker både 
bær bar pc og fy sis ke bø ker når de job ber, 
og de fles te fore trek ker å sit te sam men 
med and re, uav hen gig av om de job ber 
sam men el ler ikke. Det er kla re mønst re i 
hva ele ve ne gjør i bib lio te ket på uli ke 
tids punkt av sko le da gen.  

Grup pe rom me ne er svært mye i 
bruk, og man ge ele ver blir av vist når de 
øns ker å re ser ve re grup pe rom for di det 
er fullt. Det ser ut til at grup pe rom med 
plass til 3 el ler 4 er mest ak tu elt. En jevn 
an del av bru ker ne (ca 12 %) sit ter i 
læ rings sen te rets stil le sone i 2. eta sje, 
noe som vi ser at slike stu die plas ser er 
vik tig å til by. Ele ver fra stu die for be re
den de klas ser (SF) ser ut til å være noe, 
men ikke mye, over re pre sen tert blant 
bru ker ne i for hold til for de lin gen av 
SF og YFele ver på sko len. Det ser ut til 
å være sto re va ria sjo ner for bruk blant 
YFele ve ne, noen av YFklas se ne bru ker 
LS mye mer enn and re. For de fles te kan 
det se ut til å hen ge det sam men med 
hvor langt unna bib lio te ket de har 
klas se rom. Unn ta ket er ele ve ne på 
id retts fag, som er over re pre sen tert i 
for hold til elev tal let. Det er grunn til å 
anta at det i stor grad hen ger sam men 
med bib lio tek bruk ini ti ert av læ rer ne.

De to fo kus grup pe in ter vju ene ga 
man ge nyt ti ge inn spill. Ele ve ne ga 
ut trykk for at de er for nøy de med LS, 
men ut tryk te fle re øns ker om for bed rin
ger. Det gjel der i sær lig grad fle re 
grup pe rom og bedre sit te plas ser. De 
tren ger også fle re stikkon tak ter. Len ger 

åp nings tid, gjer ne mer åp ent og mu lig
het for å spi se i læ rings sen te ret var and re 
mo men ter som ble truk ket fram.

De læ rer ne vi har in ter vju et ga 
ut trykk for stor en tu si as me og til freds
het med LS, sær lig i for hold til lit te ra
tur for mid ling, der både kunn skaps ni
vå et om lit te ra tur og ev nen til å 
mo ti ve re og for mid le ble truk ket fram. 
Det gjaldt både SF og YF, for eks em pel i 
for bin del se med lese pro sjek tet og 
for dyp nings opp ga ver. De var også svært 
til fred se med de bib lio tek an sat tes evne 
og vil je til sam ar beid og ut vik ling, og 
de res bi drag i for bin del se med un der vis
ning i sko lens si te rings reg ler. Sam ti dig 

ga noen ut trykk for at de var usik re på 
hvil ke tje nes ter de kun ne for ven te fra 
bib lio te ket på grunn av tid og ka pa si tet. 
Vik tig he ten av LS som et godt sted for 
sko le ar beid for ele ve ne ble lagt vekt på. 
Læ rer ne kom med fle re inn spill til mu lig 
vi de re ut vik ling av bib lio tek tje nes ten.

Både læ re re og ele ver la vekt på 
vik tig he ten av be tjen te tje nes ter, at det 
er bib lio tek an sat te til ste de, både for å 
kun ne sva re på spørs mål og for å kun ne 
bi dra til ar beids ro og or den. 

Kon klu sjon
Pro sjek tet do ku men te rer at bib lio tek
rom met med gode og va ri er te ar beids
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plas ser er vik tig for vel dig man ge ele ver, 
både som ar beids sted og sted å være på 
sko len. Man ge vel ger også å bru ke 
bib lio te ket som et sted de kan ar bei de i 
et stil le om rå de. Det gjel der ele ver fra 
alle trinn og uli ke ut dan nings pro gram.

I til legg vi ser re sul ta te ne at bib lio te ka
re ne med de res kom pe tan se er sen tra le. De 
er sær lig vik ti ge med det fag li ge bi dra get 
de gir i vei led ning og un der vis ning. Både 
læ rer ne vi in ter vju et og rek tor, trakk fram 
det te as pek tet som helt sen tralt. For å 
kun ne fylle slike funk sjo ner må de 
bib lio tek an sat te ha rom for for be re del ser 
og plan leg ging, og slik kom pe tan se kre ver 
sta dig på fyll og opp da te ring. 

Gjen nom pro sjek tet har vi sett fle re 
om rå der der vi tren ger mer in for ma sjon 
for å ut vik le læ rings sen te ret vi de re ba sert 
på kunn skap. Vi vil gjer ne ha mer 
de tal jert kunn skap om hvil ke ele ver som 
bru ker læ rings sen te ret og hva de bru ker 
det til. Vi øns ker også mer kunn skap 
om funk sjon og ef fekt av til bud som 
bib lio te ket bru ker man ge res sur ser på, 
som for eks em pel lese pro sjek tet for YF. 
Vi øns ker å finne me to der for hvor dan 
vi kan un der sø ke bib lio te kets rol le i 
ar bei det med å styr ke ele ve nes le se fer
dig he ter.

Vi ser at bedre au to ma ti ser te 
funk sjo ner ville gitt let te re til gang til 

vik ti ge data, det gjel der for eks em pel 
mer drifts sik kert tel le verk på inn gangs
dø ren og noe mer avan ser te funk sjo ner i 
pro gram va ren for re ser ve ring av grup pe
rom.

Atekststudien ty der på at det 
sann syn lig vis er sto re mu lig he ter for 
ut vik ling av bru ken av de di gi ta le 
res sur se ne læ rings sen te ret til byr. 
Hvor dan det te kan gjø res best mu lig bør 
un der sø kes nær me re. And re are na er det 
er sær lig ak tu elt å fort set te å ut vik le 
bib lio tek tje nes te ne i for hold til, er 
le se sti mu le ring og lit te ra tur for mid ling 
og ar beid med tje nes ter i for hold til nye 
fag pla ner (f.eks. kil de kri tikk og livs mest
ring). I til legg bør den di gi ta le ut vik lin
gen og mang fol det av di gi ta le platt for
mer all tid være i fo kus.

Noen tan ker om nyt te ver di
Ba sert på våre er fa rin ger med pro sjek tet, 
vil vi på det varm este an be fa le and re 
sko le bib lio tek å kart leg ge de ler av 
virk som he ten. For oss har det gitt stor 
nyt te både for de an sat te i bib lio te ket 
og for bib lio te kets plass i sko len. Når 
sko le bib lio te kets vi de re ut vik ling skal 
plan leg ges, er et kunn skaps grunn lag 
som det te et godt ut gangs punkt.

Det kan gi stor nyt te ver di å gjen
nom fø re kart leg ging i mind re ska la, for 
eks em pel ved å gjen nom fø re pro sjekt 
ba sert på en el ler to av de me to de ne 
nevnt her. Da er det vik tig å vur de re hva 
slags kunn skap som er mest nyt tig i den 
si tua sjo nen bib lio te ket er i, gjer ne i 
sam råd med le del sen. Det er stor 
for skjell på hvor ar beids kre ven de de 
uli ke me to de ne er, for eks em pel vil 
do ku men ta sjon av bru ken av are a le ne i 
bib lio te ket ofte være mind re ar beids kre
ven de enn in ter vju er. 

Det har selv sagt vært en for del å være 
fle re som har sam ar bei det i det te 
pro sjek tet. For bib lio te ka rer som job ber 
ale ne, tror vi det kan være hen sikts mes
sig å gå fle re sam men og gjen nom fø re 
pro sjekt på hver sin ar beids plass 
pa ral lelt. Da kan en enk le re også få til 
fel les kom pe tan se he ving in nen ak tu el le 
verk tøy hvis det trengs, for eks em pel i 
Ex cel.

Den full sten di ge rap por ten kan le ses 
på det te nett ste det: https://sites.google.
com/view/svgsbrukavlaringsenter/start

Ivrige brukere: Tobias Ringdal 
(f.v.), Jonathan R Pettersen
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Mens ungdom les mindre og 
mindre, tek skulane i større og 
større grad fram skjermar i 
timane. Fleire bibliotek følger 
på, men biblioteka må ivareta 
rolla som ein stad som tilbyr 
papirbøker, lange tekstar og ro. 
Det er det som er utrydnings-
trua, meiner leseforskar.

MARIA PILA SVÅSAND  frilansjournalist

Nett bret ta har gjort sitt inn tog i 
un der vis nin ga heilt frå fyrs te klas sen på 
skulane. På bib lio te ka kan ein låne fleire 
og fleire di gi ta le verk tøy, og den litt 
stø ve te PCen i hjør net har fått sel skap 
av brett og skjermar i fleng. Men 
bib lio te ka må også heg ne om rol la som 
heim for tryk te bø ker og djup le sing, 
mei ner pro fes sor ved Le se sen te ret, Anne 
Man gen. Ho forskar på kva effektar 
skjerm bruk har på le sin ga vår.

– Det som er av fors king vi ser at 
leseforståinga er dårlegare på skjerm enn 
på pa pir, spe si elt for leng re tekstar der 
ein må scrolle el ler bla, sei er Man gen. 

Li ke vel kjem det fleire og fleire 
skjermar inn i un der vis nin ga til barn og 
unge, samstundes som dei les mind re og 
mind re på pa pir. Man gen oppfordrar til 
å gjere ein inn sats for å be va re papirbo
klesinga, i sta den for å kaste seg på all ny 
tek no lo gi som kjem på mark na den.

– Dei di gi ta le verk tø ya er sjølvsagt 
kome for å bli, det er ikkje snakk om å 

ven de ryg gen til den. Men pa pir bo ka 
blir meir og meir mar gi na li sert, og si dan 
me veit at le sing på pa pir har man ge 
fordelar, trengs ein stør re inn sats for å 
behalde den. Den fy sis ke boka har ein 
ver di og eigenskaper som den di gi ta le 
tek no lo gi en ikkje gir oss i dag, sei er ho.

Mis ter kon sen tra sjo nen
– Djup le sing, det å lese i full kon sen tra
sjon over tid, er ein utdøyande ak ti vi tet. 
Bib lio te ket har ei nes ten unik rol le som 
tilbydar av det i dag, fortel Man gen.

Det vi ser også in ter vju et med 
ung dom på År stad Vi de re gå en de Sko le i 
den ne utgåva av Bok og bib lio tek. I 
pro sjek tet der alle som går fyrs te året 
skal lese ein halv ti me kvar dag, på pa pir, 
utan te le fo nen i nær lei ken, sei er dei det 
er vanskeleg å kon sen tre re seg. Når ein 
er vane med å ha all ver das scrolling, nye 
Snap chatmeldingar, vloggar og len ker å 
tryk ke seg vidare vidare vidare gjen nom, 
er det kan skje forståeleg. 

For hjer nen er lat, kon sen tra sjon 
krev ar beid. Med så man ge tilbod om 
underhaldning på same tid, vert tida ein 
klarar føl ge med på eit av dei mi ni mal. 
Evna til å kon sen tre re seg over tid har 
gått ned over for dei fles te av oss. Len ge 
trudde ein at pa pir bo ka kom til å døy 
heilt ut, og den tra di sjo nel le biblioteks
drifta bli over flø dig, men det har ikkje 
skjedd. Ebok re vo lu sjo nen let vente på 
seg, og biblioteksutlånet går opp.

For det er i den fy sis ke boka ein 
for står det ein les best, og gjen nom den 
le sin ga at ein utviklar be tre kog ni tivt 
tål mod. Man gen fortel at unge studen
tar i overveldande grad føre trekk å lese 
på pa pir, særleg når det kjem til leng re 
tekstar. 

Skjermbiblioteka
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Men også bib lio te ka til byr sta dig 
nye di gi ta le verk tøy, frå nett brett i 
skranka til det nye Hubletsy ste met, 
der ein kan låne nett brett frå ein 
au to mat og bru ke den i bib lio te ket. 
Det er også eit sy stem som hos nokre 
av bib lio te ka har blitt sett i bar ne av de
lin ga.

– Det er vik tig å vete at alle tekno
logiar, både pa pir bo ka og dei di gi ta le, 
har sine svakheiter. Ein bør ikkje – slik 
som det har blitt vanleg å gjere – 
hand le ut av ei frykt for å vir ke 
gammaldags. Det er så man ge ar gu
ment og handlingsval som verkar 
mo ti vert av eit ynskje om å ver ke 
fram over lent, sei er Man gen. 

