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ABM-ut vik ling - Sta tens sen ter for ar-
kiv, bib lio tek og mu se um, som var det 
ful le nav net - fikk ald ri fes tet seg i det 
kul tur po li tis ke og -by rå kra tis ke land-
ska pet. Det kok te mer el ler mind re hele 
ti den rundt or ga ni sa sjo nen fra den 
ble etab lert i 2003 til den ble ned lagt i 
2010. Og det er kan skje ikke så rart, for 
den var først og fremst en po li tisk kon-
struk sjon og ikke en or ga ni sa sjon som 
var fag lig be grun net.

Vi formidler en stør re ar tik kel om ABM-
ut vik lings vekst og fall i den ne ut ga ven, 
hvor tre fors ke re har sett nær me re på 
pro ses sen. I den for bin del sen har jeg 
lett litt i Bok og Bib lio teks ar kiv, hvor 
det lig ger en rek ke ar tik ler om ABM-
ut vik ling. Jeg sy nes den ne kom men-
ta ren, «Re al po li tikk med kik kert sik-
te»,som ble pub li sert av un der teg ne de 
på bokogbibliotek.no 13. feb ruar 2010, 
sier litt om kli ma et rundt av vik lin gen, 
og gjen gir de ler av den her:

«I dag er det bit ter het og skuf fel se 
som pre ger de an sat te i ABM-ut vik ling. 
Op ti mis tis ke for vent nin ger er snudd 
til mis nøye. Flam mer har blitt til fuk-
ti ge glør. Tørt krutt har blitt til blaute 
fisebomber. Da Kul tur de par te men tet 
send te sitt brev 12.2.10, var B-de len av 
ABM-ut vik ling for all tid tapt. Det sør ges 
i “Halv bro ren” på Solli plass i Oslo. Det 
er for ståe lig. Men bib lio tek sek to ren er 
så uen de lig mye mer enn et di rek to rat 
i Oslo. Hel dig vis. Av vik lin gen av B’en i 
ABM-ut vik ling be tyr ikke at slaget er 
tapt for fol ke bib lio te ke ne.
 
Vi fikk tid lig vite at noe al vor lig holdt 
på å skje. Da Trond Giske fredag 17. 
ap ril 2009 pre sen ter te den len ge vars-
le de stor tings mel din ga om bib lio tek, 
for tal te han at for hol det mel lom ABM-
ut vik ling og Na sjo nal bib lio te ket skal 
gjen nom gås. Da jeg spur te om de par-

te men tet så det som mu lig å flyt te 
de ler av B’en over til Na sjo nal bib lio te-
ket, svar te han tørt: «Det er en mu lig-
het, ja, men vi har ikke kon klu dert.»

Det te hør te man ge av de som var til 
ste de på Grü ner løk ka bib lio tek den ne 
vår da gen. Men Giske var lik som blitt 
den sto re bib lio tek fa de ren, så al vo ret 
prel let av som hagl på en pa ra ply. Så 
len ge vi står sam men un der Giske-pa-
ra ply en, kan in gen skum le po li ti ke re 
true oss, lød re fren get.
 
Jeg stil te Giske det sam me spørs må-
let om for hol det mel lom ABM-ut vik ling 
og Na sjo nal bib lio te ket i et in ter vju på 
hans kon tor i Akers ga ta noen uker se-

ne re. Her sier han om for hol det mel lom 
ABM-ut vik ling og Na sjo nal bib lio te ket 
at det te ikke er en «dypt po li tisk sak, 
mer det som kan kal les en hen sikts-
mes sig hets sak, alt så hvor dan få til en 
best mu lig or ga ni se ring av det stat li ge 
by rå kra ti et for å få til en best mu lig 
bib lio tek sek tor». Det vi har sett si den 
17. ap ril 2009 er re al po li tikk med kik-
kert sik te. Et pre sist be vis på at po li tikk 
hand ler om å ville noe og å få til noe. 
Bre vet av 12.2.10 måt te bli ut fal let.
 
Nå skal ABM-ut vik ling inn i en pro sess 
hvor di rek to ra tet skal bi dra til å sør ge 
for at flyt tin gen av B’en til Na sjo nal bib-
lio te ket fore går på en mest mu lig for-
nuf tig måte. Her tren ger ABM-ut vik ling 
all den støt te det kan få.

Nå tel ler ikke len ger kla ging på Biblio-
teknorge og NBF-ve ven. Nå må ar gu-
men te ne og ide ene for mid les inn i det 
po li tis ke kraft fel tet. Det nyt ter ikke 
len ger å snakke om hvor dan ting kun ne 
ha skjedd. Pro ses sens åpen het el ler 
man gel på så dan, er ikke len ger in ter-
es sant. Nå må dis ku sjo nen hand le om 
hvor dan ting skal skje fram over. Det vil 
si - hvor dan Na sjo nal bib lio te ket best 
mu lig skal kun ne for val te sitt nye og 
sto re an svar...»

Det te ble skre vet for nes ten nøy ak tig 
10 år si den, men de bat ten om Na sjo-
nal bib lio te kets an svar og mu lig he ter er 
fort satt like ak tu ell, i dag som i 2010.

Du fin ner ar tik ke len «ABM-ut vik ling  
og av vik ling: hva skjed de?» på  
side 14-21.

ABM-utviklings vekst og fall

LEDER  I  ODD LETNES

odd.letnes@bokogbibliotek.no
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Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med 
utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi.

Hvor viktig er økonomisk trygghet for å leve et godt liv? Hva lærte vi av finanskrisen i 
2008? Er økonomi et tema innen skjønnlitteraturen? Vil redusert privat forbruk redde 
verden fra klimakrise? Er økonomisk ulikhet demokratiets største utfordring? Hva skjer 
med velferds-Norge etter oljen? Hvordan påvirker økonomiske forhold partioppslutning 
og valgresultater? Er global økonomisk vekst uforenlig med klimamål og økologisk 
bærekraft? 

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale 
med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, 
seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer 
eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2020 eller i løpet 
av 2021. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, 
aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 
folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, 
se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Økonomi i 
tittelfeltet.
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Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale 
med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, 
seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til enkeltarrangementer 
eller til en serie arrangementer. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2020 eller i løpet 
av 2021. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, 
aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 
folkebibliotekene som formidlingsarena. Søknader leveres via vårt skjema på nett, 
se www.frittord.no og valget Søknadssenter. Innsendelsen merkes med Økonomi i 
tittelfeltet.



Et liv  
med bøker

Det er gått 20 år siden Peter 
Svalheim sådde tankefrøet 
som gjorde Tvedestrand til 

bokby. For tre år siden ble han 
biblio teksjef ved Tvedestrand 

folke bibliotek. Nå samarbeider 
bokbyen og biblioteket om å 

prege den vesle hvite byen ved 
fjorden med bokkultur. – En 
bedre stedsidentitet kan jeg 

knapt tenke meg. 

ANNE-LINE HENRIKSEN   
frilansskribent

Januardagen er mild og grønn på 
Gjeving, grenda i sjøkanten snaue to 
mil fra Bokbyen Tvedestrand. Under 
en raus blodbøk står Peter og venter. 
Han som fikk ideen om å lage en 
bokby, som har skrevet bøker for 
barn og for voksne. Vært norsklærer, 
sykepleier, avisredaktør og for litt 
over tre år siden; biblioteksjef. I en av 
Norges to bokbyer.

En gammel darling. For Peter 
Svalheim (61) har Bokbyen vært et 
hjertebarn siden 1998. På den tiden 
da han begynte å sysle med bokbyi-
deen, jobbet han som sykepleier 
med nattskift, og som lærer på 
videregående i Risør. Han skrev 
litteraturkritikk i forskjellige aviser. 
Og begynte som journalist i lokala-
visa Tvedestrandsposten. 

– Det hører med til historien at 
det var Ellen, min kone, som sådde 
det aller første bokbyfrøet. Hun 
hadde lest i A-magasinet om Norges 
første bokby i Fjærland. 

Peter fant noen tråder å trekke i, 
og fikk gode krefter med seg. Så tok 
det av i 2001, da ideen ble koplet 
med de åpenbare behovene for å 
blåse nytt liv i Tvedestrands gamle, 
nedre bydel. Og plutselig var de en 
aldri så liten folkebevegelse. Den 28. 
juni 2003 var Bokbyen ved Skagerrak 
en realitet. En folkefest for byen, og 
med forfatter Lars Saabye Christen-
sen som holdt åpningstalen.

Biblioteket – et lykketreff. Peter 
var aktivt med i ledelsen av bokbyen 
i ti år. Så var han andre steder en tid. 
Men så pekte pilene hjemover, og 
selv om han ikke hadde den formelle 

Aktuelt. Tross alle spådommer 
om noe annet, er folkebiblioteket 
mer aktuelt enn noen gang, 
mener Peter Svalheim .
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utdannelsen, søkte han jobben som 
bibliotekar i Tvedestrand. Flere mente 
at Peter var rett mann, og kjempet for at 
han skulle få stillingen. Det fikk han, og 
skaffet seg den nødvendige etterutdan-
ningen. 

– Jeg føler på mange måter at ringen 
er sluttet når jeg kunne finne en ny plass 
i den lokale bokkulturen, denne gangen 
med biblioteket som utgangspunkt, sier 
han.

Biblioteket viste seg å være summen 
av alt han har holdt på med gjennom 
livet. – Det er et lykketreff at biblioteket 
i det hele tatt finnes. Det må vi takke 
tidligere tider for. For all vår velstand til 
tross: Det er vel mer enn tvilsomt om 
vår egen tid hadde hatt spenst nok til å 
komme opp med noe så genialt. 
Bibliotekene er jo en av de viktigste 
forvalterne og formidlerne av våre felles 
sivilsamfunnsverdier. Likevel ser det ut 
til at det beste vi kan håpe på fra 
samtiden er at vi får opprettholdt et 
eksistensminimum. 

Byens varmestue. Peter begynte straks 
etter at «Møteplassbiblioteket» var blitt 
et begrep via formålsparagrafen til den 
nye bibliotekloven. 

– Men vi slapp å klekke ut strategier 
for å oppfylle dette «nye» formålet, for 
biblioteket var en møteplass allerede. 
Eller rettere sagt, det var et oppholdssted 
for et stort antall barn og unge etter 
skoletid, forteller han. 

På den tiden var bemanningen på et 
absolutt minimum, så personalet hadde 
ingen mulighet til å følge dem opp. 
Dermed var de også nærmest usynlige 
– men hørtes gjorde de.

– Og så kommer da bibliotekloven 
og gir dem ryggdekning: De er i 
biblioteket med en rett og har, som 
mennesker, krav på bibliotekets opp-
merksomhet. 

Peter fikk tak i prosjektkroner, 
startet «Bibliotekklubben» og fikk tilsatt 
en miljøveileder, skaffet brukte møbler, 
laget gode kroker, laget arrangementer. 
Som Poelgen, som leser dikt de unge 
selv har skrevet. På en av veggene midt i 
biblioteket henger et digert elghode. 
Når folk nærmer seg den, begynner 
Poelgen å sitere dikt, godt hjulpet av 
digitalteknologi og en bevegelsessensor.

Peters opplevelse er at tross alle 
spådommer om noe annet, er folkebibli-
oteket mer aktuelt enn noen gang. Han 

kaller folkebiblioteket for en «førstelinje 
i levekårsarbeid og folkehelse» og ivrer 
for at samfunnet skal forstå hvilken 
mulighet de har til å nå fram til sine 
mest utsatte befolkningsgrupper ved å 
satse på biblioteket. 

– Det henger gjerne igjen noen 
forestillinger om hva et bibliotek er og 
ikke er. Det gjør at vi lett kommer på 
sidelinjen når planer og strategier skal 
meisles ut. Men folk trekkes til bibliote-
ket uansett, og da trenger biblioteket å 
bli gjort i stand til å møte den enkelte 
som hele mennesker. Forskjellen er at 
vår ballast for menneskemøter, er 
bokkulturen.

Samhandling – å være med på leiken. 
Fra det resonnementet er ikke veien lang 
til et av Peters andre yndlingsord: 
Samhandling.

– Dette er jo et moteord i kommu-
nenorge for tiden. Men hva betyr det i 
praksis? Jo – å komme seg ut av boksen 
og få i gang gode dynamikker med de 
som vil være med på leiken. Den som 
har mest å vinne på dette er den som 
lettest blir satt i boks, og dessuten 
framstår som den svakere part når 
ressurser og prioriteringer fordeles. Så 
det at biblioteket forsøker å åpne for så 
mange og så gode dynamikker som 
mulig, er egentlig litt av nød. 

Til nå har denne samhandlingen 
mest omfattet andre kommunale 
avdelinger. 

– Nå ser det ut til å komme et skritt 
videre – og det tilfeldigvis samtidig med 
at vår nye bibliotekstrategi av året 
planter «aktiv formidling» som et 
faneord og ber bibliotekene komme seg 
utenfor døra. Det litt kostelige da er at 
min gamle darling Bokbyen har gjort en 
nyorientering og søker samarbeid med 
biblioteket. Så dette lover bra. Og jeg er 
spent på hvordan bokbyen og bibliote-
ket i felleskap kan få det til å svinge. For 
drømmen er fortsatt den samme: Å 
gjennomprege lokalsamfunnet med det 
beste fra bokkulturen.  

Da lesegleden ble tent. Peter har levd et 
inderlig liv med bøker siden han 
oppdaget lesemagien: At bokstaver blir 
til ord som blir til fortellinger. Om folk, 
om dyr, om andre land. Om den store 
verden. 

– Jeg husker frøken skrev mor på 
tavla. Så skrev hun en bokstav til, en o, 
og så skulle vi hviske hemmeligheten i 

øret hennes; det nye ordet moro. Tenk at 
bare med en bokstav til, så ble ordet noe 
helt annet… Jeg var sju da jeg entret 
lesingens verden. Med boka «Da vi 
snødde inne» av Hans Peterson. Jeg satt 
på en pinnestol på kjøkkenet, det var 
julen 1965, og jeg leste. Og leste… om 
det voldsomme vinterværet og at 
familien snødde inne. Det var et eventyr 
å kunne gli inn i historier og jeg ble 
raskt sulten på flere bøker. Dessuten 
leste mor høyt for oss, som hennes tante 
Hanna hadde gjort for henne. 

Husker du første gang du kom inn i et 
bibliotek? 

– Det var skolebiblioteket. Og så husker 
jeg bibliotektralla da jeg var 11 år og lå 
lenge på sykehus. Når den kom, var 
dagen reddet.

Peter har skrevet to barnebøker, den 
ene, «Himmelkua», ble til fordi datteren 
Ulla hadde en trillepike som het Ingunn 
og hun sa at hun hadde ti hestebøker 
hjemme. «Ja, men har du ingen kubok», 
spurte Peter. Det hadde Ingunn ikke, så 
da skrev Peter eventyret om himmelkua. 
Han mestrer det poetiske språket som 
berører barn. Som i boka «Esmeralda og 
klodemagen» der han skriver om den 
rare klinkekulerunde kloden hvor vi bor. 
I en fortelling om Esmeralda og resten 
av klassen, i Tvedestrand! De gjør 
julespillet til en magisk reise. Gjennom 
24 morsomme vandrevers, ett for hver 
dag i adventstiden, følger vi strutser, 
lamaer og mange andre på veien mot 
Betlehem.

På kontoret hjemme har han 
lesestolen sin plassert innerst i en krok, 
med fulle bokhyller og bokstabler på 
gulvet. Ved skrivebordet med utsikt til 
fjorden, er han i gang med et nytt 
prosjekt. Kontoret på biblioteket er 
overfylt av bøker, tidsskrifter og plakater 
som viser alt av forfattertreff og møter 
mellom folk og bøker.

Får du tid til å lese?

Peter humrer. – Det er det samme som å 
spørre meg om jeg får tid til å puste! Jeg 
har alltid noe å lese på. Det er en 
naturlig del av dagen min. Av å tenke, 
arbeide. Leve. Likevel får jeg lest altfor 
lite. 
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Studentene går på lånte 
truger i dype skoger ovenfor 
biblioteket til høgskolen på 
Evenstad. Tid for å studere 
dyrespor og snødybde. 
Kanskje kommer ulven …

HARALD VINGELSGAARD  tekst og foto

På lånte truger  
i skogen
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På lånte truger  
i skogen

Naturfag. Studentene går på lånte  
truger i skogen i Evenstadlia for å finne  
dyrespor og måle dybde på snøen .
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Vi møter hovedbibliotekar Sarah 
Loftheim i biblioteket som holder 
til i et romslig bygg på Campus 

Evenstad. Der har biblioteket over 30 
par truger og flere enn 40 par ski 
stående i et eget rom – for utlån.  

– En kjempefin ordning, synes både 
hun i biblioteket, studentene og de som 
underviser dem. Biblioteket er en del av 
Høgskolen i Innlandet, avdeling 
Evenstad, et studiested for anvendt 
økologi, skog og utmarksfag. 

Denne dagen skal om lag 30 
studenter ut i skogen. Sarah Loftheim 
låner ut truger til noen av dem, slik at 
de kan bli med på ekspedisjonen. 
Studentene Markus Stock og Bjørnar 
Eikenes finner hvert sitt par truger og 
tar dem med seg under armen. Flere 
med dem benytter anledningen til å låne 
truger. 

Studentene kjører i privatbiler opp 
til skogen hvor det er mye løs snø på 
veiene. Bilene ploger seg framover i 
løssnøen på skogsbilveier, flere kilometer 
oppover Evenstadlia. Der oppe fordeler 
studentene seg i forhåndsbestemte 
grupper.

Aktive studenter
Studentene får instruksjoner av Chris-
tian Bianchi Strømme, som er biolog og 
førsteamanuensis med fagområde 
økologi. 

– Vi anvender studentaktive 
læringsmetoder ved at studentene løser 
forskningsorienterte oppgaver gjennom 
samarbeid. Hensikten er å øke studente-
nes læringsutbytte, forklarer han. 
Studentenes data inngår i et langsiktig 
forskningsprosjekt som omhandler 
sammenhenger mellom dyreaktivitet, 
vegetasjon og snøegenskaper.

Nesten alle tar på seg truger, unntatt 
noen få som bruker solide fjellski. En i 
hver gruppe har en bambusstav og 
tommestokk til å måle snødybde og 
spor.

Skogen ser ut som et postkort. 
Julekort. Snøen ligger tykk og hvit på de 
lange, tunge og store grenene til 
grantrærne. 

Studentene måler dybden på snøen 
til mellom 60 og 80 centimeter. Uten 
truger, ville de tråkket dypt ned, og 
turen ville blitt blytung. De som bruker 
ski, får store problemer med å komme 
seg fram i den tette granskogen.

Men hvor er dyresporene? Noen spor 
er det mulig å se så vidt, men det har 
vært snø og vind de siste døgnene, slik 
at disse er svært utydelige. Studentene 
på vår gruppe måler derimot dybden på 
snøen på nøyaktig riktig sted som de 
fant fram til på GPS.

Jerv
Mobiltelefonen til student Bjørnar 
Eikenes ringer. – Hallo! Etter en kort 
samtale, forteller han at han snakket 
med en av sine studiekamerater i en av 
de andre gruppene som går et annet sted 
i skogen. – De gikk på en jerv!

Jerven sprang så raskt at de ikke fikk 
tid til å ta bilde av den. Men sporene ble 
målt, ferske og fine. 

Elg, rev og rådyr er blant mange 
andre dyr som ferdes i denne skogen. 
Men denne dagen får vi ikke øye på 
noen av dem, heller ikke sporene. 

Hvor er ulven? Campus Evenstad er 
et svært sentralt sted for den som er 
interessert i ulv, og spesielt kjent via all 
forskning som er utført der opp gjen-
nom årene. Ulven er et brennbart tema. 
Noen vil ta vare på ulvene i Norge fordi 

Fin ordning. Hovedbibliotekar Sarah 
Loftheim låner ut truger til studentene 
Bjørnar Eikenes (t .v .) og Markus Stock 

(t .h .) i bibliotekets rom for ski og truger .
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Vinn vinn. Hovedbibliotekar 
Sarah Loftheim låner ut 

truger til Bjørnar Eikenes.
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disse dyrene er viktig å ha i norsk natur. 
Andre vil fjerne ulven, fordi ulven tar 
sauene til gårdbrukerne når dyrene 
ferdes fritt i skogen og på fjellet om 
sommeren. Ulven fører med seg frykt og 
elendighet, mener motstanderne.

Vi ser ingen ulvespor og hører ingen 
ulv hyle. Men mange på Evenstad har 
sett den før.

Studentene foretar sine målinger. 
Etter noen timer i skogen reiser de ned 
til Campus Evenstad og biblioteket 
igjen. Det de lånte, leveres tilbake til 
biblioteket.

– Trugene fungerte veldig bra. De 
var lette og gode å gå med, synes studen-
tene. 

– Utlån av truger og ski er et veldig 
fint tilbud, sier førsteamanuensis 
Christian Bianchi Strømme. 

– Dette er også et velferdstilbud til 
studentene. Ved å låne truger og ski kan 
de komme seg ut i naturen, understreker 
han. 

Campus Evenstad ligger midt på en 
slette, et stort jorde, to mil sør for 
kommunesenteret Koppang i Stor-Elv-
dal i Østerdalen i det nye Innlandet 

fylke. Rett utenfor døra til biblioteket er 
det oppkjørte skiløyper. 

Ekstra service
– Utlån av ski og truger er en ekstra 
service som vi har lyst til å gi.  Som 
bibliotek har vi utlånssystem. Derfor tok 
vi over utlånet etter at avdelingen selv 
lånte de ut for mange år siden. Samar-
beidet mellom biblioteket og høgskolens 
avdeling på Evenstad er svært godt, sier 
Sarah Loftheim. 

– Når studentene kommer og låner 
truger og ski, blir de kjent med bibliote-
ket. Det kan bli lettere for dem å 
komme tilbake hit. Og når vi blir bedre 
kjent med dem, kan vi gi dem ekstra 
god hjelp med utlån, tilpasset det 
faglige, understreker hun.

To timer
Biblioteket låner ut ski og truger 
mellom klokka 11 og 12 mandager og 
onsdager. Når ski og truger blir mye 
brukt, slites de og blir etter hvert utslitt. 
Studiestedet, avdelingen på Campus 
Evenstad, betaler for nye ski og truger 
når det trengs.

Biblioteket holder til tett inntil 
kantinen, og der er det store vinduer 
med fantastisk utsikt mot jordene, elva 
og åsene på andre siden av Glomma.

– Hei! Jeg ser ulv ute på isen på 
Glomma! Har du kikkert? Det var en av 
studentene som spurte om dette for en 
tid tilbake. Og kikkert fikk studenten 
låne fra biblioteket for å studere det ville 
dyret nærmere.

Biblioteket låner ut både kikkert, 
GPS-er, tablets og takstvesker med 
utstyr til å måle trær i skogen.

Lite og trivelig
Biblioteket til Campus Evenstad er lite. 

– Her er det veldig fint å arbeide, et 
sted med veldig godt miljø, sier Sarah 
Loftheim. Biblioteket har svært god 
kontakt med det faglige miljøet på 
høgskolen der.

Biblioteket har mange bøker til 
fagene skog og utmark. Derfor har de 
rikt utvalg av bøker om ulv, elg, en lang 
rekke andre dyr og fisk, skog og mye 
annet relatert til fagene. I tillegg 
kommer de populære trugene og skiene 
til studentene som skal ut i naturen.

I år ville Kjell Aukrust ha fylt 100
I den anledning gir ABM-media ut boka Skarpt blikk, 
lyst sinn, kvass penn - Kunstneren Kjell Aukrust av Kari 
Mari Jonsmoen, Stig Andersen og Gunnar Strøm. 

Kjell Aukrust var et multimedietalent som sprengte 
litterære og kunstneriske rammer. Hans univers 
omfattet ikke bare det han skrev, tegnet og 
malte, men også medier som teaterscenen, radio, 
TV og film. Slik er hele Norge blitt venner med 
Solan Gundersen, Ludvig og Reodor Felgen og 
resten av Kjell Aukrusts omfangsrike, fantasifulle 
persongalleri. 

Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn – kunstneren Kjell 
Aukrust gir en systematisk gjennomgang av hele 
Kjell Aukrust kunstneriske virke.

ISBN 978-82-93298-17-5

Pris: Kr 390,-

Kan kjøpes via ABM-media sine 
nettsider: www.abm-media.no

e-post  post@abm-media.no

PÅ LÅNTE TRUGER  I SKOGEN  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 2–2020  I  13



ABM-utviklings kortvarige eksistens fortoner seg som en 
sammenhengende reorganiseringsprosess, skriver forfatterene 
i denne artikkelen om ABM-utviklings vekst og fall». Artikkelen 
er en popuplarisert versjon av den vitenskapelige artikkelen  
«ABM-utvikling og avvikling: Institusjonell konvergens og  
divergens i kulturpolitikken.» (se referanser til slutt i artikkelen).

ABM-utvikling og avvikling

Hva skjedde?

ROSWITHA SKARE 
PROFESSOR I DOKUMENTASJONSVITENSKAP 
VED INSTITUTT FOR SPRÅK OG KULTUR VED 
UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET.

SIGRID STOKSTAD 
FORSKER II VED BY- OG REGIONFORSKNINGS-
INSTITUTTET NIBR, OSLOMET – STORBY-
UNIVERSITETET.

ANDREAS VÅRHEIM 
PROFESSOR I DOKUMENTASJONSVITENSKAP  
OG INFORMASJONSVITENSKAP VED  
INSTITUTT FOR SPRÅK OG KULTUR VED  
UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET.

ABM-utvikling – Statens senter for 
arkiv, bibliotek og museum ble 
opprettet i 2003. Digitalisering av 

dokumenter som bøker, tidsskrifter, 
arkivmateriale og museumsgjenstander, 
og med dette økende likhetstrekk i 
arbeidsmetoder mellom bibliotek, 
arkiv,og museum var et viktig utgangs-
punkt for opprettelsen av et nytt statlig 
samordingsorgan som erstatning for de 
eksiterende sektororganene (jf. St.meld. 
nr. 22 (1999-2000)). Allerede i 2007 ble 
ABM-utvikling (ABM-u) omorganisert 
på bakgrunn av en evaluering utført av 
Statskonsult. I 2010 ble den statlige 
forvaltningen av ABM-sektoren omor-
ganisert igjen, og ABM-u ble nedlagt 
(Meld. St. 20 (2009-2010)). 

ABM-us kortvarige eksistens fortoner 
seg som en sammenhengende reorganise-
ringsprosess. Kort fortalt ble ABM-u 
opprettet, evaluert, omorganisert, 
evaluert igjen, og nedlagt i løpet av syv år. 
I årene før, under og etter ABM-u ble 
oppgavene utført innenfor forskjellige 
institusjonelle rammer. Det er bemerkel-
sesverdig at et sentralt statlig forvaltnings-
organ blir nedlagt tilsynelatende smerte-
fritt i løpet av knapt elleve måneder. 

Vi har i i to artikler stilt spørsmålet 
om hvorfor ABM-u ikke ble videreført 
som styringsredskap for den statlige 
ABM-forvaltningen (Skare, Stokstad & 
Vårheim 2019; Vårheim, Skare & 
Stokstad In press). Denne sterkt 
forkortede og omarbeidede artikkelen 
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 Nasjonalbiblioteket får  
med dette ansvaret for ikke  
bare egen samling, men  
digitalisering for hele  
ABM-sektoren

baserer seg på disse arbeidene og 
beskriver forløpet fra opprettelsen av 
ABM-u i 2003 til omorganisering og 
nedleggelse i 2010. Et underliggende og 
sentralt spørsmål i prosessen var 
viktigheten av digitalisering av kulturar-
ven og om et eget samordningsorgan var 
hensiktsmessig for å oppnå dette. I 
arbeidet med artikkelen har vi først og 
fremst undersøkt offentlige dokumenter 
som årsmeldinger, stortingsmeldinger, 
høringsuttalelser, budsjettproposisjoner, 
tildelingsbrev og evalueringsrapporter. 

Veien frem mot  
opprettelsen av ABM-u
I Stortingsmelding 22 (1999-2000) 
Kjelder til kunnskap og oppleving – om 

arkiv, bibliotek og museum (ABM-mel-
dingen), ble det foreslått å sette i gang 
en utredningsprosess med sikte på å 
danne et nytt felles fagorgan for de tre 
sektorene arkiv, bibliotek og museum 
(jf. kapittel 8). Med utgangspunkt i ny 
informasjonsteknologi og digitalisering, 
og med dette potensialet for økt 
samarbeid til beste for brukerne, skulle 
det nye organet utnytte mulighetene for 
samordning og samarbeid, men også 
utvikle sektorenes særegenheter.

ABM-u skulle ivareta sektorspesi-
fikke og sektorovergripende oppgaver 
og skulle i tillegg vise seg å bli depar-
tementsoverskridende. Det opprinne-
lige forslaget i ABM-meldingen var å 
slå sammen daværende Norsk muse-

umsutvikling og Statens bibliotektil-
syn. Fagorganet skulle også ha tilfreds-
stillende kompetanse til å ivareta 
oppgaver på arkivområdet og skulle 
være plassert under Kulturdeparte-
mentet. Ved behandling av Kirke-, 
utdannings- og forskningsdepartemen-
tets St.meld. nr. 27 (2000-2001) Gjør 
din plikt – Krev din rett. Kvalitetsre-
form av høyere utdanning i Kirke-, 
utdannings- og forskingskomiteen, ble 
det lagt til grunn at også Riksbiblio-
tekstjenesten skulle inngå i det nye 
organet. I behandlingen av statsbud-
sjettet for 2002 sluttet Stortinget seg 
til forslaget om å opprette ABM-u. I 
tillegg til de nevnte Stortingsmeldin-
gene og komiteinnstillingene var 

ABM-utviklings kortvarige eksistens fortoner seg som en 
sammenhengende reorganiseringsprosess, skriver forfatterene 
i denne artikkelen om ABM-utviklings vekst og fall». Artikkelen 
er en popuplarisert versjon av den vitenskapelige artikkelen  
«ABM-utvikling og avvikling: Institusjonell konvergens og  
divergens i kulturpolitikken.» (se referanser til slutt i artikkelen).
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andre sentrale dokumenter, fore-
liggende evalueringer av Statens 
bibliotektilsyn og Norsk museumsut-
vikling (Kulturdepartementet 2001a) 
og rapporten TverrsAMBand (Kultur-
departementet 2001b) fra arbeids-
gruppen for IT og andre sektorover-
gripende spørsmål innenfor bibliotek, 
arkiv, museum, samt innkomne 
høringsuttalelser til denne rapporten. 
Både tilgjengeliggjøring og formidling 
av digitalisert materiale blir i 
rapporten nevnt som viktige 
argumenter for opprettelsen av 
ABM-u:

«Digitalisering gjør det mulig ikke 
bare å nå nye brukergrupper, men også 
å sammenstille materialet på måter som 
gir ny kunnskap og opplevelse. Både 
tilrettelegging for bruk og formidling 
krever kompetanse på en rekke områ-
der. Effektiv tilgang til materiale som er 
fordelt mellom h.h.v. arkiv, bibliotek 
og museer stiller dessuten krav om 
organisatorisk og faglig samarbeid» 
(Kulturdepartementet 2001b: 17).

