BOK OG BIBLIOTEK
NR. 3–2020

BOK OG BIBLIOTEK
– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Nr. 3–2020

Bok og Bibliotek
ønsker alle lesere
Skal biblioteket være
en møteplass for
hatefulle ytringer?
Her er vårens viktigste dokument

Her er vårens viktigste dokument
Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det
under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarfor-

bundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en.
Her er hovedtrekkene.
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Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK
RÅD OG VEILEDNING TIL FOLKEBIBLIOTEK
OG SKOLEBIBLIOTEK UNDER
KORONAVIRUSUTBRUDDET (COVID-19)
VÅREN 2020.

Kreativt i koronatid

Viktig dokument

NORSK BIBLIOTEKFORENING
BIBLIOTEKARFORBUNDET

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening
med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle
nettsider som FHI, Helsedirektoratet,
Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige
ressurspersoner i biblioteksektoren.
Smitter bøkene?

Dette har vært et av de store spørsmålene
i de to månedene hvor biblioteker har
prøvd forskjellige løsninger for å holde
kontakt med sine lånere. Noen har tatt
imot bestillinger digitalt og satt bøker i
poser og kasser på egnet sted. Når bøkene
har kommet tilbake, har noen praktisert å
sette dem i karantene.
I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at risiko for
indirekte smitte fra bøker er lav. Det å
iverksette spesielle tiltak som å sette
bøkene i karantene eller rengjøre bøkene
på grunn av covid-19 er ikke nødvendig.
Et generelt godt renhold av alle flater og
felles berøringspunkter er viktige tiltak.»
Men ting skjer fort og verden endrer
seg. Et blad som dette har en viss trykketid. Når du leser dette, kan enkelte råd
ha blitt endret eller man har funnet ut at
praktisk arbeide og bruk gjorde at man
endret praksis. Uansett, her er de grove
trekkene i smittevernveilederen. Som det
står i innledningen:

Portrett: Sofi Oksanen

Tilpasses lokale forhold

«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller
på bibliotek, og rådene i denne veilederen
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Bok og Bibliotek
i koronatider
I den perioden hvor stoffet til denne
utgaven har blitt til, har bibliotekverdenen,
som mye av samfunnet ellers, vært stengt.
Jeg har alltid syntes det er viktig å formidle
fra prosjekter og aktiviteter ute i bibliote
kene, men denne gangen ble det vanskelig
å lage slike reportasjer, siden det ikke var
mulig å reise rundt i landet. Det var heller
ikke bare å sende epost til en biblioteksjef
og avtale et møte for å dekke en aktivitet.
Men det har blitt mye bibliotekstoff i denne
utgaven likevel. Vi har snakket med en
rekke biblioteksjefer omkring i landet for å
få en statusrapport fra bak kulissene, vi har
også hentet inn artikler som ser på
bibliotekene i Sverige og Danmark i en
koronatid. Jeg har også vært nysgjerrig på
hva koronakrisen kan ha fått får betydning
for folks lesing og lesevaner. Vi har derfor
spurt en rekke kulturpersonligheter om
dette, og fått mange spennende svar og
synspunkter, som alt i alt gir en spesielt
vinklet litteraturformidling.
Midt i det hele dukket det også opp en
større debatt, som ble utløst av Joron Pihls
debattinnlegg på www.bokogbibliotek.no
– «Folkebiblioteket – en møteplass for
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hatefulle ytringer?» (21.4.2020). Nye
stemmer i debatten er: Ragnar Audunson,
Vidar Lund, Toril Høimyr og Knut Skansen,
pluss de seks biblioteksjefene i storbyene.
Når dette bladet ligger på bordet ditt, kan
det ha skjedd en del i bibliotek-Norge siden
deadline (25. mai). Uansett gir koronastof
fet i denne utgaven et spennende bilde av
hvordan bibliotekene i Norge kastet seg
rundt og fant nye måter å utføre samfunns
oppdraget på, til tross for mer eller mindre
stengte dører. Hva som skjer utover
sommeren, er vanskelig å si. Men jeg er
veldig interessert i glimt fra bibliotek-Norge
i en tid hvor myndighetene nå slakker av på
de strengeste tiltakene. Så ta bare kontakt
hvis du har noe interessant å fortelle.
Med dette ønsker jeg alle lesere
en riktig god sommer!

odd.letnes@bokogbibliotek.no

NOTISER I BIBLIOTEK

KLIPPARKIVET
Nesten-ulykke på Deichman Bjørvika
I slutten av april var en glassrute på flere hundre kilo i ferd med å falle ned fra
Deichmans nye hovedbibliotek i Bjørvika. Politiet sperret av området mens fagfolk
ankom med kran. «Fagfolk på stedet jobber med å få bore hull i plata for å få den
sikrest mulig ned. De vurderingene som er gjort av fagfolk på stedet, er at det ikke
lar seg gjøre å sette den på plass», sa operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2. ■

Verdens første heldigitale undervisningsdag
Mandag 16. mars 2020 går inn i historien som en av de store digitale milepælene
for Norge. Med stengte skoler, universiteter og høyskoler skulle alle elever og
studenter få digital undervisning. Det var knyttet stor spenning til hvordan
systemene ville takle den store pågangen. Resultatet? «Det har gått bra, og det er
vi svært lettet over! 16. mars 2020 har vært verdens første heldigitale
undervisningsdag for en nasjon, og datoen vil skrives inn i historiebøkene», sier
administrerende direktør i Uninett, Tom Røtting i en pressemelding. ■

Haustar koronarelaterte nettsider
Nasjonalbiblioteket legg no ned eit stort arbeid i å hente ned norske nettsider
som handlar om koronapandemien. Arbeidet starta allereie tidleg i mars, og
omfattar meir enn 700 nettsider. «Netthaustingsteamet vårt brukar no alle
ressursar for å hente ned koronarelaterte sider på nettet», seier nasjonal
bibliotekar Aslak Sira Myhre. «Dette arbeidet vil sikre at framtidas forskarar,
journalistar og andre som lurer på korleis Noreg handla og takla koronaen
i 2020, vil få eit rikt materiale å jobbe med. No sikrar vi ein god felles
hukommelse på dette feltet òg». (Pressemelding) ■

Deichman med ny e-bokapp
Etter at Oslos biblioteker måtte stenge, og utlån av papirbøker måtte opphøre,
merket Deichman en tydelig økt etterspørsel etter e-bøker. Derfor lanserte de
appen Allbok. «Vi kjøper nå inn mange flere, nye bøker til e-bokbrukerne våre,
med verdifull økonomisk støtte fra Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi oslofolk et
enda bedre e-boktilbud, både under koronasituasjonen og for framtiden», sier
Deichmans biblioteksjef Knut Skansen. ■

Gratis filmstrømming med bibliotekkortet
Flere norske bibliotek tilbyr nå gratis spillefilm til sine lånekunder via strømme
tjenesten Filmoteket. Tjenesten er gratis for lånerne, men biblioteket betaler 25
kroner per lån. Pengene går til filmens rettighetshavere – blant annet gjennom
TONO som forvalter filmkomponisters rettigheter. «Dette er et strålende tilbud fra
bibliotekene. Gratis film til bibliotekets brukere og rimelig vederlag til rettighets
haverne i inn- og utland – det er en vinn-vinn-situasjon», sier Inger Elise Mey,
direktør for Online Media i TONO, i en pressemelding. ■

Bøkene må
i karantene
Mens biblioteka var stengde under
koronakrisa, var det fleire bibliotek
som tilbaud takeaway-lån. Blant dei
var biblioteket på Norheimsund i
Kvam herad. «Dei som vil låna bøker
sender oss ein e-post. Vi finn fram
bøkene og pakkar dei i ein pose. Så
legg vi dei utanfor biblioteket, der
dei kan hentast innanfor eit tidsrom»,
forklarer biblioteksjef Ragna Helene
Soldal til NRK. Innleveringa skjer ved
at dei som vil levera tilbake bøker
puttar dei i ei luke i veggen. Dei
tilsette på biblioteket tar på seg
gummihanskar og hentar bøkene.
«Bøkene går rett til vask. Så blir dei
merkte med dato for innlevering, og
sette i to vekers karantene», seier
biblioteksjefen. ■

Korreksjon
Meldinga mi av Tore Linné Eriksens
Afrika-bok i siste nr. av Bok og
Bibliotek inneheld eit par feil.
Den eine er påstanden om at den
franske «postkoloniale» valutaen
Eco, eller C.F.A., som det burde stått,
ikkje er nemnt i boka. Men det er
den; det var ein lapsus frå mi side.
(Eco er ein nyskaping frå eit år eller
to sidan, og blir sagt å vere mindre
fransk-sjåvinistisk enn C.F.A.)
Punkt to: Det står at Eriksen gir
eit altfor sympatisk bilete av
Nkrumahs regime i Ghana. På
grunna av at boka gode grunnar ikkje
alltid blei lesen rett fram frå perm til
perm, er Eriksen høgst kritiske
avsnitt om dette regimet dessverre
blitt oversett.
■ Jon Langdal
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BOK I BIBLIOTEK I KORONAENS TID

Bibliotek
i koronaens tid
– hva skjer i biblioteket akkurat nå?

Vi har stilt et utvalg biblioteksjefer disse to spørsmålene på
epost, og takker for svarene. Fristen for å svare var satt til
1. mai. Denne utgaven av Bok og Bibliotek gikk til utsending
12. juni. Det betyr at mye kan ha skjedd på nesten halvannen
måned. Disse rapportene gir i alle fall interessante glimt fra
koronakrisens første fase.
1.	Hva skjer i biblioteket akkurat nå? (Et åpent spørsmål, hvor det går an
å fortelle litt om en eller noen få typiske aktiviteter.)
2.	Tror du tiden med koronastengte bibliotek kommer til å sette varige spor,
og i så fall på hvilken måte? (Er det for eksempel noe dere vil gjøre mer av
eller mindre av, eller på en annen måte?)
ODD LETNES tekst
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BIBLIOTEK I KORONAENS TID I BOK

– men det er ikke sikkert at vi ser helt
klart konturene av dette enda.

Alta bibliotek
Sonja-Kristin Granaas

1

Sør-Varanger Telefonmøter er nok det som vil bli mye mer benyttet i framtiden – det spares mye
penger og tid, og her i Finnmark gir jo dette store utslag, sier Dagfinn Gjerde. (Foto: Privat)
.

Sør-Varanger bibliotek
Dagfinn Gjerde

1

Sør-Varanger bibliotek har vært
heldig og fikk i gang en utlånsord
ning uka før påske. Vi fikk til et
«De ringer – vi bringer»- opplegg. Det
resulterte i at 106 lånere fikk hjem på
døra ca 450 bøker før påske. For å få
dette til måtte vi lage en plan som også
vurderte muligheten for smitte gjennom
aktiviteten, Først fikk vi nei fra kommu
nens beredskapsgruppe, men etter noen
dager og nytt påtrykk fikk vi allikevel ja
til opplegget, som er inspirert av det som
ble gjort i Arendal. Vi har lagt opp til tre
dager med registrering av bestillinger og
to dager med utkjøring av bøker. Vi skal
fortsette med denne tjenesten da alle
kommunale bygg fortsatt vil være stengt
en stund fremover. I tillegg skal vi lage en
plan klar for begrenset åpning som skal ta
høyde for smittefare som skal ligge klar til
den dagen vi får grønt lys for dette.
I tillegg streamer vi foredrag på en
fast dag i uka (tirsdager) med lokale
forelesere og med lokalhistoriske temaer.
I tillegg har vi lagt ut noen eldre
arrangementer som vi selv har filmet fra
tidligere anledninger. Vi har også hatt
fagmøter/personalmøter via Messenger
de ukene vi har holdt oss hjemme. Hos
oss er det flere som er i risikogruppen og
som veldig raskt ble sendt hjem da det
hele startet. En av våre ansatte har vært i
biblioteket og gjort forefallende arbeid i
tillegg til noen større oppgaver.

2

Er litt forbauset over at vi har fått
til en aktivitet selv under disse
strenge forutsetningene. Telefon
møter er nok noe som vil bli mye mer
benyttet i framtiden – det spares mye
penger og tid, og her i Finnmark gir jo
dette seg store utslag. Tror at en av
konsekvensene av koronakrisen er at
BookBites får et kraftig oppsving – det
ser vi jo allerede! Er helt sikker på at
intet vil være det samme etter denne
krisen – at det vil også bety noe for
bibliotekene på en eller annen måte

Vi fikk heldigvis tommel opp for
take-away-bibliotek rett før påske,
og etter noen uker med fullsten
dig stillstand, kunne vi sette i gang med
noe som minner om bibliotekdrift. Det
var mange bestillinger før påske, men nå
leverer vi ut mellom 15-20 bokbestillin
ger per dag. Til uka starter vi opp
arbeidet med å få en godkjenning om en
gradvis gjenåpning av biblioteket for
våre lånere.
Barnebibliotekarene pluss vår
«PR-sjef» startet umiddelbart opp en
Snapchat-gruppe for biblioteket, der de
legger ut en daglig leseutfordring og en
ukentlig aktivitetsutfordring. I tillegg
kommer de med boktips, lager quiz, og
legger ut relevant info for barn og unge i
koronatider på Snap-kanalen. Vi har fått
mange følgere, ca. 350 stykker, og vi har
fått flott respons med bilder og filmer,
som viser at det er mange barn og
familier som har latt seg inspirere til å
delta i aktivitetene våre. Barnebibliote
karene har laget og publisert eventyr
stunder digitalt, de har flere eventyr
stunder som er ferdigprodusert, men her
må vi vente på godkjenning/tillatelse fra

Alta Snapchat ble en viktig kanal for ulike typer formidling under koronastegningen, forteller
Sonja-Kristin Granaas. (Foto: Bok og Bibliotek)

I

BOK OG BIBLIOTEK 3–2020 7

BIBLIOTEK I BIBLIOTEK I KORONAENS TID

forlag/forfatter.  
En av våre ansatte har også gjort et
dypdykk i vår lokalhistorie, laget en
oversikt over nettressurser på www.
bokhylla.no, som er nyttig for den som vil
vite mer om vår lokale historie, i tillegg ser
han nærmere på kongeskjøtene i Alta og
publiserer fortløpende på https://kongeskjotene.blogspot.com/2020/03/innledning.html  Det er jo litt på siden av det
som ville vært prioritert hvis alt hadde
vært som normalt, men akkurat nå er det
jo mulighet til å teste ut og publisere
digitalt innhold, og det er nyttige erfarin
ger å ta med videre.
Tid til overs har også fått kreativite
ten til å blomstre i form av diverse
malearbeid og oppgradering av bibliote
kets inventar, blant annet har den
samiske billedbokkrybba fått et tak med
malekosten, og vi er svært fornøyd med
resultatet. Vi er også fornøyd med at vi
har fått markert Verdens bokdag med
egenprodusert innhold. Vi laget et
program for dagen, og dette ble publi
sert på noen av våre digitale plattformer;
eventyrstund med vår barnebibliotekar
Annelene T. Steine, hilsen fra Villmarks
barna, og slipp av eldre lokalhistorisk
materiell, som har blitt digitalisert av
Ole David Østli, som også har laget en
flott intro til kildematerialet. Mer om
det finnes på vår Facebookside.

2

Mindre reising og flere møter som
gjennomføres digitalt. Forhåpentlig
vis vil man videreføre at konferanser,
fagseminarer og kulturarrangementer kan
strømmes, og det vil jo være bra i et
miljøperspektiv, men også i et demokratisk
perspektiv. Det er mange bibliotek per
dags dato, som ikke har ressurser i form av
tid (biblioteksjef på reise innebærer gjerne
stengt bibliotek) og penger (i Finnmark
har vi høye reiseutgifter) til å delta på
konferanser og fagseminarer på grunn av
stram kommuneøkonomi. Når møter
foregår digitalt, har også geografiske
avstander mindre betydning, lærende
fellesskap og samarbeidsprosjekter kan
gjennomføres uavhengig av hvor bibliote
ket befinner seg.
Vi blir flinkere på å formidle digitalt
innhold til våre lånere. Akkurat nå gis
det ulike incitamenter til at bibliotekene
kan produsere digitalt innhold, og det
blir en nødvendig satsning, siden vi må
tenke annerledes rundt våre arrange
menter, men den største utfordringen er
hvordan vi skal ivareta møteplassfunk
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Tromsø Jeg tror eventuelle varige endringer vil være veldig avhengig av hvordan ting utvikler seg
videre, sier Mona Magnussen. (Foto: Tromsø bibliotek og byarkiv)

sjonen. For oss handler biblioteket i stor
grad om å være en fysisk møteplass og et
værested i lokalsamfunnet, og jeg er aller
mest bekymret for at vi ikke klarer å
finne løsninger for denne delen av drifta
med det første, og det rammer flere av
våre brukergrupper hardt.

Tromsø bibliotek og byarkiv
Mona Magnussen

1

På Tromsø bibliotek og byarkiv
har vi åpnet «hentebibliotek» fra
alle enheter (hovedbibliotek og to
filialer). Det vil si at lånere kan bestille
bøker på nett eller over telefon, og
komme å hente i døra på biblioteket. Vi
har også etablert en utkjøring for de
som ikke kan komme til biblioteket (de
som er i risikogruppe eller som er i
karantene). Så jobber vi med arrange
ment og digitale løsninger. Der har vi
ikke kommet så langt ennå, og er
fremdeles i tenkeboksen på hva slags
type arrangement vi har kompetanse og
ressurser til å gjøre på en god måte. Som
det nå er, har vi valgt å dele andres
digitale arrangement i stor skala og
heller jobbe fram gode anbefalinger på
allerede etablerte nett-tilbud som vi har
eller som finnes gratis tilgjengelig andre
steder (BookBites, Filmoteket, Karanteket osv).

2

Ja – det tror jeg. Vi har sett at vi
kan komme raskt over på digitale
flater når vi må, og derfor tror jeg
at vi vil ha en lavere terskel og en større
vilje til å tilby mer over nett etter dette
av både tjenester og materiale. Arbeids
form med møter over Teams, som vi har
gjort lite av her, har vi jo også sett at
virker godt og at kan være et fint
alternativ til fysiske møter. Det tror jeg
derfor vi vil ser mye mer av.
For øvrig er det vanskelig å si, synes
jeg. Vi står midt i situasjonen og det er
ennå svært usikkert hvor lenge restrik
sjoner vil vare, hvor lenge folk vil være
engstelige for viruset og hva som faktisk
blir utfallet av pandemien. Jeg tror
eventuelle varige endringer vil være
veldig avhengig av hvordan ting utvikler
seg videre.

Stormen bibliotek, Bodø
Trud Berg

1

I Stormen bibliotek er det mye
aktivitet, i en helt ny hverdag.
Utlånskonseptet «klikk-vent-hent»
har fått en varm mottakelse hos våre
brukere. Vi har valgt en løsning der
lånerne kan bestille via app, hjemmeside
eller mail, og der bibliotekarene henter
lån på hylla, legger i poser og setter i
den provisoriske henteskranken vår, rett

BIBLIOTEK I KORONAENS TID I BIBLIOTEK

Bodø Fra venstre: Christo Stangness, musiker, Elin Fostvedt, bibliotekar, Sissel Hughes, bibliotekar og
leder samlingsutvikling, Trud Berg, leder, samt Stian Hansen, kurator. Foto: Eirik Bjarghov, produsent

innenfor hovedinngangen i biblioteket.
Vi har åpent mellom 11 og 18 alle
hverdager, og også noen timer på lørdag.
Kundene kan hente hos oss når det selv
passer dem, innenfor disse åpningsti
dene. Ved innlevering har bøkene tre
dagers karantene, før de kjøres gjennom
innleveringsmaskinen, og er klare for
nytt utlån. Vi fikk jo etter oppstart
beskjed om at karantene antakelig er
helt unødvendig, men vi har likevel
fortsatt med dette, da vi har forsikret
alle våre brukere om at det er karantene
på bøkene.
I tillegg gjør vi opptak (og legger ut)
av lesende bibliotekarer, gjerne akkom
pagnert av bibliotekets profesjonelle
jazztrio; Bodø Rhythm Group. Vi lager
litterære arrangementer med lokale
forfattere, dette også digitalt, selvfølge
lig. Bibliotekets omfattende ungdoms
aktivitet er i sin helhet overført til
digitale kanaler, der Unge Stormen er
vesentlige bidragsytere til kommunens
digitale fritidssenter, og der gamingtil
budet Digital kveld har egne online
gamingkvelder.
I tillegg rydder, vasker, fikser og
ordner vi biblioteket, slik at det kan
skinne når vi endelig er klare til å åpne
igjen. Forhåpentligvis om ikke alt for
lenge.

2

Det er jammen ikke godt å si. Jeg
tror vi vil oppleve at flere frem
over tyr til digitale bøker, siden
langt flere har begynt å låne digitalt som
følge av helt og delvis stengt bibliotek.
På den andre siden opplever vi at veldig
mange er veldig fornøyd med å komme
til biblioteket for å hente papirbøker
igjen. Jeg tror at folks savn etter fysiske
møteplasser, vil skape et enda større
publikumsgrunnlag på arrangementene
våre når vi atter kan åpne dørene for
møteplassaktiviteter. Jeg gleder meg til å
kunne vandre blant ungdom, lånere,
barn og aktivitet i biblioteket igjen – det
er vel få ting som er så stille og ensomt
som et stort, nesten tomt bibliotek.

Bergen Offentlige Bibliotek
Leikny Haga Indergaard.

1

Bergen Offentlige Bibliotek har
denne våren hatt serien Dannel
sesreise på programmet, så allerede
17. mars streamet vi foredrag av Per
Buvik om «Pesten av Camus». Det var
midt i blinken i nedstengingsperioden
og vi fikk veldig mange tilhørere på nett.
Vi har prøvd å få til avtaler om
digital formidling av de programmene vi
allerede hadde planlagt. Det produseres
formidlingsstunder til barn, foredrag og
andre arrangementer uten publikum til

stede. Det er også etablert et samarbeid
mellom storbybibliotekene om digital
formidling der en samarbeider bl.a. om
innhold, tekniske erfaringer og deling av
hverandres arrangementer. Det har også
vært ganske vellykket å få læringsaktivi
teter over på nett, bl.a. har vi arrangert
kodeklubber for barn på nettet med
godt resultat.
Vi er svært glade for at det ble
reagert så raskt fra Nasjonalbiblioteket
og kulturministeren slik at vi kunne
planlegge for mer digitalt innhold og
formidling mens bibliotekene var stengt.
Mulighetene for ekstern finansiering
gjorde at vi raskt kunne komme i gang
med digitale alternativ til den vanlige
formidlingen. Et annet prosjekt vi har
drevet med i nedstengingsperioden, er at
vi fikk dispensasjon fra hjemmekonto
rene for å drive fysisk arbeid med
magasinprosjektet vårt. Vi skal omflytte
store magasinsamlinger i forbindelse
med rehabilitering av Hovedbiblioteket
og har også mye samlingsorganisering i
forhold til nytt bydelsbibliotek som skal
etableres nå i 2020.
Rådene fra FHI om lite smitte i
bøker kom veldig beleilig, og vi kunne
da åpne byens første Lesekiosk på
Fløyen 23. april og planlegger nå for
åpning av henting og levering av bøker
fra alle våre bibliotek så snart det
praktisk lar seg gjøre. Bibliotekene i
fengslene fikk vi dispensasjon for å
holde åpne etter en dags stenging.

2

Koronakrisen har allerede satt
spor. Bibliotekansatte måtte
plutselig bli mye flinkere med å
jobbe sammen på nett, og det greide vi
utrolig bra. Det har blitt et stort sprang
framover i bruken av digitale hjelpemid
del, og vi er både stolte over at organisa
sjonene fungerte når vi fra den ene
dagen til den andre måtte administrere
og planlegge fra hver vår stue. Vi mener
at denne hjemmekontorsituasjonen har
endret folks måter å jobbe på, også i
bibliotekene.
Tjenestene til publikum er også
endret, først må vi redusere tilbudet
tilbake til det gamle utlånsbiblioteket
med utlevering av bøker fra disk. Men
samtidig med et utvidet repertoar
digitale tjenester der kreativiteten har
vært stor. Ebokutlånet og bruk av
digitalt innhold har økt dramatisk, og
dette må følges opp i årene framover. Vi
er aller mest spent på biblioteket som
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I korona-tida har barnebibliotekaren
vår arbeidd med å lage både lesestunder,
bokpresentasjonar og songstunder til
bruk på nettet. Sidan 30. mars har vi
drive med take-away-utlån. Utlånet i
perioden er på 46 % av utlånet på same
tid i fjor, så eg synest folk har vore flinke
til å ta tilbodet i bruk. Vi lar bøkene
ligge pakka i posar på eit bord utanfor
hovudinngangen, og folk kan hente dei
når dei vil på døgnet. Dette har gått
veldig fint. Vi har også hatt tilbod om
heimkøyring av bøker for dei som har
vanskeleg for å kome og hente sjølve.
Noko har bibliotekpersonalet levert på
veg heim frå jobb, og noko har frivillig
sentralen levert for oss.

Bergen Fra venstre Pia Fjeld Møller Johansen, Cathrine Dagestad Eikeland og Johnny Holmvåg, alle
ansatt ved biblioteket. Fotograf er Ragnar Rørnes, som også er ansatt ved BOB.

møteplass i lokalsamfunnet. Den solide
posisjonen vi har opparbeidet de siste
årene som en kulturell og kunnskaps
messig oase og et samlingspunkt på tvers
av sosiale skillelinjer, håper vi inderlig vi
skal kunne fortsette med. Men tidsper
spektivet her er vi usikre på. Det kan
også hende vi må tilpasse lokalene våre
til en endret virkelighet. Her er det ikke
enkelt å spå om framtiden på dette
feltet. Men koronakrisen har vist at
bibliotekene er svært tilpasningsdyktige,
så vi er uansett optimister!

dette var gjort, kunne vi gyve laus på
skiltinga i biblioteket, som har mangla.
Den av oss med finast handskrift fekk
jobben med å skrive på krittavlene.
Glasveggane i biblioteket er no i ferd
med å få folie med sitat frå tekstforfattarar frå Ål, mellom andre Stein Torleif
Bjella, Arne Moslåtten (Hellbillies) og
Ingunn Thon. Vi har også fått rydda
både loft og lager, der ting har stått i
opptil tretti år. Blant mykje skrot fann
vi enkelte skattar, slik som «Den store
syboken» frå 1959, komplett med
mønsterark og koffert. Denne har
Nasjonalbiblioteket fått no.

Ål bibliotek
Anne S. Kaslegard

1

I heile perioden med korona-sten
ging har vi tre tilsette fått lov til å
vere på arbeid i biblioteket, berre
vi held avstand til kvarandre og praktise
rer god handhygiene. Dermed har vi fått
gjort utruleg mykje praktisk arbeid som
sto på vent. Vi flytta inn i nytt bibliotek
i august, og etter ei hektisk veke med
flytting var det full drift utan at alt var
heilt på plass. Etter kvart som ein bur
seg inn i nye lokale, oppdagar ein også
ting ein gjerne vil endre litt på. No når
biblioteket har vore stengt, har vi fått
rydda og ordna ein heil masse. Vi har
kassert bøker, flytta på bøker, gitt meir
plass til noko og mindre til anna. Då
10 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2020

Ål Barnebibliotekar Synne Fredriksen lagar
opplegg for 1. klasse til nettbruk.

2

Mange har vel oppdaga kor enkelt
det er med nettmøte, og at ein kan
spare både lang reiseveg og CO2-ut
slepp ved å møtast på denne måten. Eg
håpar dette er ein møteform som vil bli
nytta i større grad, også etter koronaens
tid. Det digitale tilbodet til biblioteket har
fått større merksemd og relevans no, og vi
er blitt litt flinkare på det enn vi var.
Her på Ål tenkjer vi å oppretthalde
tilbodet om å bringe bøker heim til folk.
Det er ikkje så mange som treng eit slikt
tilbod, men det betyr veldig mykje for
dei som gjer det.