Po pu læ re nett brett
Ein av bib lio te ka som til byr nett brett til 
man ge er Drammenbiblioteket. Dei var 
tid lig ute med løysinga Hublet, nett brett 
ein lå ner med lå ne kor tet og kan bru ke i 
bib lio te ket. Ein av stasjonane med brett 
står i bar ne av de lin ga.

– Det er vel dig po pu lært, sær lig 
blant born, sei er biblioteksutviklar ved 
bib lio te ket, Sol vor Sno en Hoel.

Ho sei er bretta blir my kje brukt til 
sur fing på net tet, You Tube og spel blant 
unge. Dei vaksne bru kar det til å lese 
nyheiter og ebø ker. Men Hoel trur 
ikkje til gan gen til nett bret ta ut kon kur
re rer pa pir bo ka.

– Dei som har in ter es se for bø ker, 
lå ner dei uan sett. Men det er jo le sing 
ein gjer på nett bret tet også, sei er ho.

Med nett bret ta kan bib lio te ket 
frigjere noko av plas sen som sto re PCar 
har teke til no, og Hoel er ikkje i tvil om 
at bib lio te ket må til by verk tøy som 
nett brett.

– Sam fun net blir meir og meir 
di gi talt, og me må føl ge med. Om ikkje 
har me ikkje sjans. Bib lio te ket er ikkje 
ber re bø ker len ger, sei er ho. 

Kjenner ikkje konsekvensane
For em pi ri en på kva skjerm le sing gjer 
med hjer nen vår er framleis ikkje vel dig 

stor. Man gen, og fleire forskarar med ho, 
mei ner utdanningsinstitusjonane må 
vente på fors kin ga før dei tek sto re 
avgjerder om undervisningsmetodar. Me 
veit enda ikkje kva konsekvensar den 
svekka evna til å mo bi li se re kog ni tivt 
tål mod – å kon sen tre re seg over tid – får.

Man gen mei ner at det i ar bei det 
med å snu den ne ga ti ve lese tren den 
blant unge, er vik tig å sjå pa pir bo ka som 
eit lære verk tøy på same lin je som 
nett brett, le se brett el ler and re di gi ta le 
verk tøy, og ikkje sjå seg blind på nye 
tingestar å til by pub li kum.

Ikkje på brett
På bib lio te ket i Trondheim har dei ikkje 
le se brett til ut lån. Nokre nett brett er 
tilgjengelege i ka ta lo gen, men dei verkar 
ikkje for tida. Bib lio te kar på av de lin ga 
for barn og unge, Tri ne Myhr, sei er dei 
hel ler ikkje har pla nar om å få det. Ho 
trur boktrendane også er påverka av ei 
lågare evne blant bor na til å kon sen tre re 
seg over tid. 

– Det er vel dig my kje biletbøker, og 
ein ten ker at det må vere bilete. Det var 
ei mor her som for tal te om korleis ho 
koste seg med bø ke ne til AnneCath 
Vestly sine bø ker som åt te åring, men 
ikkje trudde sin ei gen ni åring kun ne lest 
Gurose ri en no, fortel Myhr. 

Iføl ge Bok hand ler for en in gen står 
biletbøker for 29 pro sent av alle ut git te 
bø ker for barn og ung dom, og er klart den 
stør ste ka te go ri en av bø ker for grup pa. 

– Det er my kje lett les te mo ro bø ker. 
Eg har all tid sagt at så len ge bor na les, så 
skal eg ikkje blan de meg. Men eg byrjar 
å lure på om me snart må ta grep og snu 
det, sei er Myhr.

Ho mei ner di gi ta le le se verk tøy kjem 
inn uan sett, og på så man ge stader, at 
bib lio te ket ikkje må vere are na for det 
også. 

– Det er jo noko fint med å for dju pe 
seg i ei tjukk bok og å måt te ska pe bileta 
i hovudet sjølv, utan meir sti mu li enn 
det, sei er Myhr.

Po si tiv test plass
– Bibliotekarane har kri tisk sans, og 
bib lio te ka kan vere ein stad ein får 
moglegheit til å bli kjent med di gi ta le 
verk tøy på ein god måte, mei ner Martin 
Kris tof fer Brå then.

Som in no va sjons sjef i Bib lio tek sen tra
len er noko av job ben hans å sel je di gi ta le 
verk tøy til bib lio te ka, som tidlegare 
nemnde Hublet. Han peiker på bib lio te

Forsking. Anne Mangen, og fleire forskarar med ho, meiner utdanningsinstitusjonane må vente på 
forskinga før dei tek store avgjerder om undervisningsmetodar.
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ket si rol le som ufor mell læ rings are na 
som ein som po si tiv stad å bli in tro du sert 
for dei di gi ta le læredingsane. 

– Bib lio te ket er ein open are na og 
ein flott stad å verte kjent med ny 
tek no lo gi på. Det er det man ge eks em
pel på, til dømes der det fun ge rer som 
ein læ rings are na for eld re, sei er han.

Ei rek ke bib lio tek har kurs i bruk av 
net tet og dei verk tø ya som trengs for å 
bru ke det. Men på spørs mål om korleis 
bib lio te ka ser ut om 10 år, syns han det 
er vanskeleg å spå.

– Bib lio te ket som in sti tu sjon har vist 
seg seig liva og om stil lings dyk ti ge, og 
mot be vi ser kritikarane gong på gong. Eg 

trur rol la som ein offentleg fy sisk 
mø te plass er enormt vik tig uan sett 
korleis ein les, sei er han.

Blir ikkje ut kon kur rert
På Dram mens bib lio te ket mei ner 
biblioteksutviklar Sol vor Sno en Hoel at 
pa pir bo ka står seg godt i kon kur ran sen 
frå det di gi ta le, og det er framleis 
pa pir bø ker som er mest lånt ut. Ei 
kom bi na sjon av dei to, har vist seg å 
vere ein suk sess, fortel Hoel.

– Som mer les er kjem pe po pu lært, me 
har nes ten tom me hyl ler om sommaren, 
og det er pa pir bo ka som blir mest lest 
også då.

Som mer les er ein kon kur ran se om å 
lese mest mogleg i sommarmånadane. 
Ein re gist re rer bø ke ne på net tet og 
samlar po eng som kan gjerast om til 
fy sis ke premiar og di gi ta le tro fé.

Hoel ser ikkje teikn til at pa pir bo ka 
blir vek ke, men ser at det slett ikkje er 
alle born som vil la seg freiste.

– Dei som les, dei les. Det er vel dig 
vanskeleg å få inn dei som ikkje er 
in ter es ser te, sei er ho.

  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.

B
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Open arena. Biblioteket er ein open arena og ein flott stad å verte kjent med ny teknologi på,  
sier Martin Kristoffer Bråthen.
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Det gjenstår å se hvordan de nye 
fylkesbibliotekene vil løse sine 
oppgaver. Vi kan konstatere at 
det er utfordringer knyttet til å 
skape felles kultur, gjøre seg 
kjent med hele fylket, møte 
kompetanseutfordringene 
i bibliotekene mm. Tjeneste-
ytingen er også avhengig av 
personalressursene, og her er 
det store forskjeller.

GRETE BERGH 
DAGLIG LEDER OG KONSULENT  
GRETE BERGH AS

For de fles te star tet ar bei det med å 
sam ord ne fyl kes bib lio te ke ne først i 
2019, med unn tak av Trøn de lag 

der de to fyl ke ne ble slått sam men fra 
1.01.2018. Ny fyl kes bib lio tek sjef er 
an satt i alle de nye fyl ke ne, bort sett fra 
Troms og Finnmark der pro ses sen ikke 
har kom met så langt. Det har vært lite 
tid til over ord ne te plan pro ses ser og 
stra te gi er i de nye fyl kes kom mu ne ne. I 
Vi ken er det te løst ved at det po li tisk er 
ved tatt at ek sis te re nde pla ner for len ges 
og tas med inn i det nye fyl kes bib lio te
ket. I Vest land inn går bib lio tek i 
ved tat te kul tur pla ner, som gjel der inn til 
ny plan er ved tatt. I Opp land skal 
Inn lands stra te gi en (ba sert på FNs 
bærekraftsmål) ut på hø ring i feb ruar. 
Fyl kes bib lio te ke ne har le vert inn spill til 
grunn lags do ku men te ne for de nye 
fyl ke ne og til bud sjett do ku men te ne for 
2020 og øko no mi pla ne ne for 2020
2023. Fyl kes bib lio te ke ne pe ker dels på 
egne opp ga ver og dels på fol ke bib lio te
ke nes opp ga ver. Et eks em pel er hva som 
står om bib lio tek i Inn lan dets års bud
sjett og øko no mi plan:

«Bib lio te ke ne skal styr kes som 
mø te plas ser som frem mer opp le vel ser, 

livs lang læ ring, de mo kra ti og in klu de
ring. Fyl kes bib lio te ket skal bi dra med 
til tak som frem mer le se fer dig het og 
di gi tal kom pe tan se, og ta an svar for 
ut vik ling og for mid ling av di gi talt 
inn hold i bib lio te ke ne.» (Inn lan det 
fyl kes kom mu ne. Øko no mi plan 2020
2023. Års bud sjett 2020).

Fyl kes bib lio tek sjef Tone Ny se ter ved 
Inn lan det fyl kes bib lio tek sier at de har 
spilt inn og fått po li tisk ge hør for 
Lit te ra tur fyl ket Inn lan det som sat sings
om rå de i den po li tis ke sam ar beids av ta
len (Sam ar beids av ta le mel lom Ar bei der
par ti et og Sen ter par ti et). Det te har 
sam men heng med at Inn lan det har to 
No bel pris vin ne re i lit te ra tur, Norsk 
lit te ra tur fes ti val på Lillehammer og at 
Lillehammer ble UNESCO lit te ra tur by 
i 2017. I 2019, da Norge var ho ved land 
un der Bok mes sen i Frank furt, del tok 
Opp land fyl ke som en av tre ho ved sam
ar beids part ne re, og fyl kes bib lio te ket var 
bl.a. til ste de med bok bus sen.

Pro ses ser
Fyl kes bib lio tek sjef Hei di Ho ve mo en i 
Vi ken trek ker fram at det skal ska pes et 
nytt fyl kes bib lio tek, ikke sam men slå ing 
av tre. Ar bei det i Vi ken har vært or ga ni
sert i 15 grup per, på tvers av de tre 
fyl ke ne. Ar beids grup pe ne har kart lagt 
hva man gjør i dag og har kom met med 
inn spill til hva som bør skje vi de re. Alle 
an sat te i Vi ken fyl kes bib lio tek er 
inn plas sert i to sek sjo ner, på tvers av 
geo gra fi. Det er Sek sjon for for mid ling 
og Sek sjon for bib lio tek og sam funn med 
hver sin sek sjons le der som har per so nal 
og øko no mi an svar for sine om rå der. 
Vi ken er lo ka li sert på tre ste der, og det te 
fort set ter. I til legg kom mer at fyl kes bib
lio tek sje fen sit ter i Galleri Oslo der både 
fyl kes råd og fyl kes di rek tør for kul tur 
sit ter. Det har vært ar ran gert fel les mø ter 
i 2019, som bib lio tek sjef møte, møte for 
barne og ung doms bib lio te ka re ne og for 
bib lio te ka rer i de vi de re gå en de sko le ne. 
Det er laget kom pe tan se ka len der for 
før s te halv år i 2020.

Nye fylker – nye utfordringerBIBLIOTEKLOVEN  
OG NASJONAL 
BIBLIOTEKSTRATEGI

Biblioteklovens §6 og 7 hjemler 
fylkeskommunens oppgaver på 
bibliotekområdet, og Rom for 
demokrati og dannelse; nasjonal 
bibliotekstrategi 2020-2023 
konkretiserer fylkeskommunenes/
fylkesbibliotekenes oppgaver i 
forbindelse med strategien, men 
er først og fremst en strategi for 
Nasjonalbiblioteket og statlige 
organer med bibliotekoppgaver. 
For fylkesbibliotekene gjelder 
strategien særlig formidling, 
utviklingsprosjekter, metodeutvik-
ling og kompetanseutvikling. 
Fylkesbibliotekene, med sin 
lokalkunnskap og oppgaven som 
regionale utviklingsaktører, ses 
som viktige samarbeidspartnere 
for Nasjonalbiblioteket. Gjennom 
Nasjonalbibliotekets e-læringspor-
tal bibliotekutvikling.no legges et 
grunnlag for kunnskapsutvikling 
og -deling med fylkesbibliotekene 
og andre, både gjennom prosjekter 
og opplæringsprogrammer.