Mange av høringsuttalelsene til 
rapporten er positive, men påpeker 
områder som ikke er nevnt i rapporten, 
eller som trenger større satsning, og 
etterlyser større økonomiske ressurser. 
Det er likevel verdt å merke seg at noen 
sentrale aktører i liten grad så nytten av 
opprettelsen av et felles ABM-organ. 
Mens Nasjonalbiblioteket påpeker egen 
kompetanse og at det er «et ‘mini-ABM’ 
i seg selv» (brev av 16.11.01, ref. 
1999/295 AS), mener Arkivverket «at de 
tiltak og anbefalinger som arbeidsgrup-
pen fremmer om institusjonaliserte 
tiltak, eller som kan tolkes som anbefa-
linger om slike tiltak på tvers av 
ABM-sektorene, ikke er overbevisende 
begrunnet» (brev av 10.07.01, ref. 
01/3593 A. 008 JH). Arkivverket mener 
også «at likhetene mellom institusjonene 
i ABM-sektoren generelt overdimensjo-
neres i rapporten slik at det på enkelte 
punkter fører til forslag om tiltak som 
synes unødvendige» og at «man ikke 
trenger nye nasjonale overbygninger». 

ABM-u synes først og fremst å være 
et organ ønsket av departementet og til 
dels uten særlig begeistring fra de 
berørte sektorene. Samtidig var ABM-u, 
ifølge prosjektbeskrivelsen, i sin 
 virksomhet ikke bare forpliktet til å 
etablere gode samarbeidsformer med 
sektorene, men ble gitt «hovedansvar for 
at det raskt etableres nødvendig dialog» 

(DIFI1-rapport 2008: vedlegg 52). 
I vedtektene for ABM-u, fastsatt av 
Kultur- og kirkedepartement 6. mars 
2003 blir dette i paragraf 3 ytterligere 
spesifisert: «ABM-u skal samarbeida 
fagleg med Arkivverket og Nasjonalbi-
blioteket og tilpassa eiga verksemd i 
høve til den kompetansen og dei 
funksjonane som desse etatene er 
tillagde.» (DIFI-rapport 2008: vedlegg 
4). Direktøren for ABM-u skal «leggje 
til rette for at ABM-u har eit godt 
samarbeid med alle aktørar som 
institusjonen har med å gjera» 
(DIFI-rapport 2008: vedlegg 4).

Organiseringen av ABM-u i 2003
Den opprinnelige organiseringen av 
ABM-u bærer preg av en sektorovergri-
pende tankegang. Det førte til at 
ABM-u fikk en administrasjons-, en 
informasjons- og en utviklingsavdeling, 
altså en avdelingsstruktur organisert 
etter funksjon, mens utviklingsavde-
lingen ble  delt inn i tre sektorbaserte 
faggrupper for henholdsvis arkiv, 
bibliotek og museum, med «tre sidestilte 
ledere, hvor lederne hadde personallede-
ransvaret for medarbeiderne i hver sin 
faggruppe, mens prioriteringer og saker 
som gjaldt hele avdelingen måtte 
besluttes i fellesskap» (DIFI-rapport 
2008: 15).

Samtidig som ABM-u skulle ivareta 
de sektorspesifikke behovene, skulle 
institusjonen også arbeide med strategi-
tenkning, utviklingsarbeid og veivalg på 
tvers av sektorene. Dessuten så man i 
ABM-meldingen «behov for ein 
tiltakspakke som skal ta tak i oppgåver 
som er felles for arkiv, bibliotek og 
museum og som dermed stimulerer til 
nærare samarbeid mellom dei einskilde 
sektorane» (St.meld. nr. 22 (1999-
2000): 168).

ABM-u ble tildelt ansvar for en 
strategi som på den ene siden var 
sektorovergripende, men som ikke 
skulle gå på bekostning av delsektorenes 
faglige egenart. Opprettelsen av et nytt 

1  Direktorat for forvaltning og IKT (DIFI) er «fagorgan for 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- 
og fiskeridepartementet på fagområda leiing, organisering, 
offentlege anskaffingar og digitalisering i offentleg sektor» 
(https://www.difi.no/om-difi). Statskonsult inngikk fra 
2008 i DIFI.

2  Rapporten har 7 vedlegg: 1) Oversikt over intervjuobjektene; 
2) Intervjuguide; 3) Prosjektbeskrivelse fra 2002;  
4) Vedtekter for ABM-utvikling; 5) Mandat for ABM-utvikling 
i interimsåret 2002; 6) Vedtekter for styret;  
7) Grafisk fremstilling av abm-sektorene.

organ, i stedet for samarbeid mellom de 
eksisterende virksomheter, skulle sikre 
nødvendig koordinering. Det ble 
dessuten fremhevet som viktig å se på 
erfaringer fra andre land og at alle de tre 
ABM-sektorene ble «likestilt med 
hensyn til fagkompetanse» (Innst. S. nr. 
46 (2000-2001): 16).

Evaluering og  
omorganisering i 2006
I 2006 ble ABM-us organisering 
evaluert (Statskonsult 2006). Rapporten 
konkluderer med at organiseringen ikke 
hadde svekket de sektorspesifikke 
oppgavene, mens utviklingen av 
sektorovergripende oppgaver hadde fått 
liten drahjelp. Rapporten slår også fast 
at «styret har en svak posisjon, bl.a. fordi 
departementet har direkte styringsansvar 
for virksomheten» (Statskonsult 2006: 
1). Om samarbeidsrelasjoner heter det i 
rapporten: 

«Etableringen av et nytt tverrsektori-
elt organ som ABM berørte fag- og 
ansvarsområdene for de eksisterende 
tunge fagmiljøene Riksarkivet og 
Nasjonalbiblioteket. Det nye organet 
hadde en utfordring i å avklare rollefor-
deling, initiere faglig samarbeid, operere 
i gråsoner, tilkjempe seg nisjer osv.» 
(Statskonsult 2006: 25).

Videre sies det om den tredelte 
ledelsen av Utviklingsavdelingen: 
«Lederne av de tre faggruppene vil av 
andre lett oppfattes primært som 
sektorrepresentanter, og de vil møtes 
med tilsvarende rolleforventninger. Etter 
vår vurdering er ikke dette en struktur 
som disponerer for tverrsektorielle 
initiativ, men snarere en struktur som 
disponerer for revirforsvar» (Statskonsult 
2006: 29).

Rapporten foreslår derfor to alterna-
tive modeller for organisering av 
ABM-u, den første med sektor som 
hovedstruktur og den andre med 
funksjon som hovedstruktur (jf. 
Statskonsult 2006: 37-40). Sterke og 
svake sider av de to modellene blir 
drøftet, men Statskonsult anbefaler ikke 
en bestemt modell. Organisasjonsmo-
dellen som til slutt ble valgt tar utgangs-
punkt i den sektorbaserte modellen, 
men det etableres også en avdeling for 
digitalt ABM — en enhet som går på 
tvers av sektorene og som har felles 
funksjon som bakgrunn. Opprettelsen, 
og med dette synliggjøring, av avde-
lingen for digitalt ABM kan derfor ses 
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som en oppfølging av de allerede 
eksisterende og innarbeidede arbeids-
oppgavene og -metodene. Det sektor-
overgripende digitaliseringsarbeidet ble 
imidlertid overskygget av økt fokus på 
sektorene. I 2007 får ABM-u tre 
millioner kroner til digitaliseringstiltak 
øremerket museumssektoren, mens 
samme beløp går direkte til Nasjonalbi-
blioteket og Arkivverket og deres 
digitaliseringsarbeid.

Ny evaluering 2008
Allerede året etter denne omorganiserin-
gen ble ABM-u på oppdrag fra Kultur- 
og kirkedepartementet gjenstand for en 
ny evaluering i regi av Direktoratet for 
forvaltning og IKT (DIFI). Mandatet 
for evalueringen var å analysere hvordan 
ABM-u har implementert og gjennom-
ført de kulturpolitiske og sektorfaglige 
intensjonene som ligger til grunn for 
institusjonen i abm-meldingen, i 
tilhørende innstilling fra Stortinget og i 
institusjonens vedtekter. Basert på analy-
sene skal evalueringen presentere forslag 
til evt. endringer og videreutvikling av 
ABM-u som  statens senter for arkiv, 
bibliotek og museum (DIFI-rapport 
2008: 2).

DIFI-kartleggingen skulle danne 
grunnlaget for  en overordnet vurdering 
av ABM-us grenseflater mot andre 
relevante institusjoner, spesielt med hensyn 
til adekvat oppgavefordeling og evt. 
oppgaveoverføring (DIFI-rapport 2008: 
3, vår kursivering).

Siden overføring av bibliotekopp-
gavene til NB året etter innebærer at 
ABM-u blir nedlagt, er det verdt å 
merke seg at DIFI hadde i oppdrag å 
kartlegge fordelingen av oppgaver og 
eventuell overføring av oppgaver.

Utvikling av digitalt innhold og 
tjenester ble av mange informanter 
ansett som et viktig satsningsområde der 
ABM-u kunne ha gjort en bedre jobb 
enn tidligere virksomheter (jf. DIFI-rap-
port 2008:9, 64). Rapporten påpeker 
også at ABM-u ikke har formell 
myndighet «verken til å pålegge abm-in-
stitusjonene å digitalisere samlinger, til å 
utvikle gode digitale tjenester eller til å 
følge ABM-us anbefalinger for hvordan 
dette bør gjøres» (DIFI-rapport 2008: 
37). 

I rapporten konkluderer DIFI bl.a. 
med at det er «bred oppslutning blant 
brukere og samarbeidspartnere om at 
det er formålstjenlig med et felles 

utviklingsorgan for abm-sektoren» 
(DIFI-rapport 2008: 1). DIFI mener 
videre at «[...] ABM-u balanserer godt 
mellom forvaltningsoppgaver og 
utviklingsarbeid, men peker på at 
forvaltningsoppgavene bør synliggjøres 
bedre. For å komme videre med 
digitaliseringsarbeidet blir det vitalt å få 
aktørene til å samhandle» (DIFI-rapport 
2008: 1).

På spørsmålet om grenseflater og om 
oppgaver kan overføres fra ABM-u til 
andre aktører, svarer de fleste at det ikke 
er «oppgaver som burde overtas av 
andre.» (DIFI-rapport 2008: 63) Det er 
kun Nasjonalbiblioteket som ikke anser 
det å være formålstjenlig med et 
fellesorgan for ABM-sektoren, mens 
informantene fra Arkivverket er mer 
positive nå enn de var ved etableringen i 
2003 (jf. DIFI-rapport 2008: 40).

Nye ABM-politiske signaler
Stortingsmeldingene om digitalisering 
av kulturarvsmateriale og om bibliotek-
politikken signaliserer at ABM-u langt 
på vei har utspilt sin rolle som ABM-po-
litisk organ (St.meld. nr. 23 (2008–
2009); St.meld. nr. 24 (2008–2009)). 

Begge stortingsmeldingene løfter 
frem «det digitale perspektivet» i 
ABM-politikken. I Bibliotekmeldingen 
legges det til grunn at «[d]et digitale 
perspektivet [...] vil prege all utvikling av 
bibliotektenester i tida framover» (St.
meld. nr. 23 (2008–2009): 19) og at: 

[p]otensialet for samarbeid og samord-
ning på tvers av arkiv-, bibliotek og 
museumssektorane er stort, og den 
digitale utviklinga er ei kraft som meir 
enn noko anna dreg sektorane saman, 
og som gjer det nødvendig og naturleg 
med eit nærare samarbeid (St.meld.nr. 
23 (2008–2009): 118). 

Imidlertid har institusjonen ABM-u 
hatt et uklart mandat og gapt over for 
mye, slik at betydningen av ABM-u for 
feltet også har vært uklar (St.meld.nr. 23 
(2008–2009): 118). En fremtidig 
organisering av ABM-feltet må derfor 
vektlegge tiltak og aktiviteter som 
motiverer gjennomførende organer til å 
tilby bedre brukertjenester (St.meld. nr. 
23 (2008–2009): 119). Erkjennelsen av 
at digitalisering er endringsfaktoren i 
ABM-sammenheng innebærer at det er 
behov for en samlende ABM-aktør for å 
kunne ta ut den samlede synergien for 
ABM-feltet som man mener digitalise-
ring tilfører. Et slikt organ skal etableres 
gjennom opprettelsen av et nytt råd for 
samordning av digitaliseringsarbeidet på 
ABM-området sammensatt av sentrale 
ABM-aktører (St.meld. nr. 24 (2008–
2009): 103; (St.meld. nr. 23 (2008–
2009): 119). Arbeidsgruppa for digitali-
sering hadde i rapporten Kulturarven for 
alle (2006) foreslått opprettelsen av et 
styringsorgan for digitaliseringsinnsatsen 
på ABM-feltet i form av et digitalise-
ringsråd med representanter fra sekto-
rene og de ulike forvaltningsnivåene for 

Røros kobberverks arkiv . (Foto: Arkivverket)
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å forankre satsingen i hele sektoren 
(Gausdal 2006: 52), samt et nasjonalt 
digitaliseringsprogram for ABM-sekto-
ren. Nasjonalbibliotekets sentrale rolle 
som digitaliseringsaktør fremheves i 
rapporten (Gausdal 2006: 64), og 
spesielt at NB hadde iverksatt et eget 
storstilt digitaliseringsprogram for hele 
samlingen fra 2006 (Gausdal 2006: 64, 
27). Rapporten gir ABM-u en koordine-
rende rolle i de fleste tiltakene for 
digitalisering som foreslås. 

For budsjettåret 2007 ble Nasjonal-
biblioteket, Arkivverket og ABM-u som 
nevnt hver tildelt tre millioner kroner 
ekstra til digitaliseringsarbeidet, og 
departementet skriver at ABM-utvikling 
bør konsentrere sin digitaliseringsinnsats 
til museumssektoren (St.prp.nr. 1 
(2006-2007): 47). I digitaliseringsmel-
dingen følges dette opp gjennom å 
presisere at ansvaret for gjennomføring 
av digitaliseringsinnsatsen entydig skal 
knyttes til sektorene: Nasjonalbibliote-
ket skal være ansvarlig for bibliotekom-
rådet, Arkivverket for arkivene og 
ABM-u for museene (St.meld. nr. 24 
(2008-2009): 102). For Nasjonalbiblio-
teket og Arkivverket betyr det ansvar for 
det direkte digitaliseringsarbeidet, mens 
ABM-u tildeles samordningsoppgaver 
for museumssektoren, men uten direkte 
operativ digitaliseringsvirksomhet (St.
meld. nr. 24 (2008-2009): 102-103).

Bibliotekmeldingen skisserer en 
mulig fremtidig overflytting av ansvar 
for utvikling av den statlige bibliotekpo-
litikken og av forvaltningsoppgaver fra 
ABM-u til Nasjonalbiblioteket (St.meld.
nr. 23 (2008–2009): 119). Formålet 
med en slik reform er å gå opp grensene 
mellom ABM-u og de samlingsforval-
tende institusjonene på feltet, sannsyn-
ligvis først og fremst i forhold til 
Nasjonalbiblioteket, da Arkivverkets 
oppgaver ikke inngår i ABM-us porte-
følje. Den nærmere argumentasjonen 
for en omorganisering er ikke umiddel-
bart lett å finne i meldingen, men vi kan 
lese at «tydelege og robuste nasjonale 
rammeverk» må etableres, og spesielt 
digitaliseringsarbeidet trekkes frem (St.
meld.nr. 23 (2008–2009): 118). Videre 
kan vi lese at ABM-u har spredt 
virksomheten på for mange oppgaver, 
og dermed gitt utydelige styringssigna-
ler. Man henviser også til høringsut-
talelser fra Nasjonalbiblioteket og 
Bibliotekarforbundet som mener at 
ABM-u fungerer negativt for bibliotek-

området. Troms fylkeskommune foreslår 
avvikling av ABM-u og at oppgavene 
overføres til fylkeskommunene, eller at 
ABM-u gis status som direktorat. 
Høringsuttalelsene ble avgitt i forbin-
delse med DIFIs evaluering av ABM-u 
som vi har sett ellers påpeker at ABM-u 
i stor grad har arbeidet godt i forhold til 
kulturpolitiske og sektorfaglige forvent-
ninger ved etableringen.

Omorganisering og avvikling 
Kulturdepartementets vurderinger i 
Stortingsmeldingene om digitalisering 
og om bibliotekpolitikk følges raskt opp 
da det året etter foreslås en ny omorga-
nisering av det statlige ABM-feltet, som 
betyr slutten for ABM-u og med det for 
et statlig samordningsorgan.

I Stortingsmeldinga Omorganisering 
av ABM-u foreslår Kulturdepartementet 
«endringer i arbeidsdelingen mellom de 
statlige institusjonene på arkiv-, biblio-
tek- og museumsfeltet» (Meld. St. 20 
(2009-2010): 1). Under henvisning til 
tidligere stortingsmeldinger som 
omhandler arkiv-, biblioteks- og 
museumssektoren foreslås det en 
omorganisering der «Nasjonalbiblioteket 
får ansvar for de bibliotekoppgavene 
ABM-u har ivaretatt» (Meld. St. 20 
(2009-2010): 3). Den resterende delen 
av ABM-u skulle samorganiseres med 
Norsk kulturråds administrasjon. Mens 
19 stillinger ble overført til NB per 1. 
juli 2010 og seks stillinger til Norsk 
vitenskapsindeks (NVI), ble de 
resterende 40 årsverk overført til Norsk 
kulturråd per 1. januar 2011.

Omorganiseringen innebar at 
ABM-u opphørte som institusjon fra og 
med 1. januar 2011. Det fremheves 
fortsatt at det vil være behov for økt 
samarbeid mellom sektorene, ikke minst 
for å kunne samarbeide målrettet 
omkring digitaliseringen:

I framtida skal derfor det tverrgå-
ende perspektivet tydeliggjøres i både 
Nasjonalbibliotekets, Arkivverkets og 
museumssektorens målsetninger. Ikke 
minst må det tilrettelegges for et bedre 
og mer målrettet samarbeid om digitali-
seringsspørsmål slik det også er forutsatt 
i digitaliseringsmeldingen (Meld. St. 20 
(2009-2010): 4).

Som ved opprettelsen av ABM-u er 
digitalisering en sentral begrunnelse for 
nedleggelsen. 

Som et ledd i iverksettingen av 
omorganiseringsprosessen sender 

Kulturdepartementet 15. februar 2010 
et brev til Nasjonalbiblioteket der NB 
blir bedt «om å delta aktivt i den videre 
prosessen med å utforme en god og 
formålstjenlig modell for den statlige 
innsatsen på bibliotekfeltet». 2. mars 
2010 sendes et likelydende brev til NB 
og ABM-u der departementet ber de to 
institusjonene om å legge frem hvert sitt 
konkrete forslag til overføring av 
oppgaver og ressurser. Forslaget må 
inneholde en detaljert og begrunnet 
vurdering av hvordan fellesressurser og 
ressurser til utviklingsoppgaver og 
Digitalt ABM skal fordeles. 

Mens man i bibliotekmeldingen og 
under behandlingen av denne i Stortin-
get sommeren og høsten 2009 vurderte 
en eventuell oppgaveoverføring, fastslår 
brevet fra departementet i mars 2010 at 
«[a]lle rene bibliotekoppgaver skal flyttes 
ut av ABM-u» (Brev fra Kulturdeparte-
mentet til ABM-u og NB av 2. mars 
2010, vår kursivering). Stortingsmeldin-
gen om omorganisering av ABM-u 
refererer til denne prosessen: «I perioden 
etter Stortingets behandling av biblio-
tekmeldingen har det pågått en dialog 
mellom berørte parter om bibliotekopp-
gavene. På grunnlag av denne prosessen 
ønsker departementet at bibliotekopp-
gavene samles i Nasjonalbiblioteket» 
(Meld. St. 20 (2009-2010): 1).

Vi må kunne anta den dialogen det 
refereres til bl.a. er brevveksling mellom 
departementet, NB og ABM-u. I et 
notat av 19. august 2009 utarbeidet 
etter henvendelse fra departementet 
(Brev fra Nasjonalbiblioteket til Kultur-
departementet, udatert) uttrykker 
Nasjonalbiblioteket at det ønsker 
overføring av utviklingsoppgaver fra 
ABM-u, mens man sier nei til å overta 
rene forvaltningsoppgaver. Det proble-
matiseres hvorvidt det er mulig å 
etablere et entydig skille mellom 
oppgavene til ABM-u og NB etter den 
delingen som antydes i meldingene. 
Hvis skillet ikke er entydig øker faren 
for uklare ansvarslinjer, uklar kommuni-
kasjon med biblioteksektoren fra statlig 
side og uhensiktsmessig spredning av 
ressurser og kompetanse.

ABM-u svarer 10. mars 2010 og 
vektlegger i sitt svar fordeling av antall 
årsverk og midler mellom institusjo-
nene. Man foreslår blant annet overfø-
ring av arbeidsoppgaver og alle ansatte i 
bibliotekavdelingen (Brev fra ABM-u til 
Kulturdepartementet av 10.03.2010).
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Mens NB i flere år og ved flere 
anledninger hadde gitt uttrykk for et 
ønske om å gjøre noe med bibliotekopp-
gavene, inntar ABM-u en passiv rolle. 
Man tar beskjeden om overføring til 
etterretning og er mest opptatt av å ikke 
miste flere årsverk enn nødvendig. 

Da Stortinget behandlet Meld. St. 
(2009-2010) om omorganisering av 
ABM-utvikling i slutten av november 
2010, var stortingskomiteen delt. 
Medlemmene fra regjeringspartiene 
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
Sosialistisk Venstreparti støttet omorga-
niseringen, mens opposisjonen var sterkt 
kritisk:

«Disse medlemmer mener det er 
påfallende at regjeringen har gjort dette 
uten noen grundig prosess med ansatte 
og med svært liten konsultasjon med de 
relevante fagmiljøer. [...] Disse medlem-
mer vil påpeke at avviklingen av 
ABM-utvikling var en svært viktig 
beslutning som burde ha vært gjenstand 
for en bredere behandling, der de 
konkrete løsningene hadde vært bedre 
drøftet enn det disse medlemmer mener 
er tilfellet for den knapt fire sider lange 
stortingsmeldingen. [...] Disse medlem-
mer har merket seg at det i begrunnel-
sene til enkelte løsninger blant annet 
vises til behandlingen av bibliotekmel-
dingen, Meld. St. 24 (2008–2009) og 
digitaliseringsmeldingens innstilling, 
Innst. S. nr. 321 (2008–2009). Disse 
medlemmer vil understreke at disse 
dokumentene ble behandlet av Stortinget 
uten at nedleggelse av ABM-utvikling var 
sett på som aktuelt, og at viktige problem-
stillinger knyttet til denne eventualitet 
derfor ikke ble drøftet.» (Innst. 91S 
(2010-2011), vår kursivering).

Det kan tyde på at signalene særlig 
fra bibliotekmeldingen angående 
ABM-u ikke ble oppfattet av mange 
politikere, og det ser ut til å være tilfellet 
også for det meste av offentligheten. En 
kommentar fra Odd Letnes i Bok og 
Bibliotek kan tyde på at heller ikke 
biblioteksektoren reagerte:

«Hva det skal bli av nyskapningen 
ABM-utvikling og særlig i forhold til 
Nasjonalbiblioteket, var det store temaet 
i bibliotekmeldinga som har blitt 
forbigått i stillhet i biblioteksektoren. 
Meldinga var egentlig klar i sitt bud-
skap. Kulturminister Trond Giske varslet 
oppsplitting av ABM-u, men uten å 
konkludere. Ved å uttrykke seg i 
futurum, skapte han en åpen situasjon. 

Det kom ingen tunge innvendinger mot 
dette i debatten omkring meldinga fram 
mot vedtak i Stortinget før sommeren.» 
(Letnes 2009).

Først høsten 2009 oppstår en litt 
større debatt i Klassekampen og i Bok og 
Bibliotek3 der både nasjonalbibliotekets 
digitaliseringsprosjekt og manglende 
åpenhet i endringsprosessene diskuteres. 
For eksempel, så konkluderer Jannicke 
Røgler i Bok og Bibliotek med at «[e]n 
monopolisering av beslutningsmakten 
ved å legge flesteparten av de statlige 
bibliotekoppgavene til NB, er ikke 
nødvendigvis den beste løsningen for 
biblioteksektoren» (2009). Den 7. 
november 2009 publiserer Klassekampen 
et innlegg av tre biblioteksjefer med 
overskriften «Manglende åpenhet om 
viktige endringer». Biblioteksjefene 
savner både en faglig begrunnelse for 
prosessen og åpenhet i den. Til slutt 
påpekes det at «argumentasjonen må 
bygge på noe annet enn at Nasjonalbibli-
oteket ønsker dette». Også fylkesbiblio-
teksjefene ber i november 2009 om at 

Stortingets Familie- og kulturkomité 
tar hensyn til våre synspunkt i sin 
behandling av statsbudsjettet og 
stortingsmeldingens forslag om oppga-
vefordeling mellom ABM-utvikling og 
Nasjonalbiblioteket. Styrking av det 
kommunale folkebibliotekvesenet 
forutsetter en statlig institusjon uavhen-

3  En oversikt over samtlige bidrag i Bok og Bibliotek finnes 
her: https://www.bokogbibliotek.no/aktuelt/aktuelt/
bok-og-bibliotek-og-debatten-om-abm-utvikling-og-
nasjonalbiblioteket.

gig av Nasjonalbiblioteket. (https://
www.bokogbibliotek.no/aktuelt/aktuelt/
stopp-nedbyggingen-av-abm-utvikling)

Det korte livsløpet til ABM-u er 
preget av de to evalueringene kort tid 
etter hverandre med påfølgende omor-
ganiseringer, den siste med nedleggelse i 
2010 som endelig resultat. Oppgavene 
på bibliotekområdet ble som beskrevet 
overført til NB, mens oppgavene på 
arkiv- og museumsområdet ble overført 
til Norsk kulturråd. Så sent som i 2015 
ble ansvaret for arkivutviklingsopp-
gavene overført videre til Arkivverket. 
Dermed var all oppgaveløsning tilbake-
ført til de sektorspesifikke institusjo-
nene. Hvordan kan dette forklares?

Digitaliseringspolitikk  
versus ABM-politikk
Allerede i høringsrunden til rapporten 
TverrsAMBand (Kulturdepartementet 
2001b), i forkant av at ABM-u ble 
vedtatt opprettet, møtte ABM-u sterk 
motstand fra de mest sentrale aktørene 
på ABM-feltet, Nasjonalbiblioteket og 
Arkivverket. Begge var organer under 
Kulturdepartementet og skulle inngå i 
det fremtidige ABM-samarbeidet om 
blant annet digitalisering. Selve behovet 
for ABM-u ble trukket i tvil: Nasjonal-
biblioteket mente selv å være et mini-
ABM og Arkivverket mente at argumen-
tasjonen for nye nasjonale 
overbygninger var svak.

ABM-meldingen innebar en 
sammenveving av to politikkområder – 
digitaliseringspolitikk og ABM-politikk. 
Digitaliseringspolitikken var først og 

Svalbard bibliotek . (Foto: Christine Kristoffersen Hansen)
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fremst en politikk for digitalisering av 
materiale fra de tre ABM-sektorene. 
ABM-politikken for sentralforvaltnin-
gen var en politikk for integrering av 
ABM-sektororganene og politikkområ-
dene underlagt Kulturdepartementet 
unntatt Arkivverket og Nasjonalbiblio-
teket (og Norsk kulturråd), men 
inkludert Riksbibliotektjenesten fra 
Utdannings- og forskningsdepartemen-
tet. I ABM-meldingen ble eksistensen av 
digitalt materiale og digitalisering av 
materiale i de tre ABM-sektorene ansett 
nærmest som en forutsetning for eller 
hovedpoenget med konvergens mellom 
ABM-institusjonene. Sammenvevingen 
av de to policyene vedvarte så lenge 
ABM-u eksisterte. Som de sentrale 
digitaliseringsaktørene ble Arkivverket 
og Nasjonalbiblioteket de sentrale 
samarbeidspartnerne for ABM-utvik-
ling. Spesielt for Nasjonalbiblioteket var 
digitalisering allerede tidlig på 2000-tal-
let et sentralt satsingsområde og er det 
fortsatt frem til i dag, og vil være det i 
årene som kommer. Det samme gjelder i 
stor grad for Arkivverket, selv om 
digitaliseringssatsingen der har fulgt et 
annet løp.

ABM-u var i ABM-meldingen 
tiltenkt rollen som koordinator av 
ABM-sektoren samtidig som de to 

sentrale nasjonale aktørene i sektoren sto 
utenfor organisasjonen. Her ligger det 
en åpenbar kilde til interessekonflikt – 
en konflikt som går tydelig frem av det 
empiriske materialet. I tillegg er 
digitaliseringspolitikken i stor grad 
Nasjonalbibliotekets og Arkivverkets 
domene. Samlet sett er det vanskelig å 
tenke seg et annet utfall enn at ABM-u 
ble gitt en perifer rolle i det statlige 
ABM-feltet. Til slutt ble ABM-u 
nedlagt, og Nasjonalbiblioteket overtok 
rollen som statens forvaltningsorgan for 
biblioteksektoren. Nasjonalbibliotekets 
‘seier’ kunne knapt vært større. Nasjo-
nalbiblioteket befestet ikke bare sin rolle 
som den sentrale aktøren på digitalise-
ringsområdet i ABM-sektoren, men sto 
igjen som statens eneste forvaltningsor-
gan på bibliotekområdet. 

Epilog:  
Digitalisering 2010-2017
Digitaliseringsprosesser var et viktig 
argument både for opprettelsen og for 
nedleggelsen av ABM-u. I Stortingsmel-
dingen Omorganisering av ABM-u ble 
det lagt vekt på økt fremtidig samarbeid 
i arkiv-, bibliotek- og museumssektoren, 
og at det må tilrettelegges for «et bedre 
og mer målrettet samarbeid om digitali-
seringsspørsmål» (Meld.St.20 (2009-

2010): 4). Digitaliseringsrådet som ble 
foreslått opprettet første gang i 2006 
(Gausdal 2006: 52) og gjentatt i 
Bibliotekmeldingen (St.meld. nr. 23 
(2008–2009):119) to år senere, ble først 
operativt fra 1. januar 2016.