Kristiansand bibliotek
Anne Kristin Undlien

1

Akkurat nå, 28.04., har vi hatt to
dager med innlevering av bøker i
innleveringskasser på samtlige
bibliotek i Kristiansand (hovedbibliotek,
tre bibliotek og tre kombinasjonsbiblio
tek). Vi har hatt take-away-tilbud med
utlån på hovedbiblioteket fra 30.3, noe
som gradvis ble rullet ut også på de
andre bibliotekene. Vi har også hatt noe
transport ut til kundene direkte av
take-away-bøker. Og vi har aldri stengt
ned vår oppsøkende bibliotektjeneste til
eldre og syke som ikke har mulighet til å
komme til biblioteket. De har hele tiden
fått plastposer med bøker på døra, men
ingen personlig samtale i dørgløtten
lenger.
Vi har nå en større digital produk
sjon i uka, som er både film og podcast,
det hadde vi ikke så systematisk tidli
gere. Vi har nylig tegnet avtale med
Filmoteket, noe som vil gi Kristiansan
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Kristiansand Usikkerheten er størst i forhold til hva som vil skje med fysiske arrangementer utover
høsten, mener Anne Kristin Undlien. (Foto: Kristiansand bibliotek)

derne bedre tilgang til digital film via
biblioteket. I dag gikk vi over til ny
e-bokleser og tok BookBites i bruk i hele
Agder. Og vi jobber i samarbeid med
fylkesbiblioteket og de andre bibliote
kene i Agder i forhold til hvordan vi kan
få til mer digital innholdsproduksjon.
Tre ansatte er beordret til andre
stillinger, en jobber direkte mot ung
dom og en skal bistå kommunikasjons
enheten i kommunen i podcastproduksjonen. Beordringer kan komme på kort
varsel, og kan snu rundt på mye av våre
planer for videre arbeid akkurat nå.
Vi har ikke sluppet folk inn i lokalene
våre enda, men jobber med hvordan det
kan gjøres i først e omgang på våre tre
kombinasjonsbibliotek, da åpner vi også
opp for at folk kan gå mellom hyllene og
finne seg bøker. Men det blir begrensinger på antall inne på en gang, så bibliote
ket blir ikke et sted der man skal opp
holde seg lenge – enn så lenge.
Det går i håndvaskrutiner, pleksi
glassløsninger, tape på golvet og antibac
for tida – og i å holde nødvendig
avstand. Vi følger FHI-retningslinjer og
setter ikke bøkene våre i karantene når
de blir innlevert.
Når dette går i trykken kan det ha
skjedde mer, forhåpentligvis har vi fått
åpnet opp for deler av bibliotekstilbudet
vårt – at folk kan gå i hyllene våre og
finne det de skal ha også andre steder
enn på kombinasjonsbibiotekene. Vi

håper vi kan åpne hovedbibliotekets
første etasje som et rent barne- og
ungdomsbibliotek, så får heller de
voksne slippe til på et seinere tidspunkt.
Usikkerheten er størst i forhold til hva
som vil skje med fysiske arrangementer til
høsten, vi har to festivaler på kalenderen,
én for ungdom, «Den Festivalen», og
«Bjørneboedagene», som i større grad er
rettet mot voksne. Blir det festivaler, og
blir det større fysiske arrangementer? Mye
tyder på at det vil ta tid før vi kommer dit.
Eller må vi lage opptak som vi slipper
bestemte festivaldager? Hvor mange
publikummere kan vi ha i samme rom?
Går det an med mindre verksteder?
Lesesalen – kan ikke den åpnes opp etter
hvert for et gitt antall deltakere som sitter i
en gitt avstand til hverandre? Og hva
tenker universitetsbiblioteket om sin drift
framover? Vi har fortsatt mange spørsmål.

2

Vi er blitt mye mer beviste på alt
som heter digital produksjon,
hvor viktig den delen av biblioteksvirksomheten er, og det er en erfaring
vi vil ta med oss. Digitale tjenester som
vi tilbyr, som e-bøker, har blitt enda
viktige, den utviklingen vil vi ikke
kunne reversere.
Samtidig er vi også gjort oppmerk
som på hvor viktig biblioteket er som et
møtested på tvers av alle mulige skillelin
jer, den biten av virksomheten vil det ta
tid før vi får tilbake igjen, her bærer både

de som bruker det fysiske biblioteket og
vi som ansatte nå på et stort savn.
Det er lite som tyder på annet enn at
våre økonomiske rammebetingelser vil bli
strammere, ettersom koronakrisa har
store økonomiske konsekvenser, noe som
vil gi seg utslag i kommuneøkonomien.
Så her regner jeg med utfordringer i
framtida. Mange har gitt uttrykk for hvor
stor pris de setter på biblioteket, som et
lære- og værested, de vil være våre gode
hjelpere også i framtida.
Vi har i større grad fått øynene opp for
e-læring til personalet i og for digitale
møter. Spesielt digitale møter med dem
man har avstand til geografisk har vært
kjærkomne denne tida, jeg har sett mer til
mine kollegaer på storbybibliotekene de
siste ukene enn jeg vanligvis gjør, og det
har vært utrolig viktig akkurat i den
situasjonen vi er i nå. Nettverk for digitale
tjenester og produksjon og nettverk for
Koronasikkerhet er etablert for storbybib
liotekene i denne perioden, nettopp fordi
vi trenger kollegaene nå – og i hvert fall
det første nettverket regner jeg med at vil
bestå også når hverdagen vender tilbake.
Men vi er også blitt veldig klar over
svakheter ved ulike digitale møteplattfor
mer, i form av hacking og i form av
løsninger som bare fungerer sånn delvis, i
form av at det retten og sletten er mye
lettere å lese hverandre når vi sitter i
samme rom. Men digitale møter vil også
prege framtida. Jeg skriver nå «siste nytt»
til mine ansatte hver dag, og sender ut
som e-post til alle. Det har i grunnen vært
fint, og også en måte man kan tenke høyt
litt sammen på i hele organisasjonen. I en
vanlig situasjon vil det ikke være behov for
det daglig, men kanskje jeg skal videreføre
en ukentlig variant?

Larvik bibliotek
Kari Madsen Moldvær

1

I Larvik er vi i en dobbeltkrise
siden vi hadde en stor brann i
hovedbiblioteket i november. Det
resulterte i at vi ikke har noe hovedbib
liotek. I slutten av februar fikk vi åpnet
et lite pop-up-bibliotek, men på grunn
av korona ble det dessverre kortvarig.
Kanskje dette kan snus til en liten
fordel nå? Vi har et svært lite og oversikt
lig lokale, og dermed har vi søkt om å
åpne opp for at folk selv kan gå inn og
låne det de vil. Det er en dårlig løsning
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Deichman
Knut Skansen

1

Larvik I Larvik er vi i en dobbel krise siden vi
hadde en stor brann i hovedbiblioteket i
november, forteller Kari Madsen Molvær. (Foto:
Privat)

for oss at folk må bestille og deretter
hente, siden vi kun har ca 5 prosent av
bøkene tilgjengelig.
I koronatiden jobber vi hjemme.
Mye med digital formidling, kompetan
seheving mm. Vi hadde på grunn av
brannen allerede gjort dette lenge. Alt
ble ekstra utfordrende for oss på en
måte, på den annen side hadde vi tenkt
annerledes ganske lenge.

Deichman har siden 13. mars
praktisert hjemmekontor-ordning
i tråd med beslutning om dette
sentralt i Oslo kommunes krisestab. Det
sier seg selv at det er mange ting man
ikke får gjort i et bibliotek når man ikke
kan være der. Vi har imidlertid funnet
frem mange oppgaver vi ellers sliter med
å finne tid til, som rutinebygging og
opplæring. Dessuten har mange ansatte
brukt tid på å fylle på våre nyutviklede
systemer for anbefalinger på nett/Koha
som kommer lånerne til gode. Deich
man har også utviklet et digitalt
formidlingsprogram på nett – som
publiseres på våre websider løpende.
Fortellerstunder, debatter og foredrag –
ofte ikke så lange, men produsert med
profesjonelle kamera- og lydfolk. Disse
ligger på våre nettsider. Den viktigste
satsingen har imidlertid vært å skru
ressurser inn mot innkjøp av e-bøker og
e-lydbøker, samt film og avis-tjenester
som PressReader. Deichman har bare
siden 13. mars lånt ut 40.000 e-bokeksemplarer. I tillegg har vi benyttet
tiden godt til å ferdigstille et stort
IT-utviklingsprosjekt som kulminerer

med ferdigstillingen av Bjørvika. Mange
nye verktøy og tjenester ligger nå klar
bare vi får åpnet dørene.

2

Jeg tror først og fremst denne tiden
gjør noe med norsk arbeidsliv og
hvordan vi møtes. Jeg tror digitale
møteformer er kommet for å bli og mange
har oppdaget det tidsbesparende og
effektive i denne møteformen. Det tror jeg
først og fremst er positivt. Biblioteket er
først og fremst et fysisk sted for møter
mellom mennesker. Den funksjonen tror
jeg har styrket seg de siste årene og den
kommer nok til å styrke seg også etter
koronakrisen. Jeg tror vi vil se en massiv
tilbakevending så snart krisen er over. Det
som har endret seg på tjenestesiden er
bruken av e-format. Mange lånere har nok
gjennom krisen oppdaget et nytt format
og vil etterspørre dette. Jeg tror krisen vil
sette varige spor i måten vi disponerer
mediebudsjettene på fremover. Det mener
jeg også er positivt. Denne effekten vil
sikkert også merkes i forlagsbransjen, som
jo har hatt en kraftig vekst på e-innhold og
fall i papirboksalget. En annen effekt av
krisen er at vår bruk av digital formidling
har fått en kick-start. Dette var noe vi
planla for uavhengig av krisen, men dette
har nå fått et tidligere fokus enn planlagt.

2

Jeg tror det får konsekvenser. Jeg
tror at biblioteket kommer til å bli
et enda viktigere rom og tjeneste
for folk fremover. Nå er det mange som
må tenke nytt, omskolere seg, oppdatere
seg. De fleste ser nok hvor viktig det er
at vi lever i et demokratisk samfunn der
vi kan stole på de som bestemmer. Flere
blir opptatt av å få riktig informasjon,
og biblioteket må være den som hjelper
til med dette.
Konkret blir det nok lenge til vi har
store arrangement, og fokuset på renhold
blir større – også på hvordan folk skal
bevege seg og, hvordan vi tilrettelegger
for hvor folk oppholder seg i biblioteket.
Deichman En effekt av krisen er at vår bruk av digital formidling har fått en kick-start,
sier Knut Skansen. (Foto: Deichman)
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som er utlånt. Vi satte disse i karantene 1
uke før de kunne lånes ut igjen. Biblio
tek-Norge har vært mesterlige i å legge ut
lenker og informere om digitale tilbud.
Vi får nå også rydda litt i hyllene, bonet
gulvene og planlagt oppussinga av
publikumstoalettene. Samtidig som vi
deler på telefon- og epostvakter.

2

Lillehammer Vi har lært at datasystemene og
selvbetjeningsautomatene i biblioteket er
viktige, sier Grethe Borgen. (Foto: privat)

Lillehammer bibliotek
Grethe Borgen

1

Et middels jordskjelv rammet
Lillehammer bibliotek fredag 13.
mars 2020. Vi som hadde 600
besøkende i snitt hver dag ble plutselig
stengt, og de ansatte ble satt som vakter
utenfor legekontorene med jobb som
adgangskontrollører. Så går det noen
dager, ansatte med småbarn må ha
hjemmekontor. Vi blir utrolig gode på
Teams-møter, chatter og har videomø
ter. Temaet var: Hva gjør vi og hvordan?
Våre lånere ringer og er fortvilte, de skal
bare... Vi forstår hvor uendelig viktige vi
er i samfunnet og for folkehelsa.
Vi legger ut all mulig informasjon på
hjemmesida, Facebook og Instagram.
Med lesetips og anbefalinger på elektro
niske bøker for barn og voksne. Så var
det tid for et stunt med utlån før påske.
Vi plukket forhåndsbestilte bøker og
filmer, lånte dem ut og sorterte i poser
på etternavn. Bakdøra på biblioteket ble
åpnet og hundrevis av utrolig fornøyde
og glade lånere fikk hentet sin pose med
ønske-litteratur.
Og vi sitter igjen med en forståelse av
at et selvbetjent bibliotek betyr utrolig
mye. Vi har utlånsautomater og søke
punkter i hverdagen. Det var arbeidskre
vende å gjøre dette manuelt. Det har vært
litt strev med å finne ut hvor lenge virus
kan overleve på bøker, før vi nå kan åpne
opp for innlevering av de 9000 bøkene

Vi har lært at datasystemene i
biblioteket og selvbetjeningsauto
matene er viktige. Vi får bekrefta
at biblioteket betyr utrolig mye for svært
mange i vår kommune. Vi har sett
styrken i bokflyten mellom ulike
bibliotek – å kunne benytte fjernlån er
en uvurderlig tjeneste.
Vi har også sett at våre bibliotekarer
snur seg rundt, tar på seg uvanlige oppgaver
og hele tida tenker på å gi bibliotektjenester
ut til folket – skikkelige misjonærer! Vi
gleder oss nå til hverdagen kommer tilbake
– med små konserter, litterære bokbad og
samfunnskritiske debatter i biblioteket. Og
det yrende livet vi har pleid å ha under
Norsk Litteraturfestival (deler av den blir nå
utsatt til høsten).

Sarpsborg bibliotek
Anette Kure

1

I Sarpsborg har vi holdt stengt
siden 13.3. Vi har tatt imot
innleveringer hele tiden, og
torsdag 2.4. startet vi opp et take-awaytilbud til lånerne. I de fire dagene før
påske pakket og delte vi ut i overkant av
200 bokpakker. Selvsagt i tråd med
gjeldende smittevernråd og etter avtale
med kommunens helsesjef.

Mens vi har stengt har vi jobbet litt
med digital formidling, særlig rettet mot
barn. Vi har vanligvis en lørdagsaktivitet
for barnefamilier, ofte en hobbyaktivitet.
Dette har vi videreført i digital versjon,
med fokus på ting folk vanligvis har
hjemme. Vi jobber også med samlings
pleie, planlegging og kompetanseheving
(særlig bokkunnskap og formidlingskom
petanse). Seks av bibliotekets ansatte har
dessuten (frivillig) blitt omdisponert for å
bidra på kommunens vaskeri. De har i
løpet av fire uker jobbet mellom 100%
og 50% av arbeidstiden sin der.

2

Noen varige spor vil det helt
sikkert sette, særlig med tanke på
digital samhandling. Vi blir stadig
flinkere til å møtes digitalt, noe vi vil
fortsette med til en viss grad, for det
sparer mye tid. Jeg tror også at vi vil
drive mer digital formidling og jobbe
enda mer med å løfte frem bredden og
dybden i samlingene våre.
Hvis vi skal lykkes med dette, må vi
arbeide mer med å utvikle bokkunnska
pen vår, lese mer rett og slett, og ikke
minst jobbe mer med å teste ut ulike
digitale uttrykk. Det som er fint nå er at
vi blir tvunget ut i et landskap vi ikke
synes vi mestrer helt, men vi deler selv
om ting ikke er helt strømlinjeformet og
proft. Lånerne våre setter pris på det og
det gjør oss litt modigere. Jeg synes jeg
ser konturene av en gjeng som tør å
prøve og feile, som tør ha det morsomt
og som antagelig vil ta med seg dette
videre. Men, aller mest gleder vi oss til å
åpne dørene og yte bibliotektjenester,
ansikt til ansikt. Vi er veldig klare på at
møteplassfunksjonen ikke kan løses
digitalt alene.

Sarpsborg Vi er veldig klare på at møteplassfunksjonen ikke kan løses digitalt alene, sier Anette
Kure. (Foto: Sarpsborg bibliotek)
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Fra Flåklypa til Grand Prix
Med Aukrust fra Alvdal til de andalusiske stepper

Kjell Aukrust, «Rondane med attglømt snø i juni», 1977. Foto: Nasjonalmuseet

Det så ikke ut til at han skulle «bli til noe». Guttungen fra
Alvdal var ordblind og hadde dårlig fargesans. Men han
ble både forfatter og bildekunstner. Bøkene ble trykt i
kjempeopplag, og han har gledet tre generasjoner
nordmenn. Du får ham fortsatt enkeltvis og i samlede
verker på 13 bind. Dessuten er han fortsatt på film og
teater, i radio og dataspill. Flåklypa-filmen er opphøyet
som et ekstra juleevangelium i alle gode hjem. Er det
mulig å forklare en slik suksess?

ØIVIND FRISVOLD
FAGSENTER FOR SENIORER

OSLOMET
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T

il 100-årsjubilet kommer det flere
bøker om fenomenet. Anders
Heger har laget en slags «the very
best-praktbok» av mesterens høydepunkter, og til høsten ventes den femte
biografien. Det er ikke tvil, Aukrust har
klassikerstatus. Det er godt gjort i et
land som helst setter laurbærene på de
«seriøse» og gravalvorlige. Aukrust har
skildret en av dem, Hallstein Bronskimlet. Han skal være fra Volda, men kan
det tenkes at han også har et snev fra
Aukrusts onkel, den nå nesten glemte
dikterhøvdingen Olav i Lom?

Aukrusts mange universer

På tross av berømmelsen er Kjell Aukrust
avspist med en beskjeden plass i de
autoriserte litteratur-, kunst- og kulturhis-

FRA FLÅKLYPA TIL GRAND PRIX I BIBLIOTEK

Aukrust maler «fritt etter Munch» i «Guttene på broen»

toriene. Derfor er det all grunn til å si
velkommen til en ny bok, som ikke skal
være nok en tradisjonell biografi, men en
bok om kunstneren Kjell Aukrusts
«mangslugne, kunstneriske arv». Det er
tre forfattere som har delt og sortert
Aukrust etter medieform: Kari Mari
Jonsmoen om forfatterskapet, Stig
Andersen om bildekunstneren og Gunnar
Strøm om de andre medieproduktene.
Jonsmoen tar for seg bok for bok
og fører oss inn i de viktigste motivkretsene: Barndommen i Alvdal med
Simen og Bror min, deretter «fantasi-bøkene» om Solan, Ludvig & Co,
erindringsbøkene og til slutt satirene
som Flåklypa tidende. Det er en solid
og ryddig gjennomgang, vi nikker
gjenkjennende til Aukrusts mannsuni-

vers med guttestreker og et forsonende
«nedenfra og opp-perspektiv». Det er
også lett å være enig i at Aukrust
viderefører den muntlige fortellerstilen
fra eventyrene. Han er naivistisk og
surrealistisk med god blanding av
besjelet natur og hverdagens virkelighet. Jonsmoen argumenterer godt for
at Aukrust har holdt seg så mye bedre
enn mange av de andre av samtidens
humorister.
Den beste begrunnelsen gir hun
ved å vise til hvordan Aukrust jobbet
med tekstene sine. Han strøk mer enn
han skrev. Det hendte at tre sider ble
til en eneste replikk med en gudbenådet overraskelse helt til slutt: «Bror
min leste bøker frivillig». Klassisk er
også hans personkarakteristikk med de

få ordene: «Simen er min beste venn,
og han gjorde mye rart. En gang
gjorde’n i brønnen -». Dette er god
muntlighet, i slekt med sagaene og
folkeeventyrene.

For alle medier

Et enda bedre svar på Aukrusts holdbarhet finner vi i bokas tredje del om
multimediekunstneren Aukrust. Gunnar
Strøm gir ikke bare en nyttig oversikt
over hvordan Aukrust-universene lever
videre i teater, ballett, film, fjernsyn,
julehefter, strikkebøker, suvenirer og
dataspill. Kanskje har de det bedre her
enn i bøkene? Mye av dette kan du
kjøpe i «Enkefruens netthandel», men
Felgens mange akevitter finner du bare
på Vinmonopolet.

I
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Solan og Ludvig studerer maleri.

Aukrustproduktene fornyes etter
Disney-metoden. Klassikerne voktes,
men nye kunstnere har fått arbeide
videre med å utvikle «produktene» i nye
medier. Det er fristende å legge til et
poeng til fra Disney: Aukrust kunne
også kunsten å underholde flere målgrupper samtidig, og det kjønnsløse
persongalleriet passer over alt. Spillefilmene har nok gått ut på dato, men
animasjonsfilmene har holdt seg og solgt
godt i utlandet. Her lever Aukrust videre
for alle barn, for mor og sikkert for far.
Strøm gir oss et godt innblikk i
moderne kulturindustri. Aukrust var
tidlig ute med å få til et effektivt
gjenbruk av sitt materiale. Det som var
småstubber i en avis (med egen pakkedisk) gjenoppstår som innhold i flere
16 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2020

bøker, tegneserier, radio og filmer. I
boka ser vi hvordan Aukrust ble en
verdifull merkevare; Il Tempo Gigante
ble gjenstand for heftig krangling om
opphavsrett med Hunderfossen og
Caprino.

Bildekunstneren

En gang var det slik at Henrik Sørensen
bestemte «alt» i norsk kunstliv. Han
sørget også for at den meget unge
Aukrust fikk attest på at han burde
slippes inn på kunstskole. Da som nå
var det tegningene som dokumenterer
størst originalitet. Ingen kunne som
Aukrust tegne innfløkt maskineri og
dristige skihopp, men det spørs om
tegningene av de østerdalske snøhvite
landskapene tar prisen. Tekst og bilde

henger sammen og Stig Andersen
undrer seg på om kanskje det var bildet
som kom først og teksten etterpå.
Andersen skriver begeistret, men han er
den som også er mest kritisk til Aukrust
når han hastet i vei og gikk på rutinen.
Aukrust gikk en lang vei før han fant
sin egen stil som maler. Her er han
fjernt fra det satiriske, og i bildene ser vi
gjengangere fra samtidige kolleger som
Munch, Sørensen, Revold og ikke minst
Kai Fjell. Aukrust var da heller ingen
foregangsmann for moderne kunst. I
mange av de satiriske fortellingene kan
vi godt si med Andersen at han hadde
«en fordomsfull, kritisk holdning til
moderne kunst». Men Aukrust laget
kunst for folket, her er det ikke meningen at «nokon kjem til å sovne».

FRA FLÅKLYPA TIL GRAND PRIX I BIBLIOTEK

Mus i vinterlandskap.

Den nye boka om Aukrust er
underholdende. Jeg tror til og med at
den kan inspirere en skoleelev som sliter
med å få skikk på sin prosjektoppgave
om Aukrust. Vi får et godt innblikk i en
kunstner som fornyet eventyrtradisjonen. Theodor Kittelsens troll og «dyr
med sjæl» fikk nytt liv og vel så det.
Boka er skrevet med kunnskap og
varme, og heldigvis er Aukrust med. Det
biografiske belyser disse fortellingene fra
et levd liv. Dette handler om en mann
som ikke forlot barndommen, men som
i gode stunder gjenskaper den for oss.
Det er bare Ludvig (og Kjell?) som kan
få seg til å si ved synet av den første
hestehov som presser seg fram gjennom
snøen: «Gud velsigne Vår Herre».

Omtalt bok

Kari Mari Jonsmoen,
Stig Andersen og Gunnar Strøm:
Skarpt blikk, lyst sinn, kvass penn.
Kunstneren Kjell Aukrust.
ABM-media. 2020.
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Modige
bibliotekarer
taklet koronaviruset
– Bibliotekarer er sinnssykt mye tøffere
enn jeg trodde. De kom inn i koronateltet
der ingen andre ville være, brettet opp
ermene og lærte fort, sier sykepleier
Ruben Hakin.
KJETIL S. GRØNNESTAD frilansjournalist

T

il daglig jobber Hakin med
velferdsteknologi på Helsehuset i
Stavanger kommune, men ble
etter koronapandemien omplassert til et
provisorisk smittetelt utenfor byens
legevakt. Siden 4. mars har han testet
pasienter med mistanke om koronasmitte. Ei som hjalp ham med praktiske
oppgaver som å hente utstyr, levere
koronaprøver og hente prøvesvar, var
Siv Merethe Søbye. Til vanlig jobber
hun med litteraturformidling for barn
og unge på Sølvberget der byens
bibliotek holder hus.
– Dette var ikke standardoppgaver
for en bibliotekar. Jeg gjorde alt, utenom
å ta prøver. Første vakt var veldig travel,
men så ble det roligere. Det er fint å
tenke på at min innsats frigjorde en
sykepleier, sier Søbye.
Bemannet «Lille Sølvberget». I byde
len Storhaug øst for sentrum, opprettet
kommunen et legekontor for pasienter
med luftveisinfeksjoner. Såpass mange
bibliotekarer hjalp til her, at det fikk
kallenavnet «Lille Sølvberget».
– Et par dager i uka tok jeg imot
vareleveranser, slapp inn helsepersonell,
kokte kaffe, tømte søppel og vannet
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blomster, sier Ragnhild Skår Nilsen,
som normalt deler arbeidsuka mellom
bibliotekfilialen på Madla og skolebib
lioteksentralen.
Bibliotekarene hadde minimal
kontakt med publikum, og holdt seg i
«ren» sone, mens pasienter og helseper
sonell var i «skitten» sone.
– Jeg visste det var minimal kontakt
med pasientene, men trodde det skulle
være mer enn det var, sier Skår Nilsen
som selv aldri var redd for smitte.
Bakgrunnen for de uvanlige arbeids
oppgavene var at Sølvberget bibliotek og
kulturhus, i likhet med bibliotek over
hele landet, måtte stenge 12. mars. Da
ble alle ansatte bedt om å levere inn ny
CV med tanke på bruk til andre
oppgaver enn de bibliotekfaglige.
– Vi ville kartlegge hvem vi kunne
avse og ikke, satt opp mot kommunens
behov i kampen mot koronaviruset.
Tolv ansatte fikk oppgaver andre steder i
kommunen. Utenom i smitteteltet og
luftveislegekontoret, har de jobbet med
kommunikasjon og samarbeidet med
innvandrerorganisasjoner for oversettel
ser av smittevernveiledninger, sier Anne
Torill Stensberg, leder av Sølvberget
bibliotek og kulturhus.