PERSONALRESSURSER  
OG ORGANISATORISK 
PLASSERING

Fylkesbibliotekene var forskjellige 
fra før når det gjelder personalres-
surser, og dette preger de nye 
fylkesbibliotekene også. Agder har 
fem årsverk, mens Viken har 28. 
Organisatorisk er fylkesbiblioteke-
ne stort sett plassert rett under 
fylkesdirektørene for kultur som 
igjen sitter i fylkesrådmannens 
ledergruppe. Viken og Troms og 
Finnmark har parlamentarisk styre. 
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Nye fylker – nye utfordringer

NYE FYLKESBIBLIOTEK 
– PROSESSER OG 
UTFORDRINGER 

• Fra 1.01.2020 ble 119 kommu-
ner ble slått sammen til 47 nye 
kommuner. I hele landet ble 426 
kommuner til 356 og 19 
fylkeskommuner ble til 11.  
Denne artikkelen vil ta for seg 
noen av prosessene og utfordrin-
gene for fylkesbibliotekene i de 
nye fylkeskommunene.

• Jeg kontaktet fylkesbiblioteksje-
fene i de nye fylkene og fikk 
tilsendt informasjon og doku-
menter om hvordan prosessene 
med sammenslåingen har forløpt. 
I tillegg har jeg hatt en samtale 
med Heidi Hovemoen, som er 
fylkesbiblioteksjef for Viken.

I Vestfold og Telemark ble Met te 
Kris tin Gjerd rum le der også for fyl kes
bib lio te ket i Telemark fra 1.10.2018. 
Hun sier at de star tet med fel les mø ter i 
de sem ber 2018, de har kart lagt ek sis te
re nde opp ga ver og laget over sikt over 
frem ti di ge opp ga ver. Kom pe tan se ka len
der for 2020 er laget. De had de fel les 
bib lio tek sjef møte i de sem ber 2019 og et 
kick offar ran ge ment for alle bib lio tek
an sat te i det nye fyl ket i ja nu ar 
2020. Inn til ny stra te gisk plan kom mer 
på plass, job ber de med Bib lio tek plan 
Vestfold 20192022 som grunn lag for 
ret ning og ut vik ling. Pro sjek ter som 
fel les bib lio tek sy stem vil ut vi des til å 
gjel de hele fyl ket, og vil et ter hvert 
dan ne et godt grunn lag for nye ut vik
lings pro sjek ter og fel les løs nin ger for 
bib lio te ke ne i Vestfold og Telemark. 

I Vest land er de an sat te i Bergen og i 
Førde or ga ni sert i to grup per, en grup pe 
for for mid ling og en for tje nes ter, på 
tvers av geo gra fi.

I Troms og Finnmark er det to 
fyl kes bib lio tek sje fer fort satt, Bir git 
Larsen i Troms og Sunniva Knutsen i 
Finnmark. Også her ar bei des det med 
pro ses ser og pla ner for 2020, men en 
del er uav klart for di sam men slå ings pro
sjek tet ikke er full ført.

Trøn de lag har flest er fa rin ger i og 
med at fyl ke ne Nord og SørTrøn de lag 
ble slått sam men fra 1.01.2018. I 
Trøn de lag ble det opp ret tet ar beids
grup per in nen alle fag om rå der, 
med 24 per so ner, på tvers 
av ar beids sted. Hver 
grup pe har en igang set
ter som har eks tra 
an svar for fram drif ten 
i grup pa. «Folk 
sam ar bei der godt og 
kjen ner seg i øken de 
grad som et kol le
gi um selv om noen 
er lo ka li sert i 
hen holds vis Trond
heim og Stein kjer», 
sier fyl kes bib lio tek sjef 

Hil de gunn Hest nes. Mø te ne i grup pe ne 
fore går pri mært på Skype, fra den 
en kel tes skri ve bord. Hil de gunn Hest nes 
sier at det te gjør noe med kol le gi umfø
lel sen – man blir mer li ke stilt når man 
ikke sit ter i ett mø te rom for nord og ett 
for sør i sam me møte. 

Hun me ner at det, i til legg til 
ukent li ge Skypemø ter som alle i 
sek sjo nen blir in vi tert til, også er vik tig 
å tref fes «på or dent lig.»  De har der for 
femseks fy sis ke sam lin ger en ten i 
Stein kjer el ler Trondheim gjen nom året.  
Det te i til legg til en toda gers per so nal
sam ling hvert år. Uten om det te 
in vi te rer kul tur di rek tø ren alle 
med ar bei de re i sin av de ling 
Kul tur og fol ke hel se (ca 
67 med ar bei de re in nen 
sek sjo ne ne Fyl kes bib
lio tek, Kunst og 

kul tur, Fol ke hel se, Id rett og fri vil lig het, 
Ad mi nist ra sjon) til én toda gers og én 
dags sam ling i året.

Fyl kes bib lio te ket er opp tatt av å 
hol de kon tak ten med kom mu ne ne 
og prø ver så godt de kan å gjø re 
seg kjent med alle kom mu ne ne. De 
har in vi tert alle kom mu ne ne til å øns ke 
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seg be søk og mel de inn pro blem stil lin
ger. Kon takt ska pes også på toda gers 
fel les bib lio tek sjef møte på vå ren og 
endags på høs ten. I til legg kom mer 
fel les epost lis te og Face bookside og 
jevn lig «sjefsprat» på nett – her in vi te rer 
fyl kes bib lio te ket til en prat rundt uli ke 
tema, med mu lig het for sje fe ne til å 
lufte uli ke pro blem stil lin ger. 

Ut ford rin ger
Noen fyl kes bib lio tek er lo ka li sert på 
fle re ste der. Det er uli ke må ter å jobbe 
på i ut gangs punk tet i de fyl kes bib lio te

ke ne som blir slått sam men. For alle 
be tyr det at de har fått et stør re geo gra
fisk om rå de og fle re kom mu ner å 
for hol de seg til. De an sat te må knyt tes 
sam men, til tross for at de har for skjel lig 
ar beids sted. Her er tek no lo gis ke 
mu lig he ter som Skype til god hjelp.

Hil de gunn Hest nes i Trøn de lag sier at 
«Kom mu ni ka sjon er kjem pe vik tig – vi dis
ku te rer mye hvor dan vi kan få til mer 
de ling av kunn skap, in vol ve ring og 
sam ar beid, – uten at alle kan vite alt om 
alt, el ler at alle nød ven dig vis for ven tes å 
bi dra på sam me nivå i alt. Det er umu lig, 

og unød ven dig – det fag li ge om fan get og 
geo gra fi en er blitt vel dig stort. Men, vi for
ven ter li ke vel at alle bib lio tek råd gi ve re 
set ter seg inn i fag sa ker som blir meldt inn 
før et møte, og der med kan skje kan bi dra 
til å be ly se sa ken.»

Noen fyl kes bib lio tek har opp levd 
re duk sjo ner, men stort sett vir ker det 
som de fles te har be holdt sine sam le de 
bud sjet ter, også når det gjel der an tall 
an sat te. Nina Sten bro i Agder pe ker 
li ke vel på ut ford rin ger knyt tet til 
va kan ser på 1,5 stil ling og re duk sjon i 
an tall an sat te i lø pet av pro ses sen. Det te 
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ska per sto re ut ford rin ger. Det får 
kon se kven ser for den fak tis ke ka pa si te
ten, men også for dy na mik ken og 
krea ti vi te ten i sek sjo nen. «Det blir en 
le der ut ford ring å for de le opp ga ve ne og 
or ga ni se re ar bei det på den beste må ten 
og å re krut te re ny råd gi ver», sier hun.

Av ta ler om bib lio tek trans port, ebø ker 
og di gi ta le tje nes ter må til pas ses de nye 

Nytt navn? Den veletablerte Finnmark 
internasjonale litteraturfestival går av stabelen 
i Kirkenes høsten 2020. Men vil den da ha 
samme navn?

fyl kes gren se ne slik at alle bib lio te ke ne i de 
nye fyl ke ne om fat tes av de sam me 
av ta le ne. Fyl kes bib lio te ke ne har inn gått 
nye av ta ler for bib lio tek trans port som 
om fat ter kom mu ne ne i de nye fyl ke ne, 
med unn tak av Troms og Finnmark som 
ikke be nyt ter bib lio tek trans port. Li ke dan 
blir av ta ler for di gi ta le tje nes ter og ebø ker 
opp da tert og har mo ni sert slik at alle får 
til gang til de sam me tje nes te ne. I Troms 
og Finnmark sier Bir git Larsen at de ikke 
har øko no mi til å vi de re fø re alt slik at alle 
får like di gi ta le tje nes ter.

Kom mu ne ne er uli ke  
og har for skjel li ge be hov
Det er fort satt stor for skjell på stør rel se 
og res sur ser i kom mu ne ne. De små 
kom mu ne ne har ikke for svun net. 

Fra 2020 har fort satt 120 kom mu ner 
un der 3000 inn byg ge re og halv par ten av 
kom mu ne ne har un der 5000 inn byg ge re. 

I Agder sier Nina Sten bro at «det er 
ut ford ren de at det er sto re ulik he ter 
mel lom bib lio te ke ne, fra stor by bib lio te
ket Kris tian sand med ett ho ved bib lio tek 
og fem by dels bib lio tek (110 000 
inn byg ge re), til fle re kom mu ner med 
un der 1000 inn byg ge re og bib lio te kar i 
mind re enn 100 % stil ling. Å ut jev ne 
dis se for skjel le ne og gjø re oss til in ter es
san te og re le van te sam ar beids part ne re 
for både små og sto re bib lio tek blir et 
vik tig ar beid å ta fatt på. Det sam me er 
sat sin gen på di gi ta le inn holds tje nes ter 
og ak tiv mar keds fø ring av dis se, slik at 
vi er med på å ska pe bæ re kraf ti ge 
lo kal sam funn i hele nye Agder.» 

I Vest land sier fylkesbiblioteksjef 
Ruth Ørn holt at det er et øns ke å 
ut vik le en «re gio nal bib lio tek po li tikk 
som utviklar og støttar in fra struk tur, er 
in no va tiv, utjamnar forskjellar mel lom 
bib lio tek og som legg grunn lag for god 
fagleg ut vik ling og gode nett verk. 
Fol ke og skulebiblioteka i det nye fyl ket 
må snart mer ke at fyl kes kom mu nen har 
fått meir kom pe tan se og nye ver ke mid
del i ar bei det med bib lio tek ut vik ling. 
In ternt er den stør ste ut ford rin ga 
ak ku rat no, å bygge ein fel les kul tur og 
for stå ing for korleis vi kan løyse arbeids
oppgåver uav hen gig av den gam le 
fyl kes gren sa.»

Po li tisk ar beid
I Trøn de lag un der stre ker Hil de gunn 
Hest nes be tyd nin gen av at både hun 
som fyl kes bib lio tek sjef og de and re 
an sat te må set te seg inn i de po li tis ke 

sa ke ne, og selv brin ge opp sa ker både til 
ved tak og orien te ring, og del ta i 
po li tis ke mø ter når det er mu lig.

Fyl kes bib lio te ket har pre sen tert 
man ge sa ker for po li ti ker ne i pe ri oden 
– det er vik tig å mar ke re bib lio te ket, 
både hva bib lio te ke ne gjør og kan gjø re 
på det tra di sjo nel le bib lio tek fel tet, 
in klu si ve sko le bib lio te ke ne. De er også 
opp tatt av hvor dan bib lio te ket kan være 
en sam ar beids part ner knyt tet opp mot 
fol ke hel se, kunst, øv rig kul tur, in klu de
ring mm.  De mer ker at po li ti ker ne er 
in ter es ser te i det de ar bei der med, og at 
de be gyn ner å se hele bred den. Med nye 
po li ti ke re er det ny run de med ori en te
rin ger. Hil de gunn Hest nes sier at det er 
svært vik tig at de le ve rer godt og 
grun dig til øko no mi pla nen, og knyt ter 
fyl kes bib lio te ket/bib lio tek sek to ren til 
fel les ut ford rin ger i fyl ket.

Hil de gunn Hest nes sier at de ar bei der 
mye for å få til et godt tverr fag lig sam ar
beid. Hun for tel ler at de ny lig har fått til 
et godt sam ar beid med Av de ling for Plan 
og Næ ring, noe som har ut løst godt over 
to mil li o ner kr i re gio na le ut vik lings mid ler 
til sju verk sted bib lio tek og microbits til 
ut lån i alle bib lio tek. Det ble po li tisk 
be slut tet i Ho ved ut valg for næ ring. Det 
som står på pla nen nå, er raskt å få til en 
orien te ring om sko le bib lio te ke ne i 
vi de re gå en de sko le for Ho ved ut valg for 
Ut dan ning. 