I 2017 ble Riksrevisjonens undersøking 
av digitalisering av kulturarven (Dokument 
3:4 (2016-2017)) lagt frem. Rapporten slo 
fast at en stor del av kulturarven fremdeles 
ikke var digitalisert. Rapporten understre-
ker at særlig Arkivverket og store deler av 
museumssektoren ikke har prioritert 
digitaliseringsarbeidet tilstrekkelig. I tillegg 
er mye av det digitaliserte materialet ikke 
tilgjengelig for publikum. NBs satsing på 
digitalisering blir trukket frem som 
vellykket og som den eneste der fremdrif-
ten var i samsvar med intensjonen i 
digitaliseringsmeldingen. Nasjonalbiblio-
teket hadde dermed frem mot 2017 
ytterligere befestet sin posisjon som 
ledende på digitalisering, ledende i 
biblioteksektoren, ledende på ABM-områ-
det og kanskje ledende i kultursektoren. 
Utviklingen etter 2017 svekker ikke dette 
inntrykket.

Riksrevisjonens rapport har ført til et 
større fokus på fremdriften av digitalise-
ringsarbeidet på arkiv- og museumssekto-
ren, og det ser ut til å tvinge seg frem 
større grad av samarbeid mellom 

Bilutstilling på Norsk vegmuseum . (Foto: Norsk vegmuseum)
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sektorene, nå med NB i en ledende rolle. 
St.meld. nr. 17 (2018-2019) Mangfald og 
armlengds avstand. Mediepolitikk i ei ny 
tid beskriver under kapittel 4.6. hvordan 
Nasjonalbibliotekets virksomhet i Mo i 
Rana skal utvides:

«Derfor har regjeringa vurdert og 
komme fram til at delar av den økono-
miske innsparinga ved å leggje ned 
Lisensavdelinga bør brukast til utviding 
av verksemda ved Nasjonalbiblioteket, 
som i dag har om lag 200 tilsette i Mo i 
Rana. Her kan det opprettast nye 
arbeidsplassar som vil gjere det mogleg å 
få digitalisert ei vesentleg mengd kultur-
arvsmateriale, og dermed medverke til å 
realisere det kulturpolitiske målet om å ta 
vare på og formidle kulturarv.» (St.meld. 
nr. 17 (2018-2019): 54-55).

I et intervju med Bibliotekarforbun-
det i juni 2019 går nasjonalbibliotekar 
Aslak Sira Myhre inn på hvordan de 70 
nye stillinger skal brukes: «Nasjonalbibli-
oteket får med dette ansvaret for ikke bare 
egen samling, men digitalisering for hele 
ABM-sektoren. Samtidig gjør en doblet 
kapasitet på digitalisering oss i stand til 
å utvikle enda mer effektive produk-
sjonslinjer på alle materialtyper.» 
(Bergan 2019, vår kursivering). 
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Butikk-bibliotek  
leverer varene 
Tre bibliotek i butikk sørger for 
at litteraturen når ut også til 
veiløse samfunn i Loppa. Vi ble 
med til Nuvsvåg, som har 70 
innbyggere. 

TEKST: ANN-MARI GREGERSEN  
FOTO: ALF OVE HANSEN 

(Smart kjøp i Nuvs våg)
–  Skal du ikke låne bø ker? spør jeg litt 
sånn ma se te
– Skal du låne male kos ten min?  
brum mer Knut Har ald Dahl god lynt

Pra ten rundt kaf fe bor det på Smart kjøp 
i Nuvs våg går lett, både om oppus sing 
og lit te ra tur. De tre ti me ne bu tik ken har 
åpent, er det god tra fikk. I hjør net 
byt ter vi ka rie ren de bib lio tek sjef Pål-An-
dré Haugen ut for ri ge kvar tals lyd bø ker, 
dvd-er, ma ga si ner og ord i sti ve per mer.

Ut til øy sam funn
– I vår fa mi lie er det jeg som lå ner 
bø ker, og helst lyd bø ker da jeg pla ges 
med øy ne ne. Nå hø rer jeg på Jo Nesbø. 
Det er så greit å låne her, jeg spør et ter 
tit ler og så skaf fer de det. Ikke tren ger 
jeg lå ne kort hel ler, de bare skri ver det 
opp i boka. Jeg er opp vokst i Nuvs våg 
og bru ker fa mi lie hjem met her som 
hyt te. Vi bor i Ham mer fest fire ti mer 
unna, men der bru ker jeg ikke bib lio te-
ket like mye. Det er enk le re her, sier 
Gunn laug Dahl.

Det er mu sikk i øre ne for Pål-An dré 
Haugen. Tre tirs da ger hver fjer de må ned 
be sø kes hver en kelt utlånstasjon. Da 
set ter han seg i tje nes te bi len og kjø rer de 
få meterene ned til fer ga. Den ne gan gen 
skal han på den kor tes te tu ren, til 
Tverr fjord med fer ga på 12 mi nut ter. 
Der fra er det rundt 20 ki lo me ter til 
nær bu tik ken og Nuvs våg. En ras ut satt 
vei bit om vin te ren. Tre da ger et ter at 
han kjør te her, ble den stengt i tre da ger. 

–- Jeg er fra Vestlandet og vant til å 
kjøre i sju pluss gra der vin ters tid. Jeg 
kjø rer så sak te at jeg nes ten får par ke-
rings bot. Hel dig vis har kom mu nen en 

die sel bil med pigg dekk og fir hjuls trekk, 
nes ten en pan ser vogn! 

Kan ikke være pa ra graf ryt ter
Haugen er på slut ten av sitt vi kar år når 
vi mø tes. Over gan gen har vært stor fra 
bib lio tek li vet i Ro ga land som bib lio tek-
med ar bei der, til det å være bib lio tek sjef i 
Lop pa kom mu ne. 

– Jeg har hatt stor nyt te av å føl ge 
års pla nen for 2019, som ble satt opp av 
Jo runn Ire ne Johansen som jeg vi ka rie-
rer for.

I kom mu nen med un der tu sen 
inn byg ge re er bib lio te ket en vik tig 
brik ke, som også fun ge rer som utlån-
sentral for fri lufts ut styr. Fol ke bib lio te ket 
har uli ke ar ran ge ment, som ukent lig 
strik ke kafé og fa mi lie dag med uli ke 
ak ti vi te ter samt tema ak ti vi te ter gjen nom 
hele året, som «Som mer les»-kam pan-
jen, der de har lig get i top pen i Finn-
mark. Han fikk be skjed om å leg ge inn 
tryk ket der, og det klar te de også i hans 
tid. 

– Det er el lers en il lu sjon å tro at en 
kan lene seg til ba ke på et lite bib lio tek. 
For uten deg selv, er det en an satt i halv 
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stil ling. Hvis det mel der seg et be hov 
uten for kon tor tid – for eks em pel lån av 
fri tids ut styr – for ven tes det at en stil ler 
opp. Hvis ikke, blir du sett på som en 
latmakk og pa ra graf ryt ter. Men det te har 
bare skjedd én gang så len ge jeg har vært 
her. Jeg fikk også den ti den jeg da var på 
jobb til gode som tid jeg se ne re kun ne 
av spa se re, sier Pål-An dré Haugen. 

«Fa mi li en» og dvd-er  
er et ter spurt
Lop pa har et ho ved bib lio tek i kom mu-
ne sent ret Øks fjord der ma jo ri te ten bor, 
og tre utlånstasjoner i Nuvs våg hvor vi 
er, samt Bergs fjord og Sør-Tverr fjord  
- som dri ves som bib lio tek i bu tikk. 
Kom mu nen be vil ger utlånstasjonene et 
år lig drifts til skudd.

– Bu tik ke ne er et vik tig so si alt 
vei kryss. Skal vi nå ut til lå ne re, så er det 
en vel dig bra plass å være og kom mu nen 
har jo en plikt til å nå ut til alle - også 
små sam funn som kun nås ved bruk av 
hur tig båt og fer ge. 

I kas sen slår Ann-Mari Klepp inn 
både mat, in ter iør, Lot to-ku pon ger og 
fis ke ut styr. Den lil le bu tik ken har 
nem lig det mes te. De tar også år lig imot 
både fis ke tu ris ter som kom mer til de to 
rei se livs be drif te ne øya har, samt at 
hyt te be folk nin gen gjør at an tal let 
inn byg ge re man ge dob les i de uli ke 
høy se son ge ne. 

– Som mer og pås ke er det stor ut fart 
hit. Da går det mye i un der hold ning til 
barn, bar ne bø ker og lig nen de. Til 
voks ne er det mye lyd bø ker og ma ga si-
ner, spe si elt Fa mi li en, håndarbeidblader 
og in ter iør. Og fil mer, selv sagt. Det er 
hyt ter her med dvd-spil le re.

Lær te norsk av bar ne bø ker
Klepp er vant til bø ker med man ge år i 
bok han del bak seg og er der for mest vant 
til å kjøpe det hun skal lese. Kun de ne er 
der imot en va ri ert gjeng lå ne re, og også 
tu ris ter hen ter nyt te fra hyl le ne. 

– Et år kom en vel dig smart fransk 
tu rist hit, han lær te seg norsk ved hjelp 
av bar ne bø ke ne i hylla. En pe ri ode boer 
på øya les te alt jeg had de på tre må ne-
der, så det er vel dig va ri ert, ler Klepp. 

Pål-An dré Haugen har slått seg ned 
ved bor det og tatt seg en kaf fe han også.

– Tren ger du el lers hjelp til noe av 
oss biblioteksfolk? spør han Ann-Mari

– Nei nei, vi tren ger ikke lage mer 
styr av det te, sva rer hun raskt og ler

– Ok, da har jeg i alle fall spurt…., 
sier Pål-An dré og skjen ker seg kaf fe 
mens en tøy kvei te hen ger over ho det på 
ham. 

Drop pet Crocs
Det var fak tisk i Nuvs våg han fikk sin 
myke over lap ping av Jo runn Ire ne 
Johansen.

– Det be tyd de mye for meg som 
fersk i Finnmark og Lop pa å få være 
med Jo runn på jobb ut til Nuvs våg, 
hvor hun også kom mer fra. Det er mye 
å set te seg inn i, og det vik tig ste rå det 
jeg fikk fra henne var, «lag deg en 
års plan til sva ren de den jeg har laget for 
2019, slik at det blir enk le re for deg å få 
en god over sikt over alt det du må huske 
på.» Det har jo stemt. En må også bare 
være yd myk, og ta rå de ne som kom mer.

– Noe spe si elt du har fått råd om fra 
lo kal be folk nin gen?

– Folk her er jo skvæ re og di rek te i 
to nen, og det li ker jeg. Selv går jeg hel ler 

ikke stilt i dø re ne. De kan for eks em pel 
star te set nin gen med «Skal jeg gi deg et 
godt tips» - og ett av dis se var, «Ikke gå i 
Crocs, da fal ler du og slår hull i ho det».

Eld re kan også få le se lyst
Klok ka nær mer seg 13, og bu tik ken går 
mot sten ge tid. Gunn laug har fått med 
seg både kaf fe, mat og bø ker. Leie av 
«mus kel bua» er også i or den, det lo ka le 
tre nings sent ret i et rom med so lid ut styr 
en tid li ge re inn byg ger har satt igjen. 
Ann-Mari skal ta seg av pa pir ar beid, og 
så kjøre mot fer ga for å hen te barn som 
kom mer fra sko len. Pål-An dré bru ker 
nor malt ti me ne frem til av gang med å 
lese. Rus sis ke for fat te re står høyt i kurs. 
Han er el lers glad i å dis ku te re all slags 
lit te ra tur fra Mor gan Kane og Bi be len til 
Kul tur fon dets bø ker med alle som 
kom mer inn om.

–- Jeg ser på meg selv om en fler si dig 
bib lio te kar. Det som har vært ar tig med 
Lop pa, er at det her er man ge se ni or bor-
ge re som ikke har blitt dril let fra 
barns ben av at de skal bru ke bib lio te ket 
og det er sagt at dis se er tapt. Per son lig 
har jeg nå dis ku tert løst og fast med 
dis se godt voks ne, og da mer fle re tiår 
eld re enn meg har tatt lese tip se ne mine 
til seg. Det set ter jeg som fag per son pris 
på. Selv sagt har jeg også fo ku sert på 
bar ne ha gen for å få de til å bli gode 
le se re, men en skal ikke gi opp de eld re. 

Påfyll. Hver tredje måned tar Pål-André Haugen 
turen ut til de tre bibliotekene i butikk . I Nuvsvåg 
er lydbøker, ukeblad og dvd-er etterspurt vare, 
spesielt rundt påske og sommer .
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Push er Kul tur fond bø ker
Pål-An dré Haugen et ter la ter seg hel ler 
ikke sel ve bib lio te ket i lik stand som da 
han kom. Mye er mer strøm lin je for met, 
og så tren ger han in gen mo ti va sjon for å 
kas se re. Mye nytt og nyt ti ge tips kan 
alt så et ter føl ge ren se frem til, for nå blir 
fak tisk stil lin gen helt le dig. 

– Kul tur fond hyl le ne har lett for å 
stø ve ned. Dis se plikt bø ke ne har jeg 
der imot sor tert et ter år og pus het litt 

eks tra. Det har fak tisk falt i god jord. 
Da jeg fikk vite at stil lin gen jeg vi ka rie-
rer i ville bli le dig, star tet jeg med å 
kaste mye gam melt ræl. Alle ting av 
his to risk ver di har jeg selv sagt tatt vare 
på i Lop pa bib lio teks lo kal his to ris ke 
sam ling, el ler fått av le vert til ar ki ve ring. 
En stor takk til drifts av de lin gen i 
kom mu nen, som kom på ons da ger og 
kas tet for meg. Det kom som en 
vel sig nel se! 

Da Pål-An dré Haugen var inn stilt på 
et vi ka ri at, har han lagt and re pla ner og 
skal ikke selv søke den le di ge sjefs job-
ben. Finnmark har li ke vel satt spor i den 
sin di ge vest len din gen, og det kan godt 
være han vil sav ne na tu ren når han sit ter 
i et kje de lig byg ge felt sør i lan det. 

– Når jeg åp ner døra mi, er det som 
å se på et ma le ri av Cas par David 
Fried rich. Ord blir fat ti ge, selv for meg! 

BIBLIOTEK I LOPPA 
Ansatte: 1,5

Innbyggere:  1000 innbyggere

Bibliotek: Hovedbibliotek i 
Øksfjord og tre utlånstasjoner  
i de veiløse samfunnene Nuvsvåg, 
Bergsfjord og Sør-Tverrfjord som 
drives som bibliotek i butikk. 
Loppa kommune bevilger disse 
utlånstasjonene et årlig drifts-
tilskudd.

Aktiviteter: Ukentlig strikkekafé, 
familietorsdag med ulike aktivite-
ter samt temaaktiviteter gjennom 
hele året, som «Sommerles»- 
kampanjen, der de har ligget 
i toppen i Finnmark. 

PÅL-ANDRÉ HAUGEN

Født: 1973 i Stavanger 

Utdanning: Bachelor i bibliotek 
og informasjonsfag

Stilling: Vikar som biblioteksjef 
i Loppa kommune

Favorittbøker: Julian Semjonov 
«Sytten øyeblikk om våren», 
Jevgenij Jevtusjenko «Bærsteder» 
,og Willy Ustads 41 bind-serie  
«Fire søsken». 

Sosialt. Butikkene er et viktig sosialt veikryss . Skal vi nå ut til lånere, så er det en veldig bra plass 
å være og kommunen har jo en plikt til å nå ut til alle – også små samfunn som kun nås ved bruk 
av hurtigbåt og ferge, sier Pål-André Haugen .

Fergetid. Normalt slapper Haugen av med en bok i venterommet på fergekaia, men i dag ble det heller 
en liten lur .
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Dei fleste nordmenn, som underteikna 
meldar, veit lite om Afrika. Men det er 
for slike Tore Linné Eriksen har skrive 
boka Afrika for. Verket er eit velskapt 
avkom av eit langt forskarliv, og det 
suverent mest pedagogiske og opplysande 
oversiktsarbeidet om emnet på norsk til 
nå. Boka er ikkje minst også resultat av 
eit forlagsarbeid i toppklasse (v/redaktør 
Lars Aase); den er konstruert etter ein 
innbydande lærebokmal, med mengder 
av oppfriskande mindre innslag, så som 
tabellar og kart m/oversikt over slavehan-
delens reiseruter, oversikter over ressursar 
og folkegrupper, fotografi og bilete av 
afrikansk kunst, omtalar av forfattarar og 
filosofar. Det er ei folkebok, utan fotnotar, 
og boksidene er delt i to spalter. Ikkje 
minst er verket uvanleg velskrive, lett og 
variert i syntaksen og framfor alt klar i 
framstillinga.    Her og der får vi attpåtil 
afrikansk språkleg krydder i form av 
nedarva ordtak.

Samtidig er den faglege, profesjo-
nelle standarden tatt vel vare på. Linné 
Eriksen gjer i innleiinga grundig greie 
for dei metodiske problema eit verk av 
denne typen nødvendigvis har hatt å 
streve med. Afrika er ikkje berre det 

største kontinentet, men er også markert 
skilt av historiske grunnar mellom det 
arabiske nord og resten, med sine 
«kvite» spesialinnslag som Sør-Afrika og 
Rhodesia. Hovudgrepet til Eriksen 
verkar fornuftig. Framstillinga hoppar 
frå land til land og frå tema til tema, 
men utan å gi vrak på kronologi og 
periodisering.

Framstillinga av afrikansk oldtid er 
kort, men svært interessant. Kanskje det 
mest overraskande er påvisinga av kor 
sterkt kvinnene stod i det gamle Egypt. 
Landets rolle i framveksten antikk 
tenking og vitskap er for akademikarar 
meir velkjend. 

Rimelegvis gir Linné Eriksen god 
plass til slavehandelen, både den «inn-
fødde», som eksisterte alt i det tidlege 
Egypt og i andre afrikanske land, og den 
europearane stod for, og som Portugal 
gjekk i spissen for. (Diskusjonane om kor 
store tap av menneske kolonialismen 
gjorde seg skuldig i, overser ofte at dei 
største mannefalla skjedde før koloniane 
blei oppretta.) Land som England, 
Frankrike og Nederland kunne gjerne 
skryte av sine eigne anstendige politiske 
institusjonar, men praktiserte på sine 
plyndretokt på utebane naken og rå vald. 
Det første åtaket skjedde i portugisisk 
regi, mot ein marokkansk hamneby 
tidleg på 1400-talet.  

Eit av dei viktigaste tematiske kapitla 
heiter «Kolonialisme i ulike utgaver». 
Afrika var ikkje berre statisk. Vi får m.a. 
vite at i fleire område var utbygginga av 

  Jon Langdal, frilansskribent:

Afrika i frykt og håp 
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jernbaner «godt i gang før kolonitida.» 
Men kolonimaktene overtok regien, og 
dei såkalla handelskoloniane som 
opererte i Afrika sikra seg kontrollen 
over eksportvarene frå afrikansk land-
bruk og gruvedrift. Her blei grunnlaget 
lagt for den einsidige økonomien som 
framleis plagar Afrika. Seinare kom dei 
såkalla konsesjonsselskapa, som ikkje var 
koloniale i ordet, men som i realiteten 
innebar europeisk monopol på gruver 
og andre råvarekjelder. Til tider blei 
afrikansk arbeidskraft drivne inn i 
«karrige reservater»; arbeidsforholda på 
plantasjane var blant dei mest skrekke-
lege. Linné Eriksen er også nyansert: 
Kolonisystemet kunne arte seg på svært 
ulike måtar og var ikkje overalt like 
brutalt. 

Han gjer på den andre sida greie for 
at sjølvstendekampen ikkje gjorde kål på 
all kolonialisme. Bistands- og handelsav-
talar har vist seg ofte å vere døme på 
utbyting i nye former, ein «kollektiv 
nykolonialisme», inkludert liberalistiske 
krav frå vestlege Verdsbanken, Penge-
fondet m.m., som tvingar fram lågare 
toll på import og andre fordelar for 
utanlandsk kapital.

På dette punktet er forfattaren vel 
knapp. Litt teori om nykolonialisme 
kunne ha gjort seg. (Men skildringa av 
drapet på Lumumba og resten av 
Kongos tragedie er svært konkret 
lærestoff om emnet.) Merkeleg er det at 
Eriksen ikkje nemner det sjåvinistiske 
franske valutasystemet (eco), som er 
skapt for å verne om franske interesser i 
fjorten protesterande afrikanske land. I 
kolonialisme-kapitla siterer Eriksen med 
blikket fullt av ironi utsegner frå politisk 
og kyrkjeleg hald - også i Skandinavia - 

som på det mest paternalistiske vis 
rettferdiggjorde kolonialismen. Da er 
det synd at han gløymer at misjonærlan-
det Norge også støtta den franske 
Algérie-krigen (1954-61), ut frå 
omsynet til «vår kristne kultur» (Hal-
vard Lange).

 Eit underliggande og uavklart 
metodespørsmål i teksten er i kva grad 
den afrikanske miseren, (fattigdomen, 
despotia), skuldast kolonimaktene, og 
kor mykje som skriv seg frå afrikanske 
tradisjonar og strukturar. Linné Eriksen 
er ingen naivist, Afrika hadde frå 
gammalt både slaveri og despotiske 
kongar og høvdingar, og motsetnaden 
mellom demokrati tendensar og nostalgi 
har vore skarp også i nyare tid. Eriksen 
viser til m.a. til Kongos Joseph Kasa-
vubu, som etter sjølvstendet drøymde 
om å gjenopprette «det fordums 
Kongeriket». 

Kanskje blir forfattaren, som har ein 
djup respekt for Afrika, vel «patriotisk». 
Påstanden om at «vi alle» er afrikanarar, 
fordi mennesket som art oppstod her, er 
ein refleks av ureflektert moderne 
evolusjons«filosofi». Det  romerske 
imperiet, føydalismen og industrikapita-
lismen oppstod neppe på grunnlag av 
afrikanske genar! Og den kristne 
filosofen Augustin var afrikansk berre i 
geografisk forstand. 

Til tider kunne Eriksen vore meir presis 
i omtalen av eigedomsforholda dei ulike 
samfunna. Klarast er han om det gamle 
Egypt. Enkelte har feilaktig omtalt 
afrikanske land som føydale, men i eit av 
kapitla om Etiopia høyrer vi om «stor-
godsvelde» - eit ord som duftar av 
føydalisme. Likedan tyr Linné Eriksen 
innimellom til vage og omtrentlege begrep 

frå tidas trivialforsking, så som «sosiale 
forskjeller», «eliter» og «autoritære 
regimer» i staden for meir presis termino-
logi. Eit av desse «autoritære» samfunna er 
til dømes dagens Eritrea, som praktiserer 
eit statleg slaveri som inneber arbeidsplikt 
for dei unge til fylte 44 år. Det har Eriksen 
ikkje funne plass til.

I sluttkapitlet viser forfattaren til at 
det britiske magasinet The Economist 
med nokre års mellomrom har kalla 
Afrika både katastrofalt og løfterikt. 
Faktorane som gir inntrykk av håpløyse, 
er fenomen som borgarkrigar, jihadisme, 
indre flyktningstraumar og militærkupp. 
På den andre sida er det ei positiv 
utvikling, ikkje minst på helse- og 
skolefronten, men også i næringslivet, 
som i Etiopia. Haldninga til den 
kinesiske økonomiske innmarsjen, er 
ifølgje Eriksen dobbel; afrikanarane er 
håpefulle med omsyn til industriutvik-
ling, men engstelege for tap av eigen 
nasjonal kontroll. Tilstanden innan 
høgare utdanning er lite lystig, og stadig 
er afrikanske land ridd av det Eriksen 
kallar «evigvarende presidenter». Slike 
skapnader er vel produkt av korrup-
sjonskulturen; statlege posisjonar er 
nøkkelen inn til dei nasjonale penge-
sekkane. Nkrumahs «sosialistiske» 
regime i Ghana, som Eriksen gir eit 
altfor sympatisk bilete av, var eit 
sørgjeleg døme på nettopp dette. 

Tekstens siste ordspråk seier: «Det er 
ingen snarvei til toppen av et palmetre.» 
Men ikkje la innvendingane gjere vegen 
til den lokale norske bokhandelen lang.

Omtalt bok
Tore Linné Eriksen
Afrika Fra de første mennesker til i dag
Cappelen Damm 2019
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Bib lio te ke ne er i en ri ven de 
ut vik ling som skyl des sam funns-
end rin ger som di gi ta li se rin gen, 
og som ska per nye mu lig he ter 
og ut ford rin ger for bib lio te ke ne. 
Det gjel der også de vik tig ste 
forsk nings po li tis ke ut vik lings-
tren de ne for åpen pub li se ring og 
åpen vi ten skap. Det te var bak-
grun nen for at den dans ke 
kul tur mi nis te ren og ut dan nel se- 
og forsk nings mi nis te ren satt ned 
en ar beids grup pe med opp drag 
å ana ly se re be ho ve ne for 
fagbibliotekstjenester i fram ti da. 
Grup pa en ga sjer te blant an net 
fir ma et Ox ford Research til å 
lage en rap port ba sert på for-
vent nin ge ne hos uni ver si tets - 
 le der ne, fors ker ne og  
stu den te ne.

Rap por ten ble pub li sert i fjor. På 
Os lo Met har vi brukt rap por ten i 
ar bei det med en ut red ning om fram ti das 
bib lio tek struk tur hos oss. Vi har i dag 4 
bib lio tek hvor 3 er sam let på en li ten 
cam pus. Skal vi i fram ti da ha fle re el ler 
fær re bib lio tek? Det er av hen gig av 
hvil ke tje nes ter bib lio te ket skal ut fø re. 
Ba sert på kon klu sjo ne ne har vi også 
gjen nom ført en un der sø kel se blant 
stu den te ne og de fag li ge an sat te.  Den ne 
un der sø kel sen ga oss man ge vik ti ge 
inn spill som vil bli pre sen tert i nes te 
num mer av Bok og Bib lio tek. Det vi nå 
kan si er at til ba ke mel din ge ne fra 
stu den ter og fors ke re var svært po si ti ve, 
og i stor grad i tråd med an be fa lin ge ne 
fra den dans ke rap por ten. Vi ser 
imid ler tid at vi har en klar ut ford ring i å 
for mid le hva UBs tje nes te til bud be står i. 
I fri tekst sva re ne ut dy per fle re res pon-
den ter at det først er gjen nom egen 
kon takt med UB man får inn blikk i hva 
da gens fag- og forsk nings bib lio tek 
til byr:

« Glad dere har så all si dig og kunn-
skaps rikt per so na le (sett gjer ne opp lapp på 
skran ken med hva de fak tisk til byr, fra 
kunn skap til skjø te led nin ger osv). En 
bib lio te kar hos dere er ikke som det en 
gang var.»

Bib lio tek vik tig for  
uni ver si tets le der ne
For de som kjen ner fag bib lio te ke ne,  
er det in gen sjok ke ren de kon klu sjo ner  
i den dans ke rap por ten. Men det er 
in ter es sant at det er så ty de li ge til ba ke-
mel din ger fra både fors ke re og stu den-
ter, og ikke minst fra uni ver si tets le del-

se ne. Det ty der på at man i hvert fall i 
Dan mark ser øken de be hov for bib lio tek 
i fram ti da. Uni ver si tets le der ne har 
in ter es se av å finne løs nin ger som 
re du se rer kost na de ne, sam ti dig som de 
skal sik re høy kva li tet i forsk ning og 
ut dan ning. De res in ter es se for bib lio tek 
kom mer ikke av at de er bib lio tek bru-
ke re, men at de skjøn ner bib lio te kets 
stra te gis ke be tyd ning for uni ver si te tet. 

Rap por ten iden ti fi se rer 5 vik ti ge 
tren der som har be tyd ning: Den 
vik tig ste er at vi ten ska pe li ge pro duk ter 
nå pro du se res, dis tri bu e res og de les 
di gi talt. Det har ført til en øk ning i 
vo lum og has tig het i pub li se ring. Det 
har også gjort at man ikke len ger bare 
pub li se rer de vi ten ska pe li ge re sul ta te ne i 
form av ar tik ler, men at man ge for ven ter 
at også rå da ta ene som lig ger bak blir 
til gjen ge li ge. Det stil les krav om at det te 
er åpent til gjen ge lig. Sam ti dig er 
stu den ter, fors ke re og uni ver si tets le de re 
be kym ra over at kost na de ne for å få 
til gang til vi ten ska pe li ge kil der øker. 

Til gang til vitenkilder
Rap por ten vi ser til at til gang til vitenkil-
der er det vik tig ste be ho vet som 
bib lio te ket må til freds stil le for alle 
mål grup pe ne. In for ma sjons meng den 
in nen for både forsk ning og ge ne relt i 
sam fun net vok ser eks plo sivt. Sjøl om 
det stort sett er snakk om di gi ta le kil der, 
vil fors ke re in nen hu ma ni ora også ha 
be hov for til gang til fy sisk ma te ria le. 
Men be ho vet for å ka ta lo gi se re fy sisk 
ma te ria le blir mind re, og ar beid med 
di gi ta le kil der vil i stør re grad ut fø res av 
na sjo na le tje nes ter. 

Økt behov for forsknings- 
bibliotektjenester i framtida

Lars Egeland 
er direktør for Universitetsbiblioteket,  
OsloMet og skriver på egne vegne  
i Bok og Bibliotek.
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Øk nin ga i in for ma sjons meng den 
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re gist re ring/va li de ring av forsk nings pub-
li ka sjo ner og data, bib lio met risk 
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rom. De un der stre ker at bib lio te ket må 
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at man ge av de stu die- og læ rings mil-
jø er, som i dag er fy sisk plas sert på 
bib lio te ke ne, vil være i bib lio te ket i 
fram ti den.  Det er nett opp kjer ne spørs-
må let her ved Os lo Met hvor an tal let 
stu den ter og fors ke re har økt gjen nom 
fle re år. Det har ført til økt be hov for 
ar beids plas ser for stu den ter. Dis se 
ar beids plas se ne har kom met uten for 
bib lio te ke ne. Nå blir dis ku sjo nen om 
det er hen sikts mes sig res surs bruk i 
fram ti da. 