Omstillingsdyktige. – Vi må være nyttige for
samfunnet. De ansatte på Sølvberget har vært
flinke til å snu seg rundt for nye oppgaver, sier
Anne Torill Stensberg, bibliotek- og kulturhussjef
for Sølvberget i Stavanger. Foto: Anne Lise
Norheim

Også andre steder i landet brettet
bibliotekarer opp ermene og gjøv på nye
oppgaver. Blant annet i Viken fylke.
– Noen bibliotek lånte ut medarbei
dere til andre samfunnskritiske oppga
ver, som vakthold på sykehjem og
bistand til vaskeritjenester i regi av
kommunen, sier Heidi Hovemoen,
avdelingssjef for fylkesbibliotek i Viken
fylkeskommune.
Folket fikk bøker. Til tross for låste
lokaler ble mye gjort for å opprettholde et
minimum av bibliotektjenester til
publikum. For da dørene ble stengt, ble
fantasien åpnet opp. Blant annet fant man
en løsning for å tømme Bærum biblioteks
proppfulle hentehyller for bestilte bøker.
– Normalt sender vi ut sms og e-post
når bøkene er klare for utlån. Etter at disse
hadde stått i hyllene noen dager, ekspe
derte vi dem selv. Personalet lånte ut
bøkene til lånerne, pakket dem i plastpo
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ser og satte dem i vestibylen ved inngan
gen slik at publikum kunne hente posen
med ferdigutlånte bøker. Dette ble gjort
både på hovedbiblioteket på Bekkestua og
i filialene, sier Trine Overskott Schøning,
biblioteksjef i Bærum kommune.
Mens Bærum gikk for take-away,
valgte Stavanger utkjøring.
– Vi både kjørte og syklet ut bøker.
Dagene før påske leverte vi 7559 titler
til 750 adresser, sier Stensberg.
Det blir for ressurskrevende å kjøre
ut bøker til en storbybefolkning, så for
framtida vil Sølvberget begrense
utkjøringen til risikogruppene for
covid-19.
Fravær av selvbetjeningsløsninger,
har også medført mye mer manuelt
arbeid fra bibliotekarenes side.
Digitale tilbud blir viktigere. Men selv
med slike løsninger, vil antakelig utlånet
av fysisk materiale være redusert i
forhold til da folk fritt kunne gå langs
reolene og la seg inspirere av utstillin
gene. Dessuten er biblioteket som fysisk
møtested borte. Det samme er arrange
mentene, boksamtalene, studieplassene
og verkstedene.
Heldigvis har bibliotekene funnet sin
digitale plass, med digitale tilbud som
ble enda viktigere da folk måtte holde
seg hjemme. Sølvberget benyttet
anledningen til å lansere den nye
ebok-appen Allbok som erstattet
eBokBib, strømmetjenesten Filmoteket
og muligheten til å få nasjonalt lånekort
digitalt. Sammenlignet med 2019 har
nettsidene til Sølvberget i 2020 økt
besøket med 35,5 prosent for perioden
12. – 25. mars
Over hele landet er det tilført mer
penger til markedsføring og utbygging
av de digitale tilbudene.
– Vi markedsfører i enda større grad
tilgangen til digitale løsninger som
BookBites og PressReader. Som følge av
korona har e-bokkonsortiet i Viken fått
tildelt 4,6 millioner til innkjøp av
e-medier. Fylkesbiblioteket i Viken
jobber også med anskaffelse av engelsk
språklig digitalt materiale gjennom
Overdrive, sier Hovemoen.
Biblioteket i Bærum fikk en drastisk
økning i digitalt utlån. Statistikken for
mars måned viser at utlånet av e-bøker
og e-lydbøker fra BookBites økte med
111 prosent fra 2019 til 2020. Tilsva
rende var økningen på 89 prosent for de
første 14 dagene i april.

Grundig sjekk. – Vi fra Sølvberget har sjekka bestanden av smittevernutstyr her på legekontoret for
luftveisinfeksjoner, og etterbestilt ifølge lister ved behov, sier Ragnhild Skår Nilsen. Foto: Privat

– Når e-bøker er tilbudet, blir dette
mer interessant for flere. Jeg synes det
ville være rart om bruken av e-bøker går
tilbake når vi er over koronakrisen, og
har tro på at behovet for e-medier vil
leve videre som et supplement til de
fysiske bøkene, sier Schøning. Podkaster,
lesekampanjer og språkcaféer fikk også
økt oppslutning digitalt.
Hjemmekontor går bra, men… Mange
bibliotekansatte fikk hjemmekontor.
Flere oppgaver kan fint utføres der, som
å skrive bokomtaler, lese seg opp på
litteratur, besvare e-postspørsmål fra
bibliotekets brukere, og oppdatere og
skrive nye innlegg for nettsted og sosiale
medier. Interne møter kan arrangeres fra
private kjøkkenbord via Teams.
Denne evnen og viljen til å omstille
seg for nye arbeidsmetoder og nye
arbeidsoppgaver, berømmer både biblio
teksjefen i Bærum og i Stavanger. Men
Teams til tross, ingenting trumfer det å
treffe kollegene. Eller å møte publikum.
– Jeg spinner etter å komme unna
PC-en hjemme, sier Søbye, som utenom
øktene i smitteteltet også har oppdatert
artikler for Sølvbergets hjemmeside fra
hjemmekontoret.
– Her hjemme har jeg merket at jeg
ikke har tålmodigheten til å sitte foran en
pc, eller å stå i et smittetelt og vente. Jeg

setter mye mer på pris på muligheten til
en variert arbeidsdag nå enn før krisa. Da
tenkte jeg ikke over at jeg når som helst
kunne reise meg opp fra PC-en når
skrivingen stoppet opp, og gå ut i
biblioteket for å rydde litt. Jeg savner
både kollege r og publikum, slår hun fast.
Planlegger åpning med smitteverntil
tak. Litt etter litt, skal bibliotekene
gjenåpnes i samråd med kommunenes
smittevernleger og i tråd med råd fra
Folkehelseinstituttet. Stavanger åpner i
første omgang opp for innlevering av
materiale. Deretter ser man for seg en
forsiktig gjenåpning av hovedbibliotek
og filialer.
Smittevern får stor plass. Bærum,
som hele tida har tatt imot bøker, har
hatt dem i 3-dagers karantene før
håndtering. I Stavanger er karantenen
satt til 4 dager. Antibac, pleksiglass
foran skranker, begrenset besøksantall
og besøkstid, er aktuelle tiltak for at
bibliotekene skal kunne gjenåpnes.
– Jeg vil si, som bibliotek- og
kulturhussjef, at å være leder i en slik tid
er noe helt annet enn å være leder i en
normalisert tid. Å lede en organisasjon
som stengte dørene, og der mange måtte
jobbe hjemmefra, var utfordrende. Men
også givende. Vi vet hvor viktig kultur
og bibliotek er i krisetider, avslutter
Anne Torill Stensberg fra Sølvberget.
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Folkebiblioteket – en møteplass
for hatefulle ytringer?
Skal folkebiblioteket være en
møteplass for spredning av
hatefulle og rasistiske ytringer?
Problemstillingen er høyst
aktuell. Bibliotekdirektør Knut
Skansen ved Deichman har gitt
leder for «Stopp islamiseringen i
Norge SIAN» tillatelse til å holde
foredrag på Deichman Majorstua.
SIAN og Lars Thorsen sprer hat
mot islam og muslimer og ønsker
å bruke folkebibliotekene som
møteplass i Oslo og andre steder
i Norge.

JORON PIHL
PROFESSOR EMERITA

OSLO MET

D

eichman gav «Stopp islamiserin
gen av Norge SIAN» tillatelse til
å holde sitt årsmøte på Deichman
Majorstua 5. mars 2020[1]. Kraftige
protester fra bibliotekarenes fagforenin
ger og publikum resulterte i at møtet ble
avlyst[2]. Deretter tillot likevel biblio
tekdirektør Knut Skansen SIANs leder
Lars Thorsen å holde foredrag på
Deichman Majorstua den 18. mars,
denne gang med Selvstendighetspartiet
som arrangør[3][4].
Bibliotekdirektør Skansen lyttet ikke
til gjentatte og sterke protester fra de
ansatte og bibliotekarenes fagforeninger:
Fagforbundet og Bibliotekarforbundet.
Fagforbundet er en kraftig og prinsipiell
motstander av å slippe til rasisme og hat
på arbeidsplassen.[5]Det er i skrivende
stund uvisst om møtet og foredraget
med SIANs leder på Deichman Major
stua blir noe av. SIAN varsler at de
uansett ønsker å holde møter og
foredrag på folkebibliotek i Oslo og

andre steder i landet. Dette aktualiserer
spørsmålet: Skal folkebiblioteket være en
møteplass for spredning av hatefulle og
rasistiske ytringer?

Ikke vernet av ytringsfriheten

Organisasjonen «Stopp islamiseringen
av Norge» har ett eneste formål:
«Formålet er å motarbeide, stoppe og
reversere islamiseringen av Norge»
(SIANS vedtekter § 2). SIAN hetser
islam og muslimer i Norge som sam
funnsfiende nummer én. Følgende
ytringer er hentet fra SIAN brosjyrer
som SIAN har distribuert i Oslo:  
«Gode muslimer er en svøpe for sine
omgivelser hvor enn de er. Et hvert
menneske som bekjenner seg til
Muhammeds ideologi og som arbeider for
å innføre islams ondskap her – uansett om
det gjøres med vold eller politiske midler
– er en trussel mot rikets sikkerhet og må
deporteres eller interneres på livstid.»
«Islam er unikt umenneskelig.
Derfor blir muslimer mer voldelige jo
mer religiøse de blir.»
«Folk som ved ord eller gjerning
dokumenterer at de ikke respekterer
vestlig sekulær lovgivning men foretrek
ker ond islamsk religionsfascime, må
henvises til et avsperret hjørne av
jordkloden der de kan dyrke sin
tilbakestående undertryggende ideologi
uten å utgjøre en trussel mot resten av
menneskeheten.»
«Gode muslimer er notoriske
seksualpredatorer, som følge av Muhammeds lysende eksempel.»
«Gode muslimer voldtar i et epide
misk omgang i hele Vesten, fordi Allath
og Muhammed har sagt at det er legalt,
og fordi ingen god muslim bryr seg en
tøddel om sekulære vestlige menneske
lagde lovverk dersom disse strider mot
Allahs sharialov.»
«En ideologi som legitimerer
predatoradferd, hører ikke hjemme her.
UT med svineriet.»
Den 6. november 2019 dømte Oslo
Tingrett SIANs leder, Lars Thorsen, for
disse ytringene og overtredelse av Straffelo

vens §185. Dommen var betinget fengsel i
30 dager med en prøvetid på to år og en
bot på 20 000 kroner for trusler og hat
mot islam og muslimer.
Oslo Tingrett konkluderer i dom
men mot SIANs leder Lars Thorsen:
«Etter dette mener retten at ytringene
som er inntatt i tiltalen og brosjyren for
øvrig, er «diskriminerende eller hate
fulle», og at de faller inn under ordlyden
«forhåne» og «ringeakt». Det er ikke
tvilsomt at ytringene er rettet overfor
muslimer på grunn av deres religion.
Ytringene inneholder svært nedsettende
og krenkende karakteristikker. Grovhe
ten av ytringene medfører at vilkårene i
straffeloven § 185 er oppfylt, og ytringene
ikke er vernet av ytringsfriheten.Ytringene
er etter dette straffbare.» (min utheving)
(Dom i Oslo Tingrett 6.11.2019, sak nr.
19-014462 MED-OTIR/05). (Dommen
kan leses i sin helhet her.)
Thorsen anket dommen. Borgarting
Lagmannsrett stadfestet dommen i
januar 2020. Dommen er altså rettskraf

STRAFFELOVENS § 185
•

«Med bot eller fengsel inntil 3 år
straffes den som forsettlig eller grovt
uaktsomt offentlig setter frem en
diskriminerende eller hatefull ytring.
Som ytring regnes også bruk av
symboler. Den som i andres nærvær
forsettlig eller grovt uaktsomt
fremsetter en slik ytring overfor en som
rammes av denne, jf. annet ledd,
straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

•

Med diskriminerende eller hatefull
ytring menes det å true eller forhåne
noen, eller fremme hat, forfølgelse
eller ringeakt overfor noen på grunn
av deres
a) hudfarge eller nasjonale eller
etniske opprinnelse,
b) religion eller livssyn,
c) homofile orientering, eller
d) nedsatte funksjonsevne.»
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tig. Det kan ikke herske tvil om at
SIANs hatefulle propaganda mot islam
og muslimer er ulovlig. SIANs/Thorsens
hets mot islam og muslimer faller uten
for ytringsfriheten.
I forbindelse med revisjon av ytrings
frihetsparagrafen, Grunnloven §100,
innskjerpet Regjeringen og Stortinget
forbudet mot rasistiske og hatefulle
ytringer, jfr. Straffelovens § 185. I
samsvar med dette avsa Høyesterett den
29. januar 2020 to fellende dommer som
gjaldt rasistiske og hatefulle ytringer.
Disse Høyesterettsdommene, som også
viser til tidligere rettspraksis på området,
slår ettertrykkelig fast at rasistiske og
hatefulle ytringer er forbudt og ulovlige.
De vernes ikke av ytringsfriheten.[6]
Likevel velger bibliotekdirektør
Skansen å gi SIAN og lederen Lars
Thorsen tillatelse til å holde foredrag på
Deichman:
«Min vurdering er at SIAN på lik
linje med andre organisasjoner må få
disponere biblioteket når det er mulig.
Jeg har også merket meg at kommunead
vokaten i Oslo har uttalt tidligere at
kommunen ikke kan nekte personer eller
organisasjoner å bruke offentlige rom
som kommunen tillater at andre organi
sasjoner bruker til politiske markeringer
og religiøse forkynning.» (Skansen i
intervju i Vårt Oslo 4. mars 2020)
Skansen legger ikke til grunn
rettspraksis i henhold til Oslo Tingrett,
Borgarting Lagmannsrett og Høyeste
rett, som trekker grensene for ytringsfri
heten og hatefulle ytringer i Norge.  Om
dette skyldes manglende kunnskap om
gjeldende rettspraksis, er ikke mulig å
vite. Uansett er dette alvorlig. I stedet
velger bibliotekdirektør Skansen å
henvise til en «tidligere» uttalelse fra
Kommuneadvokaten i Oslo om likebe
handling av personer og organisasjoner,
uten nærmere spesifikasjon. Formodent
lig dreier Kommuneadvokatens uttalelse
seg om aktører som operer innen
for ytringsfrihetens rammer. Bibliotekdi
rektør Skansens håndtering av denne
saken tyder på at han ikke ser forskjell
på hat mot islam og muslimer, som
SIAN og Lars Thorsen er ansvarlig for,
og seriøs religionskritikk.
Skansen utviser en unnfallenhet
overfor rasisme og hat i denne saken. Det
er alarmerende. Bibliotekdirektør
Skansen prioriterer å gi SIAN og Thorsen
talerstol og ytringsfrihet på biblioteket på
bekostning av de ansatte og publikum.
22 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2020

Folkebiblioteket skal være en uavhen
gig møteplass for offentlig samtale og
debatt (Bibliotekloven §1).   Folkebiblio
tekene bør i likhet med Nasjonalbiblio
teket legge redaksjonelle vurderinger til
grunn for programmering av arrange
menter ved biblioteket. Dette innebærer
at også utleie er gjenstand for en
redaksjonell vurdering, og at dette
kunngjøres på bibliotekets nettside. Det
er med andre ord ikke en generell
rettighet å leie lokaler på Nasjonalbib
lioteket. Folkebibliotekene i Norge bør
velge tilsvarende redaksjonell linje for
sin programmering og utleie. Utfra
dette bestemmer biblioteket hvilke
arrangementer som skal finne sted på
biblioteket i lys av bibliotekets formål
og prioriteringer.  
I Oslo har kommunen pålagt
Deichman i Bjørvika krav til inntjening.
Hensynet til inntjening kan være
medvirkende til at bibliotekdirektøren
ved Deichman vil likebehandle leieta
kere. Dette argumentet faller imidlertid
bort, hvis Deichman underlegger
programmering og utleie en redaksjonell
vurdering. Og selv om Deichman må
forholde seg til et krav om inntjening,
fritar dette ikke biblioteket fra etisk
forsvarlig utleie. Prinsippet om etisk
handel er knesatt av Regjeringen og
Stortinget i etiske retningslinjer for
Statens pensjonsfond utland/Oljefon
det. Selv om Oljefondet har som
hovedformål å tjene penger, må Olje
fondet forholde seg til retningslinjer for
etisk handel. Butikk kan ikke drives på
bekostning av etikk. Oljefondet kan
ikke krenke menneskerettighetene[7].
Folkebibliotekene bør legge tilsvarende
etisk prinsipp til grunn for sin virksom
het, herunder programmering og utleie.

spørsmål. Det er ikke kun et spørsmål om
ord. Hatefulle og rasistiske ytringer er
aggressive språkhandlinger. De er perfor
mative; de oppfordrer til handling.
Formålet er å sette handlinger i bevegelse.
Rasistiske og hatefulle ytringer truer det
enkelte individ eller en gruppe. Formålet
er politisk; å skremme den det gjelder fra å
ytre seg, fra å bevege seg fritt og fra å delta
i samfunnet. Det politiske målet er å
svekke individet eller gruppens samfunns
messige beskyttelse og rettsvern, slik at de i
siste instans kan fjernes, enten i form av
deportasjoner, interneringer eller andre og
enda mer inngripende tiltak. Rasistiske og
hatefulle ytringer truer i siste instans
individet eller gruppens eksistens.
De politiske omstendighetene til
enhver tid har stor betydning for om
hatefulle språkhandlinger omsettes i
voldshandlinger. Det skal ikke mye
historisk bevissthet til for å se og
erkjenne hvor farlig det er når hatefulle
ytringer og de-humanisering av indivi
der og grupper brer om seg, og til og
med får innpass i etablerte samfunnsin
stitusjoner. Hatet mot jødedom og
jødene i Europa før og under andre
verdenskrig er et uomgjengelig historisk
faktum som gjorde jødeutryddelsene
mulig. I vår tid er massakren på Utøya
en smertelig manifestasjon av at hat mot
islam og muslimer og det flerkulturelle
samfunnet ble omsatt i massedrap. Vold
og drap på homofile, flyktninger,
sosialdemokrater og kommunister er
nærliggende eksempler på høyreeks
treme voldshandlinger i fortid og
samtid.
Anders Behring Breivik skriver i sitt
manifest at det pågår en «kulturkrig»
mellom muslimer og kristne. Han er en
kriger i denne pågående krigen. Hvis
man mener at «kulturkrigen» faktisk er
en «rasekrig», anbefaler Breivik å holde
det for seg selv, fordi det vil virke mot
sin hensikt å gi åpent uttrykk for det. Å
bekjenne seg til biologisk rasisme
mobiliserer liten oppslutning i dag, fordi
den klassiske, biologiske rasismen er
historisk diskreditert. Nå er det mer
opportunt å hetse, stigmatisere og
forfølge individer og grupper med
henvisning til «kultur» og «religion», og
islam i særdeleshet.

Et spørsmål om liv og død

Hva bør gjøres?

Det er et verdivalg å prioritere å
beskytte publikum og ansatte på
folkebiblioteket mot rasisme og hate
fulle ytringer. Hvis Skansen velger å
prioritere dette, men savner en god
juridisk begrunnelse, bør Skansen søke
advokatbistand for å begrunne at
biblioteket skal være en møteplass fri for
rasisme og hatefulle ytringer.

Uavhengige og rasismefrie
folkebibliotek

Spørsmålet om folkebiblioteket skal være
en arena for spredning av hatefulle og
rasistiske ytringer er ikke et akademisk

Hvis bibliotekdirektøren i Oslo faktisk
åpner folkebiblioteket for spredning av
rasistisk og hatefull propaganda, hvem
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skal da føre kampen for et rasismefritt
folkebibliotek? Det må vi gjøre selv; alle
som er målskive for rasistiske og
hatefulle ytringer, brukere og ansatte ved
folkebibliotekene i samarbeid med alle
som vil leve i et samfunn fritt for
rasisme og hat.   I denne aktuelle
SIANsaken er det muslimene som er
gjenstand for trusler, de-humanisering
og forfølgelser. I morgen kan det være
du og jeg som er målskiven. Derfor er
dette en sak vi må kjempe sammen, alle
vi som vil hegne om folkebiblioteket og
vil leve i et rasismefritt samfunn.
SIAN og andre høyre ekstreme
organisasjoner søker å legitimere rasisme,
hat, trusler og diskriminering gjennom å
få innpass i, og spre sin propaganda i
etablerte og demokratiske samfunnsin
stitusjoner som folkebiblioteket.
Folkebibliotekene og bibliotekar/
bibliotek organisasjoner bør forberede
seg på dette.
Utfra en etisk og prinsipiell vurde
ring bør folkebibliotekene og bibliotek/
bibliotekar organisasjonene bestemme at
folkebibliotekene skal være møteplasser
fri for rasisme og hatefulle ytringer.
Dette samsvarer med bibliotekets
demokratiske formål som er å
fremme opplysning, utdanning og
kulturell virksomhet. Det samsvarer

med rettspraksis i Norge, som trekker en
grense for ytringsfrihet ved rasistiske og
hatefulle ytringer. Slike ytringer og
handlinger er ikke vernet av ytringsfri
heten. Biblioteket som møteplass bør
derfor ikke omfatte organisasjoner eller
individer som sprer rasistiske og
hatefulle ytringer. Hvis folkebibliote
kene legger dette til grunn, har bibliotekene sterk støtte i befolkningen.

[1]	https://vartoslo.no/arnsten-linstad-frogner-heleoslo/stopp-islamiseringen-av-norge-far-lanedeichman-pa-majorstua/117465
[2]	https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/
oslo/nyheter/glad-for-nei-til-sian-149784/
[3]	https://www.klassekampen.no/
article/20200311/ARTICLE/200319990
[4]	Debattinnlegg av Joron Pihl i Klassekampen
14.3.: Møteplass for hatytringer?
[5]	https://www.fagforbundet.no/fagforeninger/
oslo/nyheter/fagbevegelsen-er-en-av-de-viktig
ste-kreftene-mot-hoyreekstremisme-147927/
[6]	https://filternyheter.no/les-dommene-derfor-erdette-hatefulle-ytringer-ifolge-hoyesterett/
[7]	https://global.no/nyheter/aktuelt-tema/
etiske-retningslinjer-for-oljefondet
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Demokratiets vonde gråsoner
Jeg står ikke inne for alt som står
skrevet i de 1,3 millioner bøker
vi har i våre 22 Deichmanbibliotek i Oslo. Jeg står heller
ikke inne for alle de ytringene
som faller i de nær 6000
arrangementene, møtene og
diskusjonene som årlig fyller
våre bibliotek. Noen påstander
og meninger vil jeg eller andre
helt sikkert oppleve som
krenkende eller frastøtende.

KNUT SKANSEN
BIBLIOTEKSJEF

DEICHMAN OSLO
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M

en Grunnloven § 100 sikrer alle
ytringsfrihet, og lovgiver har
gitt folkebibliotekene et særlig
ansvar for å være en møteplass for alle,
uavhengig av politisk ståsted, religion og
sosial bakgrunn.
I Bok og Bibliotek 21.04.2020
argumenterer Joron Pihl for at jeg som
biblioteksjef i Oslo bør utestenge organisasjoner og personer som sprer hatefulle
ytringer. Pihl henviser til at den omstridte
organisasjonen «Stopp islamiseringen av
Norge» (SIAN) fikk tillatelse til å leie
lokaler for et lukket medlemsmøte på
Deichman Majorstuen 5. mars i år.

Det går et viktig skille mellom to ulike
typer arrangementer på bibliotekene: På
den ene siden har vi åpne, programmerte
arrangementer hvor biblioteket har et
redaksjonelt ansvar for innholdet. Her
samler vi flere stemmer og skaper diskusjon. Disse arrangementene er del av
bibliotekets program og skal være kvalitetssikret av biblioteksjefen.
På den andre siden leier og låner vi
ut møterom til organisasjoner eller
personer som skal ha lukkede møter og
andre arrangementer. Alle kan leie rom
hos oss. Bibliotekene arrangerer ikke
disse møtene. Vi kan ikke velge helt selv
hvem vi leier ut til, og vi plikter å følge
regler om saklighet og likebehandling.
SIANs planlagte møte på Majorstuen skulle være et slikt utleiearrangement, ikke en del av Deichmans
redaksjonelle program. SIAN fikk leie
lokalet til et medlemsmøte, på lik linje
med det Deichman gjør hver dag til
andre organisasjoner, lag, og store og
små grupper i Oslo.
Pihl mener at folkebibliotekene bør
gjøre også utleiearrangementer til
gjenstand for redaksjonell vurdering.
Men biblioteket kan ikke legge redaksjonelle føringer eller forhåndskontrollere alt
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som kan bli sagt på slike møter. Da måtte
vi gjort det for alle som vil låne møterom
hos oss, noe som er både prinsipielt og
praktisk umulig. Disse møtene skal
selvfølgelig forholde seg til norsk lov,
herunder rammene for ytringsfriheten.
Dersom vi blir kjent med lovbrudd på
slike arrangementer, blir de anmeldt.
Pihl peker også på at SIANs Lars
Thorsen er dømt for hatefulle ytringer,
men vi har ikke lov til å nekte noen å
bruke biblioteket med henvisning til at
de er dømt for et lovbrudd. Vi har heller
ikke mulighet til å nekte organisasjoner
å leie lokaler fordi enkeltmedlemmer er
domfelte.
Det foreligger presedens for slike
saker. I 2014 avslo Kristiansand folkebibliotek en forespørsel fra SIAN om å
holde debattmøte. Saken gikk til
Sivilombudsmannen, som konkluderte
med at et bibliotek ikke kan avslå en
forespørsel fra en organisasjon om utleie
av lokaler på det grunnlag at organisasjonens formål strider mot kommunens
eller bibliotekets verdier. Alle lovlige
ytringer må slippe til, også de som
oppleves krenkende av andre.
Det er flere hensyn som må veies
opp mot hverandre når det kommer til
utleie av rom i biblioteket. Sivilombudsmannen trekker fram at det må kunne
legges vekt på om lokalene er egnet til
det planlagte arrangementet, og i

hvilken grad arrangementet kan tilpasses
øvrig virksomhet på biblioteket; at
dersom det er åpenbart at det vil
fremsettes ytringer som grenser mot det
straffbare og som vil oppfattes som
grove krenkelser, så må også biblioteksjefen kunne utvise skjønn; og at plikten
til å legge til rette for offentlig samtale
og debatt må balanseres mot at et
folkebibliotek skal være et sted for alle
kommunens innbyggere, uavhengig av
politisk ståsted, religion og sosial
bakgrunn.
Da jeg besluttet likevel ikke å tillate
SIAN å gjennomføre sitt planlagte
møte, var det med utgangspunkt i en
slik totalvurdering. I dagene før 5. mars
brygget det opp til demonstrasjoner og
uro i et omfang som vi ikke ville rekke å
forberede oss på, og min vurdering var
at lokalene da ikke egnet seg til å
håndtere en slik situasjon. Jeg måtte
derfor veie det planlagte møtet opp mot
sikkerheten til øvrige brukere av
biblioteket. Min konklusjon ble å
meddele SIAN at utleien ble kansellert.
Jeg ville fattet samme beslutning om det
hadde dreid seg om en hvilken som helst
annen leietager.
Som offentlige forvaltere av bibliotekene må vi opptre konsistent og påse at
det ikke skjer usaklig forskjellsbehandling av de som spør om å leie lokaler.
Dette likebehandlingsprinsippet må
ligge til grunn.
Det juridiske er som det er. Det er
likevel ikke til å legge skjul på at dette er
en vond sak for Deichmans ansatte og
for mange av dem som bruker oss.
Vi fører ikke statistikk over våre
låneres etnisitet eller religion, men det er
ingen tvil om at folk med minoritetsbakgrunn bruker Deichman-bibliotekene flittig. I SSBs undersøkelse om
kulturvaner fra 2013 oppga 56 prosent
av respondentene med ikke-vestlig
bakgrunn å ha besøkt et bibliotek det
siste året, mens vestlige innvandrere og
befolkningen for øvrig lå på henholdsvis
44 og 43 prosent. Ifølge undersøkelsen
besøker også folk med ikke-vestlig
bakgrunn biblioteket dobbelt så ofte
som andre.
Dette stemmer godt med vår egen
opplevelse av dagliglivet på bibliotekene
våre, og for oss er det en selvfølge at
disse lånerne skal føle seg like velkomne

som alle andre. Både som møteplasser,
kurslokaler, kulturarenaer og inngangsporter til Norge spiller bibliotekene våre
en viktig rolle for minoriteter i byen vår,
og det er vi stolte av.
Deichman er et folkebibliotek som
jobber for inkludering, brobygging,
kunnskapsbygging og opplysning. Det
er klart det er vanskelig å leie ut til en
organisasjon som på mange måter står
for det motsatte av hva Deichman står
for. Men det betyr ikke at vi kan unnlate
å gjøre det.
Som samfunnsborgere har vi
samtidig alle et ansvar for å stå opp mot
organisasjoner og ytringer vi ikke
aksepterer. Det er god tradisjon på
Deichman for at ansatte stiller seg opp
og protesterer sammen med andre, men
da som privatpersoner. Også fagforeningene på Deichman har her spilt en
viktig rolle.
Det skal være rom for mangfold i et
bibliotek – også det mangfoldet mange
av oss vil finne frastøtende eller uakseptabelt. Vi aksepterer ikke hatefulle og
lovstridige ytringer, men som biblioteksjef i Oslo har jeg ikke uten videre
mulighet til å nekte en lovlig organisasjon – eller en dømt person som har
sonet sin straff – tilgang til biblioteket.
Bibliotekets redaksjonelle profil skal
sikre meningsbrytning og en bredde av
tankesett som er vesentlig for å ha et
velfungerende demokrati og bidra til et
opplyst samfunn. Kombinert med
kravet om at vi skal fungere som en fri
og tilgjengelig møtearena for alle typer
aktører, gjør dette at de fleste holdninger
og verdier i samfunnet rundt oss også
finnes blant brukerne av biblioteket.
Gjennom et år med 6000 arrangementer vil vi dermed møte på holdninger og
verdier som befinner seg på grensen til
hva vi synes vi kan og bør tåle. Men
bibliotekets kvalitet og mangfold ligger
også i dette, selv om det gjør vondt.
Jeg kan love to ting: Jeg har kort
lunte på å anmelde lovbrudd og
hatefulle ytringer i Deichmans lokaler,
og jeg vil fortsatt gjøre mitt ytterste for å
håndtere slike utleieforespørsler på en
måte som både er i tråd med norsk lov
og ivaretar våre låneres og ansattes behov
for trygghet.
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Nei til hatefulle og rasistiske
ytringer på biblioteket!
Kamp mot hat og rasisme er
viktig for fagbevegelsen. Vi
ønsker ikke at folkebiblioteket
skal bidra til å gi grupper som
SIAN legitimitet. Hensynet til
ytringsfriheten må balanseres
mot hensynet til de som hate
fulle ytringer retter seg mot.
Biblioteket har dessuten ikke
et selvstendig ansvar for å legge
til rette for all slags ytringer
i bibliotekrommet. Det er
mulig å si nei.