Vi ken blir et par la men ta risk styrt 
fyl ke. Hei di Ho ve mo en sier at de må 
finne ut hvor dan det vil fun ge re. De 
an sat te i fyl kes bib lio te ket må også vite 
hvor dan det te sy ste met skal fun ge re. 
Fyl kes bib lio te ket er en av fire av de lin ger 
un der fyl kes di rek tør for kul tur, her er 
det 160 med ar bei de re to talt. 

Stat li ge opp ga ver  
– pre mis set som for svant
Hei di Ho ve mo en er opp tatt av det hun 
kal ler «pre mis set som for svant». «Re gje
rin gen har fore slått nye opp ga ver som 
skal styr ke fyl kes kom mu ne ne. Det 
over fø res opp ga ver in nen for alle 
om rå der, bort sett fra på bib lio tek om rå
det. Det gjør at det blir mer kre ven de å 
få bib lio tek opp på den po li tis ke 
agen da en i fyl kes kom mu nen,» sier hun.

Jeg spør om hvil ke vir ke mid ler 
sta ten har på bib lio tek om rå det, og om 
hvil ke stat li ge opp ga ver det er på 
bib lio tek om rå det som kun ne over fø res?

Hei di sier at det er ut vik lings mid le ne 
som er Na sjo nal bib lio te kets (vik tig ste) 
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vir ke mid ler. Det er van ske lig å peke på 
fle re kon kre te vir ke mid ler når man ikke 
har dis ku tert det med Na sjo nal bib lio te
ket. Hvis fyl kes bib lio te ke ne had de fått 
over ført del an svar for en del av ut vik
lings mid le ne måt te de ha job bet på en 
an nen måte, hatt en arm leng des 
av stand, de kun ne ikke del tatt i pro sjek
ter med kom mu ne ne slik som i dag. 

Svein Arne Tin ne sand, av de lings di
rek tør for bib lio tek ut vik ling i Na sjo nal
bib lio te ket, sier at «Na sjo nal bib lio te ket 
ut fø rer i dag opp ga ver på veg ne av 
sta ten i tråd med det opp drag og det 
man dat vi har fått. Skul le de par te men tet 
end re på opp dra get ved å over fø re de ler 
av vår opp ga ve por te føl je til fyl ke ne vil vi 
selv sagt for hol de oss til det».

Vi kan kon sta te re at fyl kes kom mu
ne ne ikke fikk over ført noen na sjo na le 
bib lio tek opp ga ver fra sta ten i for bin del se 
med re gi on re for men. Da gjen står 
mu lig he ten for sam ar beid, noe som også 
bl.a. bib lio tek stra te gi en gir mu lig het til. 
Svein Arne Tin ne sand sier at Na sjo nal
bib lio te ket har god og jevn lig dia log med 
fyl kes kom mu ne ne bl.a. gjen nom år lig 
møte med fyl kes bib lio tek sjef kol le gi et.

Bib lio tek stra te gi en  
og fyl kes bib lio te ke ne
Den na sjo na le bib lio tek stra te gi en 
(20202023) er opp tatt av at Na sjo nal bib
lio te ket skal leg ge til ret te for sam ar beid 
med fyl kes bib lio te ke ne, bl.a. når det 
gjel der kom pe tan se ut vik ling med elæ ring 
gjen nom bibliotekutvikling.no. Fyl kes bib
lio te ket i Akershus (nå Vi ken) har så langt 
bi dratt med sjan ger sko len. På elæ rings
om rå det er også Vestfold og Telemark en 
ve sent lig bi drags yter og sam ar beids part ner. 
For å styr ke fyl kes bib lio te ke nes inn sats på 
kom pe tan se om rå det vil det være mu lig for 
fyl kes bib lio te ke ne å sam ar bei de om det te.  
Det te kan bi dra til å heve kom pe tan se 
blant de an sat te i bib lio te ke ne. Hei di 
Ho ve mo en tror at sam ar beid kan bli 
let te re når det blir fær re og stør re fyl kes
bib lio tek. Noen eks emp ler på sam ar beid:

«Sommerles.no er et stjer ne eks em pel på 
godt sam ar beids pro sjekt mel lom alle 
fyl kes bib lio te ke ne, fol ke bib lio tek over hele 
lan det og Na sjo nal bib lio te ket», sier Met te 
Kris tin Gjerd rum. Pro sjek tet drif tes i 
ho ved sak fra Vestfold og Telemark, men 
in vol ve rer alle fyl kes bib lio te ke ne vekselsvis, 
som meddrif te re. Alle lan dets kom mu ner 
del tok i Sommerles i 2019. Na sjo nal bib lio
te ket har bi dratt med øko no misk støt te til 
forsk ning og ut vik ling.

Hil de gunn Hest nes sier at det 
på gå en de pro sjek tet Bar ne bib lio tek – et 
kom pe tan se løft, – som dri ves fra Trøn de lag, 
men som er et sam ar beids pro sjekt mel lom 
alle fyl ke ne, støt tet av Na sjo nal bib lio te ket, 
er tenkt som en «prø ve» på hvor dan fyl kes
bib lio te ke ne sam men kan drive bib lio tek
ut vik ling på na sjo nalt nivå.

Hei di Ho ve mo en sier at Vi ken er klar 
for å ta på seg na sjo na le opp ga ver for å nå 
noen av de over ord ne de må le ne. I 
«Års bud sjett 2020 og Øko no mi
plan20202023» (s. 106) er det tatt inn at 
«Vi ken har en am bi sjon om å ta på seg 
na sjo na le bibliotekutviklingsoppgaver, slik 
som vi de re ut vik ling av Web løft og 
elæ rings kurs for bib lio tek an sat te».  150 
bib lio tek bru ker Web løft.  Ut vik lin gen har 
stop pet opp for di det ikke er noen som 
har en sam ord nen de rol le. Vi ken har en 
am bi sjon om å ta den ne rol len. 

Kul tur de par te men tet skal ha en 
sy ste ma ti sert opp føl ging med dia log 
med hver fyl kes kom mu ne år lig. Vi ken 
har sagt at man vil ta opp bib lio tek ut
vik ling med de par te men te ne i den ne 
dia lo gen selv om man ikke har fått 
over ført noen opp ga ver på bib lio tek om
rå det. Bib lio tek ut vik ling vil være en del 
av kul tur og kunn skaps po li tik ken. 

Vei en vi de re – uviss fram tid
Det gjen står å se hvor dan de nye 
fyl kes bib lio te ke ne vil løse sine opp ga ver. 
Vi kan kon sta te re at det er ut ford rin ger 
knyt tet til å ska pe fel les kul tur, gjø re seg 
kjent med hele fyl ket, møte kom pe tan
se ut ford rin ge ne i bib lio te ke ne mm. 
Tje nes te yt in gen er også av hen gig av 
per so nal res sur se ne, og her er det sto re 
for skjel ler. 

De nye fyl kes kom mu ne ne og 
fyl kes bib lio te ke ne har nett opp star tet 
opp. Det har vært mye mot stand mot 
fyl kes re for men, mer i noen fyl ker enn i 
and re, mens i Trøn de lag ble det tid lig 
gjort ved tak om sam men slå ing i beg ge 
fyl ker med en de lig Stor tings ved tak i 
juni 2016.  Så er det et spørs mål som vil 
være der fram til Stor tings val get i 2021: 

Vil det bli et re gje rings skif te som vil 
gjø re det mu lig å opp lø se sam men slå in
ge ne av fyl ke ne der det te øns kes? I 
Vi ken har fyl kes rå det i sin Sam ar beids
platt form sagt at «hvis det blir et nytt 
stor ting et ter val get i 2021, vil fyl kes rå
det leg ge frem en sak for fyl kes tin get 
med an mod ning til Stor tin get om å 
opp lø se Vi ken.» 

https://res.cloudinary.com/ar bei der par ti et/
image/upload/v1/ievv_filestore/ 
2d08f5448a164c3db6c5e287df6d2f 
472bce1aaf7ad34c5fb80c01f1118cb1ed. 

Det kan jo også gjel de fle re fyl ker, så her 
er det usik ker het. Sam ti dig må or ga ni sa
sjo nen byg ges og opp ga ve ne lø ses i de 
en kel te fyl kes bib lio te ke ne og fyl kes kom
mu ne ne. 
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Småforlag betaler for hylleplass
På nyåret gjorde Kulturrådet flere endringer i retningslinjene 
til innkjøpsordningen for litteratur. Foranledningen var at 
flere småforlag hadde brukt påmeldingskategori 1, som i 
utgangspunktet er ment for etablerte forlag med god 
soliditet. I denne kategorien vurderes bøkene etter at de er 
sendt ut til bibliotekene. Dersom søknader i denne 
kategorien blir avvist, må forlaget tilbakebetale hele det 
forhåndsutbetalte beløpet forlagene og forfatterne får – uten 
at bøkene blir returnert. Likevel tok enkelte småforlag 
sjansen på denne kategorien, da alternativet, en 
forhåndsvurdering i kategori 2, kostet 10.000 kroner. 
Kulturrådet fjernet derfor gebyret på nyåret. Klassekampens 
gjennomgang av årets påmeldinger viser imidlertid at flere 
hobbyforlag fortsatt melder opp bøker i kategori 1. Flere av 
hobbyforlagene Klassekampen har snakket med, sier det er 
så viktig å havne i bibliotekhyllene at de vil ta den eventuelle 
regningen. «Jeg håper selvfølgelig at boka blir innkjøpt, men 
hvis ikke, er det uansett flott å vite at den blir spredt over 
hele landet», sier forfatter Sylvi Jane Husebye.  ■

Mer penger til nynorskrobot
I desember 2018 ble det klart at 
Kulturdepartementet bevilget 800.000 
kroner for å utvikle en robot som 
kan oversette fra bokmål til nynorsk. Nå 
skal roboten videreutvikles, og 
Nasjonalbiblioteket bidrar med 500.000 
kroner til Nynorsk Pressekontor (NPK) 
og NTB. «Vi i NPK og NTB er svært 

glade for at Nasjonalbiblioteket vil 
være med på videreutviklinga av 
«nynorskroboten» vår og ser 
verdien av vårt arbeid for å styrke 
det norske språket generelt. At 
nyheitssakene våre kan legge 
grunnlaget for innovasjon og 
språkteknologi er eineståande», 
skriver Karoline Riise Kristiansen, 
ansvarlig redaktør i NPK, i en 
pressemelding.  ■

Vi beklager 
Det var en feil i denne artikkelen  
i nr 5-19. Vi kom i skade for å 
skrive: «På den andre siden av 
skalaen ligger Andøys søknad  
i 2016 på 19 500 kr for å kjøpe 
kaffemaskin, ett bord, en strikkekurv 
og midler til ett arrangement.» 

Det skal være Loppa og ikke 
Andøy.  ■

NOTISER  I  BIBLIOTEK

K L I P P A R K I V E T

Råteskade på praktbibliotek
Arkitekter fra hele verden lar seg fascinere av biblioteket i 
Vennesla. Franskmenn, amerikanere og briter har kåret det 
til å være et av verdens fineste. Men nå, åtte år etter at 
praktbygget sto ferdig i sørlandsbygda, viser det seg at 
tretaket er fullt at råteskader. Under tretaket ligger det et 
ståltak. Altså er det ikke fare for noe mer enn ytre skader. 
«Det er sånn sett ingen dramatikk i det, men det er kjedelig 
at et tak som bare er åtte år gammelt må skiftes», sier 
Tellef Mykland i Vennesla kommune til NRK Sørlandet. 
Konklusjonen er at furuen som ble brukt i for liten grad 
besto av kjerneved, den mest holdbare delen av treet. 
Kommunen har derfor meldt reklamasjon til byggets 
entreprenør.  ■

Kutter plasten rundt bøkene
Hvis du noen gang har lånt en biblioteksbok, har du sikkert 
lagt merke til at det ligger et tykt lag med plast utenpå 
boka. Å beskytte bøkene med plast har lenge vært en fast 
rutine på alle bibliotek. Men nå har Skien bibliotek sluttet 
å binde inn bøkene på denne måten. Målet er å spare miljø, 
tid og penger. Biblioteksjef Henriette Stoltz er spent på 
hvor stor slitasjen vil bli. «Vi regner med å måtte kjøpe inn 
noen flere eksemplarer av de bøkene som oftest er utlånt», 
forteller Stoltz til Telemarksavisa (ta.no). Men med lavere 
plastutgifter kan regnestykket likevel gå opp i opp. 
Nestleder Agnete M. Hafskjold legger til at de har vært i 
kontakt med et bibliotek i Finland hvor de har gode 
erfaringer med plastkutt.   ■

kene ønsker og trenger mer penger til, 

om det er forskjell på hva store og små 

bibliotek søker om, og ikke minst om 

arenamidler er et velfungerende verktøy 

når det kommer til bibliotekutvikling, 

og hvor endringsvillige bibliotekene er. I 

tillegg var jeg interessert i å se hvordan 

bibliotekene selv ser på sin egen rolle, og 

hvordan de oppfatter sitt samfunnsopp

drag. Som overordnet problemstilling 

stilte jeg spørsmålet: Hvordan reflekterer 

søknaden om, og tildeling av, midler fra 

Nasjonalbiblioteket, bibliotekenes 

tematisering av det utvidede samfunnsopp-

draget?
185 av totalt over 1000 søknader ble 

gjennomgått og analysert kvantitativt i 

dette arbeidet. Utvalget besto av alle 

søknader fra fylkesbibliotekene og et 

tilfeldig utvalg av folkebibliotek. 