 
 
Analyse af det frem ti di ge be hov for  
forskningsbiblioteksbetjening : 
For Kul tur mi nis te ri et og Uddannelses- og 
Forsk nings mi nis te ri et.- Fredriksberg: Ox ford 
Re search, 2019. https://kum.dk/fileadmin/KUM/ 
Doc u ments/Nyheder%20og%20Presse/ 
Ny heder/2018/Analyse_af_det_fremtidige_
behov_for_forskningsbiblioteksbetjening_ved_
Oxford_Research.pdf

Økt behov for forsknings- 
bibliotektjenester i framtida

Kul tur his to ris ke skat ter  
på Na sjo nal bib lio te ket
Noen av de vik tig ste og mest spek ta ku læ re 
ob jek te ne fra norsk kul tur his to rie vil bli å finne i 
Na sjo nal bib lio te kets fas te ut stil ling Opp lyst. Glimt 
fra en kul tur his to rie, som ble åp net av Kron prins 
Haakon 27. feb ruar. Kul tur- og li ke stil lings mi nis ter 
Abid Raja holdt tale på fest åp nin gen, og Kar pe 
møt te na sjo nal bib lio te kar As lak Sira Myhre. Det har 
tatt fem år fra Sira Myhre lan ser te de før s te pla ne ne 
om ut stil lin gen til den nå står klar. Av de 500 
ob jek te ne som i ut gangs punk tet ble fore slått, har 
30 fått plass i ut stil lin gen. «Det har vært litt av en 
ut ford ring å vel ge ut så få ob jek ter fra en sam ling 
som rom mer sto re de ler av det som er ut gitt i Norge 
fra 1100-tal let og fram til i dag. Det vi står igjen 
med, er noen av norsk kul tur his to ries mest 
spek ta ku læ re, uni ke og be tyd nings ful le ob jek ter», 
sier Sira Myhre i en pres se mel ding..   ■

K L I P P A R K I V E T Pris til fan ta sy-fors ker
Lyk ke Har mo ny Alara Guanio-Ulu ru ved Høg sko len på Vestlandet 
er mot ta ker av Kari Skjøns berg-pri sen 2020 for sin forsk ning på 
barne- og ung doms lit te ra tur. Ju ry en skri ver: «Vin ne ren av Kari 
Skjøns berg-pri sen 2020 vak te opp sikt i bar ne lit te ra tur forsk nin-
gen da hun i 2015 pub li ser te boka Ethics and Form in Fan ta sy 
Lit er a ture. Tolkien, Rowling and Meyer. Med den ne boka, som 
var ut vik let vi de re fra dok tor av hand lin gen Best-Sel ling 
Ethics fra 2013, om etis ke as pek ter ved Rin ge nes her re-tri lo-
gi en og Har ry Potter-bø ke ne, mar ker te hun seg på høyt nivå i 
in ter na sjo nal bar ne bok forsk ning. I stu di en sin løf ter hun fram 
lit te ra tur som er blitt ned vur dert i aka de mis ke mil jø, og vi ser 
hvor dan den ne lit te ra tu ren gjen nom en ofte rik og kom pleks 
es te tisk struk tur for tel ler oss noe vik tig om etikk og livs ver di er i 
vår tid.» (Pres se mel ding)  ■
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folkehelse er viktig, og barn og unges psykiske  
helse bekymrer oss. I prosjektet Pusterom lyktes 
Horten bibliotek med å lage en stressfri plass hvor 
ungdom kunne være sammen uten å føle press til å 
kjøpe noe eller prestere noe. Biblioteket samarbeidet 
med andre aktører i kommunen og er nå i gang med 
et nytt kommunalt helseprosjekt for barn og ungdom; 
Spill for helsa. I Tromsø har biblioteket hatt bokprat 
med unge asylsøkere som helsefremmende og tera-
peutisk prosjekt. Prosjektet [Stærkere] Psykisk helse 
for barn og unge, også i Tromsø, tok gjennom littera-
tur utgangspunkt i barn og unges forhold til psykisk 
sykdom, enten med tanke på egen sykdom, hvordan 
støtte venner som sliter eller leve med foreldre som 
har psykiske problemer. 

Undersøkelser viser at medisin, helse og sykdom 
topper tema som befolkningen lurer på. Folkehelse- 
instituttet har siden 2015 arbeidet med prosjek-
tet Folkebibliotek fremmer folkehelsehelse. Målet for 
prosjektet er å vise folkebibliotek som en arena for 
kunnskapsdeling og formidling av helseinformasjon. 
Det viser også hvordan folkebibliotek kan være en 
viktig samarbeidspartner lokalt for alle som jobber 
for bedre helse i befolkingen. 

Helsebibliotket.no ble årets bibliotek tilbake i 
2011. Ideen bak dette digitale biblioteket er at man 
gjennom nasjonale lisenser tilbyr helsepersonell og 
oss andre god og pålitelig medisinsk informasjon. 
Regjeringen legger opp til et kunnskapsløft for alt 
helsepersonell. Ikke bare universitetssykehus med 
store ressurser, men også sykehjem, hjemmetje-
nesten og andre kommunale helsetjenester skal jobbe 
kunnskapsbasert. Helsebiblioteket.no gir tilgang til 
kostbare databaser og forskningsartikler uavhengig av 
kommunale budsjetter. 

Jeg glemmer ikke et hjerteskjærende foredrag på 
IFLAs kongress i 2017 hvor to sykehusbibliotakarer 
fra Gøteborg fortalte om jobben med svært syke barn. 
Det å selv kunne velge den boka de skulle lese fra, 
var en av de få ting barnet selv kunne bestemme. Alt 
annet var bestemt av andre, undersøkelser, operasjo-
ner, sprøyter og medisiner. Høytlesingen ga også ro 
og tanke for noe annet enn egen sykdom. 

Jeg blir glad og imponert over bibliotek. 

Ann Berit Hulthin
Generalsekretær av Norsk Bibliotekforening

Lederen er denne gangen skrevet av generalsekretær, da 
i skrivende stund ikke er klart hvem som skal skrive leder 
for medlemssidene våre framover.
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s. 2 E-bøker og fjernlån - en udemokratisk struktur

s. 3 Møt Upplýsing

s. 4 Atekst-saken: Tilgang til norsk avisarkiv er truet

s. 5 Bli bedre kjent med sekretariatet

s. 6 Småstoff

s. 7 NBF Nord møtes på Skype

s. 8 Medlemsintervju

Innhold

Helse i hvert bibliotek  

Tittelen til en informasjonsbrosjyre for foreningen fra 
i fjor var Bibliotekene redder verden! Det var ment litt i 
overkant, men jeg lar meg rive med. For hva er ikke et 
bibliotek? Bibliotek er kunnskap, kultur, møteplass og 
inkludering. Og bibliotek er helse. 

Foto: Norsk Bibliotekforening. 
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E-bøker og fjernlån

E-bøker og fjernlån –  
en udemokratisk struktur

Fjernlån av e-bøker er fortsatt ikke mulig, og dette skaper et 
demokratisk problem. Den kunnskapen som finnes i samfunnet, 
bør være åpent tilgjengelig for alle uavhengig av publiserings-
form. 

Det demokratiske prinsipp
Den nye nasjonale bibliotekstrategien slår 
fast at alle bibliotek er demokratihus og at 
de sammen utgjør en viktig demokratisk 
infrastruktur og en grunnstamme i de-
mokratiet. Folkebibliotekene ligger under 
Kulturdepartementet og har blant annet 
som formål «å fremme opplysning, utdan-
ning og annen kulturell virksomhet, gjen-
nom aktiv formidling og ved å stille bøker 
og andre medier gratis til disposisjon for 
alle som bor i landet». Fag- og forsknings-
bibliotekene ligger under Kunnskapsde-
partementet, og deres oppgave er først og 
fremst å betjene institusjonens brukere; 
studenter, undervisningspersonell og 
forskere. 

Det demokratiske problem
Det aller meste av folkebibliotekenes 
ressurser er åpent tilgjengelig for alle 
innbyggerne i landet, så sant de har et 
lånekort. De fleste ressursene kjøpes inn i 

analog form og kan derfor sendes rundt i 
landet på fjernlån. Et unntak her vil være 
dokumenter som kun er tilgjengelige på 
Nasjonalbiblioteket i Oslo og som derfor 
må studeres på lesesalen der. Fag- og 

forskningsbibliotek låner i dag ut mye 
analog faglitteratur til folkebibliotek. 
Men ettersom stadig mer av fagbiblio-
teksektorens ressurser nå kun anskaffes 
som e-bøker, altså i et format som ikke 

kan fjernlånes hverken innen sektoren 
eller til folkebiblioteksektoren, vil det bli 
vanskeligere og vanskeligere for borgere 
utenfor institusjonen å nyttiggjøre seg 
av det stadig voksende kunnskapstilfan-
get de får. Fag- og forskningsbibliotek 
er offentlige bibliotek der alle kan låne, 
man må bare registreres som bruker. 
Studenter og ansatte vil få tilgang til 
digitale dokumenter hjemmefra ved bruk 
av Feide-pålogging i Oria eller gjennom 
VPN. Andre brukere må fysisk møte opp 
på biblioteket. På grunn av ulike lisenser 
og avtaler på elektronisk materiale, er det 
altså fremdeles uforholdsmessig vanskelig 
for folkebibliotekbrukere å få tak i digitalt 
materiale fra fagbiblioteksektoren.

Arbeidet i NBF fjernlån og referanse
Alle borgere bør ha lik rett til kunnskap. 
I Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe 
for fjernlån og referanse jobber vi blant 
annet for å realisere dette. Mange gode 
krefter har gjort en del arbeid, men mye 
gjenstår. I vår nye virkeplan slår et av 
punktene fast at vi skal: «Følge utviklin-
gen og arbeide for alle borgeres tilgang til 
dokumenter uavhengig av publiserings-
form». Da må det legges til rette for at 
de som søker kunnskap, kan få tak i den. 
Ettersom det ofte vil være en interesse-
konflikt mellom de forskjellige institu-
sjonene, er det håpefullt for fremtiden at 
det nå signaliseres at de ulike aktørene 
skal arbeide tettere sammen. Vi mener at 
forskning som er finansiert over stats-
budsjettet, eller som på andre måter er 
offentlig finansiert, burde eies av alle  
og være tilgjengelig for alle landets  
borgere.

Spesialgruppen for fjernlån 
og referanse
 
Vi jobber for at du kan låne 
alt du trenger på ditt bibli-
otek – fordi biblioteket kan 
låne av andre og vise videre 
til hvor du finner ting. Dette 
er ingen selvfølge. Vi jobber 
politisk for å få det til.

Fakta

tekst: Tekst: Beate Høiby, leder av Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse.

Alle borgere bør ha lik 
rett til kunnskap. I Norsk 

Bibliotekforenings spesial-
gruppe for fjernlån og refer-

anse jobber vi blant annet 
for å realisere dette. 

Beate Høiby er leder av NBFs  
spesialgruppe for referanse og fjern-
lån. Hun jobber på Elverum bibliotek.  
Foto: Per Halvor Høiby.
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Upplýsing

ifølge island.is har de fleste grunn-
skolene, videregående skoler og universi-
tetene sitt eget bibliotek. 

Barn, ungdom under 18 år, funksjons-
hemmede og pensjonister, har gratis bi-
bliotekkort. Andre må betale en avgift på 
2000 islandske kroner, cirka 150 norske 
kroner, for bibliotekkort.

Hovedstad med to bokbusser
Hovedbiblioteket i Reykjavik har seks 
filialer og har en bokbuss som heter Høv-
dingen (bókabíllinn Höfðing) som har 
førti faste stoppesteder og en «forteller-
buss» som heter Klovnen, som besøker 
barnehager og barneparker. Ved siden av 
utlånsobjektene som også norske bibli-
oteker har, tilbyr Reykjavik leksehjelp, 
skaperverksteder, arrangementer og har 
egne lesesirkler for kvinner.  

Fra Edda til Ólafsdóttir
Nasjonalbiblioteket er av nyere dato, fra 
1994 da det gamle nasjonalbiblioteket 
Landsbókasafns Íslands fra 1818 ble slått 
sammen med universitetsbiblioteket. 
Samlingen teller mer enn 15000 manus-
kripter og det er en rik tradisjon de ivare-

tar. Eddadiktene, Voluspå og Håvamål fin-
nes her i sine første nedskrevne former. 
Her er skaldeversene, den første lovboken 
utgitt av Magnus Lagabøte og helt opp til 
våre dager med de siste vinnerne av Nor-
disk Råds litteraturpris Gyrðir Elíasson og 
Auður Ava Ólafsdóttir. 

Møt Upplýsing,  
vår søster i vest

tekst: Tekst og oversettelse: Vidar Kvalshaug.

Islendingene har samlet alle sine bibliotekorganisasjoner under 
det uimotståelig deilige navnet Upplýsing.  

Vi har spurt Upplýsing litt om hvor-
dan de organiserer seg og jobber:

Hvordan er organisasjonen bygget opp?
Organisasjonen ble stiftet i 1999 da 

fire bibliotekforeninger samlet seg under 
navnet Upplýsning: Islands bibliotek-
forening, Bibliotekarenes forening, 
Fagbibliotekarenes forening og bibliotek-
foreningen for folke- og skolebiblioteker. 
Vi rekrutterer styremedlemmer blant folk 
som har jobbet i folkebibliotek eller har 
forbindelser til bibliotekene. Disse stoler 
vi på, og styremedlemmene velger selv sin 
leder. Det er en tøff jobb å få folk til å gå 
inn i styret siden det er ulønnet arbeid. 

Hvilke temaer har dere fokus på og hva 
er utfordringene?

Alle bibliotekspørsmål får vår 
oppmerksomhet. Vi organiserer alt fra 
delemøter om morgenen til en stor, nasjo-
nal konferanse annethvert år. Styremed-
lemmer drar til IFLA, og vi har et godt 
samarbeid med bibliotekforeningene i de 
nordiske landene.

I Norge har vi en biblioteklov.  
Hva med Island?

Island har også en biblioteklov. 

Hvordan holder dere kontakten med 
medlemmene? Har dere et blad, nyhets-
brev og bruker dere sosiale medier?

Vi har et trykket magasin som går 
ut til alle medlemmene og bibliotekene 
en gang i året. Vi har en hjemmeside, en 
mailliste og bruker Facebook. 

Hvem er medlemmene deres og hvor 
mange er de?

Medlemmene er bibliotekarer og an-
dre som jobber eller har jobbet i bibliotek, 
men også det enkelte bibliotek kan være 
medlem. Nå har vi cirka 450 medlemmer. 

Og styret?
Styret har fem medlemmer, og man 

velges for en minstetid på to år. 

Hvordan møtes styret? Ansikt til ansikt, 
via Skype eller på andre måter?

Vi har møter én gang i måneden, 
bortsett fra om sommeren. Hvis vi får det 
til, er det fysiske møter. Hvis medlemme-
ne befinner seg langt borte fra Reykjavik, 
bruker vi også Skype.

Barbara Guðnadóttir er konstituert 
leder av Upplýsing. Foto: Ölfus

Upplýsing sitt landsmøte i 2016. Foto: Upplýsing. 
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E-bøker og fjernlån
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Fakta

tekst: Tekst: Beate Høiby, leder av Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for fjernlån og referanse.
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Foto: Per Halvor Høiby.
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Upplýsing
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Møt Upplýsing,  
vår søster i vest

tekst: Tekst og oversettelse: Vidar Kvalshaug.
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Atekst-saken

I dag finnes det ingen tilsvarende tjenester som kan 
erstatte Atekst. Produktet er allerede forringet, og 
ved en eventuell stenging av tilgang, vil norske for-
skere og studenter miste den eneste ressursen som 
kan gi en dekkende oversikt over det norske nyhets-
bildet – nå og tilbake i tid. 

Uforutsigbar prising og forringet tjeneste 
Avisarkivet Atekst har i mange år vært en abonne-
mentstjeneste for mange bibliotek, både i fag- og 
folkebiblioteksektoren. Fra og med 2020 endret 
Retriever, firmaet som står bak Atekst, prismodellen 
radikalt. Istedenfor å betale en fast abonnementspris, 
skal bibliotekene nå betale per nedlastning. I tillegg 
er det innført embargo på tjenesten slik at artikler fra 
mediehusene Schibsted, Polaris og Amedia ikke kan 
leses før etter syv dager, og deres plussartikler er kun 
tilgjengelig for de som har abonnement. Prisen har 
altså blitt mer uforutsigbar. Ifølge Egeland forventes 
prisøkningen å bli adskillig høyere enn tidligere, samt 
at tjenesten generelt sett er blitt dårligere. Resultatet 
kan bli at flere bibliotek ikke har råd til å oppretthol-
de tilgangen til Atekst.

Mediehusene som premissleverandør?  
Retriever eier ikke innholdet i Atekst selv, det er det 
mediehusene som gjør. For et par år siden trakk Da-
gens Næringsliv seg ut av Atekst, og etter langvarige 
forhandlinger med mediehusene ble det i 2019 for 
første gang innført embargo på lesetilgangen til flere 
kilder. Det er legitimt å spørre seg hvilke forhandling-
skort Retriever egentlig har. Er det ikke mediehusene 
alene som legger premissene her? Kanskje frykter 
mediehusene at Retriever tar fra dem abonnenter og 
inntekter, men Atekst er først og fremst et nyhet-
sarkiv. Det går på tvers av et mangfold av norske 
nyhetskilder, og gir en unik mulighet for forskning 
og studier, samt for vanlige borgere å sette seg inn i 
en sak. I dag finnes det ingen tilsvarende ressurser 
på markedet. Elektronisk abonnement på de enkelte 
aviser, om det hadde vært økonomisk forsvarlig, 
vil ikke kunne erstatte Atekst. Det kan heller ikke 
den internasjonale tjenesten Pressreader, som er en 
tjeneste for daglig nyhetslesing og ikke et arkiv. Hvis 
bibliotekene til slutt står igjen med papiravisene, vil 
vi i praksis sende våre brukere til Google. Atekst er 
en viktig ressurs, men pris og forutsigbarhet er av 
vesentlig betydning, og bibliotekenes budsjetter er 
under press. 

Et nasjonalt anliggende?
Egeland påpeker i sin kronikk at denne saken har 
offentlig interesse og ikke kan være overlatt til en 
diskusjon om pris mellom Retriever og bibliote-
kene. Vi i NFF mener også at bibliotekene må stå 
samlet i denne saken, både i sine krav til Retriever 

og mediehusene og for å løfte saken politisk. Denne 
tjenesten har interesse i hele biblioteksektoren, både 
hos fag- og folkebibliotek, og bør være et nasjonalt 
anliggende. I fag- og forskningssektoren er bibliotek-
konsortiet Unit LÅT og UHR-B aktuelle kanaler mot 
Kunnskapsdepartementet, som for øvrig forvalter  
en sterk politikk for åpen tilgang til forskningsresul-
tater. Folkebibliotekene og Nasjonalbiblioteket er 
underlagt Kulturdepartementet, som også forvalter 
pressestøtten. 

Hvordan kan vi koordinere oss bedre for å få til 
en god løsning for alle parter, både brukerne, bibli-
otekene, mediehusene og tjenesteleverandør? Har 
Nasjonalbiblioteket og deres tjenester en rolle å spille 
i denne saken?

Lars Egeland skrev i Khrono 25. januar i år om hvordan 
tilgangen til avisarkivet Atekst nå er truet. Vi i Norsk 
Fagbibliotekforening (NFF) deler Egelands bekymring, 
og mener at saken bør løftes fra forhandlingsbordet 
mellom Retriever og det enkelte bibliotek. 

tekst: Tekst: Lene Ottesen, Universitetet i Tromsø. 

Tilgang til norsk avisarkiv er truet. Foto: Hana Kekic.

Atekst-saken: 
Tilgang til norsk  
avisarkiv er truet

Lene Ottesen  
er styremedlem i 
Norsk Fagbiblio- 

tekforening.  
Foto: Bjørn-Kåre 

Iversen. 

Hvis bibliotekene til slutt står igjen 
med papiravisene, vil vi i praksis 

sende våre brukere til Google. 
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Bli bedre kjent med sekretariatet

Ansattportrett: 
Bli kjent med Hilde!

Ny ansatt i sekretariatet:  
Velkommen, Vidar Kvalshaug!

hilde fredriksen (39) har jobbet i Norsk Bibliotek-
forening siden 2017. Hun er konsulent for Tidsskrift-
formidlingen. Hennes hovedarbeidsoppgaver er drift av 
Tidsskriftformidlingen, fakturabehandling, leverandør- 
og kundekontakt. 

Før hun begynte å jobbe hos oss, jobbet Hilde med 
regnskap og arkiv i Oslo kommune. Hun er utdannet 
diplommarkedsfører i internasjonalisering, ledelse, og 
markedsføring. 

Hilde er ellers opptatt av dyrevelferd og elsker dyr 
(selv om hun er veldig allergisk!). Hun er glad i film, 
serier og musikk. Hennes favorittfilmer er Ringenes 
herre-triologien og Harry Potter-filmene. Hun er også 
glad i å lese bøker. Hennes favorittbøker er blant annet 
The Historian og Wild Swans three daughters of China.

cecilia elsen har fått permisjon fra rådgiverstilling i 
Norsk Bibliotekforening for å vikariere på Juridisk  
bibliotek ved Universitetet i Oslo. Vidar Kvalshaug tar 
over rådgiverjobben mens Cecilia blir borte i et års tid. 
Vidar er en god bibliotekvenn fra før av, og han gleder 
seg til å bli bedre kjent med organisasjonen!

vidar kvalshaug (49) begynte som rådgiver hos oss 
for noen uker siden. Han skriver bøker, og jobber også 
halv tid som redaksjonssjef og anmelder i BOK365. 
Noen av dere har kanskje møtt ham på bibliotekkonfe-
ranser og litteraturfestivaler hvor han ofte er debattle-
der. 

Vidar Kvalshaug skal jobbe i femti prosents stilling 
hos oss og ser frem til å bli kjent med våre tillitsvalgte 
og menneskene bak en av landets fineste institusjoner, 
bibliotekene.

Foto: BOK365. 
Hilde Fredriksen jobber som konsulent for NBF Tidsskrift-
formidlingen. Foto: Norsk Bibliotekforening. 

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 Vidar vk@norskbibliotekforening.no

Vi er på Instagram!
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kalenderuke. Alle typer bibliotek er velkomne til å melde interesse! 
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Vi er på Instagram!
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Småstoff

Julia er Norges største tweensmagasin – for jenter mellom 
8 og 15 år. Julia utgis 8 ganger i året, og suppleres med stor 
aktivitet på Instagram, Snapchat og YouTube.

Bladet gir mange gode råd for å møte utfordringene og usik-
kerheten i de tidlige tenårene. Dette er et positivt og fint blad 
å kose seg med i hverdagen. Det skal være et trygt magasin 
med høy foreldreaksept.

Julia består av artikler om vennskap, forelskelse, popkultur, 
kjendiser og mote. 

Her kan jentene følge med på hva som er hot or not, ta tester, 
konkurranser, få inspirasjon til å skape sin egen stil. Magasi-
net inneholder også plakater av kjendiser. Julia er et magasin 
med spennende intervjuer med kjendiser, morsomme quizer, 
tips til gode oppskrifter og inspirasjon fra moteverdenen.

Julia skriver om overgangen til tenårene, og tar opp alt 
jentene er opptatt av rundt vennskap, forelskelse, selvfølelse, 
pubertet, skole, mote, skjønnhet, web og sosiale medier.

Julia 

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

IFLA WLIC Dublin
IFLAs verdenskongress er i 2020 lagt til Dublin, 15.-21 august. 
Seminarene er varierte og konferansen har utstillere, posters 
og bibliotekbesøk. Sjekk ut alt om konferansen på www.2020.
ifla.org. Norsk Bibliotekforening vil være ansvarlig for en egen 
samling for de nordiske deltakerne lørdag kveld, såkalt Nordic 
Caucus.

Skolebibliotek inkludert i innkjøpsordningene
Kulturrådet har satt i gang en prøveordning hvor skjønnlitter-
atur, sakprosa og tegneserier for barn og unge sendes ut til 
200 skolebibliotek over hele landet. 509 søknader kom inn til 
Kulturrådet. Skolebibliotekenes behov for bøker og entusi-
asmen til de ansvarlige søkere har vært overveldende ifølge 
Kulturrådet. Det ser med andre ord ut til at denne prøveord-
ningen vil treffe godt.

Forbundet Kultur og Information
Bibliotekarforbundet i Danmark har skiftet navn. Forbundet 
har mange medlemmer med andre titler enn bibliotekar, som 
f.eks. informasjonsspesialist og kulturformidler. Derfor ønsket 
man et navn som gjenspeilet medlemmenes arbeidsområder 
i stedet for tittel. 

Støtte til ny lesepolitikk
På initiativ fra Norsk faglitterær forfatter og- oversetterforen-
ing (NFFO) er Norsk Bibliotekforening med på en oppfordring 
til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om 
en ny handlingsplan for lesing. Oppfordringen argumenterer 
for hvordan å lese norsk er språkbevarende og –utviklende, 
viktigheten av å videreføre eksiterende lesetiltak, styrke 
skolebibliotek og at det er behov for mer kompetanse og 
statistikk om lesing. 

Anne Kristin Undlien
Biblioteksjef i Kristiansand og tidligere styremedlem i Norsk 
Bibliotekforening sitter fra i år i faglig utvalg for litteratur i 
Norsk Kulturfond. Utvalget behandler søknader om støtte til 
prosjekter, produksjon, formidling og driftstilskudd.

Har du byttet e-postadresse?
Er du medlem av Norsk Bibliotekforening og har byttet epost-
adresse? Gi oss beskjed på nbf@norskbibliotekforening.no.
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NBF Nord

regionslaget nbf nord dekker hele Nord- 
Norge. Vi har ca. 145 institusjonsmedlemmer og 150 
personlige medlemmer. NBF Nord har årsmøte hvert 
annet år. Styreleder velges for to år, mens faste styre-
medlemmer velges for fire år. På den måten sikrer vi 
kontinuitet slik at hele styret ikke byttes ut samtidig. 
Vi har styremedlemmer fra hele Nord-Norge, fra Mo i 
Rana til Vadsø, samt på tvers av ulike bibliotektyper.

 
Styret består per i dag av:
Kjell Gunnar Nilsen, leder
Jørgen Betten, nestleder
Gertti Mändla, sekretær 
Kari Brenden-Bech, kasserer 
Aud Tåga, Terje Håkstad og Melissa Solvang er 
også styremedlemmer.
I tillegg er det seks varaer til styret.

 
For oss er det viktig med bred sammensetning både 
geografisk og faglig. Det gir styret nettverk og kom-
petanse til å drive bredt bibliotekpolitisk arbeid.

Skypemøter eller på telefon 
Med styremedlemmer på tvers av (bokstavelig talt) 
halve landet, møtes vi ikke ansikt til ansikt så ofte. 
Styret har månedlige møter på Skype eller tele-
fonkonferanse. Styremøtene har saksliste der øverste 
og viktigste sak på hvert styremøte er «Nytt fra din 
region». Det er utfordrende å ha oversikt over bib-
lioteksituasjonen i en stor region, og møtepunktet gir 
oss mulighet til å følge opp saker kontinuerlig.

I tillegg til sekretariatet som holder til i Universitetsga-
ta i Oslo og et hovedstyre, har Norsk Bibliotekforening 
ulike regionslag som dekker hele landet. NBF Nord er 
et av dem. Bli bedre kjent med oss!

På møtene fordeler vi arbeidsoppgavene etter 
region, skriver om de sakene som krever det og legger 
dem ut i Basecamp (kommunikasjonsverktøy) slik at 
alle kan lese gjennom og korrigere. 

Den største utfordringen i styrearbeidet er kan-
skje geografien. Det er langt fra Mo i Rana til Kirke-
nes, og det koster å møtes fysisk. De fysiske møtene 
må derfor alltid legges til andre arrangementer. 
Medlemsvirksomhet som kurs og møter forsøker vi å 
fordele rundt i landsdelen slik at reisevei for deltake-
re blir kortest mulig.

Har egen bibliotekpris
For tiden jobber vi med typiske saker for grisgrendte 
strøk, nedbemanning, opprettholdelse av filialer mm. 
Det innebærer brev til kommuner i forbindelse med 
foreslåtte budsjettkutt, innspill til stillinger og råd 
om hva bibliotekets rolle i samfunnet er, samt vise 
hva en kommune kan vinne på å få et godt bibliotek. 
Vi gir også høringsuttalelser om saker som er rele-
vante for bibliotek. Sammen med fylkesbibliotekene 
i landsdelen har NBF Nord også positiv satsing på 
gode bibliotek og personer som har markert seg i 
biblioteklandskapet. Derfor deler vi ut hvert annet år 
Bibliotekpris for Nord-Norge. Denne prisen bidrar til 
å synliggjøre bibliotek utenfor egne fagmiljøer.

Bibliotekpolitiske arrangement er viktige for 
å knytte kontakt utenfor biblioteksektoren. I Alta 
arrangerte vi bibliotekpolitisk debatt om biblioteke-
nes samfunnsoppdrag under Finnmark internasjonale 
litteraturfestival i november 2018

NBF Nord møtes på Skype

tekst:  NBF Nord

Biblioteksektorene blir i økende grad 
mer ulike. NBF Nord jobber for å få  
til tettere samarbeid mellom de ulike 

biblioteksektorene for å motvirke 
denne tendensen.

Kjell Gunnar Nilsen er leder for NBF Nord. Foto: Kari Sjule.
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Medlemsintervju

Medlemsintervjuet 
Christine Solbakken Thorvaldsen

Mini-biografi

Christine (32) var praksisstudent hos NBF sitt sekretariat i hele 
januar, og hun er en av våre nyeste medlemmer. Hun er opptatt 
av miljø og gjenbruk, er glad i å svømme, elsker dyr og er rå på 
Gilmore Girls-quiz! Hun jobbet mange år i barnehage før hun 
begynte bibliotekarutdannelsen.

Hvorfor valgte du å studere bibliotek- og  
informasjonsvitenskap?
Det er så mange grunner. Jeg er selvfølgelig glad i system 
og orden. Det er alltid veldig ryddig hjemme hos meg. Jeg 
har alltid vært glad i å lese, og husker at jeg som yngre lånte 
omtrent alle Grøsserne- og Agatha Christie-bøkene på bib-
lioteket. Jeg liker hvordan biblioteket har utviklet seg til å bli 
en møteplass med ulike arrangementer. Klesbytte-arrange-
menter for eksempel, det er jeg en stor tilhenger av. Jeg liker 
tanken på at biblioteket er det eneste stedet som er åpent 
for alle, og hvor man i tillegg ikke trenger å bruke penger. 
Karrierevalget var ikke vanskelig.

Hva som er mest gøy med å være bibliotekstudent? 
Vi lærer mye forskjellig! Vi har hatt hele to praksisperioder. 
Det første året hadde jeg praksis på Vestby og Son bibliotek, 
og denne gangen hos NBF. To helt forskjellige erfaringer! 
Gjennomsnittsalderen på studiet er i tillegg litt høyere enn 
på andre studier, og mange har gjort andre ting tidligere. Det 
er veldig spennende. Det er litt utfordrende å være student 
igjen etter mange år i fulltidsjobb, men overgangen har gått 
veldig fint. Og selv om det er skikkelig luksus å kunne bruke 
all tid på studier, så blir det godt å komme ut i jobb også, og 
endelig få praktisere det vi har lært!