TORIL HØIMYR
FAGFORBUNDET VED DEICHMAN

K

amp mot hat og rasisme er viktig
for fagbevegelsen. Både Bibliote
karforbundet og Fagforbundet på
Deichman engasjerte seg sterkt da
biblioteksjefen ga tillatelse til møter med
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN)
på Deichman Majorstuen i mars. Disse
møtene ble avlyst, men SIAN har varslet
at de melder seg som leietakere så fort
bibliotekene åpner igjen etter koronastengt periode. Det er derfor nødven
dig at vi tar diskusjonen om dette nå.
Et bakteppe for debatten er at ytre
høyre er på frammarsj i Europa 1).
Samtidig ser en at disse grupperingene
blir en stadig mer normalisert del av
politikken. De høyreradikale kaller seg i
dag innvandringskritiske eller islamkri
tiske. Dette slipper de ofte unna med,
selv om de bruker rasistisk og fremmed
fiendtlig retorikk. De bruker også
offentlige arenaer, som folkebiblioteket,
til å skaffe seg legitimitet.
I antall er disse gruppene ingen
trussel mot demokratiet i Norge. Men
de står i en tradisjon der minoritets
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grupper som jøder, muslimer eller
homofile angripes. For de av oss som er
et mål for ytre høyres fiendebilde, er
disse smågruppene en reell trussel. Dette
er det viktig å huske på når en i ytrings
frihetens navn vil la disse gruppene,
med sitt hat, slippe til i biblioteket.

Hvorfor sa vi nei
til SIAN i biblioteket?

SIANs leder, Lars Thorsen, ble i
november 2019 dømt etter straffelovens
§ 185, forbudet mot diskriminerende/
hatefulle ytringer. Biblioteksjefens
argument for SIANs rett til å leie lokale
i biblioteket, var at biblioteket skal legge
til rette for ytringsfrihet. Vi er enige i at
ytringsfrihet er en sentral verdi, men her
var poenget at SIANs leder, Thorsen, er
dømt for ytringer som ligger utenfor den
demokratiske ytringsfriheten. På møtet
som Selvstendighetspartiet skulle
arrangere skulle han forsvare disse
ytringene og fortelle om «hekseproses
sen» mot ham. Antirasistisk senter har
nylig anmeldt SIAN ved leder Thorsen
etter samme paragraf.
På mer generelt grunnlag mener vi at å
slippe til organisasjoner som fremmer
hatefulle ytringer på grunnlag av religion,
etnisitet eller seksuell legning står i motstrid
til folkebibliotekets formål. Hatefulle
ytringer gjør biblioteket til et utrygt sted for
de som disse ytringene retter seg mot.
Religionskritikk kan selvsagt fremmes og
debatteres på biblioteket, men det er ikke
religionskritikk når SIAN i sine brosjyrer
omtaler muslimer som en trussel mot rikets
sikkerhet, som må deporteres eller interne
res på livstid. Det er absurde påstander, som
det er umulig å «debattere».
Ifølge Oslo kommunes bibliotekplan
2019-2022, og ganske sikkert andre
kommuners bibliotekplaner, skal
biblioteket være en motvekt mot
polarisering og legge til rette for
lokaldemokrati, engasjement, inklude
ring og frivillig deltakelse i lokalsamfun
net. Budskapet til SIAN fremmer tvert
imot polarisering og ekskludering, og
bryter med det kommunen mener
biblioteket skal være.

Har vi et « formelt» grunnlag
for å si nei til grupper som
SIAN på biblioteket?

For det første har biblioteket et klart
ansvar for at det som skjer i biblioteket
er innenfor lovens rammer.
Så til mer generelle vurderinger av
dette temaet. Grunnlovens §100, 6.
ledd, sier at ytringsfrihet skal gjelde. Det
påligger statens myndigheter å legge
forholdene til rette for en åpen og
opplyst offentlig samtale. Det er i denne
sammenhengen et vesentlig poeng at
bibliotekene ikke har et selvstendig
ansvar for at myndighetene skal oppfylle
pliktene i Grunnlovens §100. Folkebib
lioteket som uavhengige arenaer skal
«bidra» til at retten til ytringsfrihet
opprettholdes.( Jfr. forarbeidene til lov
om folkebibliotek Prop.135 L (20122013)) Det innebærer at det å si nei til en
høyreradikal gruppering i biblioteket, ikke
er det samme som å si nei til at denne
grupperingen skal få ytre seg i det hele tatt.
Det er altså ikke nødvendig at bibliote
ket gir disse grupperingene en talerstol,
selv om de ellers har lov til å ytre seg i
det offentlige rom.
Videre heter det i forarbeidene at
«ingen skal kunne legge føringer på
aktiviteter ved et folkebibliotek, eller
innholdet i et folkebiblioteks programme
ring. Et folkebibliotek skal være et sted for
alle kommunens innbyggere, uavhengig av
politisk ståsted, religion og sosial bak
grunn». Altså må retten til å ytre seg i
biblioteket balanseres mot biblioteket
funksjon som et sted for alle kommunens
innbyggere, og et sted der innbyggerne
skal kunne kjenne seg trygge.
Biblioteket har et redaksjonelt ansvar
for bibliotekets innhold, både i form av
medier og arrangement. Det betyr at
biblioteket selv må kunne velge de
arrangement som er i tråd med bibliote
kets formålsparagraf og arrangementspro
fil. Deichman, og kanskje andre folke
bibliotek, forstår imidlertid sin rolle slik
at biblioteket ikke har et redaksjonelt
ansvar for leietakeres aktivitet. Nasjonal
biblioteket derimot gjør redaksjonelle
vurderinger av alle henvendelser om leie
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2). Dette må det være mulig å gjøre, også
for folkebibliotek.
Når det gjelder utleie, har Deichman
spesielle utfordringer. Biblioteket har et
inntjeningskrav i Bjørvika, og skal
derfor drive kommersiell utleie. Vi
mener, som Joron Pihl påpeker i sin
artikkel, at det må være fullt mulig for
biblioteket å ha noen etiske retningslin
jer, som også gjelder kommersiell utleie.
jfr. Oljefondet.
Slik vi ser det, er det på denne
bakgrunnen, fullt mulig for biblioteket å
utøve et redaksjonelt ansvar og følge en
etisk standard for det som foregår i
bibliotekets lokaler.

De ansattes rettigheter

Som fagforening, legger vi også stor vekt
på den belastningen utleie til organisa
sjoner som SIAN utgjør for de ansatte.
Vi viser til Arbeidsmiljølovens §4-3 (4)
som sier at arbeidstaker skal, så langt det

er mulig, beskyttes mot vold, trusler og
uheldige belastninger som følge av
kontakt med andre. Ansatte har gitt
uttrykk for at de opplever stor utrygghet
ved at organisasjoner som SIAN får
bruke biblioteket til sine møter. Dette
gjelder ikke minst våre kollegaer som er
muslimer. Det er faktisk ikke greit når
leietakere eller foredragsholdere omtaler
den gruppa du tilhører som «en svøpe
for sine omgivelser hvor enn de er» og
sier at «gode muslimer voldtar i et
epidemisk omfang i hele Vesten.» Skal
ansatte presses til å ta i mot og legge til
rette for foredragsholdere eller leietakere
som representerer disse uhyrlige
holdningene?

Konklusjon

Vi er klar over at det kan være vanskelig
å trekke opp grensen mellom hva som
skal være tillatte og ikke tillatte ytringer
i biblioteket. Vårt hovedsyn er at de som

bruker ytringsfriheten på en måte som
gjør livet utrygt for en stor del av
bibliotekets brukere og ansatte, ikke skal
gis plass på biblioteket. Vi har forsøkt å
vise at det også på formelt grunnlag finnes
holdbare grunner for å ikke tillate enhver
organisasjon eller enkeltperson å disponere
lokaler i folkebiblioteket. En slik vurde
ring er forankret i Bibliotekloven med
forarbeider, i Straffeloven § 185 om
diskriminerende eller hatefulle ytringer,
bibliotekets redaktøransvar og Arbeids
miljølovens §4-3 (4)
1)	
https://www.dagsavisen.no/debatt/
kommentar/ytre-hoyre-normaliseres1.1674118
2) 	https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/
arrangementer-og-utleie/

Biblioteka må ta
redaktørrolla alvorleg
Norske folkebibliotek har eit
omfattande oppdrag. Vi skal fremje opplysning, utdanning, kulturell verksemd, vera uavhengig
møteplass og arena for offentleg
samtale og debatt. Lov om folkebibliotek nemner verkemidla aktiv formidling og å stille bøker og
andre media gratis til disposisjon.
VIDAR LUND
BIBLIOTEKSJEF I LEVANGER OG
LEIAR I NORSK BIBLIOTEKFORENING

I

siste lovrevisjon kom endeleg
formuleringa om at biblioteka skal
vera «uavhengig møteplass og arena
for offentlig samtale og debatt» inn, i
tillegg til aktiv formidling. Det er ei rolle
biblioteka har hatt og fylt i mange år.
Allereie «gamle» Deichman, ferdigstilt i
1933, hadde ein føredragssal. I bibliotekverda har folkeopplysning lenge stått for
noko meir enn å få folk til å lesa.
Lovendringa i 2014 slo fast ein ting
som ikkje har vore like tydeleg: at denne
møteplassen og arenaen skal vera
uavhengig. Vi kan kalle dette redaktørplakaten for folkebiblioteka. Biblioteksjefen har fått formalisert redaktørrolla.
Og som redaktør har biblioteksjefen
ansvar for kva som blir sagt frå biblioteket sin talarstol. Tidlegare har vi kunna
gitt frå oss nyklane og gått heim, mens
historielaget, mållaget eller andre lånte
lokalet og køyrde arrangementet sitt.
No er det ikkje like opplagt at vi bør
gjera det.

Dette er absolutt interessant jus.
Grunnlova §100 om ytringsfridom seier
særs klårt at førehandssensur ikkje skal
finne stad. Det er såpass klårt at det blir
presisert eitt einaste unnatak: levande bilete
som kan vera til skade for barn og unge.
Korleis harmonerer dette med
straffelova sitt forbod mot hatefulle
ytringar? På den måten at vi ikkje på
førehand kan seie om ein person skal
framføre ei hatefull ytring. Vi må faktisk
vera til stades, registrere om det blir
gjort og så melde til politiet. I Noreg
dømer vi handlingar, ikkje haldningar.
Dilemmaet vårt som folkebibliotek
er at vi på den eine sida har fått ei
redaktørrolle gjennom biblioteklova si
formulering om at vi skal vera ein
uavhengig møteplass og arena for offentleg samtale og debatt. På den andre sida
er det ei større forventning til oss om å
sleppe folk til enn i avisa, sidan vi er
100% offentleg finansierte. I utgangspunktet var formuleringa i lova «Folke-
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bibliotekene skal være en møteplass».
NBF var med og jobba for at det vart
«uavhengig», noko som gir oss større
spelerom – og større ansvar.
I praksis er det utfordrande, sjølvsagt.
Dersom ein organisasjon tingar eit
møterom for eit lukka medlemsmøte kan
vi ikkje nekte, meiner eg. Dette vil vera
møte som ikkje er marknadsførde utover
medlemene til organisasjonen. I så fall må
alle nektast. Det er ikkje gangbart med
dagens forventingar til opne, terskelfrie
tilbod finansierte av lokalsamfunnet.
Ved opne møte må vi i alle høve
vurdere nokre punkt, særleg ved
program vi veit er kontroversielle:

a)	Er møtet/arrangementet relevant
for lokalsamfunnet? Det er
redaktørrolla vår.
b)	Kva seier politiet om tryggingssituasjonen? Her tek vi vare på publikum.
c)	Korleis vil arrangementet påverke
arbeidsmiljøet? Her må vi samarbeide med verneombod.
d)	Korleis handterer vi det dersom vi
vurderer at det blir framført
hatefulle ytringar? Sjølv om biblioteket ev. ikkje arrangerer sjølv, bør
nokon frå leiinga vera til stades og
avbryte dersom det kjem hatefulle
ytringar. Redaktørrolla igjen.

Eg trur ikkje det er eit enkelt fasitsvar
her. Kristiansand folkebibliotek gjorde
eit førebiletleg arbeid då dei vart dregne
inn for Sivilombodsmannen etter først å
ha sagt nei til eit SIAN-arrangement.
https://krsbib.no/biblioteket-sier-ja-tilsian-og-arne-tumyr/. Ved å setje klåre
premissar for arrangementet unngjekk
biblioteket likevel å bli eit politisk gissel.
Biblioteket tok redaktørrolla på alvor,
noko alle bør gjera. Biblioteksjefane og
biblioteka har fått større fridom, men òg
dermed større ansvar.

Bibliotekets formål:
Å slippe alle stemmer til
«Så kan man si at eksterne
leietakere er velkommen,
dersom deres bidrag passer inn
i bibliotekets programmering.»
sitat Ragnar Audunson, fra hans
kommentar «SIAN på Deichman
17.5.20 i Bok og Bibliotek
på nett.

D

ette utsagnet står i sterk kontrast
til Sivilombudsmannens prinsipielle svar til Kristiansand
folkebibliotek, som handlet nettopp om
å gi SIAN tilgang til lokalene på
Kristiansand folkebibliotek.
«I sin behandling av saken har
ombudsmannen kommet til at
biblioteket ikke kunne avslå søknaden
med den begrunnelse at SIANS formål
ikke er i samsvar med kommunens
verdier. Ombudsmannen mener likevel
at biblioteket må ha et betydelig rom for
skjønn og innflytelse når det gjelder
hvordan arrangementer skal avholdes og
hvordan ytringene skal framføres. I
uttalelsen skriver ombudsmannen at det
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må kunne legges vekt på om opplegget
for arrangementet er egnet til å bidra til
en opplyst samtale og debatt.»
23.8.2016
https://www.sivilombudsmannen.no/
pressemeldinger/ber-kristiansand-kommu
ne-behandle-soknad-fra-sian-pa-nytt/
De to siste setningene av sivilombudsmannens utsagn vil nok Audunson
være enige i. Men den første setningen
er der sivilombudsmannen og
Audunsons argumentasjon spriker i to
helt ulike retninger. Det er oppsiktsvekkende at en kapasitet på bibliotekfeltet
som Audunson tar så tydelig avstand fra
sivilombudsmannens prinsipielle syn. Vi
trodde ærlig talt vi var kommet lenger i
bevisstgjøring av biblioteksfeltet på dette
området. Redaktøransvaret til bibliotekene omfatter også å la de stemmene
man er sterkt uenige i komme til ordet.
Ikke i den grad at de overdøver alle
andre stemmer, eller i den grad at de blir
de eneste som slipper til, men de skal
slippe til. Å ikke slippe dem til kalles
sensur, og er ikke i tråd med folkebibliotekets oppdrag, som er forankret i
grunnlovens paragraf 100, som handler
om noe så viktig som ytringsfrihet.
Men hva da med hatefulle ytringer
som omhandles i straffeloven? Her er vi

enige med Vidar Lund som i sin
kommentar «Biblioteka må ta sin
redaktørrolle alvorleg» i Bok og Bibliotek på nett 17.5, påpeker kort og godt:
«Vi kan ikke på forehand seie om ein
person skal framføre ei hatefull ytring.»
Og videre: «I Norge dømer vi handlingar, ikke haldningar.» Vi kan legge til: i
Norge så er det ikke slik at den som har
sonet en dom aldri skal slippe til lenger i
det offentlige ordskifte. Dette er vår
demokratiske arv som vi er stolte av i
Norge.
Er dette uproblematisk? Er dette
enkelt? Nei, det er det ikke. Men en
nøkkel til en god håndtering av kontroversielle, men lovlige, organisasjoner er å
holde fast på hva redaktøransvaret
innebærer, og å samarbeide godt med
politiet som ordensmakt når det er
naturlig. Politiet, som i Oslo har en egen
avdeling som jobber med nettopp
hatkriminalitet, er varsomme med å
gripe inn midt under et arrangement,
dersom det ikke bygger opp til fysisk
vold. De tar opp på bånd det som blir
sagt, og lar juristene vurdere før de går
til sak. Men de går til sak med jevne
mellomrom. Det kan og bør også en
biblioteksjef ta ansvar for at skjer,
dersom hatefulle ytringer har funnet
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sted under bibliotekets arrangement.
Det å stoppe et arrangement når det
finner sted, bør politi ta ansvar for,
gjerne i samråd med biblioteksjef.
Det er ikke vanskelig å være enig
med Toril Høimyr sin beskrivelse av
organisasjonen SIAN som en ytterliggående organisasjon med en fordummende og farlig retorikk i hennes
kommentar «Nei til hatefulle og
rasistiske ytringer på biblioteket!» som
også sto på trykk i Bok og Bibliotek på
nett 17.05.20. Men har hun rett i at
verden og Norge blir et tryggere sted ved
at denne type organisasjon ikke slipper
til på biblioteket? Skal man tie i hjel
eller skal trollet opp i sola og sprekke?
Den som hadde fasitsvaret her har svaret
på 100-millionerspørsmålet. Å gi
tillatelse til at det blir avholdt et slikt
arrangement kan slå begge veier. På
samme vis er det med problemstillingen:
Kan et slikt arrangement føre til at
motstemmene ikke tørr ytre seg og blir
redde? Ja, det kan det, men det kan også
føre til at motstemmene blir provosert
og nettopp ytrer seg. Heller ikke her er
det en enkel logikk.
Blir vi kun «nyttige idioter» ved å
slippe slike organisasjoner til på biblioteket? Det vil enkelte kunne hevde, men
her gir føringene til sivilombudsmannen
oss verktøy vi kan bruke avhengig av hva
organisasjonen har som formål med
møtet. Er det et årsmøte med vanlige
årsmøtesaker, da ville vi ikke som
biblioteksjefer blandet oss noe særlig
opp i programmet, men vi vil kunne
vurdere å være til stede under arrangementet eller be om nærmere redegjørelse
for å kunne vurdere lovligheten. Det
samme gjelder dersom dette er en type
lukket medlemsmøte eller et møte for å
stifte en politisk organisasjon. Men
dersom organisasjonen ønsker å holde
nettopp et åpent folkemøte for å sette
sitt syn under debatt, så kan biblioteket
stille som krav at meddebattanter skal
være representert og/eller at ordstyrer
må oppleves som nøytral, med bakgrunn i sivilombudsmannens uttalelse.
På den måten kan man hjelpe en
ytterliggående organisasjon til å skape et
arrangement som oppleves mer relevant
for flere, og man kan fremme diskusjon,
dialog og samtale, og en smule balanse
inn i en virkelighetsforståelse som bærer
preg av manglende nyanser og faktagrunnlag. Dette kan biblioteket bidra
til.

Men den viktigste problemstillingen
er denne: Dersom biblioteket ikke er
arenaen for ytringsfrihet og for at ulike
stemmer slipper til, hvilke andre arenaer
har vi? De andre arenaene som Toril
Høimyr henviser til – hvilke steder er
det? Litteraturhusene? Nasjonalbiblioteket? Ute på torget? I kjøpesentrene?
Ingen av disse har en formålsparagraf
som så tydelig sier at denne ballen er
faktisk din.
Nasjonalbiblioteket praktiserer
redaksjonell styring også av utleie.
Nasjonalbiblioteket og Folkebibliotekene er regulert av ulikt lovverk og NB
driver utleie og avvikler arrangement i
svært begrenset omfang i forhold til
folkebibliotekene. Vi har rett og slett
ulike oppdrag. Det å argumentere med
at NBs praksis legitimerer eller signaliserer at folkebibliotekene skal gjøre det
samme virker urimelig. 20–30 prosent
av arrangementene og utleien i folkebibliotekene skjer uavhengig av bibliotekets redaksjonelle innhold. På alle våre
bibliotek skjer mye av besøket i meråpen
tid – ofte med masse aktivitet basert på
tillit til at brukerne forholder seg til
reglementet som gjelder for biblioteket.
Ja, så vil enkelte ansatte og besøkende skygge banen når SIAN sitt
arrangementet finner sted, dette er
ubehagelig og provoserende, det blir
(forhåpentligvis) demonstrasjon utenfor
biblioteket i forkant av selve arrangementet – akkurat der tror vi SIAN og
bibliotekledelsen håper på akkurat det
samme. Og det er helt greit. Å håndtere
dette, i godt samarbeid med politiet, er

også bibliotekets samfunnsoppdrag, ikke
hver eneste dag, men en gang iblant er
dette ikke til å unngå. Og så må vi vel
også ha den tillit både til våre ansatte og
til våre besøkende at de ved et raskt
blikk på bibliotekets arrangementsprogram og innhold for øvrig ikke mistenker bibliotekene for å kun støtte opp om
ytterliggående organisasjoner. Ja, noen
vil være uenig med biblioteksjefen her,
både blant besøkende og ansatte, men er
det en vektig nok grunn til å si nei til
arrangementet? Vi mener nei. Ja, de
ansattes sikkerhet skal ivaretas i samråd
med verneombud, men hensynet til de
ansatte kan ikke overstyre selve formålet
med biblioteket, – som er å være en
uavhengig møteplass for alle.
Bibliotekets styrke er at dette vil være
et fysisk arrangement der folk møtes,
resultatet blir ofte da et annet og noe mer
nyansert enn når partene ikke sees, men
sitter og hamrer i sinne på hvert sitt
tastatur på et eller annet nettforum,
kanskje da også fullstendig anonymisert.
Vi mener faktisk at sivilombudsmannens
balanserte uttalelse fra 2016 er et viktig
verktøy biblioteksjefene bør bruke aktivt
når vi skal styre skuta gjennom et
vanskelig farvann. Det kan være behagelig å kaste anker, gå fra borde i en liten
robåt og komme seg trygt i havn, men da
har man faktisk gjort bibliotekenes
samfunnsoppdrag mindre betydningsfullt
enn det faktisk er.
Biblioteksjef Anne Kristin Undlien,
Kristiansand folkebibliotek, biblioteksjef
Leikny Haga Indergaard, Bergen Offent
lige bibliotek, biblioteksjef Knut Skansen,
Deichmanske bibliotek, Oslo, biblioteksjef
Berit Skillingsaas Nygård, Trondheim
folkebibliotek, bibliotek- og kulturhussjef
Anne Torill Stensberg, Sølvberget,
Stavanger, biblioteksjef Mona Magnussen,
Tromsø bibliotek og byarkiv
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SIAN på Deichman
Hvem bør få bruke bibliotekets
lokaler til møtevirksomhet? Bør
biblioteket si nei til organisasjoner
som SIAN? Det spørsmålet er
blitt aktualisert etter at ledelsen
på Deichman til store protester
fra de ansatte åpnet opp for at
SIAN kunne ha årsmøte på
Majorstua filial. Var det en gal
avgjørelse fordi Lars Thorsen er
dømt for hatkriminalitet, eller
var det en riktig avgjørelse i
samsvar med bibliotekets rolle
som møteplass?
RAGNAR AUDUNSON
PROFESSOR EMERITUS

M

itt utgangspunkt for å vurdere
dette er følgende: Ansvaret for at
biblioteket i størst mulig oppfyller
de ulike delene av formålsparagrafens
bestemmelser, tilligger biblioteksjefen. Det
kan ikke delegeres bort. Biblioteksjefen
har ansvar for å utvikle en samling som
kan bidra til å fremme opplysning,
kunnskap og kulturell aktivitet og
biblioteksjefen har et ansvar for å aktiv
formidling av materialet. Dette ansvaret
kan ikke outsources. Det er ikke slik at
hvis noen kommer til biblioteket med
materiale de mener bør inn i samlingene
og formidles til publikum, så har bibliotekaren en plikt til å ta imot, tilgjengeliggjøre og formidle materialet. Samlingsutvikling og formidling er bibliotekarens
faglige ansvar – en del av programmeringsog redaktøransvaret. Det har vi hatt noen
avklarende debatter om, for eksempel da
en av Hege Storhaugs bøker ble kjøpt inn
av en privatperson i stort antall og forsøkt
donert til bibliotekene for noen år siden
sik at de skulle være lettere tilgjengelig
(bibliotekene kjøpte den naturligvis inn,
men ikke så mange som vedkommende
ønsket).
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Arnestedet. Deichman Majorstuen, hvor hele denne debatten startet. (Foto: Privat)

Det samme må gjelde formålsparagrafens annet ledd – biblioteket som
uavhengig møteplass, samtale- og
debattarena. Det er en del av det faglige
ansvaret til bibliotekaren å programmere
slik at man best mulig bidrar til å realisere
denne delen av formålsparagrafen. Like
lite som biblioteket må akseptere, ta inn i
samlingene og formidle en hvilken som
helst bokdonasjon, er det forpliktet til,
med utgangspunkt i formålsparafens
annet ledd, å åpne opp for alle som vil ha
møter av ulikt slag i biblioteket. Å utvikle
biblioteket som debattarena, er en sentral
del av bibliotekarens faglige ansvar –
hans/hennes redaktøransvar. Det kan
ikke delegeres bort.
Så kan man si at når biblioteket har
lagt sitt program og det er ledige
lokalressurser til disposisjon, kan disse
leies ut til eksterne. De arrangementene
som eksterne leietakere da har i biblioteket, har ikke noe med bibliotekets
formålsparagraf og dets mandat knyttet
til å være en uavhengig møteplass å
debattarena å gjøre. De er knyttet til
leietakerens formål – den lokale bridgeforeningen, det lokale høyrelaget,
historielaget mv. Når NHO leier
operaen til sin årskonferanse, hefter ikke
operasjefen ved det. Da Anders Langs
parti – nå Fremskrittspartiet – leide Saga
kino til sitt stiftelsesmøte i 1972, hadde
ikke det noe med den daværende
kommunale kinoens kulturformidlingsoppdrag å gjøre. Kinosjefen gikk ikke

god for arrangementet fordi om han sa
ja til utleie. Utleie blir da et kommersielt
sidespor som ikke har noe å gjøre med
bibliotekets samfunnsoppdrag slik det er
nedfelt i bibliotekloven. Men biblioteksjefen har uansett et ansvar for at også
det som skjer på leietakernes arrangement er innenfor lovens grenser.
Så kan man si at eksterne leietakere
er velkomne dersom deres bidrag passer
inn i bibliotekets programmering.
Oppgaven knyttet til bibliotekets rolle
som debattarena løses av biblioteket i
samarbeid med andre aktører. Slik gjør
Nasjonalbiblioteket det. Der heter det i
retningslinjene for utleie til eksterne at
alle slike arrangement vil bli underlagt
NBs redaksjonelle vurdering. En slik
måte å tenke på tror jeg vil være riktig
også for folkebibliotekene. Da vil jeg
mene biblioteksjefen må si nei til et slikt
møte som SIAN planla på Majorstua
filial. En helt annen sak er at bibliotekene bør være svært varsomme med
scenenekt. Strømninger som gjør seg
gjeldende i samfunnet, må som
hovedsak kunne gjenfinnes på
biblioteket. Biblioteket realiseres som
demokratioppdrag ved å gjøre alle sider
ved en sak tilgjengelige, slik at myndige
borgere kan danne selvstendige meninger. Her vil vi rett og slett stå overfor
vanskelige vurderinger der det ikke er
noen fasit. Men i dette konkrete tilfellet
tror jeg Joron Pihl og fagforeningene på
Deichman har rett.