I undersøkelsen ble bibliotekene delt 

inn i to grupper: bibliotek i kommuner 

med mer eller mindre enn 5000 

innbyggere. I utvalget er det 41 biblio

tek i kommuner med innbyggertall 

under 5000 og 36 bibliotek i kommuner 

med over 5000 innbyggere. Det ble sett 

på mange variabler, besøkstall og så 

videre, og de viktigste kriteriene som ble 

lagt til grunn i undersøkelsen kan deles 

inn i:
• Søknad om midler til fysisk tilrette

legging av bibliotekrommet

• Søknad om midler til innhold. 

I kategorien om fysisk tilrettelegging 

inngår ombygging, møbler, scene, lyd, 

lys, prosjektor, og øvrig utstyr. Kategori

en for innhold er delt inn i: integrering/

tilbud til minoritetsspråklige, aktiviteter 

for barn og unge, foredrag, debatt, 

forfatterarrangement og annet.

Svært mange av søknadene i utvalget 

inneholder enten begrepet «møte

plass», «arena» eller henviser direkte til 

ny formålsparagraf, og at midlene de 

søker skal benyttes til å oppnå denne 

målsetningen. «Fleksible bibliotekrom» 

og tilrettelegging for arrangementer går 

igjen.

Søknadene varierer svært i utforming 

og omfang, fra veldig omfattende 

søknader med nøyaktige fremdriftspla

ner og mange vedlegg, mens andre 

søknader er et knapt avsnitt. Det er også 

et vidt spenn i summene bibliotekene 

søker om. På den ene siden store 

ombygginger, mye teknisk utstyr og 

omfattende arrangementsrekker. Bergens 

søknad fra 2016 er en slik omfattende 

søknad, og er på nesten 7 millioner, som 

er den største i utvalget. På den andre 

siden av skalaen ligger Andøys søknad i 

2016 på 19 500 kr for å kjøpe kaffemas

kin, ett bord, en strikkekurv og midler 

til ett arrangement. Dette kan forklares 

med de store ulikhetene blant kommu

nene og bibliotekene i Norge, med 

Deichman i Oslo som største bibliotek i 

landet, med 207,8 årsverk, mens Roan i 

Trøndelag var det minste biblioteket jeg 

fant i statistikken med 0,4 årsverk. Dette 

gir et bilde på hvor forskjellige bibliote

kene er, og hvordan rammevilkårene for 

bibliotekdrift er fundamentalt ulike. 

Det er også vesentlige nivåforskjeller 

på hvordan søknadene er utformet. Det 

Biblioteklandskapet i Norge består 

av et vidt spekter av bibliotek, fra 

bitte små med få eller én ansatt, 

til store organisasjoner med mange 

filialer og ansatte. Enhver kommune 

skal ha et bibliotek. Ifølge nasjonal 

bibliotekstatistikk for 2017 finnes det 

674 bibliotekavdelinger i norske 

kommuner. Bibliotekene er møtesteder, 

kulturarenaer, stedet for research og en 

uformell prat. Formelt eies de av 

kommunene, og finansieres over 

kommunebudsjettene, mens staten, ved 

lov og strategi, legger føringer for 

bibliotekenes innhold. 

Det lønner seg å søke arenamidler

AV TORIL ÅBOTNES IVERSEN

AVDELINGSLEDER FOR VOKSENAVDE-

LINGEN, LØRENSKOG BIBLIOTEK

Hvordan reflekterer søknaden om, og tildeling av, midler fra Nasjonalbiblioteket, bibliotekenes temati-

sering av det utvidede samfunnsoppdraget, spør Toril Åbotnes Iversen i denne artikkelen, som bygger 

på hennes masteroppgave fra juni 2019.

Bibliotekene er viktige institusjoner 

og viktig infrastruktur i samfunnet. 

Formålsparagrafen som trådde i kraft  

1. januar 2014 slo tydelig fast at 

bibliotekene skal fungere som uavhengig 

møteplass og debattarena, og Nasjonal 

bibliotekstrategi 20152018 kom med 

verktøy som skulle fremme denne 

utviklingen av bibliotekene. Dette er 

utgangspunktet for masteroppgavearbei

det mitt, som resulterte i oppgaven «Bi

bliotekutvikling med arenamidler – en 

undersøkelse av søknader sendt til 

Nasjonalbiblioteket i strategiperioden 

20152018», levert i juni 2019 ved 

OsloMet. 

Jeg ønsket å finne ut av hva bibliote

Figur 1 viser antall avslåtte søknader i utvalget.



Innhold. Mange søker om midler 

til innhold: integrering/tilbud til 

minoritetsspråklige, aktiviteter 

for barn og unge, foredrag, debatt, 

forfatterarrangement og annet. Her 

fra et av arrangementene under 

Groruddalen Litteraturfestival 

i høst på Furuset bibliotek og 

aktivitetshus. (Foto: Odd Letnes)
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Skaper digitaliseringen  
behov for fysiske  
møteplasser?

•   Står bibliotekene overfor noen legitimerings-
utford ringer i sin satsing på å utvikle seg til 
debattarenaer, møteplasser og folkeverksted 
eller makerspace? 

•   Skaper den allestedsnær værende digitali-
seringen et behov for analoge og fysiske 
møteplasser? 

RAGNAR AUDUNSON  
PROFESSOR OSLOMET 
PROSJEKTLEDER ALMPUB

Dette er to spørs mål som fun ne ne i forsk nings pro sjek tet 
Almpub, som nå er i ferd med å av slut tes, gir grunn til 
å stil le. 

Og vi kan med ut gangs punkt i fun ne ne fra pro sjek tet slå fast at 
bib lio te ke ne, ar ki ve ne og muse ene fak tisk fun ge rer som of fent lig
hets in sti tu sjo ner. De – sær lig bib lio te ke ne – fun ge rer som va ri er te 
mø te plas ser. Alle tre in sti tu sjons ty pe ne har til pas set seg det vi kan 
kalle den di gi ta le og den so si a le ven din gen – de har ut vik let 
di gi ta le tje nes ter og de ar ran ge rer i be ty de lig grad mø ter med 
fore drag og dis ku sjon. I en sur vey vi har gjort blant pro fe sjons ut
øver ne på de tre fel te ne, sva rer for eks em pel over 90 pro sent av 
bib lio te ka re ne at mø ter og ar ran ge ment ut gjør en sen tral del av 
til bu det i bib lio te ket de res. Det sam me gjel der 64 pro sent av 
ar ki va re ne og 88 pro sent av pro fe sjons ut øver ne i muse ene. Men 
det er åpen bart først og fremst bru ker ne av bib lio tek som tar i 
bruk slike til bud. Nes ten hver tred je bib lio tek bru ker opp gir å ha 
vært på et ar ran ge ment i bib lio te ket siste år. 17 pro sent av 
ar kiv bru ker ne og 10 pro sent av mu se ums bru ker ne sva rer det 
sam me. I til legg opp gir en be ty de lig an del av bib lio tek bru ker ne at 
de til fel dig vis har støtt på ven ner og na bo er, mens 40 pro sent har 
kom met i prat med ukjen te – 28 pro sent med noen som til hø rer 
en an nen et nisk, kul tu rell el ler al ders mes sig grup pe enn dem selv. 
Bib lio te ket er et torg der man eks po ne res for mang fol det i 
lo kal sam fun net, en are na for de batt og me nings dan ning, et sted 
der man går med ven ner og fa mi lie for å dyr ke fel les in ter es ser.

Almpub er et prosjekt som er finansiert av 
Forskningsrådets Kulmedia-program. Det har  
de siste tre årene utforsket bibliotekene, arkivene 
og museene som offentlighetsinstitusjoner i en 
digital tid. 
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Møteplass.  
Både bibliotekene  

og museene holder  
stand som fysiske  

møteplasser i  
en digital tid.  

(Illustrasjonsfoto:  
Trond Isaksen)

SKAPER DIGITALISERINGEN  BEHOV FOR FYSISKE  MØTEPLASSER?  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 1–2020  I  63



Men også muse ene og ar ki ve ne er 
all si di ge mø te plas ser. Det er for eks em pel 
25 pro sent av ar kiv bru ker ne som opp gir 
at de har in for mert seg om spørs mål som 
er ak tu el le i lo kal sam fun net i ar ki vet, 27 
pro sent av dem har kom met i snakk med 
frem med og 17 pro sent har kom met i 
snakk med men nes ker som til hø rer en 
an nen grup pe enn dem selv. Det er ikke 
ube ty de li ge tall.

Det er også be ty de li ge an de ler – sær
lig blant ar kiv bru ker ne, men også blant 
bib lio tek bru ker ne – som opp gir at ar kiv 
og bib lio tek er vik tig for dem som ka nal 
til bor ger re le vant in for ma sjon – in for
ma sjon om ret tig he ter og plik ter som 
bor ger, in for ma sjon for å hol de seg 
all ment opp da tert, in for ma sjon om 
sa ker en som bor ger er spe si elt opp tatt 
av og in for ma sjon for å ta stand punkt 
og gjø re valg som bor ger.

Men sam ti dig kan det se ut som om 
rol len som mø te plass og de batt are na som 
et ter 2014 har vært en del av bib lio tek lo
vens for måls pa ra graf, på man ge vis er en 
bief fekt som ikke ses som en vik tig 
be grun nel se for å opp rett hol de bib lio te
ke ne. I en sur vey un der sø kel se vi gjor de i 
pro sjek tet, ble folk bedt om å vur de re 
be tyd nin gen av en rek ke uli ke grun ner for 
å bru ke knappe mid ler for å opp rett hol de 
det lo ka le bib lio te ket – i alt 12 – der vi 
også had de med bib lio te kets rol le som 
mø te plass, de batt are na og makerspace.. 
Dis se tre grun ne ne, som vi kan si ut tryk ker 
de nye de le ne av for måls pa ra gra fen i 
bib lio tek lo ven, kom på de tre siste 
plas se ne. Tra di sjo nel le be grun nel ser knyt tet 
til for mid ling av kul tur ar ven, læ ring og lik 
til gang til kunn skap og kul tur kom på 
topp. Sær lig ikkebru ker ne sy nes dis se 
be grun nel se ne er lite vik ti ge. Både bru ke re 
og ikkebru ke re ran ge rer dem sist blant de 
12 grun ne ne de skul le ta stand punkt til, 
men der bru ker ne al li ke vel me ner de 
al li ke vel er gan ske vik ti ge på en ska la fra 
uve sent lig til svært vik tig, me ner bort imot 
en tred je del av ikkebru ker ne at de er 
gan ske uve sent li ge – noe godt tull, rett og 
slett. For mid ling av kul tur ar ven, rol len 
som læ rings are na og lik til gang til kunn
skap og kul tur, der imot, me ner også 
ikkebru ker ne er gode grun ner til å bru ke 
pen ger på å opp rett hol de bib lio tek til bu det. 

Står man her over for en le gi ti me
rings ut ford ring ved å sat se mye på noe 
gan ske sto re grup per syns er uve sent lig?

Bib lio te ka re ne er enig med folk flest 
med hen syn til ran ge rin gen av uli ke 

grun ner for å opp rett hol de bib lio tek til
bu det, og ran ge rer også rol le ne som 
de batt are na og folke verk sted på de to 
siste plas se ne. Men, i mot set ning til 
pub li kum, ser de rol len som mø te plass 
som svært vik tig.