Hvorfor er det viktig å være medlem av NBF?
NBF gjør en viktig jobb med å styrke bibliotekene! Kårin-
gen av Årets bibliotek er fantastisk, og jeg var så heldig å få 
være med på prisutdelingen i januar. En viktig markering og 
feiring av biblioteker og bibliotekansatte som gjør en utrolig 
viktig jobb! NBF gjør mer enn jeg var klar over før praksis. 
Med alle lokallagene og spesialgruppene rundt om i landet, 
er bibliotek-Norge i trygge hender.

Ta gjerne kontakt med Hilde Fredriksen, Evelyn Skolemestra Bjerke 
eller Åshild Norhus (ikke på bilde) om du har spørsmål til NBF  
Tidsskriftformidlingen! Foto: Norsk Bibliotekforening. 

norsk bibliotekforening tidsskriftformid-
lingen (NBFT) formidler abonnement på tidsskrifter 
og aviser. Vi er leverandør av norske og utenlandske 
tidsskrifter til alle typer bibliotek som er medlemmer i 
Norsk Bibliotekforening. Våre kunder er norske bibli-
otek; folkebibliotek, bibliotek i videregående skoler, 
høgskolebibliotek og ulike fagbibliotek.

Vi mottar bestillingen, sender denne videre til utgiver, 
utgiver sender bladet direkte til kunden og fakturaen 
sendes til NBFT.

NBFT opererer med én hovedfaktura i året. Dette sparer 
våre kunder for tid og penger.

Ta gjerne kontakt med oss! 

Telefon: 23 24 34 30

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

www.norskbibliotekforening.no/tidsskriftformidlingen

Andreårsstudent på bachelor i bibliotek- og  
informasjonsvitenskap på OsloMet.
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Biroller er ei lita, gratis vandreutstilling, 
produsert av Vinje-senteret og Nynorsk 
kultursentrum, om korleis kjønnsmang-
fald er handsama i skriftkulturen, i histo-
ria og samtida.

«Vinje-senteret er stolte av å presentere 
ei litt annleis utstilling som løftar fram dei 
forteljarane og forteljingane som våger å 
gje seg sjølv meir enn ei birolle: dette er 

forteljinga om birolla i hovudrolla. Eg har 
von om at gjestane som ser utstillinga skal 
få betre innblikk i korleis representasjonen 
av kjønnsmangfaldet i litteraturen og 
journalistikken heng saman med haldnin-
gar i samfunnet. Med større variasjon og 
utval av forteljingar av, om og med 
homofile, bifile og transpersonar i tekstar 
for barn, ungdom og vaksne legg vi betre 

til rette for ei meir opa og inkluderande 
kollektiv sjølvforteljing», seier dagleg leiar i 
Vinje-senteret Kristian W. Rantala i ei 
pressemelding.

Utstillinga er no på turné på biblioteka 
i Agder og Vestfold og Telemark fylke, 
og reiser etter kvart til andre bibliotek 
i store delar av landet.

– birolla i hovudrolla
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DEICHMAN 
BJØRVIKA

Foto: Reinert Mithassel
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DEICHMAN 
BJØRVIKA
Fra tegnebord til innflytting
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Arkitektmøte
Selv om Deichman selv ikke er 
byggherre for det nye hovedbi-
blioteket (den rollen innehar det 
kommunale foretaket Kultur- og 
idrettsbygg Oslo KF), sikret 
bibliotekets folk seg tidlig direkte 
tilgang til arkitekter og interiør-
arkitekter. Målet var å sikre at 
bygningen skulle bli utformet 
utfra behovene til dagens og 
morgendagens bibliotekbrukere 
– behov som ville være langt 
bredere og mer omskiftelige enn 
det de fleste da forbandt med et 
bibliotek.

Gjennom flere intense 
samarbeidsmøter sikret arkitek-
tene og Deichmans folk at det 
nye hoved biblioteket blir et 
bibliotek for menneskene og for 
framtiden.

Byg ging
Det tok lang tid før Os los nye ho ved bib lio tek fant sitt 
hjem. I 2001 var pla nen at bib lio te ket skul le lig ge på 
Vest ba nen og Na sjo nal mu se et i Bjør vi ka, men i 2009 
byt tet Re gje rin gen og Oslo kom mu ne tom ter. Sam me år 
vant Lundhagem og Ate li er Oslo ar ki tekt kon kur ran sen 
for det nye ho ved bib lio te ket med bi dra get Dia go na le.

Den 29. ja nu ar 2014 ble før s te spa de tak tatt, og 
Deich man Bjør vi ka be gyn te en de lig å rei se seg.

Foto: Rolf Christian Andersen

Foto: Jiri Havran
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Grunn steins ned leg gel se
Den 3. feb ruar 2017 la ord fø rer Ma ri an ne Bor gen og by råds le der 
Ray mond Johansen ned grunn stei nen til Deich man Bjør vi ka 
sam men med barn fra Oslo. Grunn steins skri net in ne hol der en 
rek ke gjen stan der, de fles te av dem valgt ut av ele ver fra Sme stad 
sko le og Karls rud sko le. I skri net lig ger blant an net et over 100 år 
gam melt bok mer ke fra Det Deich man ske Bibliothek, et bib lio tek-
kort fra da gens Deich man, brev og teg nin ger fra sko le klas se ne, 
pluss bø ker, spill, fil mer og en iPad.

Lars Saa bye Christensen les te opp pro lo gen han had de skre vet 
til ho ved sta dens nye ho ved bib lio tek. Et lite ut drag:

I bib lio te ket kan du si hva du vil bare du snak ker lavt Det er 
også sagt, like stil le og be stemt: det er her du sen ker stem men og løf ter 
sje la Og alt som du lå ner og le ve rer til ba ke kan du be hol de 
Når du kom mer ut fra bib lio te ket er du god som ny.

Foto: Lars Schwed Nygård

Foto: Krister Sørbø
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Før s te ar beids dag
Man dag 6. ja nu ar kun ne bib lio tek sjef Knut Skan sen 
øns ke de Deich man-an sat te vel kom men til før s te 
ar beids dag i Bjør vi ka. Kul tur by råd Rina Ma ri ann 
Hansen, ad mi nist re ren de di rek tør for Kul tur- og 
id retts bygg Eli Grims by og for fat ter Vig dis Hiorth 
var også med på å mar ke re an led nin gen.

I må ne de ne som er gått si den da, har de an sat te 
job bet hardt med å stil le opp bø ker og lære seg det 
nye bib lio te ket å kjen ne.

Ut flyt ting fra Ham mers borg
Til sam men har Deich man tatt med seg 
450 000 bø ker og and re me di er fra det 
gam le ho ved bib lio te ket på Ham mers-
borg til Deich man Bjør vi ka. De gam le 
ma ga si ne ne på Ham mers borg hu set 80 
pro sent av sam lin gen, og var ikke 
til gjen ge li ge for pub li kum.

På Deich man Bjør vi ka får lå ner ne selv 
ut fors ke hele sam lin gen, både i fritt 
til gjen  ge li ge kompaktmagasiner og ute i 
bib lio tek rom met, hvor de spil ler sam men 
med res ten av det mang fol di ge til bu det.

Foto: Erik Thallaug

Foto: Jørn Joahnsen
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Bar nas flyt te by rå
Den 16. ja nu ar 2020 hjalp 1000 sko le barn til med å flyt te 
6000 bø ker fra det gam le ho ved bib lio te ket på Ham mers-
borg til Deich man Bjør vi ka. De ble tatt imot av kron prin-
ses se Met te-Ma rit og dan set BlimE-dan sen sam men med 
Sel ma fra NRK Su per.

Foto: Tinna Ludvigsdottir

Foto: Didrick Stenersen
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Hvis vi skal snakke om et motto 
for Mariann Schjeide både som 
NBF-leder og bibliotekar, kan 
det være: - Bibliotekene og de 
bibliotekansatte må bli mer 
synlige, da vil vi styrke vår 
posisjon både blant brukerne 
og i det offentlige.

AV ODD LETNES, REDAKTØR

– Syn lig het har vært en slags over byg-
ning for mye av det jeg har job bet med i 
mine seks år som le der for NBF. Jeg har 
all tid stilt opp i me dia, jeg har holdt en 
mas se inn legg på kon fe ran ser og se mi na-
rer og el lers prøvd å del ta der jeg har fått 
en fore spør sel, sier Ma ri ann Schjei de, 
som nå går av et ter bib lio tek mø tet i 
Hau ge sund i slut ten av mars (in ter vju et 
ble gjort i be gyn nel sen av mars, red. 
anm.)

Schjei de over tok le der sto len om trent 
sam ti dig med at den nye for måls pa ra-
gra fen i bib lio tek lo ven kom på plass.

– Jeg har all tid ment at bib lio te ket 
spil ler en vik tig rol le når det gjel der 
yt rings fri het, jeg kan vel gå så langt som 
å si at jeg er en yt rings fri hets fun da men-
ta list. Så når den nye lo ven un der stre ket 
at bib lio te ket skul le være en mø te plass 
og en are na for of fent lig de batt, pas set 
det per fekt med bib lio tek sy net mitt. 
Det er i det hele tatt gan ske unikt at vi 
fikk det te inn i lo ven. Jeg har vært fle re 
ste der om kring i ver den og snak ket om 
den ne nye bib lio tek rol len, og alle blir 
mek tig im po nert.

Kom mu ne re for men har også vært en 
sak Schjei de har vært opp tatt av. Men 
her har hun også fått pep per fra kol le g er 
for at hun har støt tet de ler av re for men.

– Jeg har ikke sett noe po eng i å 
strit te imot. Re for men kom uan sett, jeg 
har der for ment at det er bedre å se på 

– Vi må kvitte oss  
med ledervegringen!

hvil ke mu lig he ter som lig ger i den for 
bib lio te ke ne, hva man bør kon sen tre re 
seg om i pro ses sen for å kom me best ut 
av det. Sam ti dig er jeg spent på om 
det te på sikt vil gå ut over bib lio tek sje-
fens an svars om rå der, vil det for eks em-
pel kun ne føre til en grad vis ned leg ging 
av av de lin ger? Jeg tror det er vik tig at 
det nes te sty ret hol der et vå kent blikk på 
ut vik lin gen fram over.

– I for hold til kom mu ne re for men er 
jeg glad for at vi*) i feb ruar 2019 fikk 
sam let oss rundt pla ka ten «Bib lio tek sje-
fens an svars om rå de», hvor det blant 
an net he ter at «Bib lio tek sje fen er den 
fag li ge og ad mi nist ra ti ve le der for 
kom mu nens sam le de fol ke bib lio tek virk-

som het. Det om fat ter bud sjett-, øko-
no mi- og per so nal an svar.» Jeg tror 
pla ka ten kan bi dra til å styr ke bib lio tek-
sje fe nes selv til lit. Nå er det dess ver re sånn 
fle re ste der at bib lio te ket er un der lagt 
kom mu nens kul tur sjef. Det kan svek ke 
inn fly tel sen på bud sjett pro ses sen og fø rer 
også til at bib lio tek sje fen ikke får 
med ar bei der sam ta ler med de bib lio tek an-
sat te, da det skjer mel lom de an sat te og 
kul tur sje fen. Det er uhel dig, og noe det 
nye sty ret bør se på med et kri tisk blikk.

En an nen sak Schjei de er stolt av å 
ha vært med på, er kam pen for Deich-
man Bjør vi ka da det i 2015 he vet seg 
po li tis ke stem mer i Oslo for å stoppe 
hele pro sjek tet.

Proaktivt. Jeg håper det nye styret blir proaktivt, og ikke bare protesterer i ettertid, sier avtroppende 
NBF-leder, Mariann Schjeide . (Foto: Norsk Bibliotekforening)
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– Jeg ble nær mest sjok kert, og har 
nok ald ri job bet så in ten sivt med en sak. 
Det ble eposter og mø ter og sam ta ler 
med det som var av kul tur po li ti ke re og 
-by rå kra ter på Råd hu set. Hel dig vis fikk 
vi gjen nom slag, og 28. mars åp ner det 
nye bib lio te ket.

– Er det noe du er mis for nøyd med når du 
ser til ba ke?

– Ja, sva rer Schjei de spon tant. – Jeg 
had de trodd vi skul le bli eni ge med 
for leg ger ne og for fat ter ne om en 
skik ke lig av ta le om ut lån av ebø ker i 
bib lio tek. Men det har vi ikke fått selv 
et ter fle re år med for hand lin ger. Vi er en 
li ten språk na sjon og man ge ung dom mer 
blir «bokdroppere» i ten å ra. Jeg sy nes 
det er trist, ja, fak tisk en an svars fra skri-
vel se, at for leg ger ne ikke ser på bib lio te-
ke ne som en vik tig del av det lit te ræ re 
krets lø pet. Her lig ger det enda en nøtt 
og ven ter på det nye NBF-sty ret.

Er bib lio tek pro fe sjo nen tru et, er et 
spørs mål som sta dig duk ker opp i 
bib lio tek sek to ren.

– Hva ten ker du om at det for eks em pel 
an set tes sta dig fle re sje fer uten bib lio te kar-
bak grunn?

– I en tid hvor bib lio te ke ne får sta dig 
nye opp ga ver, en ten vi snak ker om 
de bat ter, ut stil lin ger el ler and re ut ad-
vend te ak ti vi te ter, er det na tur lig at de 
an sat te har fle re ty per kom pe tan se, og 
ikke bare re krut te res fra bib lio tek sek to-
ren. Men jeg sy nes det er synd at man ge 
stør re kom mu ner sy nes det er mer 
at trak tivt med en bib lio tek sjef som 
kom mer «uten fra». Men det te er også et 
tve eg get sverd. Det fin nes en le del ses-
veg ring i bib lio tek sek to ren som er svært 
pro ble ma tisk. Man ge øns ker ikke å ta 
le der an svar. Det er ikke rart at den ne 
veg rin gen gir seg ut slag i at vi får fle re 
le de re med an nen ut dan ning og 
er fa ring. Jeg håper det te er en trend som 
vil snu, og er spent på om den nye 
struk tu ren ved bib lio te kar ut dan nin gen 
på Os lo Met vil kun ne bi dra po si tivt.

– Hva ser du på som de stør ste 
 ut ford rin ge ne fram over?

Som jeg sa til å be gyn ne med, me ner jeg 
at syn lig het fort satt er vik tig. Syn lig het 
ge ne re rer mer syn lig het. For en NBF-le-
der er det vik tig ald ri å si nei når pres sen 
spør om et møte el ler en ut ta lel se. Iblant 
har man kan skje ikke greie på ting, og 
da må man si det, så får man hel ler 
sen de fakta i et ter kant.

– Jeg håper også det nye sty ret blir 
pro ak tivt, og ikke bare pro tes te rer i 
et ter tid. Det er kre ven de, men det er 
vik ti ge re enn bare å kom me med 
et ter på klok skap. Jeg håper også at 
bib lio te ket som steds ut vik ler fort satt blir 
stå en de i fo kus. Mø te plas se ne i lo kal-
sam fun net for svin ner, bib lio te ke ne står 
kla re til å fylle rol len. Tenk bare hva et 
bib lio tek som Stor men har gjort for å 
ut vik le Bodø sent rum. Og så må vi ikke 
glem me sko le bib lio te ke ne, som alt for 
ofte blir ste mo der lig be hand let, av slut ter 
Ma ri ann Schjei de.

*) Fag for bun det, Norsk Bib lio tek for en ing,  
Bib lio te kar for bun det og Kul tur for bun det i Del ta.

  Er du bibliotekar,

  hører du til hos oss

  – uansett hvor du jobber
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Det er bare 27 år siden det forrige store bokåret ble avsluttet.  
Da feiret vi at det var 350 år siden en boktrykker kom til Christiania.  
I fjor var det 500 år siden de to første «norske» bøkene kom til  
landet. Den store satsingen har stått på dagsorden i alle norske 
bibliotek og Nasjonalbiblioteket har tatt ned den imponerende 
utstillingen om norsk boktrykker kunst. Jubiléet får sikkert en  
grundig oppsummering og evaluering. Her nøyer vi oss med  
å trekke frem tre bøker som fortjener oppmerksomhet også  
etter bokåret. Den første er noe så sjeldent som en norsk 
bibliotekhistorie, den andre forteller den lange historien om  
boken fra antikken til i dag og den tredje er en avhandling  
som går dypt inn i et viktig kapittel i den norske bokhistorien, 
utgivelsen av «Amtmannens døtre».

ØI VIND FRIS VOLD 
FAG SEN TER FOR SE NI O RER 
OSLO MET

Det store Bokåret 
– året etter
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Bib lio tek i Norge
Det er man ge ty per bib lio tek his to rie. Vi 
har et rikt ut valg av ju bi le ums bø ker om 
in sti tu sjo ne ne (søk i nb.no!) Et godt 
eks em pel er Nils Jo han Ring dals bok 
om Deich man. Te ma et bib lio tek po li tikk 
er godt dek ket av Geir Vest heim, og 
Jo han Hen den har gitt et so lid bio gra-
fisk til skudd om Axel Drol sum. Fore lø-
pig fin nes det in gen bio gra fi om den 
stør ste pio ne ren, Haakon Ny huus. 
Minst vet vi kan skje om bru ker ne, men 
Hel ge Ter land laget kor te bio gra fi er(!) 
over de før s te lå ner ne på Deich man. 
Men fore lø pig har vi in gen sam let 
Norges bib lio tek his to rie. Bib lio tek for en-
in gen had de det te som et be bu det mål 
til sitt hund re års ju bi le um, men pro sjek-
tet stran det. Selv den di gi ta le er stat nin-
gen, «dugnadswikien» bibliotekhistorie.
no, ser ut til å være ut ån det? 

Noen av oss har li ke vel hatt et 
hjel pe mid del for hån den: Vi har skaf fet 
oss en kopi av Ger hard Munthes 
upub li ser te ma nus til en norsk bib lio-
tek his to rie. Vi har re fe rert til den som 
Ms.fol. 4434 som er Na sjo nal bib lio te-
kets ar kiv kode, der den er kjent un der 
tit te len: Norsk bib lio tek his to rie – Fra de 
eld ste ti der og fram til 1920. Tak ket være 
forsk nings bib lio te kar Jo han Hen den 
kan alle nå lese Munthes his to rie på to 
må ter, en ten i Hendens re di ger te, 
kor ri ger te og le ser venn li ge ver sjon som 
lig ger på Bokselskap.no el ler på Na sjo-
nal bib lio te kets si der som nå har en 
fo to gra fisk ver sjon av ori gi nal ma nu-
skrip tet. 

Riks bib lio te kar Ger hard Munt he var 
his to ri ker, og som pen sjo nist fra 1989 til 
sin død i 1997 ar bei det han med sin 
bib lio tek his to rie. Munt he rakk ikke å få 
med så mye om 1900-tal let, og fag bib-
lio te ke ne har bre de re dek ning enn 
fol ke- og sko le bib lio te ke ne. Den beste 
over sik ten får vi i ka pit le ne om bib lio te-
ke ne og den bok li ge kul tu ren fra 
mid del al de ren og frem over. I dag, 
nes ten tyve år et ter at han døde, ville 

kan skje his to ri en vært skre vet på and re 
må ter. Men Munthes over sikt er til stor 
nyt te for alle som vil opp da ge hvor dan 
gode bib lio tek end rer seg i takt med 
sam fun net el lers.

«Boka om boka  
– gjen nom to tu sen år»
Hans Jo han Sag rus ten star ter på 
pend ler toget inn til byen: Hvor er det 
blitt av alle her re ne som gjem te seg bak 
de sto re avi se ne? Da gens pas sa sje rer 
sit ter opp tatt med hver sin smart te le fon. 

De min ner nes ten om an tik kens 
skrift tav ler. Sag rus ten la ger in ter es san te 
sam men lig nin ger med sto re sprang i tid 
og sted. Han vi ser at for skjel li ge 
eks em pla rer av hånd skrev ne bø ker langt 
fra er like. Slik ser han at de lig ner på 
da gens di gi ta le teks ter som kan opp da te-
res når du minst ven ter det, mens den 
tryk te bo ken har en fik sert, sta bil tekst. 
Han il lust re rer lik he ter og for skjel ler 
også når det gjel der for ma ter. I an tik ken 
var de vik ti ge re li gi ø se teks te ne skre vet 
på rul ler. I ko dek sen, som til sva rer vår 

To bok in te res ser te fra Pom peii, før 79 e .K, Terentius Neo og hans kone . Han med en skrift rull i høy re 
hånd, hun med en voks tav le . 
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bok, ble det mu lig å bla raskt til rik tig 
sted. Dess uten kan den be tje nes med en 
hånd, og du kan lese en side i gan gen. I 
den di gi ta le ver sjo nen le ser vi igjen 
rul le tekst, men på skjerm og brett.

Vi får en bred inn fø ring i den eld ste 
his to ri en. Sen tralt står over gan gen fra 
skrift rul ler til ko deks og om bru ken av 
ma te ria ler som pa py rus og per ga ment. 
For fat te ren kan sik kert ha rett i at det 
var sel ves te Ju li us Cæsar som var den 
før s te til å bru ke små ko dek ser til å 
ned teg ne sine erob rin ger. Det er i Roma 
den ne ut vik lin gen skjer, og det var her 
Mar kus evan ge li et kom som «mo der ne» 
bok. For fat te ren er teo log og bi bel over-
set ter. Det er na tur lig at han hen ter de 
fles te eks emp le ne fra de krist ne skrif-
te ne. Den nye re li gi o nen byg get nett opp 
på «skrif ten», evan ge li e ne og bre ve ne 
som ble spredt til de nye me nig he te ne. 
Det star tet med Or det, «og Or det var 
hos Gud, og Or det var Gud» som det 
he ter i åp nin gen av Johannesevangeliet.

Den tryk te bo ken
Da Gu ten berg gikk i dek ning for å 
ut vik le sin re vo lu sjo ne ren de tryk ke tek-
nikk var før s te pro sjekt Bi be len. Det te 
val get var na tur lig og tak tisk. Det ga 
mak si mal opp merk som het.  Re sul ta ter 
ble både vak kert og vel lyk ket. Det 
vik tig ste var at tryk kin gen var så ef fek tiv. 
Opp lage ne steg, bø ke ne ble spredt og la 
for ut set nin ger for så vel re for ma sjon som 
opp lys nings tid. Un der lig er det li ke vel at 
det tok så lang tid før hele Bi be len kom 
på norsk. Det var i 1854. Like rart er det 
at Det bri tis ke bi bel sel ska pet spred te 
dob belt så man ge nors ke bib ler frem til 
1894. For bri te ne var Norge fort satt en 
mi sjons mark!

Sag rus ten er am bi si øs, han vil ha to 
tu sen års bok his to rie inn på vel to 
hund re si der. Men han er en god 
for tel ler som får le se ren med seg. 
Re sul ta tet er en vel lyk ket inn fø ring i 
grunn laget for vår kul tur. Det er også en 
flott bok som i sin gra fis ke ut for ming 
hen ter in spi ra sjon fra bok his to ri en.

Amt man nens døt res liv
Nes te bok fra 2019 hand ler «bare» 
om en bok. Det er Ca mil la Collets 
Amt man nens døt re som kom før s te gang 
i 1854-55.  Vår før s te ten dens ro man har 
stått sen tralt i lit te ra tur his to ri en. Men 
fors ke ren, Ka mil la As lak sen, sø ker ny 
kunn skap. Hun åp ner for en bre de re 
so sio lo gisk og bok his to risk un der sø-
kel se.  Hun av dek ker bo kens plass i 
ti dens le se kul tur. Ro ma nens per so ner 
blir en kil de til hvor dan sam ti dens bø ker 
ikke bare ble lest og om talt, men også ga 
kunn skap og nye tan ker. Slik blir bo ken 
et kom men tert «bib lio tek» med 150 
re fe ran ser til ti dens lit te ra tur! Vi de re 
be skri ver hun mot ta kel sen i of fent lig he-
ten, som bare be sto av menn. Det kos tet 
å bry te ut av «de stum mes leir», men 
bo ken ble en stor me die be gi ven het med 
ring virk nin ger. De fles te viss te nok 
hvem for fat te ren var, men bo ken ble 
ut gitt ano nymt. Den nes te bo ken rø pet 
bare at den var «Af Forfatterinden til 
Amtmandens døttre».  

Etter hvert fikk Amtmannens døtre status som klassiker . Fra venstre: Shirtingbind fra 1879, utgaven fra 1897 tegnet av Thorolf Holmboe . 
 «Feministisk» utgave fra 2013 . Omslagsdesign: Laila Mjøs/Blæst
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Bo ken kom i man ge for skjel li ge 
ut ga ver som pre ges av at ro man sjan ge ren 
end ret seg. Sam ti dig spei ler ut ga ve ne det 
som skjer av mer tek no lo gisk og or ga ni-
sa to risk ka rak ter.  I star ten var ikke for lag 
og salgs ledd gode nok. Bø ke ne mang let 
en tids mes sig og at trak tiv ut for ming. 
Men så kom mer nye tryk ke tek nik ker og 
inn bin dings for mer. For lage ne og 
salgs led de ne for ny es og kom mer sia li se res.  
Et ter hvert kun ne bø ke ne kjø pes fer dig 
inn bun det. Den kost ba re hånd verks mes-
si ge og in di vi du el le skinn inn bin din gen 
ble av løst av fer di ge for lags bind i 
tettvevet bom ulls stoff, shirting. Den fikk 
gjer ne gull trykk, og hver for fat ter fram sto 
med sitt eget preg. Inn bin din gen kun ne 
også ha bil der som il lust rer te bo kens 
tema. For Colletts ved kom men de vi ser 
de se ne re ut ga ve nes mer på kos te de ut styr 
at for fat te ren fikk øken de aner kjen nel se 
og klas si ker sta tus. Selv om bø ker ble en 
se rie pro du sert vare, fikk de et eks klu sivt 
preg som også kun ne gi kjø pe ren 
iden ti tet og sta tus. 

Bøker med fest bu nad
Det er fak tisk slik at bib lio te ke ne ikke 
kan gi en full god do ku men ta sjon av 
eld re bø kers ori gi na le vi su el le og tak ti le 
si der. Bib lio te ke ne had de sine egne 
bok bin de ri er. I 1882 ble plikt av le ve rin-
gen lov fes tet, men tryk ke ri ene le ver te 
bare bø ke nes «inn mat», ma te rie, i sto re 
ark el ler i hef tet ut ga ve. Na sjo nal bib lio-
te ket og de and re fag bib lio te ke ne som 
fikk av le ve ring, fort sat te med sine egne, 
so li de stan dard inn bin din ger. Bok om slag 
og re kla me om ta ler ble ofte fjer net. 

Fra 1902 fikk fol ke bib lio te ke ne sine 
«granitol-pans re de» bø ker fra en fel les 
le ve ran dør. I de se ne re åre ne har man ge 
bib lio tek kas sert kraf tig i sine gam le 
sam lin ger. Na sjo nal bib lio te kets nett bib-
lio tek er unikt og im po ne ren de, og det 
kan er stat te mye av det tap te. Li ke vel er 

det lett å være enig med As lak sen i at 
bo ken har en fy sisk side som di gi ta li se-
rin gen ikke helt får med seg!  As lak sen 
har brukt og pre sen te rer de ori gi na le 
ut ga ve ne. Ma te ria let inn byr til å for nye 
bok his to ri en og til å gi ny inn sikt. 
Amt man nens døt re har fått et nytt liv, 
bo ken for tje ner det. 

Ger hard Munt he. His to risk over syn 
over norsk bib lio tek his to rie. Re dak tør: 
Jo han Hen den. Oslo 2019. Bokselskap.
no og Na sjo nal bib lio te ket (NB tema 6)  
Hans Olav Sag rus ten. Boka om boka 
– gjen nom to tu sen år. Ver bum 2019 
Ka mil la As lak sen. Amt man nens døt res 
liv. En bok his to risk un der sø kel se av 
Norges før s te mo der ne ro man. Os lo Met 
Av hand ling 2019:32. Pub li se res også 
di gi talt. 

Riksbibliotekar Gerhard Munthe (1919–1997) . Fotograf: ukjent . Eier: Nasjonalbiblioteket
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Gledene ved å være 
wiki-entusiast

lokalhistoriewiki tillater original 
forskning. Wiki’en har etter hvert blitt 
en attraktiv publiseringskanal for 
lokalhistorikere med anlegg for digital 
publisering.   

I vår undersøkelse har vi studert hva 
som motiverer de mest aktive bidragsy-
terne til å bruke så mye av sin tid på 
digitalt frivillig arbeid. Vi har gjennom-
ført en spørreundersøkelse distribuert til 
samtlige bidragsytere, og vi har gjen-
nomført dybdeintervjuer med noen av 
de mest aktive bidragsyterne. Dette 
datamaterialet har vi så søkt å forstå ved 
hjelp av sosiologisk og psykologisk teori.  

Vår spørreundersøkelse viser at en 
typisk bruker er en mann med høyere 
utdannelse som er fra 50 år og oppover. 
2/3 av brukerne er menn og 2/3 er over 
50 år. Mer enn 80 prosent av respon-
dentene har høyere utdannelse: 36 
prosent har bachelorgrad, 41 prosent 
har mastergrad og 5 prosent har 
doktorgrad. 

I den kvalitative undersøkelsen 
intervjuet vi 15 personer plukket ut blant 
de med flest publiserte artikler på 
wiki’en. Alders-, kjønns- og utdannings-
profilene til disse informantene gjenspei-
ler resultatet fra spørreundersøkelsen. 

Noe av det mest slående fra disse 
intervjuene var hvor sterkt engasjement 
de hadde for arbeidet med wiki’en. De 
fleste arbeidet med wiki’en hver dag, 
ofte flere timer om dagen. For noen 
kunne dagene stort sett bestå av arbeid 
med artikler til wiki’en. Som en 
informant sa: «I løpet av de siste seks 
månedene har jeg arbeidet med dette fra 
jeg har stått opp om morgenen til jeg 
har lagt meg på kvelden». En annen sa: 
«Nå bruker jeg ikke mer enn 3 timer om 
dagen på wiki’en. Tidligere kunne jeg 

spise frokost, for så å gå inn på hjemme-
kontoret og starte arbeidet med artikler 
til wiki’en. Jeg ville holde det gående til 
kl. 11 på kvelden. Kun avbrutt av 
middag, Dagsrevyen og kveldsmat». 

Idet vi spurte dem om deres motiva-
sjon, var det typiske svaret at de produ-
serte wiki-artikler på grunn av gleden 
forbundet med selve arbeidet. Som en 
informant sa: «Jeg gjør det fordi det er 
gøy. Prosessen i seg selv er morsom, men 
jeg må jo forsvare tidsbruken overfor 
kona, og da sier jeg slike ting som at det 
er viktig for samfunnet, for vårt lokal-
samfunn, at denne informasjonen blir 
tatt vare på og presentert og sånn. Men 
hun tror ikke alltid på det». 