SIAN OG BIBLIOTEKENE I BIBLIOTEK

Biblioteksjefen som vaktmester
«Biblioteksjefens rolle i forhold
til møtevirksomhet må ikke
reduseres til å være en vakt
mester for et samfunnshus
som skal kontrollere at loven
ikke brytes», skriver Ragnar
Audunsson i et svar til
storbybiblioteksjefene 26. mai.

KNUT SKANSEN
BIBLIOTEKSJEF

DEICHMAN BIBLIOTEK OSLO

F

ra mitt ståsted virker det som
debatten hadde tjent på å ta inn over
seg at utlån og utleie av lokaler i
bibliotekene er utbredt og ikke et nytt
fenomen. Vi snakker ikke om kommersiell
utleie, men om lav leie på noen hundre
kroner for å dekke ekstra renhold og for at
rommet for noen timer ikke er åpent for
alle. Ungdomsforeninger og lag med dårlig
råd får nok titt og ofte også låne lokalene
gratis.
Deichman har de siste årene hatt en
vekst i besøket på 39 %. I 2019 tangerte vi
3 millioner besøk. Om lag 20 % av dette
har kommet i tidsrommet biblioteket er
meråpent. Vi har de siste årene hatt 6
– 7000 arrangement per år i Deichmans
22 bibliotek. 20-30 % av dette er
aktiviteter i regi av andre enn Deichman
selv. Dette har ført mye godt med seg,
ikke minst for barn og unge. Det er i
denne konteksten at det også skjer
utleie/utlån av lokaler. Debatten synes
ikke å ta inn over seg det faktum at
bibliotekene, i tillegg til å være en debattarena, også er en møteplass – og da en
ganske uformell sådan med stor og
ønsket bredde, også helt uavhengig av
de radikale miljøenes tilstedeværelse eller
ikke.
Så jeg er redd du må aksepter,
Audunson, at biblioteksjefen nok også
er en «vaktmester» innimellom. Biblioteksjefer er redaktører, men vi er ikke
avisredaktører som eksklusivt kan velge

og vrake. Heldigvis! Tiden da bibliotekene utelukkende var avsendere er forbi.
Vi er plattformer, verksteder, rom for
ideer, utveksling, deling, debatt og
samtaler. Hvor sterkt vi skal styre dette
myldrende mangfoldet av aktivitet i
biblioteket er et interessant spørsmål.
Jeg er av natur en person som liker
orden og derav også troen på styring,
men jeg har gjennom de siste årene som
biblioteksjef i Oslo – i en periode med
kraftig vekst – også sett at en del må vi
bare la få skje. Det er mange gode
krefter i sving.
Men så kommer likebehandlingsprinsippet da! Slipper vi først til noen
må også andre få slippe til – i rammen
av de tjenestene vi tilbyr. Lokaler og
rom er en del av tilbudet i biblioteket.
Det er et av godene vi deler ut, på lik
linje med bøker, PC’er og kompetent
personale.
Det betyr ikke at hvert møte, hvert
rom, hvert arrangement kan være en
debatt med en ordstyrer. Noen møter er
bare et medlemsmøte i en forening, et
planleggingsmøte for frivillige eller
kanskje et stiftelsesmøte for et lokalt
ungdomsparti.
Debatten som er ført de siste ukene i
dette fora har dreid seg om et møte for
et 20-talls mennesker på Deichman
Majorstuen 5. mars, et møte i en gruppe

med et verdisyn de fleste av oss ikke
deler. Vi er nå enige om at verdisynet
deres er irrelevant i vår vurdering av
tilgang til biblioteket. Vi er også enige
om at debattene i biblioteket er noe
annet en bruk av et møterom og at de
skal underkastes redaksjonell styring,
skjønt jeg tror norske folkebibliotek har
en lang vei å gå i å få frem bredden i
meningsmangfoldet i samfunnet rundt
seg. Møtet til organisasjonen på Majorstuen skulle aldri være en debatt eller et
åpent arrangement, men et lukket møte
i et møterom. Som jeg også skrev i mitt
forrige tilsvar slår da regelen om
likebehandling inn, enten man liker det
eller ikke.
Alternativt kan bibliotekene ta
redaksjonell styring over alt og legge
føringer på det meste av alt som foregår
både i betjent og ubetjent tid. Vil vi
virkelig ha slike biblioteksjefer og slike
bibliotek? Og tror noen virkelig at det er
praktisk mulig i et bibliotek med
tusenvis av arrangement per år? Vi kan
også droppe alt utlån og utleie av
lokaler. Det ville berøre hundrevis av
møter i det frivillige organisasjonsliv i
Oslo, som da måtte finne seg et annet
sted å være. Da vill jeg vært kvitt alle
dilemmaene og for så vidt også vaktmester-rollen. Men det ville vel være å
rette baker for smed? Sånn er livet her i
praksisfeltet. At akademia ikke har mer
innsikt i realitetene i de virksomhetene
de utdanner folk til å jobbe i er en
annen, men interessant diskusjon.
Jeg er enig i at biblioteksjefer har noe
å lære om offentlighet! Debattene i
bibliotekene kan bli både bredere og
også langt mer inkluderende for
stemmer og meninger som vi sjelden
hører i offentligheten og som ikke deles
av ansatte selv. Her har vi en jobb å
gjøre – og jeg lar meg gjerne lede, eller
leie, for å bruke professorens ord, av de
som klarer å se nyanser og praktiske
løsninger og bidra til å gjøre oss bedre,
men det må være i rammen av lovverket.
I mellomtiden så kan det være at
noen også bør ta jobben med å leie
professorene ned fra tårnet og ut i det
virkelige biblioteket. Jeg bidrar gjerne.
Min adresse er offentlig.
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Biblioteksjefer
inn i offentligheten
«Det er oppsiktsvekkende at
en kapasitet på bibliotekfeltet
som Audunson tar så tydelig
avstand fra sivilombuds
mannens prinsipielle syn,»
skriver biblioteksjefene ved
storbybibliotekene i en
kommentar til meg.

RAGNAR AUDUNSON
PROFESSOR EMERITUS

OSLOMET

M

en jeg tar ikke avstand fra
sivilombudsmannens vurderin
ger. Tvert imot – jeg er enig med
begge hovedpunktene i uttalelsen hans:
Det ene hovedpunktet hans er knyttet til
begrunnelsen for å nekte SIAN lokaler i
Kristiansand bibliotek: at organisasjonen
bryter med kommunens og bibliotekets
verdigrunnlag. Den begrunnelsen holder
ikke, sier ombudsmannen. Det er jeg helt
enig i. Bibliotekets verdigrunnlag er knyt
tet til respekten for og verdien av
kunnskap og en kunnskapsbasert
offentlig samtale, det er knyttet til
ytringsfrihet og informasjonsfrihet, det er
knyttet til mangfold og demokrati. Det
er ikke knyttet til bestemte standpunkter
i innvandringsdebatten, i debatten om
bioteknologi, sysselsettingspolitikk eller
globalisering. Man kan ikke si nei til
noen fordi de står for andre standpunkt i
slike eller andre verdiladede spørsmål enn
de politikerne i Kristiansand eller Oslo
måtte stå for.
Det andre hovedpunktet i sivilom
budsmannens argumentasjon er knyttet til
bibliotekets rolle med hensyn til å bidra til
en informert og kunnskapsbasert offentlig
samtale. Det er bibliotekets grunnleggende
rolle. Om det sier ombudsmannen i sin
uttalelse: Videre er det grunn til å under
streke at når formålsbestemmelsen i § 1
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bruker formuleringen «samtale og debatt»,
ligger det noe annet enn at alle har krav på å
låne bibliotekets lokaler til å ytre sine
meninger på den måten de selv ønsker.
Dersom et arrangement ikke er egnet til å gi
grunnlag for samtale og debatt, kan
biblioteket ikke være forpliktet til å stille
lokaler til disposisjon.. Dette vil f. eks. gjelde
møter som alene går ut på å befeste ensidige
synspunkter, der formålet egentlig bare er å
rekruttere meningsfeller.
Her sier ombudsmannen at det
sentrale for biblioteket er å vurdere om
arrangementet bidrar til å realisere, ikke
Kristiansand kommunes verdier, men
verdien «en åpen og opplyst offentlig
samtale». Det er den verdien som må være
biblioteksjefenes ledestjerne: Bidrar
arrangementet til den typen offentlig
samtale bibliotekene har til oppgave å
fremme? En samtale som er allsidig, som
lar ulike synspunkter slippe til, som er
kunnskapsbasert. Det er det som er
formålet – ikke å låne ut lokaler til all
verden. Det kan utmerket godt tenkes det
i en gitt kontekst vil være riktig å slippe til
SIAN i en debatt. Men, som ombudsman
nen sier, møter som «alene går ut på å
befeste ensidige synspunkter, der formålet
egentlig bare er å rekruttere meningsfeller»
bidrar neppe til en slik samtale. Dette er

bakgrunnen for min skepsis til SIAN-mø
tet –en skepsis som er helt i overensstem
melse med et av de to hovedpunktene i
Sivilombudsmannens uttalelse.
Biblioteksjefens rolle i forhold til
møtevirksomhet må ikke reduseres til å
være en vaktmester for et samfunnshus,
der biblioteksjefen skal kontrollere at
loven ikke brytes, men ellers sørge for at
alle får «låne bibliotekets lokaler til å ytre
sine meninger på den måten de selv
ønsker», for igjen å sitere sivilombuds
mannen. Det er ikke slik bibliotekene
best realiserer oppgaven sin som institu
sjon for offentlighet. Her har vi åpenbart
noen avklaringsrunder som må gås.
Da Einar Førde ble kirkeminister i
1979 sa han at han skulle «ta biskopane
i handa og leie dei inn i politikkens
rike». Må noen ta på seg oppgaven å ta
biblioteksjefene i handa og lede dem inn
i offentlighetens rike?

På grunn av bladets produksjonstid,
rakk vi ikke her å få med de siste
bidragene til debatten. Men du
finner alt på www.bokogbibliotek.no

KLIPPARKIVET
Nytt masterstudium i skrivekunst (og formidling)
I år kunne man søke seg til Nordens første masterstudium i barne- og
ungdomslitterær skrivekunst og formidling. «Dette skal bli et barne- og
ungdomslitterært laboratorium, et sted for å teste og eksperimentere med både
sjanger og plattform», sier forfatter og professor i barnelitterær
skrivekunst, Hilde Hagerup, som skal lede masterstudiet. Hun har med seg
forfatter og professor Bjørn Sortland, og forfatter og illustratør Alice Lima de
Faria inn i undervisningen, sammen med flere andre. ■

Bibliotekarer ut i korona-jobb
I nye Ørland kommune i Trøndelag ble mange ansatte omplassert under korona
krisen. Blant annet ble bibliotek- og kinosjef Hanne Tøfte kjøkkenassistent i en
barnehage. Hun forteller at det på ingen måte har vært rolige dager i nedsteng
ingsperioden. «Vi har hatt mer enn nok å gjøre, både med å få ferdig nettportalen
som skal lanseres på kommunestyremøtet i morgen, og med å bidra der det trengs.
Selv er jeg akkurat ferdig med å lage pizza til hundre barn i Futura barnehage. I går
laget jeg fiskegrateng til sytti. Jeg har fått enda større respekt for de som jobber i
barnehage», sier Tøfte til Fosna-Folket. Tøfte forteller videre at før kinoen åpnet for
familievisninger igjen, ble kinomaskinisten satt til å male kultursenterets galleri,
mens enhetslederen laget våtmarkshage bak biblioteket. ■

Havmannprisen 2020
I år ble Havmannprisen arrangert og utdelt digitalt via en livesending fra Rana
bibliotek i Mo i Rana. Prisen gikk til forfatter Kjersti Anfinnsen for De siste
kjærtegn, en bok som også har blitt hedret med Subjektprisen. Havmannprisen
går til en forfatter med «markant nordnorsk tilknytning», og består av 50.000 kr,
et diplom og et nordlandsåkle – et vevd teppe. ■

Bibliotekene åpnet forsiktig dørene
Mandag 4. mai åpnet flere av landets biblioteker forsiktig opp dørene. Til å
begynne med var det kun tillatt med ti besøkende inne samtidig, og man kunne
bare oppholde seg i bibliokteket i ti minutter. Gjenåpningen var kjærkommen
for Stavanger-bibliotekarene. «Det er deilig at det nå blir litt liv på alle
bibliotekene våre igjen, for vi har virkelig savnet Stavangers innbyggere. Vi vet
at våre bibliotek er viktige for mange av innbyggerne i Stavanger», sier bibliotek
og kulturhussjef Anne Torill Stensberg i en pressemelding. I hovedstaden har
også Deichman åpnet dørene. For å unngå smittespredning via bøkene,
anbefales brukerne å enten bestille bøker via Deichmans nettsider eller å låne
en såkalt bokpakke. Dette er en forundringspakke plukket av bibliotekarene og
tilpasset lesers alder og interesser. ■

NOTISER I BIBLIOTEK

Småbarn foretrekker
faktaspekkede bøker
Smårollinger på 3-4 år bombarderer
foreldrene med spørsmål. En ny
studie tyder på at barna også
foretrekker bøker som besvarer noen
av disse spørsmålene. I studien fikk
48 barn opplest to bøker om dyr
skrevet av samme forfatter. Den ene
boka beskrev dyrene og atferden
deres bare litt overflatisk, mens den
andre var mer spekket med fakta om
hvorfor dyrene oppfører seg som de
gjør. Da barna ble spurt om hvilken
bok de likte best, svarte de fleste at
de foretrakk faktaboken. Funnene
overrasker ikke Åse Marie
Ommundsen, professor i nordisk
litteratur ved OsloMet. «Dette
stemmer med våre funn, ved at vi ser
at bildebøker som er kognitivt
utfordrende, engasjerer barn og
unge mer enn veldig enkle bøker der
alt er tydelig», sier Ommundsen til
forskning.no. ■

Danmark
gjenopnar
biblioteka
Danmark har lykkast med
koronastrategien sin, fastslår
statsminister Mette Frederiksen.
Fase to av gjenopninga starta difor
10. mai, med gjenopning av
mellom anna restaurantar, barar,
frisørar, storsenter, idrettsfor
einingar og bibliotek. Stats
ministeren åtvarar samtidig mot
å gå for fort fram. «La meg gjere
det heilt klar. Regjeringa kjem
ikkje til å la seg presse til å gå for
raskt fram. Vi har framleis ei
helsekrise, og vi må ikkje setje
helsa til danskane over styr»,
slår Frederiksen fast, ifølge
Nordrenett.no. ■
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Lars Egeland

er direktør for Universitetsbiblioteket,
OsloMet og skriver på egne vegne
i Bok og Bibliotek.

Hva blir den nye normalen
etter korona-krisen?
Korona-krisen har slått inn over
bibliotek over hele verden. Nå
lengter vi etter å komme tilbake
til en normal hverdag, sier
mange. Men hva vil bli den nye
normalen etter korona? Hva bør
bli den nye normalen?
Da UH-institusjonene stengte, ønsket
man å gjennomføre undervisningen
digitalt. Mange grep dette som en
mulighet for et digitalt løft. Mens vi
over flere år har diskutert hvilket
program som burde brukes til nettmøter, oppdaget vi at vi på samme dag
kommuniserte via nettmøte på Messenger, Skype, Teams, Adobe eller Zoom.
Og det gikk stort sett uten problemer.
Ved OsloMet hadde vi rett før
korona-krisen en brukerundersøkelse
blant studenter og ansatte om hvilke
tjenester de bruker fra biblioteket, og
hvilke tjenester de ønsker å bruke. Det
var svært lite interesse for kontakt med
biblioteket digitalt gjennom nettveiledning, chat osv. Det er en stor mulighet
for at det har endret seg nå. Vi vil derfor
følge opp med en undersøkelse om
akkurat dette til høsten.
Vi får rapporter om økt bruk av digitale ressurser mens biblioteket har vært
stengt. Foreløpig er det på mer anekdotisk nivå. Korona-stenginga kom
halvveis ut i mars. I april var det påske.
Vi må nok vente noen måneder på å få
gode tall. Det blir også spennende å se
om frafallet fra studenter og stryk og
dårlige karakterer øker, eller om digital
undervisning og veiledning har klart å
holde nivået oppe.
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Vi hadde et omfattende program for
kurs og veiledninger i mars og april. Alle
disse kursene ble straks overført til
digitale plattformer, med god deltaking.
Men deltakinga kompenserer likevel
ikke for antallet som ville deltatt på
fysiske kurs og undervisning. Andre
lærere forteller om frafall eller manglende påmelding til digitale kurs.
Digital dugnad handler om å dele. De
fleste UH-institusjonene har ambisjoner
om økt digitalisering. Er korona-stengingen en anledning til å få til et løft for
digitalisering? La oss gå sammen i en
digital dugnad, var det mange som sa.
Men hva er en dugnad? Jo, det er at vi
deler og jobber sammen. Det er ikke
dugnad om alle jobber i sin egen private
hage samtidig. En digital dugnad burde
altså bety at vi jobber sammen og deler,
ikke låser den digitale satsinga inne bak
murer der bare noen kan gjøre seg nytte
av det. Mange har tatt til ordet for økt
deling, men foreløpig har resultatene
vært ganske magre. Hvis en forelesning
digitaliseres, så burde den jo kunne
brukes ikke bare mot egen klasse, men
også mot andre klasser som har samme
fag på samme utdanning på egen eller
andre institusjoner. Det kan være
ressurskrevende å lage digitalt læringsmateriell. Hvis vi skal få det til i stor
skala må vi utnytte fordelen med
digitaliseringa, nemlig den store
muligheten av å dele.
Digital dugnad for økt tilgang til
digitale bøker. Da bibliotekene ble
stengt måtte brukerne klare seg med de
digitale ressursene. I fagbibliotekene
dominerer digitalt utlån allerede. Ved
OsloMet er digitalt utlån 16 ganger

høyere enn papirutlånet. Det betyr ikke
at papirutlånet er uten betydning. I stor
grad er dette pensumbøker, svært ofte på
norsk språk.
Utenlandske leverandører hev seg
rundt og tilbød en gratis e-bøker, eller
endret lisensavtalene slik at bøkene
kunne benyttes av flere. Med påtrykk fra
UHRs bibliotekutvalg og Norsk
Bibliotekforening, jobbet Nasjonalbiblioteket med å åpne for tilgang for
studenter til det pliktavleverte materialet. Det kom på plass ganske raskt. Det
var bra, men de nyeste bøkene er ikke
tilgjengelige. Det er fortsatt behov for å
få tilgang til norske e-bøker på samme
måte som utenlandske.
Derfor tok jeg kontakt med Universitetsforlaget for å se om det var mulig å
komme fram til en avtale. Norske
forleggere samarbeider om fagboktjenesten Allvit som er et monopol for
norske e-fagbøker. Mens Allvit ble utvikla
var det flere møter der UH-bibliotekene
ble bedt om å komme med innspill.
Kortversjonen er at Bokbasen fikk klare
råd, men valgte å ikke følge noen av dem.
Norske forlag og bibliotek er på ulike
planeter. Utgangspunktet for samtalene
med Universitetsforlaget, var dugnaden.
Vi ba ikke om å få bøker gratis, men til
halv pris. Det kunne blitt en unik
anledning til å teste ut bruken av norske
e-bøker. Dessverre viste samtalene at vi
befant oss på to helt ulike planeter. Hege
Gundersen i U-forlaget syntes at det var
et godt tilbud å tilby tilgang i et halvt år
til 500 bøker for 100.000 kr. Hver eneste
bok kan jo lånes ut 180 ganger, skrev
Hege Gundersen i Khrono 1
Fra bibliotekets side så regnestykket
annerledes ut. OsloMet har en halv

million e-bøker. Hver bok lånes ut i
underkant av 1,5 ganger i året. Hvis vi
skulle betale 200.000 for et års tilgang
til 500 bøker og bøkene ville bli lånt ut
like mye som de engelske, ville det bety
at vi ville betale 270 kr pr utlån. Det er
ca 30 ganger så høy pris som det vi
betaler for øvrige e-bok-utlån. Dermed
mistet vi den unike muligheten som
korona-krisen var til å prøve ut norske
e-bøker i en begrenset periode.
Det er nødvendig å få til avtaler om
norske e-bøker. Av hensyn til framtida
for norsk som fagspråk, er det nødvendig
å få til en avtale der bibliotekene får kjøpt
også norske e-bøker. Det må tas spesielle
hensyn fordi bøker på norsk språk har et
begrenset marked. Men vi må finne fram
til prismodeller der digitale utlån ikke
blir dyrere enn papirutlån. Det finnes
nok av internasjonale e-bokleverandører
som formidler bøker fra ulike forlag. Det
er gjort på et øyeblikk å gjøre norske
e-bøker tilgjengelig også via disse

kanalene, om forlagene ønsker. De kan
selv bestemme prisen på bøkene, og velge
ulike lisensmodeller. Norske forlag må
gjøre bøkene sine tilgjengelig i flere
kanaler enn Allvit.
Hva blir «den nye normalen»? Alle
drømmer om å komme tilbake til en
normaltilstand. Men forhåpentligvis blir
ikke alt som før. Forhåpentligvis kan vi
ta med oss lærdommer fra korona-krisen, ikke minst for å utvikle et mer
bærekraftig samfunn. Så hva kan vi lære?
I mange år har jeg skrevet om
digitalisering og digitaliseringas betydning for det fysiske rommet. Nå er vi
kommet til et punkt der dette er
tydeligere enn noensinne: de fleste av
oss har verktøy og utstyr for å kunne
gjøre mye av jobben hjemmefra. Det er
ikke viktig å komme seg til jobben for å
få tilgang til teknisk utstyr. Mye kan
også gjøres via nettmøter. For samfunnsøkonomien, klimaet og trafikkulykker er
det helt fint om unødvendige reiser til

jobben kan bli redusert. Men hva står
igjen som de nødvendige reisene?
Sjøl om nettmøter er greit, mener jeg
at de ikke kan erstatte alle fysiske møter.
På fysiske møter er det lettere å være
innovativ, å finne løsninger sammen. Å
bli kjent med hverandre. Å lære å stole
på hverandre. Å forplikte seg til hverandre. Nettmøter er et viktig supplement, men kan ikke erstatte fysiske
møter.
Store forelesninger for mange
studenter, fungerer sjeldent bra. Slike
forelesninger blir ikke bedre når de
sendes via nett. Nå planlegger UH-institusjonene for hybrid undervisning til
høsten. Da bør man benytte anledningen til å gjøre mer enn å sette strøm på
forelesningen, men endre undervisninga
til «flipped classroom». Digitale forelesninger følges opp med å organisere
grupper som jobber sammen. Og hvis
den digitale forelesningen brytes opp
med innslag av forberedte filmer og
oppgaver. Da kan biblioteket bli enda
viktigere – som det fysiske møtestedet
for både sosial og faglig aktivitet.
Bruk av digitale kilder vil fortsatt øke.
Mer læringsmateriell vil bli laget digitalt.
Hvis vi klarer å få fram en kultur for
deling, kan det bli mye. Det kommer til
å utfordre den tradisjonelle produksjonen
av kunnskaps- og læringsressurser, der
bibliotekene kan få en rolle som utgiver
og med-produsenter.
1	https://khrono.no/skuffet-over-bibliotekenes-

vilje-til-a-hjelpe-studentene/477035
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Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek
• Fagforbundet kjemper for lønna di
og for å forbedre og forsvare medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi
få gjennomslag, er det viktig at vi er
mange.
• Vi forsvarer rettighetene dine. Med
rundt 17 000 godt skolerte og dyktige
tillitsvalgte kan du få hjelp når du
trenger det.

• Norges beste innboforsikring. Når du
melder deg inn i Fagforbundet får du
LOfavør Innboforsikring som er landets
beste innboforsikring.
• Stipend til videreutdanning. Fagforbundet har gode stipendordninger for
medlemmene. Som medlem kan du få
stipend til grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs.

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

Velkommen som medlem!
Send SMS Fagforbundet medlem
til 1980.
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Bibliofil
Brukervennlig og
enklere for alle
Nytt grensesnitt gjør det enklere
for både publikum og bibliotekansatte.
Bibliotekansatte kan velge selv. Bruke det kjente
grensesnittet for noen oppgaver og ta i bruk
det nye for andre? Fritt valg!

Bibliotek-Systemer As | Tlf: 33 11 68 00 | Epost: firmapost@bibsyst.no
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Viktigheten av det
fysiske rommet
Jeg savner kontoret mitt, jeg savner biblioteket,
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Innhold
s. 1

Leder

s. 2–3

Trude Hals om mellomlederen i biblioteket

s. 4–6

Her er vårens viktigste dokument

s. 7

Småstoff

s. 8

Medlemsintervjuet: Helle Jomaas

Ansvarlig for bilaget:
Mariann Schjeide
Kontaktperson for bilaget:
Vidar Kvalshaug
vk@norskbibliotekforening.no
tlf : 23 24 34 38
Grafisk design:
Freiland Oslo
oslo@roommeetsfreiland.com
Generelle henvendelser til
Norsk Bibliotekforening:
nbf@norskbibliotekforening.no

Du finner oss her:
Twitter:
@forbibliotek
lnstagram:
@norskbibforening

et av de viktigste smitteverntiltakene under koronapandemien, er redusert kontakt mellom personer. Dette
tiltaket har ført oss til hjemmekontor og sosial og kulturell karantene. Siden 12. mars er vi blitt eksperter på
møteplattformer som Zoom og Teams. Her kan vi i det
minste se hverandre og telefonmøtets tid er definitivt forbi. Vi vinker til bestemor på Facetime og drikker vin med
venner på Skype. Kulturinstitusjoner og kulturarbeidere
har holdt konserter og bokprat fra stua eller kjøkkenet via
digitale kanaler. Alt har fungert helt fint.
Men det er ikke nok for meg. Jeg har rigget meg til
i sofaen med pc for å høre Sofi Oksanen og Peder Kjøs
snakke og har fått invitasjon til noe som føles som
hundrevis av konserter fra folk jeg aldri har hørt om. Og
jeg har forsøkt. Men så tar jeg meg i det, at plutselig sitter
jeg der og sjekker yr.no eller nrk.no på telefonen. Eller jeg
rydder litt avisbunken under bordet, og hei, der lå det et
gammelt Prosa jeg kan kikke litt i. Og se på konserter på
en liten pc-skjerm… snork. Ikke helt det samme som full
sal og stormende jubel.
Jeg har et stille og rolig hjemmekontor. Kjøleskapet er
fullt av godsaker og kaffen er klar. Men som en kollega sa
«det er så forbanna godt å være på kontoret». Jeg er helt
enig. Jeg liker å være på jobben. Jobben inkluderer også
kolleger, småprat og kviss, ideer og samarbeid. Det har
blitt mange digitale møter og vi får snakket om sakene på
agendaen og gjort vedtak. Men det var det. Noe nettverksbygging inspirerer ikke disse digitale møtene til.
Bibliotekrommet har vært begrunnet i behovet for å
oppbevare fysiske informasjonssamlinger. Denne begrunnelsen eksisterer ikke lenger. Vi kommer ikke til biblioteket bare for å låne bøker og biblioteket er ikke lengre
et rom med bøker. Biblioteket er et bruksrom, et sted for
mennesker, det er et viktig tredje sted. Alle typer bibliotek har hatt et stort fokus på den digitale utviklingen og
hvordan bibliotekene skal bidra og tilby brukerne det de
forventer. Nå har vi i de siste årene sett et større fokus
på betydningen av det fysiske rommet. Det gjelder både
hvordan læringsmiljøet på campus skal være og hvordan
rommene i folkebibliotekene skal brukes. Se på bibliotek
som Stormen eller Biblio Tøyen.
Jeg tror ikke framtiden er heldigital. Jeg vil være til
stede i rommet hvor kulturen, kunnskapen og møtet mellom mennesker skjer, her og nå. Jeg tror ikke at bibliotekene mister sitt publikum. Vi trenger det fysiske rommet
mer enn noen gang.