Res pon den te ne i spør re un der sø kel sen 
ble også bedt om å vur de re i hvil ken grad 
bib lio te ke ne, ar ki ve ne og muse ene bi drar 
til å rea li se re noen vik ti ge sam funns mål, for 
eks em pel in ter es se for kunst og lit te ra tur, 
livs lang læ ring, de mo kra ti, so li da ri tet og 
fel les skap, in ter es se for sam fun net rundt 
oss, in ter es se for og kunn skap om his to rie, 
lik til gang til kunn skap og in for ma sjon og 
et godt lo kal sam funn. Bib lio te ke ne og 
muse ene fikk noe høy ere skå re enn 
ar ki ve ne med hen syn til hvor godt de 
bi drar til å frem me slike ver di er. Men fel les 
for alle de tre in sti tu sjo ne ne, er at ver di ene 
de mo kra ti, so li da ri tet og fel les skap var de 
som kom la vest. Bib lio te ke ne ses som mest 
ef fek ti ve når det gjel der å frem me lik 
til gang in for ma sjon og kunn skap, ar ki ve ne 
og muse ene når det gjel der å frem me 
in ter es se for og kunn skap om his to rie. Ikke 
over ras ken de kan skje, men al li ke vel en 
ut ford ring når vi vet hvor sen tralt de mo
kra ti rol len står i in sti tu sjo ne nes selv for stå
el se. «Rom for de mo kra ti» er for eks em pel 
den sen tra le over skrif ten på den na sjo na le 
bib lio tek stra te gi en som ble lagt fram 
høs ten 2019. Men det kan se ut som om 
bib lio te ke ne og de and re ABMin sti tu sjo
ne nes rol le som mø te plas ser og pi la rer for 
de mo kra ti et som er av av gjø ren de be tyd
ning for sam fun nets sat sing på ar kiv, 
bib lio tek og muse er, for bru ker ne er 
bief fek ter. For dem er det and re for hold 
som først og fremst be grun ner bib lio te
ke ne. 

Men om det er en bief fekt el ler ikke, 
hol der bib lio te ke ne og muse ene stand 
som fy sis ke mø te plas ser i en di gi tal tid. I 
spør re un der sø kel sen som Sen tio 
Re search gjen nom før te for Almpub, var 
det en an del som har brukt bib lio te ket 

en gang år lig el ler mer på 60. Det er det 
høy es te som er målt. 56 pro sent opp ga 
at de had de brukt muse er like ofte, 
mens 17 pro sent had de be nyt tet seg av 
ar kiv. Og for bib lio tek og gan ske sær lig 
for muse er er den fy sis ke bru ken helt 
do mi ne ren de. Tre av fire mu se ums bru
ke re opp gir at de bare bru ker mu se um i 
form av fy sis ke be søk. Det gjel der 60 
pro sent av bib lio tek bru ker ne. De som 
bru ker di gi ta le tje nes ter, kom bi ne rer det 
med fy sis ke be søk. For svin nen de få 
bib lio tek og mu se ums bru ke re er rene 
di gi ta le bru ke re. På ar kiv fel tet er det te 
an ner le des. Der sva rer over halv par ten 
av bru ker ne at de først og fremst bru ker 
de di gi ta le tje nes te ne – egent lig litt 
pa ra dok salt, si den bib lio te ke ne er de på 
ABMfel tet som har di gi ta li sert mest. 
Men folk opp sø ker bib lio tek og muse er 
fy sisk og an de len som er på fy sis ke 
mø ter og ar ran ge ment i bib lio tek har 
eks plo dert si den år tu sen skif tet. Og også 
nes ten hver fem te ar kiv bru ker har vært 
på mø ter i ar ki vet.

Bib lio te ke ne, ar ki ve ne og muse ene 
de fi ne res gjer ne som sam fun nets hu kom
mel ses in sti tu sjo ner med at sam funns opp
drag som i stor grad er fel les. I Norge 
had de vi et fel les, stat lig ut vik lings or gan i 
pe ri oden 2003 – 2009. Der for er det 
over ras ken de i hvor li ten grad pro fe sjons
ut øver ne på de tre fel te ne fø ler seg fag lig i 
slekt med hver and re. Bib lio te ka re ne, 
ar ki va re ne og pro fe sjons ut øver ne på 
muse er ble bedt om å mar ke re hvil ken 
grad av slekt skap de fø ler til en rek ke uli ke 
yr ker og rol ler, her un der til hver and re, 
langs en ska la fra 0 til 5. Her betyr 0 ikke 
noe slekt skap, 5 be tyr sterkt slekt skap. 
Mu se ums ku ra to rer er den grup pa 
bib lio te ka re ne fø ler al ler minst sel skap 
med, men en gjennomsnittskåre på 1,6 på 
ska la en fra 0 til 5. Læ rer ne har til sam
men lig ning en skå re på 3,4. De museum
sprofesjonelle fø ler et noe ster ke re 
slekt skap med bib lio te ka re ne enn hva 
bib lio te ka re ne gjør med dem, men 
al li ke vel er gjen nom snitts skå ren på 2,8 
re la tivt lav. Blant ar ki va re ne kom mer 
bib lio te ka re ne på en ti en de plass med 
hen syn til opp levd slekt skap, godt et ter for 
eks em pel læ re re, saks be hand le re, ku ra to
rer, ar ran gø rer, fors ke re for å nev ne noen. 
Men alle tre grup pe ne har en sterk fel les 
iden ti tet knyt tet til fol ke opp lys ning – og 
de opp gir at de sam ar bei der med hver
and re. Men alt så fra fag li ge stå ste der som 
de ser ut til å opp le ve som for skjel li ge.

 Er det slik at den alle-
stedsnærværende digi-
taliseringen faktisk skaper 
et behov for analoge og 
fysiske møteplasser? Det 
kan se slik ut. Det kan også 
være et viktig poeng når 
man tenker ABM-politikk 
i en digital tid.
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I Halifax i Yorkshire kan 
vi  virkelig snakke om at 
biblioteket er en  katedral av 
bøker. Biblioteket har eget 
kirkespir, og inne er det en 
kombinasjon av nytt, lekkert 
 interiør koblet sammen med 
 rester av kirken som en gang 
sto her.

AV TRINE ANDERSEN  tekst og foto

Men i som mer er det ikke den 
fan tas tis ke ar ki tek tu ren, men 
noen helt spe si el le dag bø ker 

som har truk ket be sø ken de fra hele 
ver den til Cen tral Li brary and Ar chives i 
Hali fax nord i Eng land.

Og det star tet med en TVse rie. 
«Gent le man Jack» hand ler om Anne Lis ter, 
en be mer kel ses ver dig kvin ne som lev de i 
Ha li fax mel lom 1791 og 1840. Grun nen til 
at vi vet så mye om henne, er at hun skrev 
dag bok hver enes te dag fra 1806 til hun 
døde i 1840. Dag bø ke ne be står av 7.720 
si der, rundt fem mil li o ner ord.

Bø ke ne er eks tremt de tal jer te, ned til 
hva ting kos tet, tem pe ra tur, hvor lang 
tid det tok å gå til uli ke ste der, hva 
me ny en var, hvor dan det so si a le li vet 
ut spil te seg. Anne Lis ter var land ei er, 
drev gru ve drift, var fjell klat rer, språk
mek tig og reis te Eu ro pa rundt i sto re 
de ler av sitt liv. På en av rei se ne be søk te 
hun også Norge.

Men det er først og fremst for sitt kjær
lig hets liv hun er blitt kjent i dag. Lis ter 
reg nes som den før s te mo der ne les bis ke, 
og be skri ver i de talj – i kode – i dag bø ke ne 
sine af fæ rer med kvin ner. Rundt en 
sjet te del av dag bø ke ne er skre vet i kode. 

Unike dagbøker 
lokker turister til britisk bibliotek

Gammelt og nytt. Ingen kirke 
dette, men det nye bibliotekbygget 
i Halifax i Nord-England. Tårnet  
fra den gamle kirken er integrert  
i nybygget.
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I 1834 inn gikk Anne Lis ter og Ann 
Walker det som ses på som det før s te 
ek te ska pet mel lom les bis ke i en Holy 
Tri ni ty Church i York. I fjor satt York 
Ci vic Trust opp en min ne pla te uten for 
den lil le mid del al der kir ken for å hed re 
Anne Lis ter. 

Dag bø ke ne hen nes er i dag en del av 
UNECSCO UKs do ku ment arv, er 
di gi ta li sert og er gjort til gjen ge li ge først 
og fremst på grunn av én kvin ne  
He le na Whit bread. Hun har job bet i 32 
år med å tyde og kode Anne Lis ters 
dag bø ker, og har gitt ut ut drag fra 
dag bø ke ne i bok form.

Tu rist eks plo sjon 
TVse ri en er blitt til tak ket være Sal ly 
Wainwright, som er fra York shi re. Hun 
står bak en rek ke bri tis ke TVse ri er tatt 
opp i om rå det, og har i 20 år job bet 
med å få laget en se rie om Anne Lis ter. 
Wainwright be teg ner Lis ters dag bø ker 
som «les bis kes Rosettastein».

Lis ters his to rie er kjent i Ha li fax og 
om rå det rundt, men har fram til nå vært 
gan ske så ukjent i res ten av ver den.

Alt end ret seg da TVse ri en, som er 
pro du sert av HBO og BBC, i vår had de 
pre mie re på HBO i USA. Se ne re er 

se ri en med Suranne Jones i tit tel rol len 
vist i en rek ke land, også her hjem me via 
HBO Nor dic.

– Al le re de da gen et ter at se ri en var vist 
i USA, had de vi be søk av de før s te 
ame ri ka ner ne. De had de kas tet seg på 
før s te fly for å kom me til Ha li fax for å se 
hvor Anne Lis ter bod de og for å se 
dag bø ke ne hen nes. Og man ge har 
kom met hit igjen og igjen, for tel ler Bobsie 
Robinson i kul tur eta ten i Calderdale 
kom mu ne, der Ha li fax er kom mu ne sen ter.

Anne Lis ter bod de på Shibden Hall 
litt uten for Ha li fax sent rum. Det er også 

her sto re de ler av TVse ri en er tatt opp. 
Lynn Gra dy, som har an svar for be søks
tje nes ten ved muse ene i Calderdale, 
for tel ler at de raskt for sto at TVse ri en 
kom til å bli en suk sess, men at in ter es
sen har vært over vel den de.

Smart nok be stem te kom mu nen seg 
for at her kan fle re nyte godt av den 
sto re in ter es sen TVse ri en har skapt, og 
det var na tur lig å la bib lio te ket stil le ut 
noen av dag bø ke ne si den bib lio te ket 
også hu ser Calderdales ar kiv. 

– Det mor som me er at vi nå har 
be sø ken de i bib lio te ket fra hele ver den. 

Katedral. Elementer av den gamle kirken 
går igjen i det nye biblioteket i Halifax i 
Yorkshire.

Fantastisk. Det fantastiske rosevinduet fra den gamle kirken er beholdt i biblioteket i britiske Halifax.
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Det har vært en helt fan tas tisk in ter es se. 
His to ri ke re har kom met hit, og selv føl
ge lig også svært man ge fra LGBTmil
jø et, sier Bobsie Robinson.

Mø te plas ser
Det nye bib lio te ket ble åp net i 2017, 
lig ger bare et par hund re me ter fra 
sta sjo nen i Ha li fax og er for man ge 
tu ris ter inn gangs por ten til byen.

Uav hen gig av «Gent le man Jack» har 
ny byg get ført til at både ut lån og be søk 
har gått i væ ret. Fak tisk har an tall 
be sø ken de gått opp med nesten 50.000, 
fra 237.700 I 2016/17 til 287.500 
i 2017/18. 

– Det som er spe si elt bra, er at vi ser 
at sta dig fle re unge bru ker bib lio te ket, 
sier Robinson.

Hun for tel ler at som i Norge, er det 
mye snakk i Stor bri tan nia om å ut vik le 
bib lio te ke ne som mø te plass, og det er 
noe de er svært opp tatt av i Calderdale. 
Kom mu nen har rundt 200.000 inn byg
ge re og 21 bib lio tek fi li a ler i til legg til 
ho ved bib lio te ket i Ha li fax. Men også 
her står noen fi li a ler i fare for å bli lagt 
ned. Iføl ge Robinson for di lo ka le ne rett 
og slett ikke er bra nok.

– Vårt mål er at bib lio te ke ne skal være 
le ven de, lo ka le mø te plas ser, sier Robinson.