I det de setter i gang arbeidet med en 
wiki-artikkel sier flere informanter at de 
blir som besatt av arbeidet. Det finnes 
alltid artikler som bør skrives, materiale 
som bør komme seg online, forskning 
som må gjennomføres i arbeid med en 
fremtidig artikkel. «Alle lenkene må bli 
blå», som en informant sa, med referanse 
til systemet med hyperlenker, hvor rød 
tekst indikerer en lenke til artikler som 
bør skrives, mens blå tekst indikerer en 
lenke til allerede publiserte artikler.  

Selv om informantene forteller at de 
gjør dette fordi de synes det er morsomt, 
er de samtidig stolt av det arbeidet de 
gjør. De anser lokalhistoriewiki for å 
være et seriøst medium, og de er 
gjennomgående opptatt av at kvaliteten 
på det de produserer skal være god. 
Samtidig er de først og fremst opptatt av 
å gjøre et godt arbeid for arbeidets egen 
del. 

For å forstå denne motivasjonen har 
vi lest samfunnsvitenskapelig teori om 
motivasjon og arbeid. Ved hjelp av 
datamaterialet og teoriene har vi 

Som del av det NFR-finansierte 
ALMPUB-prosjektet har vi 
gjennomført en studie av nettste-

det lokalhistoriewiki.no. Dette ble 
etablert av Norsk lokalhistorisk institutt 
(NLI) i 2007, og det er ansatte ved 
instituttet som fungerer som wiki’ens 
administratorer. Noen av disse er også 
blant de mest aktive bidragsyterne. Fra 
2017 har NLI vært del av Nasjonalbibli-
oteket, og noe av finansieringen fra 
Kulturdepartementet til NLI er øremer-
ket wiki’en. Vi snakker med andre ord 
om en statlig drevet wiki. Men, i likhet 
med andre wiki’er, foregår det mest av 
innholdsproduksjonen på frivillig basis, 
fra en rekke aktører rundt omkring i 
Norges land. 

I utviklingen av wiki’en så man til 
norske Wikipedia for inspirasjon og 
erfaring. Samtidig tok man en avgjørelse 
om å skille seg ut fra Wikipedia ved å ha 
en politikk om at intet emne er for lite 
for omtale på wiki’en og at man på 
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kommet frem til at det er to hovedmoti-
vasjoner for dette ubetalte intellektuelle 
arbeidet. For det første kan det psykolo-
gene omtaler som flow, eller flyt, hjelpe 
oss med å forstå engasjementet. En 
tilstand av flyt er en positiv psykologisk 
tilstand kjennetegnet av at man blir så 
oppslukt av arbeidet at man ikke legger 
merke til at tiden går. Konsentrasjonen 
er så intens at man ikke har mental 
energi til å tenke på andre ting enn det 
man arbeider med. For å kunne oppnå 
en slik tilstand må man, ifølge teorien, 
oppleve at ens ferdigheter er tilstrekke-
lige for å overkomme de utfordringene 
man har foran seg, samtidig som 
oppgavene også må være såpass utfor-
drende at man ikke vil kjede seg. 

Den andre hovedmotivasjonen for 
wiki-arbeidet mener vi å finne i de 
positive aspektene forbundet med å lage 
produkter som er tilgjengelig for 
offentligheten. Gjennom å produsere 

wiki-artikler vil man kunne kjenne på 
en tilfredsstillelse ved å se ens produkt 
bli offentlig tilgjengelig. Publisering av 
wiki-artikler representerer slik en form 
for selv-eksternalisering. Informanter 
fortalte om gleden de kunne oppleve 
ved å se sine egne artikler på wiki’en. 

Det ble i det hele tatt tydelig for oss 
gjennom undersøkelsen at disse entusi-
astene ikke ville skrevet artiklene uten 
wiki’en som en tilgjengelig plattform for 
publisering. De var ikke interessert i å 
skrive lokalhistoriske tekster for sin egen 
harddisk, og mange ønsket ikke å skrive 
bøker, siden det tar så lang tid. På 
wiki’en kan det de produserer bli 
offentlig tilgjengelig umiddelbart.

Lokalhistoriewiki evner å vekke stort 
engasjement blant bidragsyterne. 
Samtidig er ikke plattformen spesielt 
sosial, da bidragsyterne hadde liten 
kontakt med hverandre og det var få 
diskusjoner om innholdet i artiklene. 

Dette i motsetning til Wikipedia, hvor 
kranglene på det digitale bakrommet er 
både mange og lange. Noen av våre 
informanter har tidligere vært aktive på 
norske Wikipedia, men foretrekker nå 
lokalhistoriewiki, siden det her er lite 
krangling om innholdet i artiklene, det 
er rom for å skrive om smalere temaer, 
og man kan publisere egen forskning. På 
grunn av den manglende sosiale 
interaksjonen ytret flere et ønske om at 
Norsk lokalhistorisk institutt tok 
initiativ til møter hvor brukerne kunne 
treffes ansikt til ansikt. Den digitale 
offentligheten ledet til et ønske om å 
møte de andre aktive bidragsyterne i et 
fysisk rom. Lokalhistoriewiki er i dag en 
vellykket digital publiseringsplattform 
for lokalhistorie-, slektsgransknings- og 
Wikipedia-entusiaster, med potensiale 
til å generere mer interaksjon mellom 
bidragsyterne, enten dette skjer i et 
digitalt eller fysisk rom.
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Det er mange små fagbibliotek som mister ressurser ved omorganisering  
eller opplever at oppgaver blir flyttet. Det kan være vanskelig å være alene  

som fagperson i biblioteket uten noen å diskutere prioriteringer med eller hvorvidt 
man skal kjempe for de oppgavene som fjernes. Ofte vet bibliotekarer at de besitter 

kompetanse som gjør dem best egnet til oppgavene ved at de kjenner landskapet  
og vet hvor de finner informasjon. Erfaring med bruk og admini strasjon av 
informasjonssys temer er i dag også en fordel som bør brukes til det beste  

for små institusjoner. Men hvordan få det til? Kan den nye strategien hjelpe? 

ELIN MARIA FIANE 
HOVEDBIBLIOTEKAR 
NORSK UTENRIKSPOLITISK  
INSTITUTT – NUPI

Små fagbibliotek  
og Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023
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Det er altså kommet en ny nasjonal 
bibliotekstrategi (heretter kalt bibliotek-
strategi), som denne gangen også skal 
favne fagbibliotek. Men de få setningene 
som står om fagbibliotek gir dessverre få 
retningslinjer. I tillegg har det kommet 
signaler fra regjeringen (kronikk Erna 
Solberg i Dagens Næringsliv 14.12.19), 
men igjen er det lite for oss bibliotekarer 
i små fagbibliotek. Hovedfokus er å lære 
opp brukere til å lese hva som er sant og 
usant på nettet. Dette er selvsagt også et 
viktig fokus for små fagbibliotek, men i 
tillegg forvalter vi samlinger som bør 
digitaliseres for ikke å forsvinne. Samlin-
ger som viser utviklingen innen forskjel-
lige fagområder i Norge, fra utvikling av 
vannkraft til utvikling av norsk utenriks-
politikk. Så om bibliotekstrategien ikke 
ser de mange små fagbibliotekene i 
Norge, fikk den tankene til å spinne. 
Finnes det likevel muligheter?

Krav om å være produktiv, tidspress og 
manglende mulighet til å opprettholde 
viktig kompetanse gjør hverdagen 
vanskeligere. Bibliotekene sliter med å 
opprettholde status i institusjonen, som 
igjen kan medvirke til at oppgaver blir 
flyttet. Det kan være tungt å gi slipp på 
oppgaver, og vanskelig å få et overblikk 
over hvordan man skal prioritere. Så hva 
skal man prioritere, og ikke minst, 
hvordan får man det til? Kanskje kan 
denne artikkelen gi noen idéer og nye 
incentiver for større bibliotekinstitusjo-
ner til å bidra.

Fagbibliotekarer har en variert og 
spennende arbeidshverdag. I et stort 
bibliotek kan man fordype seg i opp-
gaver som f.eks. anskaffelse av litteratur 
eller registrering i bibliotekkatalogen. I 
små fagbibliotek er dette bare to av 
mange oppgaver og man må lage seg 
rutiner som forenkler arbeidet mest 
mulig. I tillegg er det viktig med gode 
nasjonale systemer som også inkluderer 
små fagbibliotek. For eksempel er den 
nye fjernlånsrutinen NCIP en god hjelp 
for små bibliotek som ikke er del av 
Alma-systemet. Den har forenklet 
fjernlånsrutinen samtidig som man har 
bedre kontroll.

Det er imidlertid rom for forbedrin-
ger, det er for eksempel et savn at ikke 
nordiske bibliotek er med. Flere låner 
fra bibliotek i Norden fordi norske 
universitets- og høgskolebibliotek priori-
terer elektroniske bøker. Det er fullt 

forståelig med det brukergrunnlaget de 
store har, men for mange små fagbiblio-
tek er en plattform for e-bøker og en 
e-boksamling dessverre for dyrt og man 
er avhengig av fjernlån. At UH-sektoren 
og prioriterer e-bøker, umuliggjør 
fjernlån. Dette fører til ekstra kostnader 
for små fagbibliotek. Det hadde også 
vært fint å få artikkelbestilling inn i et 
tilsvarende system, bestilling via Oria er 
tungvint når man ikke er med i Alma, så 
foreløpig får SAMPER og e-post 
fremdeles duge. 

Man er avhengig av samarbeid med 
andre institusjoner for å kunne levere 
gode resultater i små fagbibliotek. 
Derfor er det stor interesse for å delta på 
møter og være med i f.eks. Smaabib 
(uformelt forum for små fagbibliotek, 
https://sites.google.com/site/smaabib/
home). Møter og kurs er steder man kan 
holde seg informert om ny utvikling, 
nye systemer, m.m. Dette er gull verdt 
for å holde seg oppdatert og utvikle sin 
kompetanse. Det siste møtet i Smaabib 
f.eks., handlet om den nye bibliotekstra-
tegien og ble avholdt på Nasjonalbiblio-
teket med bl.a. foredrag av Svein 
Tinnesand. Vi fikk høre om en ny 
satsning på digitalisering som kan 
komme alle biblioteker til gode.

Noe annet som er til god hjelp for 
små fagbibliotek er konsortieavtaler. 
Dersom man har råd og/eller mulighet 
til å være med i en avtale gir dette 
ekstrafordeler for brukerne i form av at 
de fleste avtalene nå inkluderer publise-
ringsavgift i tillegg til lesetilgang til 
artikler. Ikke bare gjør dette forskningen 
tilgjengelig for alle, men det gjør også at 
man slipper å betale både for å publisere 
og deretter å lese forskningsartikkelen. 

Den nye bibliotekstrategien viser 
dessverre at man ikke klarer å favne 
utfordringene til små fagbibliotek. De 
store bibliotekene stiller man krav til i 
forhold til brukere, for de små er 
brukerne oftest offentlig ansatte 
saksbehandlere og/eller forskere. Vi 

hadde gjerne sett at man var opptatt av 
deres tilgang på informasjon for å sikre 
kvalitet i offentlig forvaltning. Dessuten 
er det svært viktig at også deres informa-
sjonskompetanse utvikles og forbedres i 
dagens jungel av informasjon på 
Internett. 

Nedenfor har jeg tatt for meg de 
viktigste oppgavene vi arbeider med i 
små fagbibliotek og sett på mulige 
løsninger på utfordringer.

Utvalg og statistikk. Bibliotekarer 
sørger for tilgang til gode databaser, eller 
som man sier i små bibliotek; best mulig 
ressurser til riktig tid og riktig pris. Det 
er umulig å kjøpe inn alt, så mye arbeid 
går med til å vurdere og evaluere 
ressursene opp mot institusjonens mål. 
Hver vinter når nasjonal 
bibliotekstatistikk skal leveres må man 
sørge for administratortilgang til et utall 
databaser for å se på bruk og 
nedlastning. Dette kommer godt med 
når fornyelser og andre vurderinger også 
skal gjøres, men er like fullt tidkrevende. 
Kunne man fått statistikk automatisk fra 
UNIT og databaser i konsortieavtalene, 
så hadde det også spart tid. 

Litteratursøk og gjenfinning av 
litteratur. Bibliotekarer har lenge utført 
litteratursøk på vegne av brukerne. I fag-
bibliotek generelt er det mange som 
utfører litteratursøk i forbindelse med 
f.eks. kunnskapsoppsummeringer. 
Brukerne ser at dette er krevende og 
omfattende arbeid som de ønsker faglig 
hjelp til. I tillegg er det blitt mer og mer 
vanlig å veilede brukerne i søk og 
gjenfinning slik at de skal klare gjenfin-
ningen selv. I mange tilfeller handler det 
om å gjøre brukerne «informasjonskom-
petente» og veilede dem i det stadig 
skiftende informasjonslandskapet. Dette 
bidrar til å sikre at forskere og andre 
brukere unngår ekkokammereffekten. 
Søk i Google er et godt eksempel på 
hvordan denne effekten forsterkes ved at 
Google tar hensyn til tidligere søk eller 
hva man har interessert seg for på nettet. 
Dette gjør at det ikke er objektive svar 
man får fra denne søkemotoren. Kanskje 
kunne Nasjonalbiblioteket og/eller 
universitetsbibliotekene bidra med kurs 
for bibliotekarer i alle sektorer i bruk av 
Google og andre søkemotorer? I Småbib 
har vi hatt denne type kurs med stor 
suksess, men det kan være en utfordring 
å finne kompetansen.

 Vi fikk høre om  
en ny satsning på 
digitalisering som  
kan komme alle 
biblioteker til gode.
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I bibliotekstrategien på s. 22 står det 
at «Biblioteksøk er Nasjonalbibliotekets 
felles digitale søkeportal til de norske 
bibliotekenes samlinger. I Biblioteksøk kan 
publikum finne og bestille materiale i 
samlingene til både folke- og fagbibliotek. 
Nasjonalbiblioteket ønsker at denne 
tjenesten skal videreutvikles slik at den 
kan bli et enda bedre verktøy for formid-
ling av bibliotekenes innhold.» Bibliotek-
søk og andre verktøy som Nasjonalbibli-
oteket forvalter er viktige verktøy for 
små fagbibliotek. Vårt ønske er at vi 
også er med når Nasjonalbiblioteket 
tenker nytt og gjerne inviterer til 
samarbeid om utvikling av tjenestene.

Forvaltning av samlinger. Det er 
mange unike samlinger som forvaltes i 
små fagbibliotek: Rapportsamlinger og 
annen grå litteratur, boksamlinger innen 
spesielle fagfelt, elektroniske samlinger. 
Litteraturen tilgjengeliggjøres for 
institusjonen, og i noen tilfeller også for 
allmenheten, via forskjellige systemer 
både i vitenarkiv og bibliotekkataloger. 
Det tilrettelegges f.eks. for gjenfinning 
av institusjonenes publikasjoner via 
Google Scholar, OpenAire (EU) m.m. 
Bibliotekarer sørger for at boksamlin-
gene gjøres tilgjengelig for andre 
bibliotek og deres brukere via nasjonale 
verktøy som Biblioteksøk eller Oria. 

Mye av bibliotekarers arbeid går ut 
på å administrere samlinger og gjøre 
dem tilgjengelig. Registrering av 
litteratur i interne og eksterne databaser, 
administrasjon og tilgjengeliggjøring av 
fysiske og elektroniske samlinger tar 
mye tid. Dette er arbeid som er usynlig 
for omverdenen, men som medvirker til 
at spesialsamlinger er tilgjengelig for 
allmenheten. Her bruker bibliotekaren 

sin kjernekompetanse og sørger for at 
denne informasjonen ikke skal bli borte. 
Dersom små institusjoner blir presset til 
å effektivisere er dette arbeid som enkelt 
kan kuttes uten at institusjonens daglige 
drift blir veldig skadelidende. På sikt, og 
for samfunnet som helhet, betyr det 
imidlertid tap av nasjonal informasjon 
av stor verdi. Blir eldre samlinger kastet 
eller ødelagt i tillegg, så er de borte for 
alltid. Derfor bør det også være et 
nasjonalt ansvar å digitalisere og ta vare 
på denne informasjonen, for her trenger 
bibliotekarer med dette ansvaret støtte. 
Mange små fagbibliotek har rapportar-
kiver som burde digitaliseres og 
registreres, men ikke budsjett, folk eller 
kompetanse til å gjøre noe med det. Her 
kan Nasjonalbiblioteket bidra til å sikre 
nasjonal kulturarv.

Andre oppgaver. Bibliotekarer med 
færre brukere kjenner ofte brukernes 
behov. De bidrar gjerne med å sile 
informasjon og fordele ut til brukerne. 
Gjennomgang av nyhetsbaser, nyhets-
brev m.m. med tanke på å viderefor-
midle det som er relevant, er ikke 
uvanlig å gjøre. Videreformidlingen er 
ofte personlig, men kan også gjøres via 
institusjonens Intranett, Facebooksider 
o.l. Omverdensanalyse er en naturlig del 
av en bibliotekars arbeid, og kanskje 
kunne de store institusjonene også her 
bidra med sin kompetanse i form av 
kurs eller lignende.

Det samme gjelder for dem som har 
ansvar for publisering av rapportserier, 
tidsskrifter, Open Access-artikler, m.m. 
Her er det viktig med copyright 
kompetanse og kjennskap til forlagenes 
krav til egenarkivering, og det er ikke en 
enkel verden å sette seg inn i. 

Det som er mest positivt med den nye 
bibliotekstrategien er at den fremhever 
samarbeid. For små fagbibliotek er 
samarbeid med både de store institusjo-
nene og med andre små fagbibliotek 
viktig for å kunne gjøre en god jobb. 
Dersom vi ikke har kunnskapen 
tilgjengelig i institusjonen, så har vi 
kollegaer, møter, kurs og konferanser.

I tillegg er Nasjonalbiblioteket viktig 
som en nasjonal ressurs også for oss. 
Bibliotekstrategiens fokus på Nasjonal-
bibliotekets rolle for kompetanseutvik-
ling og bibliotekutvikling er veldig 
positivt og her vil vi gjerne bli inkludert. 
Nasjonalbiblioteket har ansvar for 
tildeling av prosjekt- og utviklingsmidler 
som et virkemiddel for å styrke kompe-
tanseutviklingen (Bibliotekstrategien s. 
43). Men det er ikke godt nok å si at vi 
også kan søke prosjektmidler ettersom 
det er vanskelig for ansatte i små 
fagbibliotek å finne tid til å håndtere 
prosjekter. Mye viktigere er det at man 
blir inkludert i utvikling av tjenester og 
invitert til å delta på møter, kurs og 
konferanser. 

Til slutt skulle jeg gjerne sett at små 
fag- og forskningsbibliotek var mere 
med i Nasjonal bibliotekstrategi 
2020-2023. F.eks. når man på s. 4 
skriver at «Rollen som formidler og en som 
åpner opp samlinger og forskning, er 
fremdeles like aktuell. Den kan styrkes 
gjennom mer samarbeid mellom folkebi-
bliotek og universitet- og høyskolebiblio-
tek.» Her kunne man lagt til noe om 
samarbeid med små fag- og forsknings-
bibliotek slik at de ble synliggjort som 
en del av biblioteklandskapet.

✓ Jobber du på bibliotek?  
✓ Er du medlem i Fagforbundet? 
✓ Nysgjerrig på internasjonalt bibliotekarbeid og vil bli kjent med 

 bibliotekansatte fra hele verden?
Fagforbundet gir ut stipend til to medlemmer som får bli med til  
World Library and Information Congress 2020 arrangert av International Federation of Library 
Associations and Institutions i Dublin 15. - 21. august.

Les mer på fagforbundet.no og bli medlem!

Søk stipend til IFLA-WLIC-kongressen
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«Drøft tilhøvet mellom ein 
amerikansk og ein kontinental, 
hovudsakleg tysk bibliotek-
tradisjon i utforminga av norsk 
bibliotekvesen i perioden 
1900–1970. I kva mon kan 
ein tala om særnorske trekk ved 
systemet?» Slik lød tittelen til 
Johan Hendens prøveforelesing 
til doktorgraden*) i historie 
8. desember 2017. Vi gjengir 
forelesinga her.

Innleiingsvis vil eg definera kva som ligg 
i des se om gre pa og tids ram ma. Star ten 
på pe ri oden mar ke rer eit klart brot/
ven de punkt, me dan slut ten på pe ri oden 
er meir ein glidande over gang til ei 
ut vi ding av bib lio tek land ska pet med det 
mul ti me dia le og eit ut vi da ut dan nings-
sam funn som grad vis byrja å få form 
kring 1970.

Ame ri kansk tra di sjon i ut for min ga av 
norsk bib lio tek ve sen tolkast her som dei 
nye bib lio tek tek nis ke impulsane og 
vendingane som om for ma det nors ke 
fol ke bib lio tek fel tet frå år hund re skif tet og 
fram over og vidare korleis det te grunn-

laget vart til pas sa og ut vik la til å om fat ta 
det samla bib lio tek fel tet. Stikk ord: Opne 
hyl ler, stan dar di se ring, pub li kum i 
sent rum. Pub li kums bib lio tek.

Tysk/kon ti nen tal bib lio tek tra di sjon 
var den tra di sjo nel le bib lio tek struk tu ren 
i nors ke fag- og fors kings bib lio tek. 
Uni ver si tets bib lio te ket i Kris tia nia/Oslo, 
lan dets stør ste fag- og fors kings bib lio-
tek, har vore den frem ste eks po nen ten 
for det te i No reg. Det te bib lio tek sy ste-
met var prega av ein mu se ums tra di sjon, 
at det var lukka og at det var kon trol lert. 
Det var eigne heimesnikra ka ta log sy-
stem og fag spe si fik ke klas si fi ka sjons sy-
stem.  Den ne pe ri oden var uni ver si tets-
bib lio te ket også norsk na sjo nal bib lio tek 
med sin Nors ke av de ling med an svar for 
plikt av le ve ring og nasjonalbibliografi. 
Stikk ord: Lukka ma ga sin, samlingane i 
sent rum. Lær doms bib lio tek.

Ut for min ga av norsk bib lio tek ve sen 
re flek te rer norsk bib lio tek po li tikk. 
Ge ne relt for heile den nors ke bib lio tek-
sek to ren er at ster ke og synlege enkelt-

personar i nøkkelposisjonar har prega 
fel tet. Po li tik ken på bib lio tek fel tet har i 
lik skap med po li tik ken på and re felt 
vor te til i eit sam spel mel lom en kelt in di-
vid og dei strukturane dei har handla 
in na for.

Det nors ke bib lio tek fel tet har 
tra di sjo nelt vore delt i to: På den eine 
sida fol ke bib lio te ka og på den and re sida 
fag- og fors kings bib lio te ka. Fol ke bib lio-
te ka er bygde ut over heile lan det, dei er 
i alle kommunar og har hatt ei all menn 
sam funns mes sig kul tur- og opplysings-
oppgåve og ven der seg til alle borgarar. 
Sjølv om det er lo ka le variasjonar kring i 
lan det, finst det na sjo na le lo ver og 
ret nings li ner for å sikra ein fagleg 
stan dard og dei er fi nan si er te av lo ka le 
og sen tra le sty res mak ter. Fag- og 
fors kings bib lio te ka har vore in te grer te i 
ein over ord na eigarinstitusjon, t.d. 
uni ver si tet el ler fors kings in sti tu sjon, har 
eit meir av gren sa pub li kum gjer ne med 
spe si fik ke fagleg be hov.

Ame ri kansk påverknad
Mel lom 1830 og 1930 ut vand ra kring 
800 000 nord menn til Nord-Ame ri ka 
(vesentleg USA). Kring ein fjer de del av 
des se ven de at ten de. Kon tak ten med 
Ame ri ka førde med seg kunn skap, 
førebilete, in spi ra sjon og idear innan 
næ rings liv, tek no lo gi, po li tikk, vitskap 
og kul tur. Også innan bib lio tek fel tet har 
påverknaden vore stor og vedvarande. 
Den nors ke ut vand rin ga til Ame ri ka 
inngjekk i ei vel dig ut vand rings bøl ge frå 
Eu ro pa til Nord-Ame ri ka, der folk med 
svært ulik og samansett bak grunn søk te 
ei ny fram tid. Det ame ri kans ke sam fun-
net stod and sy nes sto re utfordringar 
med å gi innvandrarane grunnleggande 
kunn skap om for hol da og vil kå ra i det 
nye lan det. Her ut før te dei ame ri kans ke 
fol ke bib lio te ka ei stor oppgåve. I det 
ame ri kans ke sam fun net var suk sess i stor 
grad ba sert på personleg inn sats, men 

*) «Det er ikke alene et Universitets-, men ogsaa  
et Nationalbibliothek Axel Charlot Drolsum  
i Universitetsbiblioteket 1870-1922»

Doktorgrad i historie ved NTNU 8. desember 2017. 
Førsteopponent var professor Kjell Jonsson,  
Umeå universitet, andreopponent var  
professor Ragnar Audunson, OsloMet.

Avhandlingen i fulltekst: https://ntnuopen.ntnu.no/
ntnu-xmlui/handle/11250/2479160

Historiske hovudretningar 
i det norske bibliotekfeltet

Johan Henden
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kvar og ein måt te sikrast høve til å 
hjel pa seg sjølv. 

Fol ke bib lio te ka vart med det te sta dig 
tydelegare kunn skaps– og utdanningsin-
stitusjonar, nærast som vaksenopplæ-
ringsinstitusjonar. Sjølvlærte millio-
nærar, el ler det var vel hel ler 
milliardærar - som An drew Car ne gie 
(1835-1919) - gav sto re be løp til 
bib lio tek saka. Mel lom 1883 og 1919 
do ner te Car ne gie  byggemidlar til 2509 
bib lio tek, hovudsakleg i den ang lo-ame-
ri kans ke ver da, 1919 var der 3500 
bib lio tek i USA, mest halv de len var 
bygde med midlar frå Car ne gie.

Det blei ut vik la ef fek ti ve og pub li-
kums ori en ter te bib lio tek ru ti ner. Det te 
dreidde seg mel lom anna om opne 
hyl ler der pub li kum sjølv fekk di rek te 
til gang til samlingane i bib lio te ket. 1876 
vart eit bibliotekshistorisk mer ke år; 
Char les Cut ter (1837-1903)  sine 
stan dar di ser te katalogiseringsreglar var 
kla re, den ame ri kans ke bib lio tek for en-

in ga, Ame ri can Li brary As so cia ti on, vart 
skipa, før s te utgåve av Melvil De wey 
Decimal Clas si fi ca tion kom, tids skrif tet 
Li brary Journal vart plan lagt (før s te 
utgåve 1878) og The Li brary Bu reau, 
som m.a. le ver te bib lio gra fis ke hjel pe-
mid del og biblioteksinventar, vart skipa. 
I 1887 vart den før s te ame ri kans ke 
bibliotekskulen med eit-årig ut dan ning 
starta.

Den framveksande ame ri kans ke 
folkebibliotekstypen had de ein fak tisk 
nyt te ver di for pub li kum. Gjen nom 
sjølvstudiar og eigeninnsats kun ne ein 
tileigna seg yr kes li vet sine be hov og krav, 
og der med ar bei da seg opp og fram. 
Bib lio te ket var eit hjel pe mid del for å 
oppfylla den ame ri kans ke drau men om å 
ska pa si eiga luk ke. Det var nyt ti ge 
kunnskapar, folk trong ikkje lær dom i seg 
sjølv. Her var det hel ler prak tisk nyt te 
enn dan ning og vitskap som var må let.  

In gen iø ren Hans Tambs Ly che 
(1859-98) vart ein iv rig pådrivar for den 

ame ri kans ke bib lio tek ideo lo gi en i 
No reg. I 1893 kom han til ba ke til 
No reg et ter å ha vore i USA si dan 1880. 
Tambs Ly che vart re dak tør for tids skrif-
tet Kring sjaa. Sen tralt her var den 
ame ri kans ke bib lio tek ut vik lin ga som 
han sta dig om tal te i tids skrif tet. I snitt 
var der ein ar tik kel om bib lio tek i kvart 
einaste nytt num mer av Kring sjaa. 
Tambs Ly che var så le is heilt sen tral i å 
presentera ame ri kans ke bib lio tek for eit 
lesande norsk pub li kum.  

Sam an med Karl Fischer og I.B. Hal-
vor sen frå Uni ver si tets bib lio te ket 
lan ser te Tambs Ly che i 1896 eit ame ri-
kansk in spi rert re form pro gram for 
hovudstaden sitt slumrande kom mu na le 
Deich man ske bib lio tek. Det te var eit 
fri vil lig utval som had de oppnemnd seg 
sjølv. Sen tralt i for slaget var at det skul le 
etablerast ein le se sal og filialar for å nå 
ut til pub li kum. Samlingane skul le 
byggast sy ste ma tisk med planlagde 
inn kjøp og på leng re sikt måt te bib lio te-

Andrew-Carnegie 

Alle bidler: Wikipedia

Haakon Nyhus

Hans Tambs Lyche
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ket få eit nytt bygg. Ny byg get, på 
Ham mers borg, kom først i 1933, men 
pla nen fekk til slag av dei kom mu na le 
sty res mak te ne i mai 1898. Tambs Ly che 
sjølv døydde nokre ve ker før pla nen 
gjekk gjen nom, men då stod ein annan 
mann klar til å gjennomføra pla nen i 
prak sis: Haakon Ny huus (1866-1913). 

Et ter sju år i USA kom Haakon 
Ny huus til ba ke til No reg. Tilfeldigheitar 
leidde Ny huus til bib lio tek ar beid i 
Chi ca go. Først ar beid de han to år ved det 
frittståande fors kings bib lio te ket New-
ber ry Li brary. Der et ter var han i fem år 
ka ta log sjef ved Chi ca go Pub lic Li brary. 
Ny huus had de ikkje noko for mell 
bib lio te kar ut dan ning, men han fekk 
førs te hands røyn sle i mo der ne ame ri-
kansk bib lio tek ve sen gjen nom prak tisk 
bib lio tek ar beid. I 1898 ven de han 
at ten de til heim lan det, og et ter nokre 
månader som lesesalinspektør  på UB, 
byrja han i au gust 1898   som sjef på 
Deich man ske. Det var nok å gripa tak i, 
men som følgje av at den ovannemnde 
pla nen var ved tatt, var der også nok så 
rikelege midlar til å reformera bib lio te ket. 

Med sin ame ri kans ke bak grunn var 
Ny huus også in struk tør for eit uskulert 
per so na le i nye rutinar og praksisar. Dei 
slit ne lo ka la bib lio te ket dis po ner te i 
Chris ti an IVs gate vart pussa opp og 
ut vi da med le se sal og ung doms av de ling. 
Opningstidene vart ut vi da, og hyl le ne 
vart opne slik at pub li kum fekk di rek te 
til gang til samlingane. I 1903 vart 
Deweys de si mal sy stem inn ført for nye 
bø ker. Det var det før s te bib lio te ket i 
Eu ro pa som inn før te det te klas si fi ka-
sjons sy ste met. I 1897 had de Deich man 
eit per so na le på 2, i 1913 var det omlag 
30, i same pe ri ode auka bud sjet tet frå 
kr. 6 400 til over kr. 100 000. Un der 
Ny huus vart Deich man eit møns ter bib-
lio tek. 