Ann Berit Hulthin

Generalsekretær av Norsk Bibliotekforening

Facebook:
@norskbibliotekforening
Nettsider:
www.norskbibliotekforening.no

Lederen er også denne gangen skrevet av generalsekretær, da
vi i skrivende stund ikke har fått valgt en ny leder.
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Trude Hals om mellomlederen i biblioteket

Hvis mellomlederen uten personalansvar og den med personalansvar ikke jobber fysisk på samme sted, kan den uten personalansvar komme
i en skvis, mener artikkelforfatter Trude Hals. Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Å lede et bibliotek (men ikke helt)
Hvordan er det å være leder uten personalansvar? Her er en slik leders forsøk på
å reflektere litt rundt temaet.
tekst: Trude Hals, hovedbibliotekar ved Bibliotek for juridiske fag, Universitetet i Bergen. Styremedlem i NFF
Som så mange andre i Bibliotek-Norge har jeg en
lederstilling. I hvert fall en slags. «Faglig leder/hovedbibliotekar» er tittelen min, i det ligger det at jeg har
ansvaret for en fysisk bibliotekavdeling, men jeg har
verken personal- eller økonomiansvar. Det ansvaret,
i tillegg til mesteparten av myndigheten, ligger til
ledere over mitt nivå. Hva er så min erfaring med en
slik type stilling?

er det lederne over ditt nivå som skal ta de fleste
beslutningene. Jeg kan ikke snakke for andre enn meg
selv, men relativt ung, uerfaren og nevrotisk som jeg
er må jeg si at det gjør meg mye tryggere i jobben min
å vite at jeg både bør og må gå til sjefen min for visse
avgjørelser. Det er relativt vanlig i bibliotekverden å
ha en lederstilling i løpet av livet, og en slik type stilling kan altså hjelpe til med å forberede bibliotekarer
på en jobb mange kommer til å ha.

Gjør meg tryggere

For å begynne med noe av det positive: Jeg vil påstå
at det er ganske ideelt som en første lederjobb. Man
får mer ansvar enn i en ikke-lederstilling og på den
måten en god mulighet for utvikling, men samtidig
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Mindre hierarkisk forhold

Jeg tror dessuten også at en leder av denne typen vil
ha et mindre hierarkisk forhold til medarbeiderne
sine. Når personalansvaret er fraværende, vil man

Trude Hals om mellomlederen i biblioteket

også miste noe av sjef/medarbeider-dynamikken som
så fort kommer når sjefen har personalansvar for
deg. Igjen kan jeg bare snakke for meg selv, men jeg
vil påstå at bibliotekavdelingen jeg jobber ved har
en ganske flat struktur (i tillegg har to av mine fire
medarbeidere på avdelingen hatt den samme jobben
selv tidligere – det hjelper naturligvis på).
En mulig ulempe med denne typen organisering

eventuelle problemer eller spørsmål som måtte dukke opp som egentlig er lederen med personalansvar
sin jobb. Lederen uten personalansvar kan på denne
måten tidvis komme i skvis. Siden denne er nærmest
på, er det gjerne den som hører om eventuelle problemstillinger og spørsmål først og gjerne vil løse det,
men det må gå ett nivå videre i hierarkiet. Dette kan
oppleves som byråkratisk.
Kan bli utfordret

En annen ulempe, som jeg må understreke at jeg
heldigvis ikke har vært borti, er at en leder uten
personalansvar muligens lettere kan bli utfordret av
sine medarbeidere fordi man gjerne ikke har noen
reell myndighet over dem. Skulle en problemstilling
oppstå der en medarbeider utfordrer lederen sin, vil
ikke denne ha mye myndighet til å gjøre noe med
saken, annet å gå til lederen over dette nivået. Det
kan muligens løses ved klare mandater, delegering av
ansvar og god kommunikasjon med lederen som har
personalansvar, men det er uansett en problemstilling man bør ha tenkt over.
En god, første lederjobb

Skulle en problemstilling oppstå
der en medarbeider utfordrer
lederen sin, vil ikke denne ha mye
myndighet til å gjøre noe med
saken, annet å gå til lederen over
dette nivået.

Konklusjon: Som det meste i livet, er det å være leder
uten personalansvar verken bare positivt eller bare
negativt. Det vil også naturligvis komme an på hvilket
ståsted man ser det fra, og en som ikke har en denne
stillingen, men må forholde seg til den, vil trolig ha
en annen oppfatning enn en som har denne stillingen. Basert på mine egne erfaringer vil jeg i hvert fall
si at dette er en god stilling som en første lederjobb.
Hvis man i tillegg har et bevisst forhold til eventuelle
utfordringer, er min erfaring at det meste kan løses.

Trude Hals, artikkelforfatter

kan imidlertid være at medarbeiderne mine som ikke
har lederstillinger selv, gjerne har mange ledere å
forholde seg til. Jeg forholder meg for det meste til én
leder, mens noen av medarbeiderne mine må daglig
forholde seg til tre ulike ledere. Jeg mener ikke at det
nødvendigvis er en negativ ting, men dette kan føre
til at en sak potensielt kan involvere mange personer
før man får et svar.

Mer fag, mindre ledelse

Kommer i skvis

lite fokus på sin posisjon som biblioteksjef i egen enhet og i

Et annet moment man bør reflektere over, er hvis lederen med personalansvar ikke sitter på samme plass
geografisk. Da vil det være den stedlige lederen som
er nærmest de andre ansatte, og det vil være denne
lederen de ser mest i dagliglivet og muligens får et
tettest forhold til. Jeg vil ikke påstå at det er verken
positivt eller negativt at lederen med personalansvar
ikke ser medarbeiderne sine ofte, men det er i det
minste noe man bør ha reflektert og problematisert
over. Det vil for eksempel kanskje være naturlig at det
er lederen som kjenner de ansatte best som tar seg av

I 2015 skrev biblioteksjefene Monica Skybakmoen og Anita
Bunes en masteroppgave om ledelse i bibliotek, og dette er
en av konklusjonene, som de gjengir i bladet Bibliotekaren
nr 7/2015:
«Biblioteksjefene vi har snakket med gir uttrykk for at de har
kommunen som sådan. Som en rød tråd går det bibliotekfaglige
aspektet igjen i deres utsagn og refleksjoner. Deres hovedfokus
er knyttet til å oppfylle bibliotekloven, og å gi innbyggerne et
best mulig tilbud ut fra de økonomiske rammene som ligger
til grunn. Den dominerende tenkemåten er kjennetegnet av
høy bevissthet omkring fagansvaret for bibliotektjenesten, og
preges i mindre grad av et definert og gjennomtenkt forhold til
sin egen lederrolle.»
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Her er vårens viktigste dokument

Her er vårens viktigste dokument
Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det
under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en.
Her er hovedtrekkene.
tekst:

Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK
RÅD OG VEILEDNING TIL FOLKEBIBLIOTEK
OG SKOLEBIBLIOTEK UNDER
KORONAVIRUSUTBRUDDET (COVID-19)
VÅREN 2020.
NORSK BIBLIOTEKFORENING
BIBLIOTEKARFORBUNDET

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening
med bakgrunn i generelle smittevernregler, samt informasjon fra offisielle
nettsider som FHI, Helsedirektoratet,
Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige
ressurspersoner i biblioteksektoren.
Smitter bøkene?

Dette har vært et av de store spørsmålene
i de to månedene hvor biblioteker har
prøvd forskjellige løsninger for å holde
kontakt med sine lånere. Noen har tatt
imot bestillinger digitalt og satt bøker i
poser og kasser på egnet sted. Når bøkene
har kommet tilbake, har noen praktisert å
sette dem i karantene.
I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at risiko for
indirekte smitte fra bøker er lav. Det å
iverksette spesielle tiltak som å sette
bøkene i karantene eller rengjøre bøkene
på grunn av covid-19 er ikke nødvendig.
Et generelt godt renhold av alle flater og
felles berøringspunkter er viktige tiltak.»
Men ting skjer fort og verden endrer
seg. Et blad som dette har en viss trykketid. Når du leser dette, kan enkelte råd
ha blitt endret eller man har funnet ut at
praktisk arbeide og bruk gjorde at man
endret praksis. Uansett, her er de grove
trekkene i smittevernveilederen. Som det
står i innledningen:
Tilpasses lokale forhold

«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller
på bibliotek, og rådene i denne veilederen
må derfor tilpasses lokale forhold. Kommunens størrelse, personalsituasjonen,
lokalenes utforming osv. har betydning
for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved
behov bør spesifikke risikovurderinger
gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmessig å lage en plan for gjenåpning i ulike
faser, der det man anser som de viktigste
tilbudene, åpnes først.
I følge Helsedirektoratet kommer
alminnelig bibliotekdrift, som lån og
innlevering av bøker ikke i kategorien
kulturarrangement, og omfattes ikke av
bestemmelsene for disse.»
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Hvem har ansvaret?

Det er ledelsen som er ansvarlig for at
drift skjer i samsvar med gjeldende lover
og regelverk. Det gjelder også å overholde myndigheters smitteverntiltak. For
folkebibliotek og skolebibliotek i grunnskolen er dette kommuneledelsen, for
skolebibliotek i videregående skole er det
fylkeskommunen.
Ledelsen skal sikre forsvarlig drift
innenfor smittevernhensyn og eventuelt
plassere ansvar for ulike oppgaver i forbindelse med smitteverntiltakene.
Ledelsen av biblioteket kan be om et
kommunalt vedtak for å ha mulighet til å
kunne bortvise brukere som ikke følger
bibliotekets instruksjoner.
Det er ledelsens ansvar å sikre opplæring og informasjon til personale og
brukere av biblioteket. Både ansatte og
brukere skal føle seg trygge på smitteverntiltakene og kunne forholde seg til
tiltakene.
Biblioteket bør vurdere å ha en plan
for hvordan man skal takle situasjoner
hvor personale eller brukere viser symptomer på sykdom, som for eksempel ved
å ha relevante telefonnumre tilgjengelig.
Det bør settes av et rom der det er mulig
å isolere en person, og identifisere hvilke
overflater som bør rengjøres.
Her er de overordnede tiltakene:

Syke personer skal ikke være tilstede
Det aller viktigste smitteverntiltaket er at
syke personer holder seg hjemme. Dette
gjelder både personale og brukere av
biblioteket.
God hygiene og renhold

ɐ Vask hender hyppig og grundig. Tørk
hendene med engangs papirhåndklær.
ɐ Vasking av hender utføres som et
minimum ved ankomst, mellom ulike
oppgaver (for eksempel hvis man forflytter seg eller skifter utstyr), etter
toalettbesøk, og før og etter kjøkkenarbeid og spising.
ɐ Alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
ɐ Heng opp informasjon om håndvaskrutiner og hostehygiene.
Hva med overflatene?

Koronaviruset fjernes enkelt ved manuell
rengjøring med vann og vanlige rengjø-

Brukerne kommer. I smittevernveilederen finnes svar på spørsmålene bibliotekanatte lurer
på, og fullversjonen kan leses på hjemmesidene våre. Bildet er fra Kimen Kulturhus i Stjørdal.

ringsmidler. Viruset kan overleve på flater
fra timer til dager, avhengig av type overflate, temperatur, sollys og andre faktorer.
Derfor er grundig og hyppig renhold
viktig for å forebygge smitte.
ɐ Gå gjennom rutiner for renhold, og
lag tilpasninger.
ɐ Utsatte områder (se eget avsnitt)
skal ha forsterket renhold.
ɐ Det er ikke nødvendig å bruke ekstra
beskyttelsesutstyr for å gjennomføre
renholdet. Vask hender etter at rengjøring er utført, også hvis man har
brukt hansker under rengjøringen.
ɐ Det er ikke nødvendig å bruke
desinfeksjon rutinemessig. Aktuelle
desinfeksjonsmidler er alkoholbasert
desinfeksjon og klorin.
ɐ Sørg for at det er tilstrekkelig med
såpe i såpedispenser og tørkepapir.
Lufthåndtørrer skal ikke brukes, men
kobles fra eller merkes med Ikke
bruk.
Redusert kontakt mellom personer

Økt fysisk avstand mellom mennesker
reduserer muligheten for smitte, også før
symptomer på sykdom oppstår. Avstand
mellom personale og personale og brukere skal være minst 1 meter, 2 meter der
det er mulig.

ɐ Trange fellesarealer bør ikke brukes
til opphold.
ɐ Personer kan passere hverandre
og være kortvarig i samme område
(inntil 15 minutter) uten videre smitterisiko.
ɐ Ved behov for pausearealer, sørg for
tilpasning slik at blanding av personer
i størst mulig grad unngås.
ɐ Heiser bør prioriteres til personer
med bevegelsesvansker og varetransport hvis det er vanskelig å holde
anbefalt avstand.
ɐ Eventuelt opprette merking på gulvet
for å sikre avstand mellom personer i
alle rom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.
ɐ Bruk videokonferanser i stedet for
fysiske møter med kolleger der det er
mulig.
ɐ Begrense bruk av offentlig transport
der det er mulig.
ɐ Vurder ulik oppmøtetid hvis det
er mulig og hensiktsmessig, slik at
personale er tilstede til ulike tider
og dermed kan unngå å være mange
samlet og unngå rushtid på offentlig
transport.
Veilederen har egne punkter for
forsterket renhold og hva det bør bestå
av. Det er også punkter om hva som bør
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Her er vårens viktigste dokument

skje med bibliotekpersonale som er blitt
omdisponert til andre oppgaver under
korona og det er regelverk for personale
og for brukere av biblioteket. Hele smittevernveilederen kan sees på våre nettsider
og den ligger også i facebookfeeden til
Norsk Bibliotekforening.
Begrenset bruk av biblioteket?

Det er viktig å unngå større ansamlinger av publikum. Personer kan passere
hverandre og være kortvarig i samme
område (inntil 15 minutter) uten videre
smitterisiko.
Bruk av utstyr i biblioteklokalet

Ved bruk av publikumspc-er, fastmonterte
nettbrett og spillkonsoller bør avstanden
mellom hver enhet være minst 1 meter,
og det bør kun være tillatt med 1 bruker
pr maskin eller spillkonsoll. Dersom dette
ikke er mulig eller er vanskelig å kontrollere, bør maskinen eller konsollen gjøres
utilgjengelig for bruk. Alternativt begrense antall maskiner til bruk for publikum
og med begrenset tidsbruk pr bruker.
Ved bruk av pc, kopimaskin eller selvbetjeningsautomater bør hånddesinfek-

sjon stå tilgjengelig med oppfordring om
å bruke denne før berøring. Kontaktflater
som tastatur, mus og berøringsskjermer
bør i tillegg rengjøres hyppig.
Løse gjenstander som leker og spill
bør fjernes.
Aviser og tidsskrifter kan gjøres tilgjengelig som vanlig, men med hånddesinfeksjon tilgjengelig og oppfordring om å
bruke denne.
Arrangement og aktiviteter

Fra 7. mai er arrangementer på offentlig sted med inntil 50 personer tillatt,
så lenge smittevernreglene overholdes.
Det skal være 1 meters avstand mellom
publikum og ansvarlig arrangør må være
til stede. Dersom biblioteket ikke selv er
arrangør, må det vurderes nøye om det av
smittevernhensyn er forsvarlig å la andre
ta dette ansvaret.
Meråpent bibliotek?

For å sikre overholdelse av generelle
smittevernregler bør det ikke gis tilgang
til meråpent bibliotek (tilgang utenom
betjent åpningstid) i en tidlig fase av
gjenåpningen.

Gjelder også skolebibliotekene

«Kohort» er et begrep skolene har tatt i
bruk og de generelle rådene for folkebibliotek, gjelder også for skolebibliotek.
Veilederen beskriver også hvordan man
i praksis kan gjennomføre lån og besøk i
skolebibliotek.
Skolebiblioteket kan vurdere om det
er sikrest å bruke bokkasser i klasserommet for å lettere kunne ha kontroll på
smitte og elevene trenger dermed heller
ikke å bytte rom. Bøker fra skolebiblioteket kan også lånes ut i lærers navn. Lærer
henter bøker til sin klasse, og lager lister
hvor lærer holder kontroll på bøkene.
Bøkene kan stå utstilt i klasserommet slik
at elevene kan se på bøkene, før de velger
den boka de skal ha. De skal bare ta på
den boka de velger.
Vi ønsker alle bibliotekene lykke til i å
åpne og minner om at hele veilederen har
enda flere og flere konkrete punkter om
bibliotekspørsmål enn denne artikkelen.

Vaner som
forebygger smitte
Papirlommetørkle
foran munn og nese beskytter
andre når du hoster eller nyser.
Kast lommetørkleet etter bruk.
Vask så hendene.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du
har vært ute blant folk.
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Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og
ikke har papirlommetørkle
tilgjengelig.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er
et godt alternativ når håndvask
ikke er mulig, for eksempel på
reise.

Småstoff

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Biblioteksektoren får 48,6 millioner
I mai betales spillemidler ut til kultursektoren, og for biblioteksektoren gjelder det 48,6 millioner kroner. Den kulturelle
skolesekken får 285 millioner kroner.
- Vi fordeler midlene som i fjor, men vi er åpne for at det kan
være behov for å bruke dem på en annen måte på grunn
av koronasituasjonen. Vi har tillit til at mottakerne har best
forutsetning til å vite hvordan midlene best kan komme til
nytte, sier kultur- og likestillingsministeren Abid Q. Raja i
pressemeldingen.

Norsk Hagetidend
Norsk Hagetidend er landets største og eldste hageblad.
Magasinet er medlemsbladet til Hageselskapet. Det er også
er i løssalg landet over.
Bladet ble første gang utgitt i 1885, da under navnet Norsk
Havetidende.
Her finner alle som dyrker grønne gleder en inspirasjons- og
kunnskapskilde, enten de har en balkong, en hageparsell, et
fellesareal eller en hage.
I Norsk Hagetidend er det lesestoff for alle som er opptatt av
prydhager og hagepryd, dyrking av frukt og grønnsaker, planløsning, mindre byggeprosjekter, hygge og ressursutnyttelse.
Bladet tilstreber å være interessevekkende, lett tilgjengelig
og underholdende. Både lesere med generell hageinteresse
og kunnskapsrike amatører skal finne noe av interesse i hvert
nummer.
Målgruppen er alle som er glad i, og som søker inspirasjon
til egen eller felles hage. Det er medlemmer i Det norske
hageselskap - planteskoler - hagesentre - landskapsarkitekter
- media - politikere – skoler. Leserne er hageentusiaster på
jakt etter inspirasjon, produkter og kunnskap for å lykkes med
sine planer og realisere sine drømmer!

British Library havner bakpå
The British Library, nasjonalbiblioteket, skulle ha åpnet årets
desidert største satsing 24. april. Utstillingen «Unfinished
Business: The Fight for Womens Rights», skulle stått helt til
23. august og hatt et rikt utvalg av arrangementer og over
20 store samarbeid med biblioteker over hele UK. Den er
selvsagt utsatt siden biblioteket ikke har åpnet dørene ennå.
Nå spøker det også for årets andre store utstilling, Elizabeth
and Mary som skulle ha de største hallene og all oppmerksomheten til høsten. Det dreier seg om monarkene Elizabeth
1 og Mary av Skottland. Men monarkiet er seigt og kan nok
vente.

Delta i Bærekraftsbiblioteket
Påmeldingen til Bærekraftsbiblioteket åpnet 4. mai på www.
fn.no/bærekraftsbiblioteket,. Skoler, biblioteker og andre
organisasjoner over hele landet inviteres til å delta.
Bærekraftsbiblioteket består av 17 boklister med oppfølgingsmateriale, hvor hver liste er knyttet til ett bærekraftsmål.
Hver bokliste har oppfølgingsmateriale for voksne som viser
hvordan man kan snakke om bøkene man har lest, forslag
til andre typer aktiviteter og hvordan de kan forberedes, og
viser hvordan man med utgangspunkt i den aktuelle boka kan
reflektere over bærekraftsmålet og hva man selv kan gjøre.

Magasinet leveres 10 ganger i året.

Enda flere lesekiosker åpnes

Telefon: 23 24 34 30

Foreningen !les og Sparebankstiftelsen åpner enda flere
lavterskel minibiblioteker rundt i Norge. Mange steder er det
bibliotekene som er faddere for de røde telefonkisokene med
bokhyller og holder et øye med dem. Åpningsplanene stoppet
litt opp i vår på grunn av korona, men nylig fikk Jessenløkken
i Oslo, Lars Saabye Christensens heimbygd, sin egen. Her er
listen over åpninger i 2020 og de som står foran nå i sommer,
alle selvsagt med et visst forbehold om koronasituasjonen.

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Se listen over alle lesekioskene på neste side.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne
abonnement, enten via NBTF Interaktiv eller ved å sende oss
en e-post.
Ta kontakt, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere
tidsskrifthverdag!
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Medlemsintervju

Disse Lesekioskene
er nå åpnet eller i ferd
med å åpne:

Medlemsintervjuet: Helle Jomaas

TRØNDELAG
Kirkegata 35 / Thornesparken, Trondheim
(Starten av juni 2020)

INNLANDET
Kirkegata 45, Lillehammer (3. juni 2020)

OSLO

Helle Jomaas, skolebibliotekar ved Teinå skole i Stavanger

Sommerrogate 17, Solli Plass
Kjelsåsveien 141, Gamle Telemuseet
Jacob Allsgate 58 / Schwachs gate,
Majorstua (10. mai 2020)
Refstadsvingen 1, høyhusene v/Bjerke travbane (I løpet av uke 20)

VESTFOLD OG TELEMARK
Rustadbrygga 4 / Bastøybrygga, Horten
Grev Wedels Gate 17 / Jernbanestasjonen /
høyre, Tønsberg
Grev Wedels Gate 17 / Jernbanestasjonen /
venstre, Tønsberg
Helgerødveien 590 / Verdens Ende, Tjøme
Peter Castbergs Gate / Jernbanestasjonen,
Sandefjord (Juni 2020)

HORDALAND
Fløyfjellet 1.B / Fløybanen Øvre Stasjon,
Bergen
Sandviksveien 2 / v/Sandviken Brannstasjon,
Bergen
Bryggen 11 / Bryggen v/Busstopp, Bergen
Klosteret 17 / Klosteret, Bergen
Strandgata 197 / Nykirkealm. v/Nykirken,
Bergen

ROGALAND
Solakrossen v/Sola Rådhus / Solakrossen /
Rådhusgata 21, Sola
Strandkaien 61 / Strandkaien Skur 6,
Stavanger
St Svithunsgate 12, Stavanger
Skansekaien 23 / Tollboden, Stavanger
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Hva er mest gøy med jobben din?
Nå har jeg jobbet som skolebibliotekar
på en barneskole i fire år. Jeg jobber
på en skole som ser skolebiblioteket
som en viktig læringsarena. Der mange
andre skoler i kommunen har kuttet
timetallet til skolebibliotekarene, hvis
de har skolebibliotekar, har vår skole
valgt å vise at de satser på lesing og leseglede. Jeg har fra første dag følt meg
hjemme i skolen, og er glad for at vi
har klart å etablere et godt samarbeid
mellom meg som skolebibliotekar, og
skolens pedagogiske personale. Dette
har blant annet vært mulig både fordi
vi har en ledergruppe som ser viktigheten av dette pedagogisk samarbeid
for å fremme leselysten hos elevene.
Direkte litteraturformidling til elevene,
det å skape leseglede er nettopp det jeg
synes er gøyest med jobben min, og det
er også det store deler av dagen min på
jobb går til. Hver gang jeg lykkes med
å finne den rette boka til en elev, som
ikke er så glad i å lese, føler jeg meg litt
som en superhelt.
Hva kan være utfordrende?
Som skolebibliotekar møter man
opplagt mange takknemlige lånere
på jobb, det er en glede å få være den
«første» bibliotekaren i et barn liv.
Utfordringen er at jeg ønsker å kjenne
lesenivået til elevene på skolene, sånn
at jeg kan hjelpe dem å finne de rette
bøkene, og det er mange elever. Nettopp derfor er det så viktig at det er en

god dialog mellom meg og læreren, de
vet lesenivået og jeg kjenner bøkene,
sammen hjelper vi eleven frem til
lesegleden. Blir det ikke rett den første
gangen, prøver vi igjen. En annen
utfordring er manglende budsjett til
innkjøp av nye bøker, dette til tross
for en dobling av budsjettet forrige
skoleår. Når vi formidler bøker sånn
som vi gjør, og når elevene leser, så er
det frustrerende å være begrenset av at
vi ikke kan bade elevene i bøker.
Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar
deg og hvorfor er du medlem i NBF?
Som skolebibliotekar og som leser sjøl,
er jeg opptatt av at alle elever skal ha
tilgang til gode skolebibliotek. Det er
ikke tilfelle i dag. Det å få skolelederne
våre, og politikerne våre, ikke bare
lokalt, men på et nasjonalt plan til å si
at det å satse på skolebibliotek, det er
å satse på skole. Det er brenner hjertet
mitt for. Av samme grunn har jeg valgt
å bli med i Norsk Bibliotekforening,
og sitter nå i styret i lokalforeningen
i Rogaland. Det å være medlem i NBF
er en fin måte å vise støtte til bibliotekene på.

Mini-biografi

Helle (46), har vært skolebibliotekar i
litt mer enn fire år. Er glad i musikk og
sjokolade.
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Hvem har valgt
rett strategi?