Stort kul tur pro sjekt
Ho ved bib lio te ket sto fer dig som del av 
et stør re kul tur pro sjekt for å ut vik le 
by sent rum. Vegg i vegg lig ger et nytt 
kunst sen ter og fra ut si den av bib lio te ket 
går en rett inn på en kjem pe plass der 
Halifaxs be røm te Pie ce Hall lig ger. 
Det te var en gang en ge di gen mar keds
plass for håndvevede tek sti ler, bygd på 
slut ten av 1700tal let. Slike byg nin ger/
torg fan tes svært man ge ste der, men kun 
den i Ha li fax er til ba ke.

– Det nye bib lio te ket ble bygd 
sam ti dig med re stau re rin gen av Pie ce 
Hall, for tel ler Bobsie Robinson.

Der bib lio te ket nå står, lå Square 
Church. Kir ken var i bruk mel lom 1857 
og 1969. Et ter den tid ble den øde lagt 
av to bran ner, og det mes te av kir ken ble 
re vet. Men spi ret og ro se vin du et ble 
be vart og er i dag alt så en del av 
bib lio te ket. 

– Vi har vært opp tatt av å be va re 
sam ti dig som vi har byg get nytt, 
for tel ler Robinson.

Og skal vi tro de som job ber i 
bib lio te ket, har re ak sjo nene fra 
pub li kum vært bare po si ti ve. Alle  

som kom mer inn gjen nom dø re ne, har 
sam me be geist re de re ak sjon, blir vi 
for talt. Og det er ikke van ske lig å for stå 
hvor for. Rett in nen for inn gangs dø ren 
ser vi rett bort på den hvel ve de bue gan
gen fra kir ken, og idet vi går opp 
trap pen åpen ba rer det ge dig ne ro se vin
du et seg.

Og pris lap pen på det hele?  Iføl ge 
det lo ka le nett ste det Ex am in er Live har 
det kos tet rundt 9 mil li o ner pund 
– cir ka 100 milloner kro ner. 

Flere detaljer om bygget på LDN 
Architetcts nettside – https://www.ldn.
co.uk/architecture-projects/calderdale-cen-
tral-library-and-archives/

Bokskatt. Anne Listers tettskrevne dagbok fra 1832-33 kan beundres på biblioteket i Halifax. 

Stolt. Bobise Robinson, ansvarlig for bibliotekene i Calderdale, er stolt av at biblioteket i Halifax nå 
kan stille ut flere av dagbøkene til Anne Lister.
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Museumsbiblioteket på Tynset  
inneholder mange lokalhistoriske  
skatter. Førstekonsulent Arild Alander  
har bygd opp biblioteket, og skrevet  
noen av bøkene og heftene selv.

HARALD VINGELSGÅRD  frilansjournalist

Bibliotek  
med  
historiske  
skatter
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Museumsbiblioteket på Tynset  
inneholder mange lokalhistoriske  
skatter. Førstekonsulent Arild Alander  
har bygd opp biblioteket, og skrevet  
noen av bøkene og heftene selv.

HARALD VINGELSGÅRD  frilansjournalist

Selvskrevet. Arild 
Alander leser i en bok 

han selv har skrevet, her 
på tunet utenfor 

museumsbiblioteket.
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– Jeg er li den ska pe lig lo kal his to risk 
in ter es sert, sier Alan der der han står 
mel lom reo le ne i bib lio te ket til Mu se
ums sent ret Rams moen som hø rer til 
Anno muse ene i Hedmark. 

Mu se ums sent ret med stal len, fjø set 
og vå nings hu set var et gårds tun før i 
ti den. Bib lio te ket er plas sert i tred je og 
øver ste eta sje i den om byg de stal len. I 
det te bib lio te ket er det 6.000 tit ler. De 
al ler fles te bø ke ne har til knyt ning til 
NordØs ter dal og Ren da len nord i 
Hedmark fyl ke.

Mye lit te ra tur gjen spei ler naturlig
nok li vet i den ne de len av lan det opp 
gjen nom his to ri en. Be folk nin gen skjøt 
fart da det ble star tet gru ve drift og 
berg verk på Kvik ne i Tyn set på 
1600tal let. Den siste gru ven i Nord
Øs ter dal, Foll dal Gru ver, ble lagt ned 
for 26 år si den. Alan der har tatt vare på 
en del av den his to ri en i hef tet som han 
har skre vet med tit te len «Foll dal 
Gru ver  kul tur his to risk til ba ke blikk 
fra 1906».

Hes ten
Jord bru ker har vært svært vik tig i 
den ne de len av lan det i umin ne li ge 
ti der, og er det fort satt.  Han tar fram 

en ny bok som he ter «Hest i NordØs
ter da len». Uten på boka er det et flott 
bil de av et hes te føl ge på det snø dek
ke de fjel let, på vei til Rø ros mart nan en 
kald vin ter dag.

– Den ne boka er skre vet av Egil 
Si men sen i sam ar beid med Anno 
muse ene i NordØs ter dal, sier Alan der. 

Museet har hjul pet for fat te ren med å 
finne fram til kil der, for eks em pel en 
mat rik kel fra 1723 som for tel ler om 
an tall hes ter på den ti den. Museet har 
også hjul pet for fat te ren med å lese 
ma nus og gitt til ba ke mel din ger un der
veis. Museet har ikke minst fun net fram 
man ge fine, his to risk in ter es san te bil der 
som er brukt i boka.

I bib lio te ket er det fire lan ge rad er 
med de 6.000 bø ke ne og hef te ne om 
his to ri en som gjen spei ler li vet i Nord
Øs ter dal opp gjen nom åre ne. 

– Her har vi lo kal his to risk lit te ra tur i 
vi des te for stand, sier Alan der.  

Byg de bø ker
Byg de bø ker er svært vik ti ge med tan ke 
på his to ris ke fakta fra byg de sam fun
ne ne. Museet har alle byg de bø ke ne for 
NordØs ter dal og Ren da len.

– Dis se bø ke ne blir ofte brukt av 
muse ets an sat te, sier Alan der.

Bygde bla der, me nig hets bla der, 
kom mu na le bla der og and re lo ka le 
in for ma sjons bla der står også i hyl le ne.  
For øv rig er det bø ker om lo kal byg ge
skikk, mu sikk, dia lek ter og mye an net. 

Alan der tar fram en an nen bok han 
sy nes er spe si elt in ter es sant. Boka he ter 
«Steds navn i NordØs ter dal  med 
Ron da ne, Rø ros fjel la og Femundstrak
tene». Den kom ut 2015 og er skre vet 
av Jon Olav Ryen.

– En fan tas tisk opp slags bok om 
steds navn, fast slår Alan der. Boka 
in ne hol der til sam men 4.000 steds navn!

His to ris ke per so ner
Kjen te his to ris ke per so ner fra den ne 
de len av lan det er på plass i form av 
bø ker i bib lio te ket, for eks em pel Ja cob 
Bre da Bull fra Ren da len og Bjørn stjer ne 
Bjørn son fra Kvik ne i Tyn set. Museet 
har man ge bø ker av Kjell Aukrust fra 
Alv dal på en hylle i bib lio te ket.

– Men hvor er bø ke ne som Gert 
Nygårdshaug fra Tyn set har skre vet?

– Jeg må med skam be kjen ne at vi 
ikke har en enes te bok av den ver dens
kjen te for fat te ren som er født og 
opp vokst på Tyn set, sier Alan der. Han 
for kla rer at mu se ums bib lio te ket to ner 
ned skjønn lit te ræ re bø ker. 

Gir ut bø ker selv
Museet gir ut bø ker. Nes ten hvert år 
kom mer det en år bok fra muse et.

– År bø ke ne er en vik tig del av 
muse ets for mid ling av den lo ka le 
his to ri en. Vi be gyn te å gi ut år bø ker i 
1979. Bø ke ne be står av ar tik ler som 
muse ets egne an sat te har skre vet og 
ar tik ler som and re fri vil li ge bi drags yte re 
har le vert.

Alan der tar fram den fers kes te 
år bo ka, «År bok for NordØs ter da len 
2018». Uten på den er det et fint bil de 
av en spe si ell uni forms jak ke i rødt og 
svart. En slik uni form kan ha blitt brukt 
av nors ke sol da ter i kam pen mot de 
svenske ka ro li ner ne i år 1718. Det er 
ikke til fel dig at bil det er uten på bo ken. I 
den ne år bo ken har for fat ter Arne Dag 
Øs ti gaard skre vet en ar tik kel som he ter 
«Ei fælsleg jul» som hand ler om jula i 
1718, med and re ord 200 års mar ke ring 
fra den gang da. 

Alan der har i sam me år bok en 
ar tik kel om den ver dens om spen nen de 
in flu en sa epi de mi en span ske sju ken. Han 
skri ver om span ske sju kens her jin ger i 
NordØs ter dal i 1918. 

Den ne år bo ka in ne hol der også blant 
an net en ar tik kel med ut drag fra Jon 
Ole Hokstads bok «Røst van gen Gru
ver». På Røst van gen i Tyn set ble det 
bygd opp et lo kal sam funn rundt 
gru ve drif ten i lø pet av noen år, før det 
ble kon kurs, kan skje en av nor ges his to
ri ens stør ste kon kur ser for om lag 100 år 
si den.

Bygde opp bib lio te ket
Mu se ums bib lio te ket er bygd opp sak te, 
men sik kert, si den tu sen års skif tet. Noen 
bø ker er kjøpt. Noen er ga ver el ler bø ker 
de har fått, for di muse et har vært med 
og hjul pet for fat te ren med bo ken. 

Man ge bø ker har muse et byt tet til 
seg fra and re muse er og his to rie lag, for 
eks em pel på Rø ros, i Gaul da len, 
Gud brands da len og ned re del av 
Øs ter da len. 

Museumsbiblioteket i Museums-
sentret Ramsmoen på Tynset i 
Hedmark – Anno museene i 
Nord-Østerdal. Dette er en del av 
Anno museene i Hedmark. 

Biblioteket bruker Deweys desimal-
klassifikasjon system. Foreløpig er 
alt på et regneark som kan søkes 
opp på museets hjemmesider. 
I nær framtid skal museumsbiblio-
teket over til Oria, slik at folk kan 
søke i biblioteket på internett.

Årbøkene til museet ligger ute 
som PDF-filer på nettsidene.

Biblioteket låner ikke ut bøker. 
Biblioteket kan derimot besøkes 
i museets åpningstid mellom 
klokka 09.00 og klokka 15.00 
mandag til fredag.
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For fat te ren
Arild Alan der øns ker ikke å frem he ve 
seg selv. Men han har skre vet til sam
men 16 bø ker og hef ter som alle 
sam men er å finne i hyl le ne i mu se ums
bib lio te ket. 

Alan der er foll døl og bor i Foll dal 
lengst vest i NordØs ter dal, med 
Ron da ne i sør og Dov re fjell i vest. I 
byg de mil jø et i Foll dal har han fun net 
mye in ter es sant lo kal his to rie å skrive om. 

Han har re vi dert byg de bo ka i 
Foll dal. Han har skre vet bok om 
his to ri en til Foll dal Meie ri fra 1917 til 

2007, og en rek ke hef ter som hand ler 
om for skjel li ge sam vir ke lags his to ri er i 
NordØs ter dal.  

«Skat te mann tall frå Foll dal» har han 
også skre vet, en ut gi vel se i regi av 
«His to rie laget Frederiks Gave» hvor han 
er med lem. Gru ve drif ten star tet i 1748 i 
Foll dal, og Foll dals ver kets før s te navn 
var Frederiks Ga ves Kob ber verk, der av 
nav net «His to rie laget Frederiks Gave».

Alan der har skre vet bok om «Garden 
og slek ta Hyt te bakk» på Inn set, hvor hans 
kone kom mer fra, og lig nen de hef ter om 
Odd trø en og Røstagrenda i Foll dal. 

Hånd bib lio tek
Mu se ums bib lio te ket er et hånd bib lio tek 
for muse ets an sat te. Det in ne hol der også 
mu se ums fag lig lit te ra tur. 

– Bib lio te ket er til god hjelp for oss 
an sat te, både når vi skal skrive ar tik ler, 
ha ut stil lin ger og i man ge and re sam
men hen ger, sier han.

Pub li kum kan ikke låne bø ker fra 
det te bib lio te ket. Men alle som øns ker 
det, kan be sø ke bib lio te ket i muse ets 
åp nings ti der, og finne fram til de 
lo kal his to ris ke skat te ne i NordØs ter dal 
og Ren da len i Hedmark. 