Ein kor po ra tiv ka nal
Den ame ri kans ke ven din ga som 
Tambs-Ly che had de in tro du sert og 
Ny huus rea li sert, inngjekk i eit stør re 
bilete i norsk sam funns ut vik ling. Med 
folkeskulelova av 1860 var heile fol ket 
lesekunnig, og med den ge ne rel le 
mo der ni se rin ga og po li tis ke og so si a le 

ut vik lin ga i sam fun net auka på gan gen 
på eit sprikande og va ria belt fol ke bib lio-
tek sy stem. Ved hund re års skif tet var der 
om lag 650 boksamlingar i No reg. Dei 
kun ne søka sta ten om bi drag frå 10 til 
200 kro ner til bok kjøp og inn bin ding (1 
kr i 1902 = 50kr i 2000, dvs. frå 500 til 
10 000 i år 2000-kr). Vil kå ret for 
stats bi drag var at tilsvarande sum vart 
stild til råd vel de på anna måte, oftast frå 
kom mu ne (evt. le gat, kyrkjer, øl- og 
bren ne vins sam lag el ler basarar).

Det vaks fram ein tale- og skri ve før 
biblioteksoffentlegheit som bi drog til å 
synleggjera bib lio tek fel tet, pri mært 
fol ke bib lio te ka.  Den ne offentlegheita 
sam ar beid de tett med Kyrkjedeparte-
mentet. Det blei der med ut vik la ein 
kor po ra tiv ka nal der fag lege or ga ni sa-
sjons in ter es ser fall sam an med offentleg 
po li tikk. El ler kan skje vi hel ler kan seia 
at or ga ni sa sjons in ter es se ne var drivne 
fram av ster ke personar som sjølv forma 
den offentlege po li tik ken? 

I 1901 utnemnde Kyrkjedeparte-
mentet, et ter innspel frå Ny huus, ein 
ko mi té for å greia ut fol ke bib lio tek i 

Hans Tambs Lyche
Deichman, Hammersborg .  
Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum
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No reg. Det te var eit tidleg døme på at 
bibliotekoffentlegheita var med å setja 
dags or den. Komitéen var sett sam an av 
Ny huus, Fischer og ein by rå sjef i 
de par te men tet. 

I sep tem ber 1901 le ver te komitéen 
inn stil lin ga: Folkebogsamlinger i Norge. 
Den mun na ut i to kon kre te for slag: For 
det før s te at de par te men tet skul le 
etablera ei sakkunnig kon su lent stil ling 
for å sam ord na og kontrollera fol ke bib-
lio tek fel tet, for det and re at det vart laga 

ein rettleiande samkatalog for inn kjøp 
til fol ke bib lio tek. Den ne ka ta lo gen 
skul le visa til rådd lit te ra tur, og inn kjø pa 
kun ne samordnast slik at bø ke ne kom 
fer dig inn bund ne og var merka med 
Deweysignatur kla re til å stil last på 
hylla. Ka ta lo gen skul le trykkast med 
set te ma skin slik at innførslane også 
kun ne nyttast som ka ta log kort. Der med 
ville det bibliotekfaglege vera sen tra li sert 
og for enk la. Komitéen var opp tatt av 
ra sjo na li tet, kon troll og sam ord ning.  

Bibliotekkomitéen fekk gjen nom slag 
hjå sty res mak te ne, og i 1902 etab ler te 
Kyrkjedepartementet ei del stil ling som 
bib lio tek kon su lent. Arbeidsoppgåver var 
m.a. rett lei ing for bok kjøp og sam lings-
ord ning. Ny huus vart den før s te 
kon su len ten. Han byrja straks å ar bei da 
med ka ta lo gen for fol ke bib lio tek som 
vart sendt ut i 1903. 

De par te men tet etab ler te ein sam ar-
beids av ta le med J. M. Stenersens 
bok bin de ri om spe si al inn bin ding og 
eks pe di sjon av folkeboksamlingane sine 
bø ker. Det te mun na ut i til ta ket 
Fol ke bok sam lin ge nes Eks pe di sjon som 
kjøp te inn bø ker til ra batt pris frå 
for la ga, batt dei so lid inn med Dewey-
nummer på ryg gen for å tola minst 100 
ut lån og mon ter te lom me og bok kort, 
seinare også ka ta log kort. 

Bib lio tek kon su len ten ka ta lo gi ser te 
og klas si fi ser te bø ke ne. Så le is var bø ke ne 
kla re til opp stil ling i hylla på dei lo ka le 
fol ke bib lio te ka og gjen fin ning i bok lis ta 
og et ter kvart kort ka ta lo gen. Det te var 
ei stor av las ting for dei uskulerte 
bibliotekarbeidarane kring i lan det. 
Etab le ring av sentralbokbinderi og 
sen tral eks pe di sjon skul le visa seg å bli ei 
av 1902-ord nin gens viktigaste re for mer. 
Det te til ta ket med stor drift og mas se-
inn bin ding gav ein  be ty de lig pris re duk-
sjon og ef fek ti vi se rings ge vinst. Ein 
annan stor og vedvarande kon se kvens av 
re for ma var at Deweys de si mal klas si fi ka-
sjon fekk ein dominerande po si sjon i det 
nors ke bib lio tek fel tet.

Haakon Ny huus sat i kon su lent stil-
lin ga til 1905, då var ar bei det kome i 
fas te for mer. Karl Fischer (1861-1939)  
over tok og han sat i stil lin ga fram til 
1933. I 1921 vart kon su lent stil lin ga ei 
fulltidstilling. 

I 1907 byrja Kyrkjedepartementet å 
gi ut tids skrif tet For Fol ke- og Bar ne bok-
sam lin ger. Fischer had de tatt ini tia tiv og 
var re dak tør. Tids skrif tet vart eit talerøyr 
for bib lio tek saka og fol ke opp ly sing, for 
å fremja folkeboksamlingane som 
samfunnsinstitusjonar og le sing som ein 
veg til auka kunn skap og fram gang. 
Fischer var re dak tør i 27 år. I 1916 bytta 
tids skrif tet namn til For fol ke opp lys ning 
og i 1934 vart det end ring til Bok og 
bib lio tek. Tids skrif tet kjem sta dig ut, no 
med stif tin ga ABM-me dia som utgivar. 

Året et ter kom eit anna til tak frå 
Fischer: Det årlege nors ke bib lio tek mø-
tet vart hal de for før s te gong i 1908. 
Her samla bib lio tek sek to ren seg til 

Universitetsbiblioteket i Oslo, Karl Johans gate, 1890–1900

Foto: Olaf Martin Peder Væring

Foto: Per Adolg Thorén
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dis ku sjon og fag lege møte. Både 
tids skrif tet og det årlege bib lio tek mø tet 
var vik ti ge steg fram mot å verkeleggjera 
Ny huus sin sto re tan ke om ein Norsk 
bib lio tek for en ing. På bib lio tek mø tet i 
1913, vart NBF, Norsk Bib lio tek for en-
ing, skipa. Ny huus sjølv had de skrant-
ande hel se og kort tid att. Han døydde 
1. ju le dag 1913. Som ein hei der vart 
han li ke vel vald til den før s te for mann 
for for en in ga. Den som i prak sis stod for 
ski pin ga av for en in ga var den nye 
bib lio tek sje fen i Bergen, Arne Kil dal 
(1885-1972). Han var for mann i 
for en in ga 1913-16 (og 1929-33). Den 
ame ri kans ke bib lio tek or ga ni sa sjo nen var 
førebilete for den nors ke or ga ni sa sjo nen. 
Gjen nom Den nors ke bib lio tek for en ing 
fram sto bib lio tek sa ken som ei samans-
melting av pro fe sjons in ter es ser og 
ålmenne sam funns mes si ge om syn. 

I lø pet av dei to før s te ti å ra av 
1900-ta let had de den ame ri kans ke 
ven din ga stått for ein re vo lu sjon i det 
nors ke bib lio tek fel tet både or ga ni sa-
sjons mes sig og bibliotekfagleg. I sam spel 
med den nors ke fol ke opp ly sings tra di sjo-
nen var det opp stått ei bibliotekoffent-
legheit som i stor mon forma den 

offentlege fol ke bib lio tek po li tik ken, men 
fi nan si e rin ga måt te koma frå det 
offentlege. Fel tet vart in sti tu sjo na li sert 
med de par te ments kon su lent og bib lio-
tek re form i 1902, eige tids skrift 1907, 
na sjo na le bib lio tek møte i 1908 og 
na sjo nal bib lio tek for en ing 1913.

I den ne pe ri oden kom det tre nye 
bib lio tek bygg i No reg som tilsaman både 
il lust rer te den nye bibliotekfaglege 
ret nin ga og den eld re kon ti nen ta le leia. 
Deich man ske fi li al på Schous plass i 
hovudstaden vart opna i 1914 og var den 
før s te nors ke fol ke bib lio tek byg ning bygd 
for bib lio tek for mål og ber re det. Det var 
ei norsk tydeleg utgåve av dei nyaste ame-

ri kans ke bibliotekbygningar med opne 
hyl ler og pub li kum i sent rum, såkalla 
Carnegiebibliotek. I 1917 opna det stør re 
Bergens offentleige bib lio tek som også 
var bygd et ter same lest. Bib lio tek sjef 
Arne Kil dal var ut dan na bib lio te kar ved 
New York Sta te Uni ver si ty og han skul le 
bli ein heilt sen tral per son i det nors ke 
fol ke opp ly sings- og bib lio tek fel tet i fleire 
tiår fram over. 

Den tysk-kon ti nen ta le bib lio tek tra-
di sjo nen fekk sam ti dig sitt høg de punkt i 
No reg 1914 med opninga av det nye 
kom bi ner te na sjo nal- og uni ver si tets bib-
lio te ket på Dram mens ve gen. På grunn 
av plass pro blem vart det te mo nu men ta le 
ny byg get sett opp utanfor uni ver si tets-
kom plek set på Karl Johansgate. Der med 
var det fy sisk av stand til primærbruka-
rane på uni ver si te tet, og den ne av stan-
den auka etterkvart som uni ver si te tet 
eks pan der te på Blin dern. I dei nye 
Carnegiebiblioteka gjekk bø ke ne til 
pub li kum, me dan bø ke ne drog seg 
at ten de til ma ga si na på UB. 

Bø ke ne som brukarane på UB møt te 
var opp slags verk, som ikkje var til ut lån, 
og katalogar. Bokbestillingar og lit te ra-
tur rett lei ing gjekk via skran ken. 

 I lø pet av dei to  
før s te ti å ra av  
1900-ta let had de  
den ame ri kans ke  
ven din ga stått for  
ein re vo lu sjon i det 
nors ke bib lio tek fel tet

Foto: Ukjent / Oslo byarkiv
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Av stan den mel lom lesaren og boka auka 
der med dra ma tisk på UB og vart ein 
kon trast til dei opnare fol ke bib lio te ka. 
Men den tys ke påverknaden var ikkje 
unik for det te bib lio te ket, det galdt også 
and re gam le vitskaplege bib lio tek i 
lan det som Bergens mu se um og 
vitskapsselskapet i Trondheim.  Den 
kon ti nen ta le tra di sjo nen var også sterk 
og dominerande innan universitets-
krinsar og vitskaplege og kul tu rel le mil jø 
i alle dei nor dis ke landa til godt inn i 
mel lom krigs ti da.

Et ter år hund re skif tet kom ei rek ke 
nye fag lege og vitskaplege bib lio tek i 
No reg og her gjor de den ame ri kans ke 
påverkinga seg gjeldande. Det er 
sjølvsagt lettare å starta med noko nytt 
enn å leg ga om eit stort og etab lert 
sy stem som UB. Ved NTH i Trond-
heim, som vart skipa i 1910, vart 
bibliotektenesta, som ikkje had de eige 
bygg men heldt hus i hovudbygninga, 
bygd opp med opne samlingar og 
ame ri kansk in spi rer te katalogar og 
klas si fi ka sjons sy stem. Slike løysingar 
vart også val de ved dei and re framveks-
ande institusjonane.

Ut dan ning
For mell fag kunn skap bi drar til å gi eit 
fag felt sam funns mes sig le gi ti mi tet. 
Ny huus had de tidleg ivra for ein norsk 
bibliotekskule et ter ame ri kansk lest 
utan re sul tat. Den før s te or ga ni ser te 
biblioteksutdanninga i No reg var 
Deichmanskes elev kurs i 1919. Det te 
var ein miks av teo ri og prak sis. I 1940 
vart Sta tens bib lio tek sko le skipa, men 
re gu lær un der vi sing kom først i gang 
et ter kri gen. UB had de eige in tern 
opp læ ring, der universitetstudiar og 
kom bi nert as pi rant opp legg med prak sis 
og teo ri leidde fram til tilsetjing.  Eit 
sær trekk med den ame ri kans ke innfly-
tinga på det nors ke bib lio tek fel tet var 
at man ge nord menn tok bib lio te kar ut-
dan ning ved ame ri kans ke bibliotek-
skular. Frå 1895 og fram til and re 
verdskrig ut dan na over 100 nord menn 
seg til bibliotekarar ved ame ri kans ke 
bibliotekskular. Det te var ikkje nokon 
billeg ut dan nings veg, så det var ikkje 
for kven som helst. Ein vesentleg grunn 
til at bib lio te ket ved NTH ikkje vart 
etab lert et ter tra di sjo nell tysk/kon ti-
nen talt møns ter var nok at biblioteklei-
aren John An steins son (1893-1961) var 
ut dan na ved New York Sta te Li brary 
School i Al ba ny.

Bibliotekkomitéen av 1919
Et ter påskuv frå bib lio tek for en in ga 
utnemnde kyrkjedepartementet i 1919 
ein ko mi té som skul le utgreia det samla 
nors ke bib lio tek fel tet og laga ein fel les 
plan. Komitéen had de 5 med lem mer 
og 3 av des se var sen tra le frå fel tet, 
Kil dal, Fischer og Arne Ar ne sen, som 
had de over tatt et ter Ny huus på 
Deichmann. UB var re pre sen tert med 
før s te bib lio te kar Hjal mar Pet ter sen. 
Fem te mann var ein po li ti kar frå 
Bergen, rek tor Geel muy den. Sjølv om 
bib lio tek for en in ga tok ini tia tiv og 
had de det re el le hovudansvaret, så var 
den ne komitéen det før s te statlege 
ini tia ti vet for ei samla ut grei ing og 
ana ly se av heile det nors ke bib lio tek fel-
tet. Komitéen le ver te si inn stil ling i 
1921 med tit tel Inn stil ling om bibliote-
kvesenetes ord ning.

Inn stil lin ga mun na ut ei rek ke 
for slag, men på grunn av den vanskeleg 
øko no mis ke si tua sjo nen i mel lom krigs-
ti da tok det lang tid før for sla ga vart 
rea li ser te. Si dan den statlege støtta til 
dei en kel te fol ke bib lio tek enno var 
be skje den, var dei fles te bib lio te ka 
av hen gi ge av kom mu na le midlar. Den 
øko no mis ke de pre sjo nen i mel lom krigs-
ti da ramma også kom mu ne øko no mi en. 
Det te før te til til ba ke slag for bib lio tek-
ut vik lin ga. Sta ten var varsam med å 
stil la øko no mis ke krav til kommunane. 
Men sjølv om bib lio tek ut vik lin ga had de 
mista fart, var det ikkje full stopp. 
Kul tur pau se har vore ei nemning for 
20-ta let. I 1923 og 1927 vart det reist 
for slag om å av vik la Kyrkjedepartemen-
tets bib lio tek kon tor, men de par te men tet 
fekk hindra det te. Det te var også nokre 
år med po li tisk usta bi li tet og sta dig 
skiftande regjeringar, men ut over 

Axel Drolsum 
Foto: Wikipedia
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30-ta let vart det eit nytt øko no misk og 
po li tisk kli ma i lan det.

1935 kom den før s te nors ke biblio-
teklova. I den ne om gang var det i stor 
grad ei ram me lov utan kla re øko no-
mis ke forpliktingar, men den lov fes ta 
skuleboksamlingar og kne set te gra tis-
prin sip pet. Den ne lova peika fram mot 
ei re vi dert og meir omfattande i lov i 
1947. I 1935 vart også de par te men tets 
bib lio tek kon tor ut vi da til å bli eit 
kon tor for fol ke opp ly sing for å få eit 
nærare sam spel mel lom fol ke bib lio tek, 
fol ke aka de mi, studieringar og kring kas-
tin gas foredragsverksemd. I 1939 vart 
stil lin ga som bib lio tek kon su lent, som 
var ei vik tig føl ge av bib lio tek re for ma i 
1902 opp gra dert, til by rå sjef i Kyrkjede-
partementets kon tor for fol ke opp ly-
sings ar beid. Den ne breie fol ke opp ly-
sings til nær min ga, var nok eit sær norsk 
trekk. Så le is gjekk fol ke bib lio te ka inn i 
eit stør re krinslaup i offentleg regi.

Ut vi da plikt av le ve ring
Ar bei det i bibliotekkomitéen had de også 
synleggjort fag lege usemjer mel lom 
fol ke bib lio tek og vitskaplege bib lio tek, 
som også kan vera døme på usemje 
mel lom den ame ri kans ke fol ke bib lio tek-
ven din ga og kon ti nen ta le tra di sjo nen. 
Fleirtalet i komitéen meinte at det bur de 
etablerast ein bibliotekskule et ter 
ame ri kansk møns ter, og at den ne 
ut dan nin ga ville dekka be ho vet for 
kva li fi sert ar beids kraft for heile bib lio-
tek fel tet. UB sin re pre sen tant dis sen ter te 
på det te og held på ein prak tisk/
aka de misk as pi rant va ri ant for det 
vitskaplege fel tet.

Eit anna tema som komitéen tok 
opp og som syn te dei uli ke posisjonane 
mel lom open til gang til samlingane og 
ein ters kel for til gang var ut vi ding av 
av le ve rings plik ta. Si dan 1883 had de UB 
et ter ini tia tiv frå over bib lio te kar 
Drol sum hatt an svar for  nasjonalbibli-
otektenester i No reg med hand te ring av 
lov på lagt plikt av le ve ring av trykk sa ker 
og an svar for nasjonalbibliografi. 
In di rek te var avleveringslova ei lov for 
UB, for den lov på lag te av le ve rin ga 
be tin ga eit av le ve rings bib lio tek.

Komitéen fore slo at plikt av le ve rin ga 
også skul le utvidast til å gjelda av le ve-
ring til det nye fol ke bib lio te ket i Bergen, 
som der med kun ne fram stå som eit 
sen tral bib lio tek for vest lands re gi o nen. 
Bib lio tek sjef Kil dal had de også fore slått 
det te tidlegare før ko mi te en tok det 

opp. Om det te skreiv over bib lio te kar 
Axel Drol sum (1846-1927)  ved UB i ei 
be ten king til de par te men tet at han var 
samd i av le ve rin ga no vart ut vi da til 
fleire eks em plar og fleire institusjonar, 
men han var svært usamd i at det te 
skul le tilfalla Bergens of fent li ge bib lio-
tek. Ei even tu ell av le ve ring dit ville 
iføl ge Drol sum vera i strid med plikt av-
le ve rings in sti tut tet sitt mo rals ke og 
le gi ti me grunn lag. Plikt av le ve rin ga 
kvilde iføl ge Drol sum på fire fun da-
ment:

- Det var ein særskild skatt på 
na sjo nal bok pro duk sjon og kun ne 
påleggast av sam funns mes si ge om syn.

- Dei sam funns mes si ge om sy na var 
eit sam spel mel lom sta ten, vitskapen, 
forfattarane, bok hand verk og bok han del 
som had de in ter es se av at lan det sin 
samla bok avl vart te ken vare på for 
et ter ti da.

- Som ve der lag re gist rer te sta ten det 
av le ver te og stilde det til råd vel de i den 
grad det var foreineleg med bø ke ne si 
kon ser ve ring 

- Fri ek semp la ra skal ber re tena 
vitskapeleg studiar og lit te ræ re undersø-
kingar. Plikt eks em pla ra var pri mært 
ar kiv eks em plar. Na sjo nal lit te ra tur som 
var svært et ter spurt, måt te kjøpast i 
eigne ut låns- og lesesaleksemplar i til legg 
til det pliktavleverte eks em pla ret.

Den ne strenge handsaminga av det 
pliktavleverte ma te ria let had de iføl ge 
Drol sum ver ka til at plikt av le ve rin ga 
si dan inn fø rin ga i 1883 had de vor te 
vur dert som rett fer dig og ald ri had de 
vore ut sett for alvorlege åtak. Med and re 
ord måt te også eit pliktex. nr 2 vera eit 
ar kiv eks em plar til be gren sa vitskapelege 
studiar.  Drol sum av vis te de fi ni tivt at 
Bergen of fent li ge skul le få av le ve rings-
eks em plar. Ei slik av le ve ring ville vera 
full av konfliktar. Om eit kom mu nalt 
fol ke bib lio tek også skul le vera na sjo nalt 
bok ar kiv, så ville det vera to motstri-
dande oppgåver. Korleis skul le ut gif ter, 
ad mi nist ra sjon og an svar delast mel lom 
stat og kom mu ne? Drol sum meinte at 
komitéen bur de gjort merksam på at 

ar kiv eks em plar ikkje skul le stå i opne 
hyl ler (Ame ri kansk løysing), det skul le 
haldast i ei lukka av de ling (tysk/
kon ti nen tal) og ber re stil last til råd vel de 
for alvorlege studiar. Over bib lio te ka ren 
meinte at for slaget var umu lig og 
eigentleg ba sert på ei mis for stå ing av 
av le ve rings plik tas sam funns mes si ge 
oppgåve.

Bib lio tek nevn den av 1935
Drol sum, som gjekk av i 1922, kom 
ikkje len ger med ut vi ding av av le ve-
rings plik ta, men for slaget om lov på lagt 
av le ve ring til eit fol ke bib lio tek vart i alle 
høve stansa. Etterfølgaren hans i 
over bib lio te kar em be tet, Wil helm 
Munt he (1883-1965), tok i 1935 
ini tia tiv and sy nes de par te men tet for å 
utnemna ei ko mi té for å dri va fram ei 
ny av le ve rings lov. Nemn da had de 7 
medlemer, Munt he sjølv, bibliotekarane 
ved Bergens mu se um (An ton Mohr 
Wie se ner) og vitskapsselskapet i 
Trondheim (John An steins son), Arne 
Kil dal, frå Kyrkjedepartementets 
bib lio tek kon tor, re pre sen tant frå 
Bib lio tek for en in ga (Hen rik Hjart øy), 
samt for lags- og trykkerirepresentantar.

Nemn da ar beid de seg fram til ei 
inn stil ling om at bib lio te ka ved Bergens 
mu se um og Det Kon ge li ge Nors ke 
Videnskabers Selskab (DKNVS) i 
Trondheim skul le få re kvi si sjons rett til 
norsk ma te ria le. Der med ville dei unn gå 
den to ta le av le ve rin ga som gjekk til 
Nors ke av de ling, samstundes som dei 
kun ne sikra verdifult norsk ma te ria le 
et ter eige skjønn. Den ne ut vi din ga sikra 
fleire ar kiv eks em plar og gav samstundes 
dei rekvirerande bib lio te ka høve til ei 
breiare na sjo nal sam lings opp byg ging. 
For nemn da var det ikkje noko al ter na-
tiv til des se vitskapelege bib lio te ka. 
Ar bei det til nemn da mun na ut ei ny 
plikt av le ve rings lov som vart ved tatt av 
Stor tin get i 1939.

Na sjo nal bib lio tek
Gjen nom heile pe ri oden had de UBO 
også oppgåve som norsk na sjo nal bib lio-
tek. At dei to vitskapelege bib lio te ka i 
Bergen og Trondheim også kun ne 
rekvirera pliktavlevert ma te ria le gjor de 
dei ikkje til na sjo nal bib lio tek. Men 
Wil helm Munt he had de straks et ter han 
vart utnemnd til over bib lio te kar ved UB 
lan sert eit for slag om å etablera eit 
frittståande norsk na sjo nal bib lio tek 
utanom UB. Et ter for slaget skul le det te 

Korleis skul le ut gif ter, 
ad mi nist ra sjon og  
an svar delast mel lom 
stat og kom mu ne?
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vera eit fors kings- og vitskapsbibliotek, 
men den ne saka skap te strid in ternt på 
UB, og den vann ikkje ge hør i res ten av 
bib lio tek mil jø et og Stor tin get par ker te 
den i 1930. Det ser ikkje ut til bibliote-
koffentlegheita var særleg opp tatt av eit 
in sti tu sjo nelt na sjo nal bib lio tek.

1940-45
Krigs å ra med ok ku pa sjon var meir ein 
stag na sjon enn eit brot i ut vik lin ga. I 
1941 sa Kil dal opp stil lin ga då Na sjo nal 
sam ling over tok Kyrkjedepartementets 
bib lio tek kon tor. Ok ku pa sjons mak ta og 
Quislingregimet be slag la og for byd de 
lit te ra tur av det som vart de fi nert som 
jø dis ke, kom mu nis tis ke og so sia lis tis ke 
forfattarar. Samstundes var det stor 
på gang på bib lio te ka og med lite nye 
bø ker og lite vedlikehald av bib lio te ka 
var det sto re gjenreisingsoppgåver då 
kri gen var over. Den nord lege de len av 
lan det var ramma my kje hardare enn 
res ten av lan det. 50 folkeboksamlingar 
og 180 skuleboksamlingar var heilt 
ut slet ta. 

Kri gen be tyd de eit ven de punkt for 
Bib lio te ke nes eks pe di sjons sen tral. 
Leia ren Gun nar Ste ner sen mel de seg inn 

i Na sjo nal Sam ling og sam ar beid de 
ak tivt med ok ku pa sjons mak ta. I 1941 
etab ler te han Gun nar Stenersens Forlag 
hvori opp tatt Fol ke bok sam lin ge nes 
eks pe di sjon. Gjen nom eks pe di sjo nen 
had de Ste ner sen til gang til eit etab lert 
nett av fol ke- og skuleboksamlingar. Det 
vart sendt ut fleire tu sen bind med 
nazi-lit te ra tur. Det te vart sendt som 
gåver som mottakaren måt te kvitera for. 
In fra struk tu ren som had de vor te 
etab lert et ter ame ri kansk in spi ra sjon for 
å sikra stan dar di sert sam lings byg ging til 
fol ke bib lio te ka kring i lan det vart no 
brukt til å spreia pro pa gan da for 
ok ku pa sjons mak ta.

Et ter krigs tid
Et ter krigs ti da var prega av gjen rei sing 
med ein ak tiv stat og ein of fen siv kul tur-
po li tikk. Kul tur go de ne skul le vera 
tilgjengelege for alle, sty res mak te ne såg 
fol ke bib lio te ka i ein stør re samanheng 
med nye til tak som Riks tea te ret, Norsk 
byg de ki no og Riks gal le ri et. I 1947 kom 
ei ny bib lio tek lov som var meir kon kret 
enn 1935-lova. Her vart m.a. kommu-
nane pålagde å ha fol ke bib lio tek. 
Kom mu nalt minstetilskot til bø ker, 

bibliotekarløn og skuleboksamling blir 
fast slått, og alle folkeboksamlingar skal 
vera un der de par te men talt til syn. 
Stor tin get avgjer stor lei ken på statstil-
skotet, og 5 % av statstilskotet  blir sett 
av til eit av gifts fond for nors ke forfatta-
rar. Ein vidare føl ge av lova og den 
po li tis ke stem nin ga var etab le rin ga av 
Sta tens bib lio tek til syn. Det som i 1902 
had de starta som de par te men tets 
bib lio tek kon su lent had de no vor te eit 
statleg di rek to rat med Kil dal som 
di rek tør.

Et ter kri gen over tok det statlege 
eigedomsdirektoratet drif ta av Bib lio te-
ke nes eks pe di sjons sen tral. Ste ner sen vart 
sikta for lands svik. Det te var ei mellom-
bels ord ning, og i 1952 fram sto Bib lio-
tek sen tra len som ein nyskapnad, som 
både før te ar bei det til eks pe di sjons sen-
tra len vidare og også famna breiare. 
Me dan eks pe di sjons sen tra len had de vore 
eit offentleg-pri vat til tak, var Bib lio tek-
sen tra len eit meir offentleg til tak der 
nors ke kommunar, fylkeskommunane, 
kom mu ne nes sen tral for bund og Norsk 
bib lio tek for en ing var eigarar. 

Stor tin get gav Bib lio tek sen tra len tre 
hovudoppgåver: 1. Å skaffa bib lio te ka 
billeg og so lid  nok inn bin ding for 
bib lio tek bruk 2. Å for mid la inn kjøp av 
dei bø ke ne bib lio te ka be stil te 3. 
Bib lio gra fisk teneste til bib lio te ka. Det te 
likna på det ame ri kans ke Li brary 
Bu reau.

Tek nis ke og prak tis ke løysingar i 
norsk fol ke bib lio tek ve sen var i stor mon 
henta frå den ame ri kans ke bib lio tek tra-
di sjo nen. Men i No reg var bib lio tek ut-
vik lin ga dri ven fram av offentleg 
po li tikk og offentlege ram mer. Det var 
kan skje også ei meir kol lek tiv haldning 
til bib lio te ka sitt sam funns opp drag. 
Bib lio tek ut vik lin ga vart hel ler ikkje 
dri ven fram av pri va te mesenar som 
Car ne gie. 

Ka ta lo gi se ring og klas si fi ka sjon
På ka ta log fel tet var det ei grad vis 
samkøyring mel lom dei to bibliotektra-
disjonane, den ame ri kans ke og tys ke. 
Bib lio tek for en in ga var ei driv kraft her. 
Dei før s te nors ke katalogiseringsreglane 
kom i 1925, i den ne utgåva er UB sine 
særreglar nedteikna pa ral lelt med 
fol ke bib lio te ka sine. Ei and re utgåve 
kom i 1938 og i 1952 ei tred je utgåve. I 
1966 gjekk UBO bort frå alle variantar 
av det gam le re gel ver ket og No reg var 
no eit samla ka ta lo gi se rings rike. Vidare 

Wil helm Munt he .  
Foto: Nasjonalbibliotekets arkiver
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gjekk det mot ei in ter na sjo nal stan dar di-
se ring med ka ta lo gi se ring et ter AACR 
(Ang lo-Ame ri can Catalouguing Ru les) 
og ISBD (International Stan dard Book 
De scrip tion) standardar. I 1939 etab-
ler te UB ein na sjo nal samkatalog over 
utanlandske tids skrift og bø ker i nors ke 
bib lio tek.