Hvem har valgt rett
strategi – Norge eller
Sverige? Det har vært
et sentralt spørsmål
denne koronavåren.
RAGNAR AUDUNSON
PROFESSOR EMERITUS

M

en spørsmålet kan også stilles
når det gjelder bibliotekene. For
i 2019 ble det lagt fram forslag
til bibliotekstrategier både i Norge og
Sverige. Den svenske bibliotekstrategien
som har fått tittelen «Demokratins
skattkammare» ble lagt fram i mars
2019. Den norske, som fikk den nært
beslektede tittelen «Rom for demokrati
og dannelse», ble presentert i september
samme år. Tenker de som har utformet
de to strategidokumentene likt eller
ulikt med hensyn til bibliotekenes rolle?
De svært nært beslektede titlene som
de to dokumentene har fått, peker i
retning av et likeartet utgangspunkt og

likeartede perspektiver: Bibliotekene
som bærebjelker i for en demokratisk
offentlighet og som institusjoner som
myndiggjør borgerne og legger til rette
for samfunnsdeltakelse er, sammen med
digitaliseringens konsekvenser, sentrale
omdreiningspunkt for begge dokumen
tene. Gjennom vekten på demokrati og
dannelse griper begge strategidokumen
tene tilbake til folkebibliotekideens
røtter. Både Valfrid Palmgren og
Haakon Nyhuus nikker nok anerkjen
nende til slike formuleringer der de måt
te befinne seg.
Men det er også noen viktige
forskjeller:
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En sentral forskjell mellom de to
strategiene er deres status som politikk
dokumenter. Den norske strategien
presenterer regjeringas bibliotekpolitikk.
Kulturministeren, kunnskapsministeren
og ministeren for forskning og høyere
utdanning var de som la fram og
presenterte strategien. De står alle tre
bak strategien. Dokumentets innled
ningskapittel har overskriften «Regjerin
gens bibliotekpolitikk» og nettopp fordi
det har denne statusen som regjeringens
dokument, inneholder det forpliktende
formuleringer om økonomiske støtte
ordninger i form av prosjektmidler for å
bidra til å realisere noen av strategiens
sentrale mål. Norge har dermed en
vedtatt bibliotekstrategi som ligger fast
fram til 2023. Etter at statsrådene Trine
Skei Grande, Iselin Nybø og Jan Tore
Sanner med brask og bram presenterte
strategien i september, står den i
utgangspunktet ikke lenger til debatt.
Med den svenske strategien forhol
der det seg helt annerledes. Rett nok
inneholder også den formuleringer om
økonomi og bevilgninger. For eksempel
anbefales det at staten bevilger 250
millioner kroner årlig for å realisere
strategiens mål. Men den anbefalingen
er ikke signert av noen statsråder, men
av utrederne, Erik Fichtelius som ledet
arbeidet, og Christina Persson og Eva
Enarson. Erik Fichtelius er en statsviter
med bred journalist- og mediebakgrunn,
Christina Persson har omfattende
ledererfaring fra svensk folkebibliotek
sektor, sist som biblioteksjef i Göteborg,
og hun har også vært prefekt ved
Bibliotekshögskolan i Borås. Eva
Enarson er bibliotekar ved universitets
biblioteket ved Stockholms Universitet.
Utrederne representerte altså en tung
faglighet som var uavhengig av forvalt
ningen. Det de har lagt fram er et
forslag til strategi som i motsetning til
den norske strategien nettopp står til
debatt. Det er, som det står på tittelbla
det «Förslag till en nationell bibliotek
strategi». Å legge et grunnlag for en bred
offentlig samtale om det som skal være
bibliotekenes rolle og oppgave framover,
er det som er poenget med strategidoku
mentet.
Slik illustrerer de to ulike dokumen
tene to ulike tilnærminger til å utvikle
strategi. Den norske strategien er først
og fremst et resultat av en departemental
utrednings- og beslutningsprosess, selv
om man naturligvis gjennom referanse
46 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2020

grupper mv. har rådført seg med
relevante institusjoner og aktører i
fagmiljøene. Arbeidet med den svenske
strategien startet opp i 2015, dvs. det
året den forrige norske bibliotekstrate
gien som ble avsluttet for snart to år
siden, startet opp. I løpet av disse årene
har en rekke publikasjoner, diskusjons
notater og utkast blitt lagt fram til
diskusjon. Mest kjent av dem er kanskje
«Den femte statsmakten» fra 2017, der
bibliotekenes grunnleggende rolle for
demokrati og utdanning diskuteres. I
2018 arrangerte strategiprosjektet en
konferanse der et første utkast til strategi
ble lagt fram. Og nå er altså et forslag til
en nasjonal strategi ikke vedtatt, men
lagt fram til diskusjon. Strategiutvikling
som en prosess, en bred samtale der vi
løpende kan lære av hverandre og
utvikle en stadig mer relevant forståelse
og etter hvert konsensus, ser ut til å være
et sentralt utgangspunkt for det svenske
strategiprosjektet.

 iblioteken tilllhör folket.
B
De är barnens, elevernas,
studenternas, lärarnas,
forskarnas, minoriteternas,
invandrarnas, fångarnas,
patienternas, urfolkens,
släktforskarnas,
specialisternas,
journalisternas,
musikernas,
de nyfiknas och de
bildningstörstandes
– ja, allas – bibliotek.
De ulike måtene å tenke strategi på
reflekteres også i de ulike tidsperspekti
vene. Den norske strategien går fram til
2023. Også den forrige norske strategien
hadde et tidsperspektiv på 3 år – fra
2015 til 2018. Det svenske strategifor
slaget derimot har et perspektiv fram
mot 2030. Det kan være svært mange
fordeler med et slikt langsiktig og
overordnet perspektiv som planer for
avgrensede perioder, for eksempel
3-årsplaner, kan utvikles innenfor. Betyr

de korte tidsspennene som den norske
strategien gjelder for, at man bytter
strategi og strategiske perspektiver hvert
tredje år? Strategidokumentet presiserer
at det ikke er tilfelle og at den nye
strategien bygger på og viderefører
strategien fra 2015 til 2018. Men det
hadde vært lettere å få fram en slik
kontinuitet dersom begge disse plando
kumentene hadde vært konkretiseringer
på veien mot å realisere strategiske mål
nedfelt i en overordnet og langsiktig
strategisk tenkning. De prosjektmidlene
staten gjennom Nasjonalbiblioteket
inviterer bibliotekene til å søke på,
virker styrende for lokal planlegging. I
forrige planperiode var disse prosjekt
midlene rettet inn mot å bidra til
arenautvikling. Det lyktes de i stor grad
med. I den strategiperioden vi nå
nettopp har gått inn i, inviteres bibliote
kene til å søke om midler for å utvikle
litteraturformidling og lesestimulerings
tiltak og de inviteres til å søke om
midler for å utvikle nye former for
samarbeid mellom ulike bibliotektyper.
Økonomiske støtteordninger styrer
oppmerksomheten. Slik kan resultatet i
praksis framstå som et strategiskifte, selv
om dokumentet understreker kontinui
tet og sammenheng med den forrige
strategien. Om begge bygde på et felles
overordnet strategidokument, ville
denne kontinuiteten være lettere å se.
Både den norske og den svenske
strategien tar utgangspunkt i biblioteke
nes demokratiske oppdrag. Det tenkes
nok ikke veldig ulikt om bibliotekenes
rolle i så måte i de to dokumentene.
Men den svenske strategien reflekterer
nok grundigere over bibliotekets rolle
som grunnpilar i demokratiet – den
femte statsmakten som biblioteket
beskrives som – enn hva det norske
strategidokumentet gjør. Samtidig settes
biblioteksituasjonen i 2020 inn i en
historisk kontekst, der bibliotekhistorien
i Sverige utover i det 20. århundret fram
til i dag blir en ramme for å forstå
utfordringer og muligheter. Et slik
forankring i bibliotekhistorien tror jeg
er viktig når man skal tenke framtidspo
litikk.
Tematisk fokuserer de to strategiene
på mange av de samme områdene:
Bibliotek som samfunnets åpne og
demokratiske rom, digitalisering – der
den svenske strategien peker på Norge
som et forbilde, lesing og litteraturfor
midling, læring og forskning, infrastruk
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tur og nasjonale tiltak. Men det er noen
viktige forskjeller i måten disse temaene
behandles på. Når digitalisering diskute
res, er den svenske strategien langt
tydeligere på personvernutfordringer
enn den norske. Og de svenske strate
gene er langt mer opptatt av de fagut
dannede bibliotekarenes rolle og
bibliotek- og informasjonsfaglig
utdanning og forskning sammenlignet
med den norske. Det er tydelig i det
svenske dokumentets begrepsbruk, for
eksempel bruken av begrepsparet lav- og
høyintensive møteplasser, at de tre
utrederne mer aktivt enn sine norske
kolleger, har brukt aktuell nordisk
bibliotekforskning. Tiltak for å styrke
den bibliotek- og informasjonsvitenska
pelige fagutdanningen og forskningen er
viet et helt avsnitt i den svenske strate
gien. Det er dessverre fraværende i den
norske.
Og så er de to dokumentene preget
av relativt ulik språkføring. Slik
innledes det norske dokumentet:

«Bibliotekene er demokratihus. Fra
Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek,
skolebibliotek og fag- og forsknings
bibliotek. Sammen utgjør disse viktig
demokratisk infrastruktur og er en
grunnstamme i demokratiet. Det er
grunnen til at Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet legger frem
den nye, nasjonale bibliotekstrategien
sammen».
Og slik innledes den svenske:
«Biblioteken tilllhör folket. De är
barnens,elevernas, studenternas,lärarnas, forskarnas, minoriteternas,
invandrarnas, fångarnas, patienternas, urfolkens, släktforskarnas, specialisternas, journalisternas, musikernas,
de nyfiknas och de bildningstörstandes
– ja, allas – bibliotek. Detta gäller för
samtliga bibliotek i det allmänna
biblioteksväsendet».

strategi må nettopp være å skape løftning.
Her har vi kan hende noe å lære.
Så får vi vente litt med å analysere i
hvilken grad bibliotekene har maktet å
leve opp til det som den svenske
strategien formulerer som et hovedmål
med hensyn til bibliotek og demokrati:
å være en hovedkilde til kvalitetssikret
informasjon i krisetider som vi nå har
gjennomlevd.

 et er unektelig
D
en annen løfting
over de svenske
formuleringene
enn over de norske.

Det er unektelig en annen løfting over de
svenske formuleringene enn over de
norske. Og en av oppgavene til en

Byrå: OktanOslo
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– Jeg elsker
delingskulturen
Barne- og ungdomsbibliotekar
Ann Helen Bergsland Mørk
(41) har inspirert ansatte
over hele landet med sine
kreative arrangementer.
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TERESE TORGERSEN tekst
PETER MØRK foto

E

gentlig er hun utdannet lærer og
hadde arbeidet på en barne- og
ungdomsskole i ni år da hun kom
over en stillingsannonse i Adresseavisen.
Der sto det at de søkte etter en person
som var interessert i barne- og ungdomslitteratur, hadde formidlingsglede,
var kreativ og ønsket å samarbeide tett
med skoler og barnehager i kommunen.
- Hvert eneste punkt på den listen
var arbeidsoppgaver som jeg hadde lyst
på. «Den jobben må jeg bare ha» tenkte
jeg. Men jeg hadde vel aldri sett for meg
at jeg skulle begynne å arbeide på et
bibliotek, sier hun.
Kort tid etterpå var jobben hennes. I
april 2014 hadde hun sin aller første
arbeidsdag hos Skaun folkebibliotek i
Skaun kommune, like ved Trondheim.
Overgangen fra skolen til biblioteket var
liten.
- Det var mye jeg kunne ta med meg
fra min gamle jobb som for eksempel
det å skulle formidle noe til andre. I
tillegg kjente jeg allerede målgruppen
skoleelever og barnehagebarn, og det var
dem jeg skulle lage aktiviteter for, sier
hun.

Liker å være kreativ

41-åringen synes det er gøy å kunne
være kreativ. Stua hennes blir ofte
forvandlet til både verksted og studio. I
fjor kledde hun for eksempel ut noen
kyllinger til å bli «The Handmaid’s
Tale». Ideen fikk hun etter å ha sett de
rare ansiktsutrykkene deres. Året før
laget hun litterære egg som liknet på
hodet til Albert Åberg, og laget en
bokgåte ut fra det.
På Valentinsdagen fikk lånere være
med å lage en bokutstilling. Mørk la
frem en bunke post-it-hjerter slik at de
kunne klistre disse på favorittbøkene
deres. I løpet av dagen ble flere og flere
bøker utstilt.
Og da «Den lille larven Aldrimett»
hadde 50 års dag feiret de dette med å
besøke alle barnehager i kommunen
med en hjemmesydd larve. Den var
laget av Karina Bording Halgunset som
den gang arbeidet på fylkesbiblioteket i
Trøndelag.
- Jeg kan få en idé på fritiden, så får
jeg veldig frie tøyler av sjefen min til å
planlegge og gjennomføre den i arbeidstiden. For at det skal være mulig å gjøre
dette tenker jeg at det er viktig at
bibliotekarer får både tid og penger til
det, sier Mørk.

Gode tilbakemeldinger

Da det var 20 år siden den første Harry
Potter-boken ble utgitt arrangerte hun
en magisk kveld for de små. Barna fikk
lage eliksirer, løse gåter, smake på mat
fra Galtvort og øve på trylleformler.
- Det var helt fantastisk å se hvor
mye barna koste seg og at dette var noe
de ikke kom til å glemme med det
første.
I etterkant var det flere som spurte
om de ikke kunne gjøre det igjen.
- Mange hadde lest bøkene og litt av
magien med denne kvelden var at de
kjente til historien fra før.

Viktig møteplass

Med rett over 8000 innbyggere ser
Mørk at biblioteket har blitt et sted der
mange samles og at det derfor er viktig
at de bruker både tid og penger på å lage
aktiviteter for dem. Men om det
resulterer i at folk leser mer, det er hun
usikker på.
- Jeg tror at ved arrangementer som
Harry Potter-festen så leser man ikke
nødvendigvis mer, men vi får mulighet
til å feire leseglede med andre, forklarer
barne- og ungdomsbibliotekaren.
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- Når vi anbefaler bøker på internett,
da tror jeg absolutt at folk leser mer. Vi
ser at det har mye å si at vi anbefaler
bøker, men jeg vet ikke om de leser mer
av Albert Åberg bare fordi jeg legger ut
et bilde av han på sosiale medier.

– Står på utover det man kan forvente

Sterk delingskultur

De kreative ideene hun får deler hun
med andre på den lukkede Facebook-gruppen «Kreativt bibliotek» slik
at andre kan bli inspirert eller rett og
slett kopiere det hun har laget. I
etterkant av Harry Potter-festen la hun
ut maler, oppskrifter, plakater, samt
beskrivelse av hvordan de organiserte
kvelden. Hun roser andre som gjøre det
samme og forteller at de er flinke og kreative.
- Jeg synes bare det er gøy hvis det er
noen som har lyst til å bruke det jeg har
laget. Noen bruker bare ideen og lager
sitt eget opplegg, mens andre bruker alt.
Tanken med den siden er at det skal
kunne deles og jeg elsker delingskulturen. Jeg tenker at det er en del av
bibliotekverdenen. Vi deler jo bøker
hele tiden og hos oss låner vi også ut
gratis kunst.
På Facebook-gruppen har hun fått
mye positive tilbakemeldinger. «Så flott!
Helt supert at du deler. Dette er
kjempebra. Tusen takk! Nydelig. Proft
og lekkert. Jeg er så imponert» er bare
noen av kommentarene hun har fått.
- Det gir inspirasjon til å fortsette.
Jeg arbeider på et lite bibliotek og det
gjør mange andre i Norge også. Vi blir
som et lite samfunn i den gruppen der
vi kan møtes og dele ideer.

Prisutdeling. Leder Hallfrid Skimmeli ved
Norsk bibliotekforening Trøndelag (t.v.)
deler ut bibliotekprisen til Ann Helen Mørk.

Annen hvert år siden 2002 har SørTrøndelag bibliotekforening delt ut
Bibliotekprisen.
Da fylket ble slått sammen med
Nord-Trøndelag bestemte de seg for å
fortsette med dette. I november 2019
var det barne- og ungdomsbibliotekar
Ann Helen Mørk som stakk av med
prisen.
Målet er å gi oppmerksomhet til
personer som har gjort en innsats for
å synliggjøre biblioteket og dets rolle
i samfunnet.

- Det som er spesielt med Ann Helen
er at hun langt utover det man kan
forvente legger ned et stort arbeid med
å gjøre sine ideer og opplegg tilgjengelige for oss andre, skriver bibliotekforeningen og refererer til begrunnelsen
som forslagsstiller har kommet med.
- I løpet av de siste årene har hun
laget utallige opplegg og utstillinger
som hun gladelig har delt med oss
andre. Hun var en av de første som
dro i gang Harry Potter-fest i anledningen 20-års jubileet.

Aller første pris

Det er flere som har bemerket seg
kreativiteten hennes og alt arbeidet hun
har lagt ned i biblioteket de siste årene.
Det gjorde at hun fikk en overraskende
telefonsamtale i november.
- Jeg ble helt satt ut og skjønte
ingenting da lederen av bibliotekforeningen i Trøndelag ringte. Hun sa at
de pleide å dele ut en pris annen hvert
år og at den denne gang skulle gå til
meg. «Hæ, hva sa du nå?».
Noen uker senere under åpningen av
deres nye bibliotek fikk Mørk overrekt
bibliotekprisen av Hallfrid Skimmeli,
leder ved Norsk bibliotekforening
Trøndelag.
- Det var veldig stas. Jeg har aldri
vunnet noe liknende før.

Stolt sjef

Biblioteksjef Elin Berge i Skaun kommune synes det er gøy at andre i
bibliotekmiljøet har lagt merke til
arbeidet Mørk har gjort og er stolt på
hennes vegne.
- Vi får jo ekstra oppmerksomhet i
kjølvannet av denne prisen. Vi åpnet
nytt bibliotek i fjor, og prisen og
prisoverrekkelsen var sånn sett perfekt
«timet» da den ble utdelt på åpningsfesten, sier hun.
Mørk går i en turnus med skrankevakter og andre gjøremål som de to
andre ansatte. Men for at hun skal få
mer tid til å være kreativ har de omdis-

ponert tiden til de to andre. Ifølge Berge
gjør hun også noe av arbeidet på fritiden
og får kompensert for dette i form av
avspasering og timebetaling innenfor et
gitt budsjett.
- Ann Helen har markert seg som
en dedikert, flink og innovativ barne- og
ungdomsbibliotekar, noe som igjen fører
til at vi får mange gode tilbakemeldinger
på arbeidet som blir lagt ned, sier Berge.
- Hun deler dessuten raust med det
øvrige bibliotekmiljøet, og det igjen
kommer flere til gode. Så ja, jeg anbefaler andre å heie fram og legge til rette
for sine medarbeideres skapertrang og
kreativitet.
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Stängningen
stärker danska bibliotek
Danska folkbibliotek stängdes
direkt när corona-pandemin
drabbade det danska samhället.
Beslutet är starkt uppbackat
bland biblioteksledning och
personal. En stor del av
verksamheten har styrts över
mot digital service som under
krisen fått ett genombrott hos
biblioteksanvändarna.
JOHAN ERICHS
JOURNALIST

MERAMEDIA

att biblioteken blir den offentliga
institution som står bland de sista på
listan som tillåts att öppna och bli
tillgänglig, när det danska samhället i
långsam takt nystartas efter coronaattacken.
--Vi står en bra bit ned på listan.
Och kommer förmodligen att öppna
upp i etapper och en del del medarbetare kommer säkert i viss utsträckning
att fortätta att jobba hemifrån när
personalen kommer tillbaka successivt
till sin arbetsplats.
Under tiden för stängningen driver
medarbetarna biblioteksverksamhet på
distans men ägnar sig också åt kompetensutveckling inom digital hantering.
digitala verktyg med mera.

J

akob Guillois Lærkes är bibliotekschef för Gladsaxe Bibliotekerna, i
en stadsdel i nordvästra Köpenhamn.
Han är ansvarig för ett huvudbiliotek
och tre mindre biblioteksfilialer.
Verksamheten fick besked på
kvällen, dagen före att regeringen med
stöd av det danska folketinget, meddelade att biblioteken skulle stängas
fysiskt.
--Nästa dag var det stängt för
allmänheten och vid middagstid kl. 12
var vi klara att styra över till en helt
digital verksamhet, berättar Jakob
Guillois Lærkes.
Som alla danska bibliotek har även
biblioteket i Gladsaxe skruvat upp för
det digitiala utbudet.
--Vårt digitala arbete och digitala
erbjudande är mycket uppskattat även
om många saknar det fysiska biblioteket
som mötessplats. Det är ganska naturligt
att vi stänger ned i ett tidigt stadium
eftersom en av våra huvuduppgifter är
att fysiskt samla folk och samlas ska vi
som bekant inte göra i dessa tider.
Etapper. Utifrån bibliotekets status som
mötesplats menar Jakob Guillois Lærkes
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--Vårt mål är att utbildningsmässigt
och verksamhetsmässigt stå starkare när
vi kommer tillbaka en dag och ska
öppna igen rent fysiskt.
Verksamheten störs över att inte ha
fysiskt öppet men ändå inte så stor
utsträckning som kunde befaras.
--Det är mycket rådgivning till
besökare, gymnasieelever och högt tryck
på den gemensamma informationstjänsten biblioteksvagten.dk. Dessutom
har vi en stor grupp som bara är
engagerade att arbeta med närvaro och
kommunikation på sociala medier.
Faktiskt är det förvånande vilket tryck

och vilken efterfrågan vi upplever på
våra digitala tjänster, säger Jakob
Guillois Lærkes och fortsätter:
--Det borde nu stå helt klart för
politkerna hur viktigt det är att satsa på
det digitala innehållet bland kulturinstitutioner.
För egen del initierar och medverkar
Jakob Guillois Lærkes idag i fem-sex
digitala möten dagligen.
--Vi har plöstligt kastats in i denna
arbetsform och på allvar fått upp
ögonen för fördelarna med digital
kommunikation. Detta kommer nog att
få konsekvenser arbetsmässigt på så sätt
att vi kommer att värdera tyligare och
mer noggrant när vi ska hålla digitala
möten och när vi ska hålla fysiska. Jag är
övertygad om att det blir fler digitala
möten i framtiden inte minst för att
spara transporttid.
Bättre kontakt. För personalen är det i
många fall en stor omställning att arbeta
hemifrån.
--Jag upplever det som om det blir en
starkare individuell kontakt än den vi
normalt har på biblioteket. Skypemöten
kan bli lite tekniska medan det traditonella telefonsamtalet ger mer utrymme
för personlig dialog. Motivationen att
lösa arbetsuppgifterna så bra som möjligt
finns definitivt. Viktigt är att låta
medarbetarna arbeta så fritt som möjligt
och göra det bästa av situationen.
Hur ser de på bibliotekens möjligheter
när ni väl öppnar upp igen?
--Det blir ett starkare bibliotek när vi
väl kommer ut ur krisen även om vi kan
frukta för konsekvenser av en eventuell
ekonomisk recession och hur en sådan
kan påverka kulturen, avslutar Jakob
Guillois Lærkes.
Positivt värde. De danska biblioteken
var bland de första institutionerna som
stängdes i samband med den danska
regeringens snabba och effektiva
agerande för att förhindra spridning av
corona-smitta (Covid-19). Intresset för
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bibliotekens digitala förmedling i form
av e-böcker och e-ljudböcker har dock
stigit kraftigt vilket innebär att medarbetarna är fullt sysselsatta trots att
biblioteken är fysiskt stängda.
--Många av våra medlemmar visar
stor förståelse för stängningen, de kan
fortsätta att jobba även om det sker
hemifrån och slipper därmed risken att
bli smittade på arbetsplatsen, berättar
Tine Segel, ordförande i Forbundet
Kultur og Information som organiserar
bibliotekarier i Danmark. Förbundet
har cirka 4200 medlemmar varav två
tredjedelar är verkamma inom de danska
folkbiblioteken.
Idag sköter bibliotekarierna och
biblioteksmedarbetarna arbetet hemifrån.
--Vad jag förstå fungerar det bra,
möten genomförs via Skype och Zoom.
Det finns fördelar, arbetsdagen kan bli
mer flexibel, det kanske är lugnare och
man slipper resan till och från arbetet.
Jag hoppas och tror att man nu upptäcker värdet av att arbeta hemifrån, att det
också fungerar, säger Tine Segel.
Karantän. Men det finns även nackdelar.
--Kanske kan det vara svårt att få
ihop planeringen under arbetsdagen och
för vissa kan det bli stressigt om man
också har små barn som ska passas. En
del kanske kan känna sig isolerade och
därför är det viktigt att det förekommer
regelbundna kontakter med arbetsledningen och mellan kollegor.
Biblioteken är inte i den första gruppen
verksamheter som tillåts att smyga igång
när Danmark och det danska samhället så
smått öppnas upp under våren.
--Det är viktigt att medarbetarna
känner sig säkra på arbetsplatsen.
Förmodligen blir det i samband med
nyöppning, en begränsning av hur
många besökare som får vistas på
biblioteken samtidigt. Det blir viktigt
att genom olika initiativ skapa trygga
miljöer både för bibliotekspersonal och
besökare exempelvis genom, tydliga
avståndsmarkeringar, icke-kompakt
möblering och genom att sanera
lånematerial och låta dem ligga i
”karantän” 48 timmar innan de lånas ut
på nytt, avslutar Tine Segel.
Nya aktiviteter. Danska biblioteksrörelsen har sedan länge en stark status i det
danska samhället och är en betydelsefull
aktör när det gäller att mot politikerna,
lyfta fram och driva ämnen med

anknytning till medier, kommunikation
och kultur.
Men när det gällde kravet i mitten av
mars om omedelbar stängning av
biblioteken fanns inget utrymme för
motargumentation.
--Det är fullt naturligt att vi har
stängt. Vi har sedan tidigare på eget
initiativ ställt in föreningens årsmöte för
att visa vårt ansvar att inte i onödan låta
människor samlas, säger Michel Steen-Hansen, direktör i Danmark
Biblioteksforening.
Omställningen har gått smidigt,
medarbetarna har fått erbjudande om
att ta semester eller sköta sitt arbete
hemifrån.

--Biblioteken är igång för fullt och
personalen jobbat heltid men det sker
digitalt från hemmet.
Även om den fysiska stängningen
bara pågått i knappt två månader så har
bibliotekens digitala omställning skapat
en rad nya spännande initiativ eller som
biblioteken själv kallar det online
”corona-aktiviteter”. Det handlar om
förstärkt rådgivning till grupper som är
återkommande konsumenter av bibliotekens tjänster, kurser i programmering,
livesända och interaktiva debatter och
arrangemang, tävlingar och samarbete
med lokala butiker dit låntagare kan
vända sig för att hämta en bokpåse,
exempelvis hos Vinspecialisten i
Randers.
--Den aktuella undersökning vi låtit
göra visar att användningen av bibliotekens digitala tjänster och de digitala
utlånen har ökat kraftigt under den tid
biblioteken har varit fysiskt stängda. I
många avseende talar vi nästan om en
fördubbling när det gäller de digitala
utlånen av böcker och filmer.

Det växande intresset är positivt men
har också en baksida då de digitala lånen
till skillnad mot fysiska boklån i samband
med varje utlånigstillfälle ekonomiskt ska
ersättas till författare och förlag. Ökningen blir därför kostsam för biblioteken
och en rad kommuner har därför höjt
ersättningsnivån till biblioteken och
tillåtit fler digitala utlån per biblioteksanvändare, normalt är det tre stycken
böcker eller filmer per månad.
Digitala möten. Biblioteken i Danmark
var tidigt en digital spelare och etablerade snabbt en rikstäckande webbaserad
databas och hemsida med fullservice av
olika bibliotekstjänster. Men genom
corona-effekterna på verksamheten har
den digitala satsningen nu fullt blommat ut och upptäckts och utnyttjats på
ett annat sätt än tidigare.
--Från dag att från stängningen har
all verksamhet styrts över digitalt. När vi
väl kommer igenom denna corona-tid
kan effekten mycket väl bli att vi
omvärderar och prioriterar upp de
digitala möjligheterna. Den vanlige
medborgaren får i dessa tider en bra
möjlighet att upptäcka vilka digitala
möjligheter biblioteken erbjuder.
Även för bibliotekens interna
verksamhet kan coronakrisen innebära
ett stärkt digitalt fokus.
-- Jag skulle tro att det blir fler
digitala möten vilket ger färre resor,
tidsbesparing och minskad klimatbelastning, tror Michel Steen-Hansen.
Danmark Biblioteksforening har
redan uppvaktat landets kulturminister
Joy Mogensen(s) med syftet att biblioteken ska bli en av de aktörer som efter
corona-stängningen tidigt kan öppna
upp sin verksamhet för fysiska besök.
--Vi kan hantera våra besökare med
hänsyn till de begränsningar som finns
och det finns ett enormt sug hos många
medborgare att besöka biblioteken när
vi väl öppnar igen, säger Michel
Steen-Hansen.
Michel Steen-Hansen anser att
biblioteken har klarat av stängningen på
ett fullt godkänt sätt.
--Vi har vår digitala hantering och
vår digitala verksamhet att luta oss
emot, det gör att vi klarat av denna
förändring bättre än många andra. Det
har varit imponerande att se hur fort
bibliotek och personal kunnat ställa om
till en helt digitalt baserad verksamhet,
avslutar Michel Steen-Hansen.
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Öppna svenska bibliotek
vill inte ha besök
Svenska bibliotek håller öppet
under corona-krisen.
Biblioteken har dock infört
begränsningar för besökare och
uppmanar medborgarna att
använda bibliotekens digitala
service. Många bibliotek har
infört fysiska skydd för
personalen.