Spennende sted. Førstekonsulent Arild Alander med årbøker for Nord-Østerdal foran den røde stallen hvor biblioteket holder til i tredje etasje på 
Museumssentret Ramsmoen i Tynset sentrum.
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IDUNN BØYUM  
FØRSTELEKTOR INSTITUTT FOR ARKIV-, 
BIBLIOTEK OG INFORMASJONSFAG 
OSLOMET

Det vi bibliotekarar kal lar skran ke ar
beid er i sta dig end ring. Skjed de 
det noko med tenesta då bib lio te

kar endra nam net på ho frå re fe ran se ar beid 
til vei led ning? Og påverkar det tenesta om 
vi døyper ho om til bib lio te ket svarar?

Dei siste åra har mø tet mel lom 
bru kar og bib lio te kar blitt ak tua li sert. 
Fleire pro sjekt har vore gjen nom ført 
både som for mel le som td. Treff frå 
NTNUB, Mor gen da gens vei le de re frå 
Tøns berg og Fær der og eit fors kings pro
sjekt frå ABI. I til legg har det vore fleire 
bib lio tek som har satt sø ke lys på tenesta 
i sine in tern se mi nar. 

Det sto re pro sjek tet Morgensdagens 
vei le de re er mark nads fø ring av ‘vei led
nings tje nes ten’ ein av arbeidspakkane. I 
de sem ber 2019 kom rap por ten. Der 
skriv dei at det vart «tid lig klart at be gre
pet «vei le der» el ler «vei led nings tje nes
ten» ikke eg ner seg som mar keds navn». 
Dei fore slår at det vil vere enklare å 
kom mu ni se re tenesta med «Bib lio te ket 
sva rer». Dei startar med å bru ke 
referanseteneste som om grep utan å 
kom men te re det. 

I sam band med det te er det in ter es
sant å sjå litt nærare på kva om grep vi 
bru kar for å om ta le ei tenesta der 
bib lio te ket legg til ret te for eit møte 
mel lom bru kar og bib lio te kar – både 
fy sisk og di gi talt. I in ter na sjo nal 

bib lio tek lit te ra tur er det te mø tet omtala 
som referanseteneste  – eit om grep  vi 
knapt mø ter i da gens nors ke bib lio tek.

Ein gong på 90 ta let, var det man ge 
UHbib lio tek som endra namn til 
læ rings res surs sent re for å synleggjere 
bib lio te kets pe da go gis ke rol le der 
ut vik ling av in for ma sjons kom pe tan se 
var, og framleis er må let. Samstundes 
endra vi referanseteneste som namn på 
tenesta til vei led ning. Ar gu men tet var at 
brukarane ikkje ville for stå det. 

Vei led ning er ein pe da go gisk me to de 
der må let er at den vi rett lei er skal 
meistre sjølv gjen nom å gjø re (sjå td. 
Tvei ten, 2013). Vi skul le ikkje len ger 
ut fø re in for ma sjons søk for bru ka ren, 
men lære bort, alt så ikkje gje svar – alt så 
ein me to de som er med å bi dra til å 
ut vik le informasjonskompetente 
brukarar. Også fol ke bib lio te ka tok i 
bruk vei led ning på tenesta, sjølv om 
UHbib lio tek og fol ke bib lio tek nok la 
ulik innhald i tenesta.

Er det vik tig kva vil kal lar ei teneste? 
Skjed de det noko med tenesta då den 
skifta namn frå referanseteneste til 
veiledningssteneste? Kva skjer når vi kal lar 
ei teneste Bib lio te ket sva rer? 

I Språk rå dets Termwiki vert re fe ran-
se ar beid de fi nert som: «pro ses sen for å 
hjelpe bib lio tek bru ke re til å iden ti fi se re 
et in for ma sjons be hov og vi de re fore slå 
hvil ken in for ma sjons kil de som kan være 
re le vant for å finne in for ma sjon om et 
be stemt spørs mål, in ter es se, opp ga ve 
el ler pro blem». 

Eit re fe ran se in ter vju er eit «sy ste ma
tisk in ter vju der bib lio te ka ren prø ver å 

av dek ke bru ke rens in for ma sjons be hov». 
Opnings og slutt fra ser, pa ra fra se ring, 
opp føl gings spørs mål, ak tiv lyt ting osv er 
teknikkar for å av dek ke det re el le 
in for ma sjons be ho vet. År sa ka til sy ste
ma tik ken er at man ge studiar har vist at 
bru ka ren ikkje nød ven dig vis spør om 
det dei eigentleg ønska svar på.

RUSA (2008) er vel dig strik te i sin 
de fi ni sjon og mei ner at hen ven del ser 
som t.d. handlar ut låns ti der, kor finn eg 
grup pe rom, ebø ker osb. ikkje kan 
inkluderast. Emne spørs mål som; ‘har de 
lit te ra tur om støyforurening»? vert av 
man ge bibliotekarar opp fat ta som 
gull stan dar den i re fe ran se ar bei det. Slike 
spørs mål er det lite av i dei uli ke 
bib lio te ka i dag (ca. 4%–10% i fleire 
undersøkingar). 

Dei fles te ven der seg til bib lio te kets 
skran ke med spørs mål knytt til sam ling 
og rutinar, alt så enk le spørs mål. Difor 
in klu de rer man ge studiar slike spørs mål 
i si for stå ing av kva re fe ran se ar beid  td. 
Rad ford and Connaway (2013). Empey 
(2010) in klu de rer til og med ut lån av 
re kvi si ta som ein del av tenesta. 

I stu di en Kat rii na By ström, Nils 
Pha ro og eg har gjen nom ført ob ser ver te 
og kart la vi ak ti vi tet i skran ken i eit 
UHbib lio tek. Det te gjor de vi for å sjå 
om vi kun ne iden ti fi se re kva type 
spørs mål brukarane kom med og om vi i 
nes te om gang kun ne iden ti fi se re kva 
kom pe tan se som trengs i den ne tenesta. 
I før s te ana ly sen hang vi oss opp i at det 
var mest spørs mål om hjelp til å finne ei 
bok i bib lio tek sy ste met, ut låns ti der, 
eks pe de ring av bø ker og ut lån av 

Betyr det noko  
kva vi kalla ei teneste?
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Jon Anjer døde på 
Akers el va sy ke hjem,  
5. no vem ber, 75 år 
gam mel et ter lang  
tids syk dom. 

Jon had de stu dert både psy ko lo gi og 
re al fag og var fag re fe rent på Uni ver si
tets bib lio te ket i Oslo. Han var blant 
de før s te som had de kunn skap om 
da ta ba ser i bib lio tek. Det te var 
grun nen til at han ble ‘hen tet inn’ til 
Sta tens bib lio tek og in for ma sjons
høg sko le først som ti me læ rer og 
lek tor fra 1988. Her bi dro han til å 
for nye de så kal te søke fa ge ne. Han var 
godt orien tert om da ta ba ser og om 
søke tek nik ker. Han ar bei det be visst 
for at de nye hjel pe mid le ne ikke 
skul le være for spe sia lis te ne, men 
na tur li ge red ska per for alle bib lio te

ka rer. Re al fags bak grun nen gjor de 
også at han laget god un der vis ning i 
ma te ma tikk og sta tis tikk. 

Jon var ak tiv i bib lio tek mil jø et, 
og han var med på å stifte NOLUG 
(Nor we gi an Online User Group).  
Her for mid let han ny kunn skap om 
elek tro nis ke in for ma sjons res sur ser.  
Han var spe si elt opp tatt av klas si fi ka
sjon og ter mi no lo gi, og han la ned en 
stor inn sats i den nors ke ut ga ven av 
Eu ro pe isk pe da go gisk te sau rus. 

Ved Høg sko len i Oslo laget Jon 
man ge læ re bø ker og kom pen di er, 
men han var ikke spe si elt opp tatt av 
me rit te ren de forsk ning. Han ville 
først og fremst lage god un der vis
ning. I et in ter vju ut tal te han at hans 
hjer te lå på venst re si den, og han 
fulg te Maos ord om at mas se ne er de 
vir ke li ge hel te ne: «Det har jeg tatt til 

meg. Her er det stu den te ne som er 
mas se ne. Stu den te ne er de vir ke li ge 
hel te ne her.» Han lev de et ter sitt 
mot to. Jon sat te stu den te ne og de res 
be hov først. Van ske li ge em ner ble 
lir ket inn med mor som me og 
for kla ren de eks emp ler. Hans dør var 
åpen, alle ble møtt med en lun og 
un der fun dig hu mor. Det var all tid 
hjelp å få, både for stu den ter og for 
kol le g er. Med and re ord en høyt 
els ket læ rer og kol le ga. 

Som pen sjo nist en ga sjer te Jon seg 
i slekts forsk ning, spe si elt i om rå de ne 
rundt Trøg stad. Vi min nes også Jon 
som en ak tiv og stolt bes te far.

Ragnar Audunson, Øivind Frisvold, 
Liv Gjestrum, Kari Gyllander,  

Tor Henriksen, Jofrid Holter 

MINNEORD       Jon Anjer

re kvi si ta som ut gjor de hovudårsakane til 
at folk ven de seg til skranka. 

Det som er in ter es sant er det som 
kom fram i djupanalysa, at det ser ut til 
at det i li ten grad vert teke i bruk 
referanseintervjuteknikkar. Pub li kum 
fekk svar på ak ku rat det dei spør om, og 
i fleire til fel le var det bru ka ren som 
måt te spør fleire spørs mål uopp fordra. 

I nokre få til fel le ob ser ver te vi 
opp føl gings spørs mål, el ler klargjerande 
spørs mål et ter årstal, forfattar, var det 
det te du ville ha? Si dan ob ser va sjons stu
di en ikkje opna for å følgje bib lio te kar 
og bru kar til søketerminalar, el ler følgje 
et ter dei mel lom hyl le ne – veit vi jo ikkje 
om det føregjekk meir bruk av referans
eintervjuteknikkar der. 

I vårt ar beid har vi lurt på om 
bib lio te ka kasta ut referanseintervjutek
nikken då tenesta skifta namn til 
vei led ning? Ein annan re flek sjon er om 
man gel på td. klargjerande spørs mål kan 
opplevast som av vi sing og der med ikkje 
bru ka ren tore å spørje meir (sjå td. 
Saun ders & Ung, 2016)? Kan også 

den ne man ge len på opp føl ging påverke 
kva syn pub li kum har på bib lio te ka rens 
kom pe tan se og kva dei i så fall vel å 
spørje om (og kva dei kan for ven te å få 
svar på)? 

For or dens skuld trur vi ikkje det te er 
noko som ber re skjer i bib lio te ket vi 
gjen nom før te ob ser va sjons stu di en i. 
Det te er noko som nok er meir all ment.

Når Met ro Bran ding mei ner at 
«Bib lio te ket sva rer» er ein god måte å 
kom mu ni se re bib lio te kets rettleiingste
neste på så in vi te rer dei ikkje til vei led
ning, men til å få kon kre te svar på ‘alle 
slags spørs mål’. Lo ver vi meir enn vi kan 
hal de gjen nom eit slikt namn? Og vil det 
påverke korleis bibliotekarar vil jobbe 
med den ne tenesta fram over? Eg er svært 
spent på å sjå korleis det te skal realiserast 
og korleis ein etterfølgande kam pan jen 
vil påverke tenesta – både i fol ke og 
UHbib lio tek.

Uan sett er pro sjek tet kjærkome og 
svært vik tig for fol ke bib lio tek, men eg 
tru òg fag bib lio tek har noko å hen te her. 
Det er eit grun dig og kunn skaps ba sert 

bi drag til bib lio tek ut vik ling. Så og stor 
takk til Tøns berg og Fær der bib lio tek m.
fl., som har satt søkjelyset på ei re le vant 
tema for sek to ren. 

Empey, H. (2010). Transaction Analysis of 
Interactions at the Reference Desk of a Small 
Academic Library. Partnership: The Canadian 
Journal of Library & Information Practice  
& Research, 5(2), 117. 

Radford, M. L., & Connaway, L. S. (2013). 
Not dead yet! A longitudinal study of query 
type and ready reference accuracy in live chat 
and IM reference. Library & information  
science research, 35(1), 213. 

RUSA. (2008, September 29). Definitions of 
Reference. Henta fra: http://www.ala.org/ 
rusa/guidelines/definitionsreference

Saunders, L., & Ung, T. (2016). Striving for 
Success in the Reference Interview: A Case 
Study. The Reference Librarian, 121. doi:10.10
80/02763877.2016.1157778

Tveiten, S. (2013). Veiledning: mer enn ord. 
Bergen: Fagbokforlaget.
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CAFÉCAFÉ

QURIA®
– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK

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.

Les mer på www.axiell.no

Vi skaper 
fremtidens 
bibliotek-
system
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