Deweys de si mal klas si fi ka sjon vann 
tidleg fot fes te i No reg. Arne Ar ne sen 
som tok over som sjef på Deichmann 
om set te og til pas sa De wey til nors ke 
for hold. I 1914 kom Bøgernes opstilling 
og num me re ring med et ut tog av De wey’s 
decimalklassifikation og i 1920 kom 
Klas si fi ka sjon. Efter Melvil Deweys sy stem, 
den ne siste kom i nye og re vi der te 
utgåver i 1955 og 1969. Ar ne sen sjølv 
døydde i 1943. Først i 1952 tok UBO i 
bruk De wey i Nors ke av de ling. Sak te 
var den tysk/kon ti nen ta le tra di sjo nen på 
hell i si høg borg, UBO.  Men då 
Uni ver si tets bib lio te ket i Bergen opna 
sitt nye hovudbygg i 1961 var det 
kon stru ert et ter same lest som bib lio te-
ket på Dram mens ve gen med lukka 
hyl ler, bort sett frå eit ope stu die ma ga sin 
for forskarar. Det te var eit unn tak for 
det gjekk meir og meir mot open til gang 
til samlingane i fag bib lio te ka. Uni ver si-
te tet i Oslo eks pan der te på Blin dern og 
me dan hovudbiblioteket på Dram mens-
ve gen med sin etterkvart ut da ter te 
kon ti nen ta le mo dell vart meir pe ri fert, 
vaks det fram nye opne fa kul tets bib lio-
tek med ame ri kans ke løysingar som var 
nær fag mil j øa på Blin dern.

Ved tam pen av pe ri oden for den ne 
fram stil lin ga var eks pan sjo nen av høgare 
ut dan ning frå eit eli te fe no men til eit 
breiare mas se fe no men i gang. I kjømda 
for det te var nye utdanningsinstitusjonar 
som distriktshøgskular og Uni ver si te tet i 
Tromsø. Den ne ut vik lin ga in ne bar også 
vekst av fag bib lio tek og i det breie 
ut dan nings sam fun net som var på gang 
låg ein over gang for den ne sek to ren frå 
meir pas si ve lær doms bib lio tek et ter 
kon ti nen tal tra di sjon til ak ti ve formid-
lingsinstansar et ter ame ri kansk tra di sjon.

Riksbibliotektjenesten
For fol ke bib lio te ka var Sta tens bib lio-
tek til syn ein in stans med rø ter til ba ke 
til sta tens bib lio tek kon su lent i 1902. 
Det var også ei lov for det te fel tet. 
Fol ke bib lio te ka inngjekk i eit na sjo nalt 
nett verk, det gjor de for så vidt også 
fag bib lio te ka, men her mang la det både 
lov og sen tral in stans. Den svæ re 
eks pan sjo nen innan fag- og forskings-
biblioteksektoren før te til at sta ten i 
1969 etab ler te i Riksbibliotektjenesten 
som eit plan leg gings, ut grei ings- og 
ko or di ne rings or gan for lan dets  vit-
skaplege og fag lege bib lio tek ve sen og 
dokumentasjonsverksemd.

Av run ding
Den ame ri kans ke ven din ga med ny 
bib lio tek tek nikk og ak tivt pub li kums retta 
og inkluderande for mid ling vann tidleg 
fot fes te i No reg. På den eine sida var det te 
ei bib lio tek tek nisk og reint prak tisk 
ven ding, men det var også ei kul tur po li tisk 
ven ding som bi drog til offentleg sam ord-
ning på fol ke bib lio tek fel tet. 

Den kon ti nen ta le tra di sjo nen var 
meir eks klu siv og sik te mot eit eli te pub-
li kum. Den før s te var i opp gang, den 
and re i ned gang som føl ge av sam funns-
ut vik lin ga. Eit sær trekk ved det nors ke 
sy ste met er vekt på ak tiv fol ke opp ly sing 
og offentleg fi nan si e ring. 

Gunnar Stenersen 
Foto: Den norske Forfatterforening

 Tek nis ke og prak tis ke 
løysingar i norsk  
fol ke bib lio tek ve sen  
var i stor mon henta  
frå den ame ri kans ke 
bib lio tek tra di sjo nen
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Global helse fra Høgskolen i 
Innlandet (HINN) til University 
of Zambia https://www.unza.zm/ 
(UNZA) i Lusaka. I tillegg til 
møter mellom forskergruppen 
og forskere fra folkehelse og 
medisin, stod det på min 
timeplan også en dag sammen 
med ansatte fra universitets-
biblioteket.

ELIN OPHEIM 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR 
HØGSKOLEBIBLIOTEKET,  
STUDIESTED ELVERUM

Biblioteket ved University of Zambia 
består av et hovedbibliotek, et bibliotek 
for veterinærfag, og et for medisinske 
fag tilknyttet universitetssykehuset. 
Hovedbiblioteket ble offisielt åpnet i 
1969, og var bygget for å huse 300.000 
bind og 1650 bibliotekbrukere. Hoved-
biblioteket er åpent for alle gjennom sin 
status som «national reference library».

Hvilke informasjonsressurser 
har UNZA tilgang til?
Zambia er et lavinntektsland og er 
dermed kvalifisert for fri tilgang til 
informasjonsressurser som del av 
initiativet Research4life https://www.
research4life.org/. Gjennom dette 
programmet har UNZA tilgang til 
databaser og tidsskrifter innen områ-
dene medisin og helsefag, jordbruk, 
miljø, innovasjon og jus. Privat-offentlig 
samarbeid, sponset av blant annet 
Verdens helseorganisasjon og FN, gjør 
dette mulig. Mange av de store utgi-
verne er sentrale for samarbeidet, for 
eksempel Wiley, Taylor & Francis, 
Elsevier, Ebsco og Springer. Yale 
University Library spiller også en sentral 

rolle i programmet.  I tillegg til å gi 
tilgang til tidsskrifter og databaser, kan 
bibliotekarer, fagansatte og forskere 
finne kurs og opplæring om søk; 
referansehåndtering; skrive og publisere; 
informasjonskompetanse og plagiat.

Research4life ser ut til å gi tilgang til 
alle Ebsco-databasene, og det er også 
mulig å søke i tilgjengelige ressurser med 
søkemotoren Summon (figur 1). Jeg var 
klar over samarbeidet for å gi tilgang til 
informasjonsressurser, men ble positivt 
overrasket da jeg hadde anledning til å 
se mer på detaljene i hva som er 
tilgjengelig.  En undersøkelse av 
søkeatferd hos zambiske studenter i 
bibliotek- og informasjonsfag fra 2018 
viser likevel at Google foretrekkes 
fremfor fagdatabaser, og at 41 av 65 
studenter i utvalget ikke var klar over 
tilgangen til databaser ved UNZA 
(Makondo, F. N. S., Kanyengo, C. W. 
& Kakana, F.).

Workshop
Christine Kanyengo, Francina 
Makondo, henholdsvis leder og nestle-
der ved universitetsbiblioteket, og jeg 

Ulike rammebetingelser 
– felles faginteresser
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hadde på forhånd diskutert mulighetene 
for en workshop. Der som her er det 
krav til fagansatte om publisering, og 
universitetsbiblioteket får mange 
henvendelser fra fakultetene om 
systematiske søk. Disse henvendelsene 
håndteres nå ad hoc, ifølge dem selv. Vi 
landet dermed på å gjennomføre en 
workshop om systematiske søk.

Innholdet i workshopen skulle dekke 
systematisk søk, men det var også 
interesse for å se hvordan vi underviser 
om søk ved HINN. Vi var i alt 18 
bibliotekarer fra ulike fakultet på 
workshopen, alle med erfaring fra 
undervisning. Det ble interessante 
diskusjoner om behov for å lære 
databasene bedre å kjenne, hvordan søk 
på emneord og tekstord påvirker 
presisjon og fullstendighet i en søkestra-
tegi, og hva det oppleves som utfor-
drende å undervise om. Bibliotekarene 
ved UNZA hadde ulik erfaring med å 
søke gjennom Summon og via fagdata-
baser, og vi fikk diskusjoner om funksjo-
nalitet og brukervennlighet.

Spørsmål om støtte til systematiske 
søk fra biblioteket til fagansatte ble også 
et tema, og motstanden fra flertallet av 
deltagerne mot å gjøre mer enn å 
undervise om søk, var uventet for meg.  
Slik jeg oppfattet bibliotekarene anså de 
seg som undervisere OM søk, ikke 
praktikere som søker. Biblioteklederne 
ved UNZA utfordret sine ansatte på 
dette, og her vil jeg anta det blir 
diskusjoner og kanskje endringer i 
oppgaver for enkelte. Tidligere diskusjo-
ner på egen arbeidsplass om kompetanse 
og selvtillit renner meg i hu, og den jeg 
beundrer mest er bibliotekaren som ikke 
trenger å være verdensmester, men som 
er ærlig på egen kompetanse og ser 
hvordan den kan være nyttig opp mot 
fagansattes behov.

Universitetsbiblioteket inviterte alle 
deltagerne på lunsj, og her fikk jeg 
anledning til å smake på tradisjonelle 
retter som Nshima – en mos laget med 
utgangspunkt i maismel, Ifisashi (malte 
peanøtter og grønnsaker og Buka-fisk.)

Likheter
Universitetsbiblioteket ved UNZA 
underviser studenter om kilder og 
kildebruk og om søk, denne undervis-
ningen er ikke obligatorisk, og heller 
ikke innarbeidet i den enkelte utdan-
ning. Christine Kanyengo og Francina 
Makondo gir uttrykk for at universitets-

biblioteket har for stort fokus på 
undervisning og for lite på forsknings-
støtte.  Hovedutfordringene de ser er på 
den ene siden studentenes manglende 
kritiske tenkning, og på den andre 
bibliotekets manglende forbindelser mot 
fakultetene.  De opplever at universitets-
biblioteket er frakoblet fakultetene, at 
bibliotekets tilbud ikke blir sett som 
relevant av fagansatte og forskere. 
Stipendiater og forskere som forsker-
gruppen møtte, bekreftet denne 
opplevelsen. Stipendiatene kjente ikke 
til bibliotekarenes kompetanse, eller 
bibliotekets tilbud av tidsskrifter og 
databaser, og veilederne så det ikke som 
naturlig å vise til biblioteket.

For å møte disse utfordringene, har 
universitetsbiblioteket etablert en 
informasjonskompetanse-enhet som skal 
jobbe med undervisningsopplegg i 
kilder og kildebruk, og hvordan 
undervisningen bedre kan integreres i de 
enkelte utdanningene. I tillegg arbeider 
de med å etablere en kontaktbiblioteka-
rordning opp mot fakultetene; tanken er 
at kontaktbibliotekaren i større grad kan 
fange opp og målbære fakultetenes 
behov, og i tillegg være en kanal for 
relevante tjenester.  Kanyengo og 
Makondo jobber også med en prosjekt-
søknad for å etablere en tjeneste for 
forskningsdatahåndtering.

Andre faglige fellesinteresser vi var 
innom:
• Undervisningsmetoder, studentaktive 

læringsformer
• Forskningsstøtte
• Kunnskapsbasert praksis
• Open science / Open Access

Både utfordringene og faginteressene er 
kjente, og jeg vil tro mange bibliotekarer 
i universitets- og høgskolesektoren 
nikker gjenkjennende. 

Forskjeller
En bibliotekbruker møtes av en sikker-
hetsvakt ved inngangen til biblioteket, 
og det er ikke lov til å ta med seg sekker 
eller vesker inn. Arbeidsplassene i biblio-
teket er beregnet på individuelt arbeid, 
og bibliotekarene på workshopen sukket 
henført over bildene fra biblioteket i 
Elverum som viser gruppearbeidsplasser.

Andre møter viste tydeligere forskjel-
lene mellom Norge og Zambia, jeg 
kommer aldri til å glemme barna på 
sykehusavdelingen for under- og 
feilernæring, det er nesten 50 % av barn 

under 5 år som ikke vokser som normalt 
i Zambia. Vi besøkte også Paediatric 
Center of Excellence og fikk innblikk i 
deres forskning på barn og unge med 
HIV-infeksjon. Antall barn med 
HIV-infeksjon synker, men UNICEF 
oppgir at det ble diagnostisert 7300 nye 
tilfeller i aldersgruppen 0-14 i 2017.  

Hva skjer videre?
Høgskolen i Innlandet har allerede et 
samarbeidsprosjekt med UNZA om 
lesing og skriving i flerspråklige sam-
menhenger, og kanskje kan vårt besøk 
resultere i et helsefaglig forskningspro-
sjekt. 

Fra begge bibliotek er det ønske om 
å fortsette samarbeidet, vi diskuterer nå 
form og retning. Kanskje blir det en 
felles presentasjon, kanskje en felles 
artikkel? Uansett er det verdifullt å få 
nye perspektiv på egen hverdag og 
praksis.

UNIVERSITETET I ZAMBIA
• Etablert 1965
• Ca. 35.000 studenter
• 2000 ansatte

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
• 49 ansatte
• 3 bibliotek  

Hovedbibliotek (åpent for alle), 
Medisinsk bibliotek, Veterinær-
bibliotek

• Åpningstider  
08.30–23.45 (mandag–lørdag), 
08.30–21.45 (søndag) 

VIL DU LESE MER
• IFLA. Library map of the world: 

Zambia. https://librarymap.ifla.org/
countries/Zambia#

• Makondo, F. N. S., Kanyengo, C. W. 
& Kakana, F. (2018). Online search 
behaviour of University of Zambia 
Library and Information Studies 
students. Library Hi Tech.  
https://doi.org/10.1108/ 
LHT-03-2017-0058
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Nasjonalbiblioteket deler ut 
ulike former prosjektmidler til 
bibliotekene. Fra 2015 har det 
årlig vært satt av 48,5 millioner 
i tippemidler til bibliotek-
utvikling. De neste fire årene 
skal en del av dette brukes til 
tiltak under overskriften «aktiv 
formidling».  Spørsmålet er 
selvsagt om denne satsingen 
vil gi resultater?

SVEIN ARNE TINNESAND 
AVDELINGSDIREKTØR 
NASJONALBIBLIOTEKET

Når de tre statsrådene fra Kultur- og 
kunnskapsdepartementet i den nye 
nasjonale bibliotekstrategien skriver i 
innledningen at: Vi skal være stolte, men 
aldri fornøyd. Når 54 prosent av befolknin-
gen brukte et bibliotek i 2018 betyr det 
samtidig at nesten halve befolkningen ikke 
gjorde det, viser det at de har store 
ambisjoner på vegne av bibliotekene. 
Bibliotekene skal i løpet av strategiperio-
den ha nådd ut til en større del av 
befolkningen enn hva de gjorde ved 
evalueringen av den forrige bibliotekstra-
tegien. Statsrådene sier videre at regjerin-
gen i strategien tar strategiske grep for å 
bidra til at bibliotekene og bibliotekarene 
skal nå frem til flere også de som ikke selv 
oppsøker biblioteklokalet.

En bibliotekstrategi for aktiv formidling 
Det viktigste virkemidlet som for 

dette i strategien, vil være at bibliotekene 
kan satse på nye tiltak når det gjelder 
aktiv formidling. I skrivende stund har 
Nasjonalbiblioteket 150 søknader om 
midler til aktiv formidling på tilsammen 
44 millioner kroner. Midlene som det 
søkes om er beskrevet i Nasjonal biblio-
tekstrategi 2020 -2023 på følgende måte:

Folkebibliotekenes formidlingsan-
svar ble understreket da bibliotekloven 
ble endret i 2014. Det ble da fremhevet 
at folkebibliotekene skal arbeide med 
aktiv formidling. I strategiperioden skal 
det satses på å styrke bibliotekenes og 
bibliotekansattes arbeid med å formidle 
det store mangfoldet i bibliotekenes 
samlinger. Nasjonalbiblioteket vil derfor 
lyse ut egne midler til formidling. Målet 
er å nå nye bibliotekbrukere, få flere til å 
lese og å øke utlånet. Det er folke- og 
fylkesbibliotekene som kan søke på disse 
midlene. Målet er videre at folkebiblio-
tek skal bygge erfaringer, kompetanse og 
teste ut nye metoder for formidling, 
som på sikt kan inngå i bibliotekenes 
daglige drift. I et langsiktig perspektiv 
skal aktiv formidling av bibliotekenes 
innhold bidra til å styrke bibliotekene 
som folkeopplysnings- og dannelsesin-
stitusjoner, samt nå ut til nye brukere.

Det er meningen at det skal deles ut 
midler til dette formålet i hele strategiperi-
oden, målet er at flere skal bli kjent med 
og gjøre bruk av bibliotekenes innhold. 
Årets utlysning favnet bredt ved å si at:

Det kan søkes støtte til tilretteleg-
ging og formidling av litteratur og 
kunnskap til et mangfold av målgrup-
per, til oppsøkende bibliotektjenester 
eller til formidling med digitale virke-
midler eller av digitalt innhold. (...) Det 
er ikke et krav at aktiviteter og tiltak er 
nye og uprøvde, men tiltak som bringer 

biblioteket, litteratur 
og lesing til nye 

grupper og/
eller ut av 
bibliotekrom-
met vil bli 

særlig prioritert.
Spørsmålet 

som vi stilte oss 
innledningsvis 

var om en slik satsing vil gi resultater. 
Det korte svaret er at det vet vi ikke. Det 
vi har er erfaringene fra arenasatsingen 
som ble gjort i forrige strategiperiode.

I Bok og bibliotek nr. 5-2019 kan vi 
lese Toril Åbotnes Iversens artikkel med 
overskriften «Det lønner seg å søke 
arenamidler». Artikkelen bygger på 
hennes masteroppgave i bibliotek- og 
informasjonsvitenskap fra OsloMet i 
2019 med tittelen Bibliotekutvikling med 
arenamidler. I masteren har hun gått 
gjennom søknadene som ble sendt inn på 
hovedsatsingsområdet i forrige bibliotek-
strategi. Konklusjonen hennes er entydig, 
bibliotekene har hatt stor nytte av å være 
med på denne satsingen. Master-
oppgaven bekrefter langt på vei de 
funnene som ble lagt fram i evalueringen 
av forrige strategi og som gjenspeiles i 
den offisielle bibliotekstatistikken. En 
felles innsats gjennom prosjektmidler og 
satsing på kompetanse gir gode resultater. 
Når vi legger til at bibliotekstatistikken 
viser at antall besøkende økte med 11% i 
strategiperioden og andelen av befolknin-
gen som brukte bibliotekene steg fra 40 
til 54% i samme periode er det ganske 
klart at bibliotekene lykkes med å trekke 
til seg flere brukere. 

Målet denne gangen er at formid-
lingssatsingen ikke bare skal vises i form 
av økt besøk. Det er også mål at 
bibliotekenes utlånstall skal stige. Om 
fire vil vi kunne finne ut om satsingen 
på aktiv formidling har vært like 
vellykket.  

Litteratur
Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023  
– Rom for demokrati og dannelse  
https://bibliotekutvikling.no/nasjonal- 
bibliotekutvikling/nasjonal-bibliotekstrate-
gi-2020-2023-rom-for-demokrati-og-dannelse/

Rapport evaluering av nasjonal bibliotek-
strategi 2019 https://bibliotekutvikling.no/
arkiv/nasjonal-bibliotekstrategi-2015-2018/

Bibliotekutvikling med arenamidler.  
En undersøkelse av søknader sendt til  
Nasjonalbiblioteket i strategiperioden 
2015-2018 https://oda.hioa.no/nb/item/
bibliotekutvikling-med-arenamidler-en- 
undersokelse-av-soknader-sendt-til- 
nasjonalbiblioteket-i-strategiperioden- 
2015-2018
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Avlyste SIAN-møte på Deichman
Or ga ni sa sjo nen Stopp Is la mi se rin gen av Norge (SIAN) fikk opp rin ne lig til la tel se til å 
leie lo ka ler på Deich man Ma jor stu en for å gjen nom fø re sitt års mø te. Det te fikk mye 
opp merk som het i so si a le me di er, som før te til at mø tet ble av lyst. Deich man skrev 
føl gen de i en pres se mel ding: «De sik ker hets mes si ge hen syn, både for lå ner ne og for 
SIAN, til si er at det ikke er for svar lig å opp rett hol de mø tet hos oss. Det plan lag te 
mø tet skul le hol des i mer åp en tid, og de siste da gers of fent li ge dis ku sjon har ført til 
at vi vur de rer ri si ko en for uøns ke de hen del ser og fø lel sen av utrygg het for våre 
lå ne re som høy. Vår prin si pi el le hold ning står fast: Alle or ga ni sa sjo ner skal li ke be-
hand les når det gjel der fore spørs ler om bruk av bib lio te ket, det gjel der uav hen gig 
av om bib lio te ket de ler or ga ni sa sjo nens ver di grunn lag så len ge yt rin ger i bib lio tek-
rom met er in nen for norsk lov.»  ■

Sik tet for drap et ter bib lio tek brann
To brann menn om kom da de for søk te å sluk ke en brann på et of fent lig bib lio tek i 
Ca li for nia. Nå er 13-år in ge ne som mis ten kes for å ha star tet bran nen, sik tet for 
drap. De to gut te ne ble på gre pet et ter å ha blitt sett lø pen de fra ste det. «Et ter forsk-
nin gen le det oss til to 13 år gam le lo ka le inn byg ge re som har vært fast be stem te på 
å star te den ne bran nen», sier po li ti sjef Eric Korutil til avi sen Sac ra men to Bee. De to 
gut te ne skal nek te å ha noe med bran nen å gjø re, og sit ter fengs let inn til vi de re. 
Si den gut te ne er un der 14 år gam le, kan de et ter ny li ge lov end rin ger ikke retts for  føl-
ges på sam me måte som voks ne, skri ver The Washington Post.  ■

Slik var 2019 for 
Ringerike biblioket
Med pro sjekt mid ler fra Na sjo nal bib-
lio te ket og be vilg ning fra kom mu ne-
sty ret kun ne Rin ge ri ke bib lio tek fei re 
bok å ret 2019 med hele 170 
ar ran ge men ter for både barn og 
voks ne. Også ut lå net var det fart i: 
over 84.000 lån te bø ker, ebø ker og 
and re me die en he ter. Det ut gjør 2,8 
lån per inn byg ger. Topp lis ta over 
ut lån te bø ker for voks ne do mi ne res 
av krim, men helt på topp tro ner Lars 
Myttings Søs ter klok ke ne. Rin ge ri kes 
barn har lagt sin elsk på Kibuishis 
gra fis ke ro ma ner, som ale ne står for 
de fire mest ut lån te tit le ne fra 
bar ne av de lin gen.  ■

Jon Fosse kan vinne 
internasjonal pris
Jon Fosse er no mi nert til Den 
in ter na sjo na le Man Booker-pri sen for 
før s te band i Septologien, Det and re 
nam net som kom ut i fjor haust. 
Pri sen er ein av ver das mest 
pre sti sje fyl te lit te ræ re prisar og vert 
delt ut til den beste skjønn lit te ræ re 
boka om sett til eng elsk i fjor. 
Vinnaren vert kåra 19. mai. Pri sen er 
på 60 000 pund. Tidlegare har ber re 
ein annan norsk forfattar vore 
no mi nert til den ne pri sen: Roy 
Jacobsen for De usyn li ge. 
Septologien er eit suggererande og 
stor slått ro man verk om kva kunst er, 
om Gud, al ko ho lis me, venn skap og 
tida som går.  ■Nor disk råds lit te ra tur pris 2020

13 nor dis ke ro ma ner, no vel ler og dikt sam lin ger er no mi nert til Nor disk råds lit te ra-
tur pris 2020. Vin ne ren of fent lig gjø res i ok to ber un der Nor disk råds pris ut de ling i 
Rey kja vík. Fra Norge er Den gode ven nen av Bjørn Es ben og Vi er fem av Ma tias 
Faldbakken no mi nert. Nor disk råds lit te ra tur pris har blitt delt ut si den 1962 til et 
skjønn lit te rært verk som er skre vet på et av de nor dis ke språke ne. Det kan være en 
ro man, et dra ma, en dikt sam ling, en no vel le sam ling el ler en es say sam ling som 
opp fyl ler høye lit te ræ re og kunst ne ris ke krav. Hen sik ten er å øke in ter es sen for det 
nor dis ke kul tur fel les ska pet og det nor dis ke mil jø sam ar bei det samt å aner kjen ne 
fram stå en de kunst ne ris ke og mil jø mes si ge inn sat ser.  ■

Ole Ivars byr opp til dans i gamle Deichman
Det gam le ho ved bib lio te ket på Ham mers borg steng te dø re ne 
for godt 30. de sem ber et ter 86 års drift som ho ved bib lio tek. I 
ja nu ar ble det kjent at PR- og kom mu ni ka sjons by rå et The Oslo 
Way skal drifte det tid li ge re ho ved bib lio te ket fra mars og ut 
juni. Ut over vå ren blir det after noon tea på 17. mai, kor sang 

med Bir ke lun den manns kor, klubb kon sep tet Si lent Dis co Club 
og DJ-kvel der. Det blir også fle re live pod kast-sen din ger, og 
noen luk ken de ar ran ge men ter for uli ke even ter og kon fe ran ser. 
21. mars blir det kon sert med dan se ban det Ole Ivars, sam men 
med Bjørns Orkester.  ■
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Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

Send løsningen (den markerte setningen)  
til odd.letnes@bokogbibliotek.no – bli med  
i trekningen av et gratis årsabonnement  
på Bok og Bibliotek. Lykke til!

KRYSSORD I KONKURRANSE

Løsningen på kryssordet i nr 1-2020 var:  
«Ungdom har rustet seg til rumpeldunkkamp»

Vinneren ble Lilly Erna Gjernes. Vi gratulerer!
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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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Bok og Biblioteks redaksjonsråd
Magnhild Johansen, biblioteket, Bodin vgs, Bodø

Line Nybakk Akerholt, UB, Universitetet i Oslo

Kristin Elisabeth Røijen, Læringssenteret, OsloMet.

Åse Kristine Tveit, OsloMet, avd ABI

Joep Aarts, Buskerud fylkesbibliotek (permisjon)

Send oss gjerne en tekst
Bok og Bibliotek tar gjerne i mot tekster til bladet og  
www.bokogbibliotek.no. Tekster og bilder sendes som vedlegg  
til epost, fortrinnsvis med så lite typografisk formatering som mulig.

Debattinnlegg og kommentarer som ikke er bestilt, blir vanligvis ikke 
honorert. Dersom annet ikke blir avtalt, forbeholder vi oss retten til å  
publisere artikler og bilder både på papir og på Bok og Biblioteks nettsted.

Stoff kan sendes til:
odd.letnes@bokogbibliotek.no eller redaksjon@bokogbibliotek.no
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Akterutsegla  
nynorskforakt

Procom Music AS er leverandør av lyd- og lysutstyr. 
Vi skreddersyr systemer med brukertilpasset styring. 

Dette gjør utstyret lett tilgjengelig for alle ansatte og tar bort 
vanskelige tekniske hindringer, uten å redusere kvaliteten. 

Velg det enkle - velg Procom Music AS 

PROCOM MUSIC AS 
www.procom.no 

Et siste farvel 
fra Hammersborg

Bli med NBF til Frankrike
– Jeg er opptatt av at du 

må ta valg

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
BOK OG BIBLIOTEK

        Nr. 3–2019– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Det er mye folkehelse-  
arbeid i et bibliotek

Returadresse: 
Bok og Bibliotek  

c/o Media Digital AS
Postboks 424, Sentrum, 0103 OSLO

Spennende interiør  
øker sjansen for gode  
leseopplevelser

Bibliotekrom 
må lokke folk inn

Bibliotekar-
utdanning
i ny drakt

Jeg skammet 
meg over 
ambisjonene 
om å bli  
forfatter

Vi ønsker  
alle lesere en 

riktig god sommer!
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Ny bibliotekstrategi

LES OG LYTT PÅ

BOKMAGI
Hold kamera på telefonen 

over QR-koden og kom 
direkte til tilbudet

OVER  
40 

SPRÅK

Polylino er en digital boktjeneste for barnehagen og virksomhet rettet mot 
barnehagen i kommunen. Alle bøker i appen er innlest på norsk og mange av 
bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk! Alle barn bør få oppleve 
bøkenes magi, på sitt språk! 

Ta gjerne kontakt med vår kunderådgiver, Andrè Rostad, for å høre mer:
andre.rostad@polylino.no  // tlf: 939 13 416

TEST
 GRATIS
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Kampen mot 
bulls**t

Studietur til Stockholm
Kaj Skagen 

– Ut i striden igjen

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Scan QR-koden og kom 
direkte til tilbudet

LES OG LYTT
PÅ

BOKMAGI 

Polylino er en digital boktjeneste for barn i barnehage. Bibliotek kan bruke
appen i virksomhet rettet mot barnehagebarn. Alle bøker i appen er innlest på 
norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk. Alle 
barn har rett til å oppleve bøkenes magi, på sitt språk! 

Ta gjerne kontakt med vår kunderådgiver, Andrè Rostad, for å høre mer:
andre.rostad@polylino.no  // tlf: 939 13 416

TEST
 GRATIS

BØKER PÅ OVER

40 SPRÅK

BOK OG BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK           NR. 1–2020

        Nr. 1–2020

40 innholdsrike år

Siste reis med bokbussen

Årets bibliotek 2019Økofeminisme og klima

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Scan QR-koden og kom 
direkte til tilbudet

LES OG LYTT
PÅ

BOKMAGI 

Polylino er en digital boktjeneste for barn i barnehage. Bibliotek kan bruke
appen i virksomhet rettet mot barnehagebarn. Alle bøker i appen er innlest på 
norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk. Alle 
barn har rett til å oppleve bøkenes magi, på sitt språk! 

Ta gjerne kontakt med vår kunderådgiver, Andrè Rostad, for å høre mer:
andre.rostad@polylino.no  // tlf: 939 13 416

TEST
 GRATIS

BØKER PÅ OVER

40 SPRÅK



Scan QR-koden og kom 
direkte til tilbudet

LES OG LYTT
PÅ

BOKMAGI 

Polylino er en digital boktjeneste for barn i barnehage. Bibliotek kan bruke
appen i virksomhet rettet mot barnehagebarn. Alle bøker i appen er innlest på 
norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på 50 andre språk. Alle barn 
har rett til å oppleve bøkenes magi, på sitt språk! 

Ta gjerne kontakt med vår kunderådgiver, Tommy Berge, for å høre mer:
tommy.berge@polylino.no  // tlf: 408 08 603

TEST
 GRATIS

BØKER PÅ OVER

40 SPRÅK
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Endelig nytt hovedbibliotek

På lånte truger

Bibliotek uten Atekst?ABM-us vekst og fall

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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