JOHAN ERICHS
JOURNALIST

MERAMEDIA

M

almö Stadsbibliotek som är
centralt beläget i en av Malmös
många vackra parker, ligger
högt upp på nationella listan när det
gäller antalet besök. Men i dessa tider
gör biblioteket vad det kan för att
undvika fysiska besök. Besöksvolymen
har sedan pandemin tog fart, minskat
med hälften.
Biblioteket arbetar fokuserat för att
minska risken för smittspridning i
lokalerna.
--Det handlar om rumsliga anpassningar, glesare möblering, begränsning
av antalet sittplatser, vi har infört rejält
avstånd mellan datorplatserna och gjort
avspärrningar för att så långt det är
möjligt minska risken att besökarna
tvingas att stå eller sitta nära varandra,
berättar Torbjörn Nilsson, chef för
Malmö Stadsbibliotek.
En del bibliotek har även satt upp
stora plexiglasskydd framför informationsdiskarna.
En stor del av verksamheten har
styrts över till digital hantering.
--Vi har ökat bemanningen för att
förstärka den digitala servicen, tekniska
supporten och rådgivningen.
Överallt på biblioteket finns skyltar
som uppmanar till att hålla avstånd och
att regelbundet tvätta händerna.

Anpassning

I takt med att det kommer nya direktiv
från den svenska Folkhälsomyndigheten
tvingas biblioteken i Malmö att successivt anpassa sin verksamhet.
--Det handlar framförallt om att
skydda riskgrupper och när det gäller
mindre bibliotek med begränsad yta och
trånga passager överväger vi att stänga
dessa.
Det pågår en dialog mellan ledning
och medarbetare för att skydda personalen och skingra den oro som finns bland
medarbetarna med anledning av
corona-smittan.
Bland personalen är närmare 20
procent sjukskrivna.
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--Det är en effekt av att många
stannar hemma när de känner sig
förkylda helt i riktlinje med våra
rekommendationer. Många är oroliga
för egen hälsa och för att riskera att
smitta anhöriga. Enligt de senaste
direktiven från Malmö stad ska de
anställda jobba hemma i möjligaste
mån. Är det rimligt att de jobbar
hemifrån så uppmuntrar vi det, säger
Torbjörn Nilsson.
För biblioteket är det en inte helt lätt
ekvation att hindra riskspridning, skapa
trygghet bland personalen men ändå ha
öppet för fysiska besök.
--Det är en svår balansgång men
nödvändig eftersom vi är en viktig
samhällsinstitution. Vi är väldigt måna
om att minimera risken för att bibliote
ket blir en plats där smitta kan spridas,
det vore starkt negativt för vår verksamhet.

Beredskap

Skulle biblioteket tvingas att dra ned sin
verksamhet ytterligare så finns bered
skap för detta.
--Vi har tagit fram planer för olika
scenarior med hänsyn till hur pandemin
utvecklas.
Malmö är en stad med många olika
etniska grupper och därmed talas en
mängd olika språk.
--Våra informationsskyltar är skrivna
på flera språk och de flesta besökare
visar stor hänsyn.
För att understyrka att biblioteket i
denna situation inte vill ha besökare
men också för att slå ett slag för biblio
tekets digitala tjänster lanserade man
under april en kampanj på bussar och
på stortavlor med budskapet att biblio
teket med fördel kan besökas digitalt
och hemifrån.
Den krislägesplan som finns hos
biblioteket är aktiverad till följd av
pandemin.
--Den hjälper oss att fördela arbete
och insats. Varje morgon träffas lednin
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gen för att stämma av hur många som är
sjukskrivna och informera om nya
rekommendationer, jag skulle uppskatta
att 75 procent av vår arbetstid går åt att
hantera pandemin och dess effekter.
Vilken effekt får corona-krisen för
Malmö-bibliotekens framtida verksamhet?
--Vi kommer att bli starkare digitalt
och erbjuda fler digitala tjänster. Kanske
tvingas vi även bli mer flexibla med
lokaler och öppethållande och mer
målgruppsinriktade för att nå grupper
som av olika skäl har andra krav. Det
kan gälla funktionshindrade, äldre som
vill ha lugn och ro med flera. Mot
sådana grupper kan vi anpassa vår
verksamhet ännu bättre, avslutar
Torbjörn Nilsson.

service och hemkörning av böcker med
mera, berättar Anna Troberg.
Som inom många andra yrkesgrup
per finns en oro även bland bibliotekspersonal, att utsättas för smitta.
--Det är en bekymmersam situat ion
men bibliotekspersonalen har en fördel
av att drivas av en kreativ förmåga
inriktad på att hitta lösningar för att
kunna fortsätta att ge en hög service.
Vilken nytta kan biblioteken dra av
corona-krisen på sikt?
--Som alla kommer vi att påverkas
ekonomiskt men samtidigt tvingas
många bibliotek idag att verkligen
utnyttja digitala verktyg och det kan
leda till att vi drar ännu större nytta av
digitaliseringens möjligheter i framti
den, menar Anna Troberg.

Symbolvärde

DIK, (Dokumentation, Information
och Kultur) är det fackförbund som
organiserar svenska bibliotekarier och
biblioteksmedarbetare, förbundet har
cirka 21 000 medlemmar.
Den svenska Folkhälsomyndigheten
har i samband med corona-smittans
utbredning, valt en avvaktande hållning
till begränsningar och stängning av
bland annat offentliga lokaler som
bibliotek. De flesta bibliotek håller
öppet som vanligt dock med vissa
utrymmesbegränsningar i syfte att
minska risken för smittspridning.
--Biblioteken har en central roll i det
svenska samhället. I de kristider vi nu
upplever är det viktigt att biblioteken är
öppna så att många människor kan
vända sig dit inte minst för att få
information och hjälp med tillförlitliga
informationskällor, säger Anna Troberg,
ordförande i DIK. Hon fortsätter:
--Dessutom vistas många människor
nu hemma i en onormal situa tion och
där kan också biblioteken spela en roll
för att ge en känsla av normalitet,
förutsatt att det sker under trygga
former.
Företrädare för DIK har sedan
tidigare tryckt på folkbibliotekens
centrala funktion i ett totalförsvar och i
ett psykologiskt försvar.
--Bibliotekens roll stärks när pressen
på samhället ökar. Även om de fysiska
besöken minskar så är biblioteken
kreativa när det gäller att hitta lösningar
och stärka sin service genom att ställa
om verksamheten mot ökad digital

stöd av sin arbetsgivare försöker att hitta
lösningar för att kunna fortsätta sin
service.
Kungliga biblioteket följer Folkhälsomyndighetens skyddsrekommendationer och har även satt upp plexiglas framför diskar och utrymmen där besökare
vanligtvis servas av personalen.
--Det fungera bra och är en väldigt
uppskattad åtgärd både bland personal
och bland besökare.
Den personal som kan sköta sitt
jobb hemifrån rekommenderas att jobba
från hemmet. I synnerhet om de visar
minsta tecken på sjukdom.
Även om KB i egenskap av myndig
het har en krisplan har verksamheten
ändå tvingats att löpande ändra sina
rutiner efterhand som corona-hotet
tilltagit.
--Normalt så kan flera medarbetare
hjälpa en besökare, nu har vi ändrat så
att färre möter besökaren för att minska
risken för smittspridning.

Samverkan

Flexibilitet

Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm
är ett av de bibliotek som tvingats till
inskränkningar i verksamheten till följd
av den pågående pandemin.
Den svenska regeringen har med
stöd av Folkhälsomyndigheten, beslutat
att högst 50 personer får samlas i
samband med allmänna sammankomster.
--Vi omfattas inte av den förordningen, men väl av de föreskrifter och
allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat. Enligt dem måste vi vidta
åtgärder för att undvika smittspridningen. Vi försöker att i första hand lösa
frågor digitalt på distans, är noga med
att hålla avstånd mellan personal och
besökare, och undviker gruppaktiviteter,
berättar Karin Grönvall, riksbibliotekarie och ansvarig chef hos KB som har
330 medarbetare.
--I en sådan här situa tion är det
väldigt viktigt att varje bibliotek med

Förslag om förändringar som tidigare
diskuterats inom KB har nu kunnat
genomföras i rask takt i syfte att stärka
tryggheten.
--Samordning och effektivisering har
gått väldigt fort och den finns en stark
vilja bland personalen att genomföra
förändringar utan att stanna upp vid
detaljer utan istället verkligen medverka
till att lösa den uppkomna situationen
och på alla sätt bidra till minskad
smittspridning, säger Karin Grönvall.
Invanda och etablerade arbetssätt
och rutiner ifrågasätts ofta i samband
med en situation av yttre tryck, som den
pågående pandemin.
--Så är det även för oss och sannolikt
kommer vår verksamhet att få en digital
skjuts och leda till att vi kan förhandla
oss till oss bättre avtal när det gäller
digitala tjänster och leveranser.
Karin Grönvall tror även att de
inskränkningarna i verksamheten som
pandemin för med sig och viljan att
hitta nya lösningar för att uppfylla sitt
uppdrag som biblioteksaktör, kan leda
till nya samarbetsformer.
--Min förhoppning är att bibliotek
med olika inriktningar kan hitta
varandra, stärka samarbeten och
gemensamt driva frågor, det tror jag att
alla skulle kunna tjäna på, avslutar Karin
Grönvall.
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Full spredning og full rulle

Fastlegens tidsdiagnose
Det blir ofte ironisert over
mengda av nyare litteratur
som handlar om eksistensielle
kriser i middelklasse- eller
mellomsjiktmiljø. Også Nina
Lykkes «legeroman» gjer det,
og boka viser at det er muleg
å skrive om slikt på både ein
interessant og appetitt
vekkande måte.

JON LANGDAL frilansskribent

Full spredning er
ikkje stor
dikting, men
skildringa av
«understrøm
mer» i moderne
livsformer og
sjeleliv, som
fastlegen ifølgje forfattaren er den
næraste til å ha innsikt i, byr på framifrå
underhaldning. Den beiske og syrlege
utleveringa av dei mange bisarre
pasientane – dei fleste frå lågare eller
høgre middelklasse – er kostelege. Berre
i sjeldne tilfelle kjem dei til legen på
grunn av reelle medisinske problem;
stort sett er dei håplaust bortskjemde
vestkantfolk. Legekontoret har adresse
Solli plass, der Elin, bokas eg-person, får
inn på kontoret personar frå eit sam
funnssjikt som har det med å krevje
legetenester, så som tilvising til psyko
log, for problem dei best kan rydde opp
i sjølve.
Det aller meste her står i karikatu
rens teikn. At knapt nokon av pasientane er reelt trengande, understrekar
bokas satiriske karakter. Legekollegaene
til Elin, ektemannen og det «progres
sive», mjukradikale bustadmiljøet er like
latterlege som pasientane. Dessverre er
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også eg-personens perspektiv, forsøket
på å forstå årsakene til miseren, også ein
karikatur. Boka slektar til ein viss grad
på komediene til Holberg; sentrale
personar har berre éin eigenskap. Elins
ektemann Aksel renner året rundt rundt
i skogen, til beins eller på ski, og Linda,
eksmannen Bjørns kone, eksploderer i
raseri av den minste ting. Djupe
psykologiske analyser er ikkje på
agendaen her.
Boka er strukturert rundt Elins
ekteskaps- og utruskapshistorie (med
eksmannen Bjørn). Forteljinga går fram
og tilbake i tid; den begynner med at
Elin har flytta frå Aksel og inn på sitt
eige kontor (!), der ho, i stil med bokas
komikk elles, fører samtale i fransk
tragedietradisjon med sin «confident»
(tillitsfull), eit vesen ho som heltinne
kan samtale med, og som i dette tilfellet
er eit plastskjelett (!) med namnet Tore,
som også fungerer som Elins samvit.
Enkelte avsnitt er reine meiningsytringar, stort sett om misbruk av legar og
andre velferdsgode, og kunne ha vore
meir elegant integrert i teksten elles.
Moralen er dels klassisk sosialdemokra
tisk: Gjer di plikt, krev din rett. Og ha
respekt for Janteloven. Dels den i ei
anna, mindre sosialdemokratisk retning.
Boka er i sum ein uvanleg dårleg
reklame for ekteskap og svigerforeldre.
Ekteskapsdramatikken toppar seg da
Elin ved ein inkurie sender ein høgst
seksualisert SMS som er meint for
elskaren, til ektemannen. Handlingsgan
gen vidare skal ikkje røpast her. Men
forfattarens forsøk på å diagnostisere dei
maktene som ho meiner ligg til grunn for
den miseren ho opplever, er høgst
problematisk. Både Elin sjølv og person
galleriet elles er underlagde ulike ano
nyme krefter. Lykke verkar å vere sterkt
påverka av tidas overtru på biologiske
forklaringar av menneskeleg atferd. At
den gode gamle kjønnsdrifta kan spele
ein kvar eit puss, er rett nok ikkje noko
nytt eller mystisk. Mottoet for boka
inneheld eit italiensk sitat der det blir
åtvara mot «en kraft som vekker kjødet

(…) og knuser enhver anstendighet».
Men det kan også vere defektar i hjernen
som gjer seg gjeldande; forteljaren
orienterer oss om at det eksisterer «en
blindsone» eller «et mykt punkt», utan at
vi får greie på kva dette er. Naturalisme
og spekulasjon er ofte nære venner.
Men ikkje nok med det: Det skal
finnast visse stoff i hjernen som bestem
mer sinnstilstanden til ein person, får vi
vite. At slike stoff eksisterer, er det ingen
tvil om, så vidt eg skjønar. Men vi kan
nok stridast om kva som er årsak og kva
som er verknad. Innan medisinfaget har
det frå tidlege tider eksistert såkalla
humoralmedisin, det vil seie teoriar om
væskebalanse i kroppen. I Holbergs
komedie Den Vægelsindede opptrer til
dømes ein magister som proklamerer at
når visse safter samlar seg rundt eit
menneskehjarte, blir vedkomande
melankolsk.
Slik er det altså ifølgje Nina Lykkes
fastlege sjølve mennesket det er noko gale
ved. Men er det rimeleg å tru at det er
mennesket som er på ferde når ei nitten
år gammal jente fortvilar over at foreldra
nok ein gong vil legge ferien til pensjo
nistbyen Nice, og ikkje til Bali? Og kva
med den unge, mjukprogressive faren
som ser det som eit overgrep å måtte
halde hovudet fast på den fireårige
dottera så legen kan få ta temperaturen i
øyret? Eller den 39 år gamle gravide
kvinna som fortvilt bed om abort for
ikkje å miste den bestilte interrail-turen
med den transsibirske jernbanen. På
heller urettferdig vis blir her menneske
naturen dømt skuldig for tidstypiske
mentalitets- og miljøskader, i hovudsak
lokaliserte til Oslo vest.
I det heile tatt er vi ifølgje boka «noen
skrøpelige vesener», hjelpelause offer
utleverte til ytre eller indre makter. Men
dette er berre det Elin eksplisitt hevdar.
Forteljinga har faktisk ein heilt motsett
versjon: Det fastlegen er mest opprørt
over, er nemleg at dei innbilte pasientane
ikkje definerer seg som sjølvstendige
subjekt, med evne til å ta tak i problema
sine og ta ansvar for å rydde opp på sitt
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eige psykiske toalett. Også Elins eiga
kjærleikshistorie viser at det er den
subjektive faktoren som er den avgjerande. Etter at den alkoholiserte fastlegen
har blitt nytent på eks-mannen, mister
ho lysta til å drikke vin. Noko liknande
skjer med ei venninne, som plutseleg har
fått ein ny glans over seg etter å ha skaffa
seg ein elskar (jf. den nye kjærasten til
«Mari, du bedåre», hos Alf Prøysen).

Denne sjølvmotseiande filosofien
pregar både boka og hovudpersonen.
Kravet til moralske val og hangen til
fatalisme lever side om side, uformidla,
utan å bli utforska og dramatiserte. Det
er desto meir merkeleg fordi Elin i sin
oppvekst hos si aleinemor tidleg blei
tvungen til å vere ein sjølvstendig person.
Men god underhaldning er dette.
Det friske, kontante språket har sine

Lykke-treff, så som dette: «For en
hammer ser alt ut som en spiker. For en
ortoped ser alt ut som brudd.»
Nina Lykke
Full spredning En legeroman
Forlaget Oktober 2019, 283 sider

Faldbakkens Vi er fem

Moro, ja, men …
Ingen kan påstå at Matias
Faldbakkens bøker manglar
originalitet. Bygdeskildringa frå
Hamar-traktene i vinnaren av
«P2-lytternes romanpris»
Vi er fem, er langt unna både
Synnøve Solbakken og tradisjo
nell heimstaddikting. Her rår
det den kjende Hamar-lyrikaren
Rolf Jacobsen kalla «den tekniske
verden», og det til gagns.

JON LANGDAL frilansskribent

Hovudpersonen Tormod har både ei
prektig dagside og ei utsvevande nattside,
ein Mr. Jekyll & Mr. Hyde. Etter kvart
blir han likevel gift og får to barn. Kona
Siv nektar han eit tredje, og kompromisset
blir hunden Snusken, som altså blir femte
hjul på familievogna. Men så forsvinn
Snusken plutseleg, og dramatikken berre
aukar. Ungdomsvenen Espen kallar fram
nattsida hos Tormod igjen, og så startar
dei ein galskap som består av ei blanding
raudleire og kunstgjødsel, eit produkt dei
så mistar kontrollen over. Uhygga byggjer
seg sakte, men sikkert opp.
Faldbakken trekker vekslar på fleire
litterære sjangrar og figurar. Her finn vi
både litt traust, skiten bygderealisme,
litt (tragikomisk) ekteskapsroman, litt

(absurd) amerikansk forstadsskildring,
ein porsjon science fiction og skrekkro
mantikk og ein dæsj bygdedyr. Mest av
alt representerer boka ein renessanse for
Frankenstein-motivet, ein allegori
(biletleg forteljing) frå 1800-talet, ein
dystopi om ein menneskeskapt ting som
eser opp og blir ei sjølvstendig, truande
makt. Høgdepunktet i sosial komikk er
leirklumpens forvandling frå å vere
uskuldig og nyttig gjenstand til å bli
familiens og bygdas skrekk og gru.
«Bygda er ikke en dans på roser»,
heiter det på reflektert, antiromantisk vis
på slutten av boka. Den ironiske omkal
fatringa av tradisjonell bygdeskildring byr
på både humor og satire, og er servert i
eit sprelsk og til dels nyskapande språk;
spenninga og typeskildringane gir lesaren
upåklageleg underhaldning. Tormods
verd er dominert av den yngre generasjo
nens datakultur, musikkdyrking av
Metallica, Kill’em All etc. Ein tilårskomen lesar må gong på gong famle etter
ei nymotens ordbok; vi høyrer om glitch,
pepperrull, zipbag, powerday og respon
sive plastilinatyper. Tormod sjølv er lett
gamaldags, «analog», ja, til og med ein
«manuell» type. Og det går ei amerikansk
dør frå kjøkkenet i familiehuset direkte
ut i garasjen.

Vi kan likevel innvende at ei god
miljøskildring får vi ikkje. I for stor grad
er personane enkeltmenneske, med eit
visst unntak for skildringa av sladdersen
tralen, der Siv og nokre venninner driv
med «bygdefrisyre». Ikkje minst rår her
ein postmoderne mangel på politisk
eller ideologisk profil hos Tormod & co.
Nokre kommunalpolitiske perspektiv
kunne ha gitt eit meir konkret bilete av
Råset-miljøet.
Det finst god grunn til å mistenke
Faldbakken (som er konseptkunstnar
ved sida av forfattarskapen) for å ha
budd i USA. Overforbruket av framandord er påfallande, og dei er ofte infiserte
av engelsk substantivsjuke. Til tider
uttrykka klossete, så som «den informa
sjonen» og «en nesten rørende manifes
tasjon av slitenhet». Men når Snusken
på stadens verkstadspråk er blitt «et opp
heng», eit femte hjul på familievogna, er
det utrykk for komisk talent.
Originaliteten, humoren og underhaldningsverdien av Vi er fem har gitt
Faldbakken velfortent ros. Boka har
gravlagt overlevde klisjear om bygda.
Bra! Men om han har gjort oss særleg
klokare utover det, er det grunn til å
tvile på. Allegorien (Frankenstein-moti
vet) har neppe kraft til å engasjere oss til
handling eller gi innsikt vi ikkje hadde
frå før. Dei som trur at folk blir meir
klima- og miljømedvitne av Vi er fem,
må gjere det på eige ansvar.
Matias Faldbakken
Vi er fem
Forlaget Oktober 2019
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BIBLIOTEK I NÅR FAKTA OG FIKTION MØDES

Når fakta og fiktion mødes
Tre biblioteker har faciliteret
mødet mellem fakta og fiktion på
nye måder. Det kom der en række
spændende arrangementer ud af
– men kom projektet i mål?

RASMUS DAHLBERG
forfatter og historiker

P

rojektet ”Fakta i fokus – bag om
fiktionen” ville udforske ”skæve
og uprøvede litteraturaktiviteter
’on-location’ hos retsmedicineren,
fiskeren, dommeren eller arkæologen.
Med fiktion og faglitteratur som afsæt
og med ønsket om at afprøve et nyt
litterært koncept bygges der bro mellem
fiktion og fakta.” Bag projektet stod
Odense Bibliotekerne, AssensBibliotekerne og HvidovreBibliotekerne, som
sammen havde opnået støtte fra Slotsog Kulturstyrelsen, og jeg var i 2019
tilknyttet som konsulent.
Jeg deltog selv i tre arrangementer:
Besøg på Retsmedicinsk Institut på
Odense Universitets Hospital, besættelseshistorisk læsekreds og byvandring i
Odense og en aften på Clairvoyanceskolen
i København. I denne artikel vil jeg
beskrive disse, som jeg oplevede dem, og
give min vurdering af deres bidrag til
opfyldelse af projektets formålserklæring.

Et liv efter døden

Susanne Stauns spændingsroman
Døderummet blev af Odense Bibliotekerne udvalgt til to læsekredse, som
sammen med besøg på instituttet
udgjorde arrangementerne ”Døderummet – hvordan arbejder virkelighedens
retsmediciner?” Jeg deltog i læsekreds
og besøg på Retsmedicinsk Institut, og
mit indtryk var, at koblingen mellem
fakta og fiktion fungerede vældig godt
– på trods af en del kritik af romanen.
Men som én af de mindre begejstrede
deltagere udtrykte det: ”Selv om jeg ikke
er så vild med bogen, er det interessant,
at den bygger på virkeligheden og
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dermed åbner ind til en bagved liggende
verden.” En anden så frem til at finde ud
af, om retskemi virkelig fungerer sådan,
som Susanne Staun har beskrevet det i
romanen, mens en tredje virkelig ikke
håbede, at forfatterens ”beskrivelser af
personerne er troværdige!” Mødet med
vicestatsobducenten og en ægte retskemiker skuffede nu ikke. Sidstnævnte
udtalte eksempelvis, at man ikke ”har
levet, før man har siddet med en
tandstikker og skrabet opkast ud af
rillerne på en clockradio.”
Oplæggene var seriøse, detaljerede
og åbenhjertige og gav svar på spørgsmål
om alt fra Bladan-mord til metodik for
identifikation af mord- og katastrofe
ofre. Besøget på Instituttet inkluderede
også en detaljeret rundvisning med
besøg både i laboratoriet og på sektionsstuen, og det var tydeligt, at der var
mange krimielskere blandt deltagerne.
De slugte det hele råt, selv om der trods
alt ikke var lig på bordet.

Besat af besættelsen

Perioden 1940-1945 interesserer stadig
mange biblioteksbrugere, som søger svar
på, hvad der egentlig foregik i de fem
besættelsesår, og hvordan datidens
danskere klarede sig gennem den
vanskelige tid. Som arnested for
Augustoprøret i 1943 er Odenses byrum
en central lokalitet i besættelsens
erindringshistorie, og derfor forekom
det oplagt at koble en litterær tilgang til
emnet med en byvandring. Oplægget
var, at deltagerne skulle medbringe en
skønlitterær bog om Besættelsen, som
de havde læst og ønskede at dele med
gruppen, men hurtigt stod det klart, at
halvdelen havde misforstået dette og
udelukkende var kommet for byvand
ringen. Og af resten var der flere, som
ikke havde læst romaner, men derimod
faglitteratur om emnet. Især var det
vanskeligt at få de mandlige deltagere til
at forholde sig til skønlitteraturen, mens
de derimod gavmildt øste af deres
faglitterære anbefalinger.
Efter en til tider lidt træg snak
omkring bordet gik en lokalhistoriker på
med et oplæg om Odense under
Besættelsen, og her vågnede deltagerne

fikti

op. Derefter forlod vi bibliotekets trygge
rammer til fordel for byens gader, hvor
vrede odenseanere i augustdagene 1943
bl.a. væltede en politibil. Vejret var
dejligt, og rundviseren god og kompe
tent, men ikke overraskende var det
heller ikke under denne del af arrange
mentet koblingen til skønlitteraturen,
som stod stærkest.

Klarsyn i København

Den 30. oktober 2019 mødte jeg op på
Clairvoyanceskolen i det indre Køben
havn, hvor HvidovreBibliotekerne havde
sat ca. 15 biblioteksbrugere stævne til et
arrangement om fakta og fiktion i
clairvoyance. De fleste deltagere var
kvinder og alle talte de sagte og bevægede sig langsomt, som om de gjorde sig
umage for ikke at skræmme ånderne
væk.
”Jo renere vi er, des lettere kommer
beskederne igennem,” sagde Tove,
lederen af Clairvoyanceskolen, da selve
arrangementet var begyndt, og vi var
blevet bænket i undervisningslokalet
med puder og tæpper på stolene. Hun
præsenterede en gruppe studerende, som
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iktion

fiktion

fakta

var mødt op for at give en smagsprøve
på såkaldt ”klarsyn”- en måde at
tiltrække personlige afdødebeskeder. De
studerende forlod derefter kortvarigt
lokalet for at ”åbne for sluserne”,
hvorefter der i en intens atmosfære blev
skabt kontakt mellem deltagerne og
deres afdøde slægtninge og bekendte.
Fra det hinsides kom budskaber til de
fremmødte om deres skrøbelighed og
tvivl, men samtidig tryghedsskabende
bekræftelser om, at fundamentet trods
alt var godt nok. Altid håb og tak og
kærlighed – aldrig en meddelelse fra en
afdød, som følte sig svigtet eller glemt af
de levende. Tankevækkende.
Og ja, der kom søreme også en
besked igennem til mig, som godt nok
havde præsenteret mig som observatør,
men naturligvis indvilget i at deltage i
seancen på lige vilkår med de andre. En
mandlig studerende fra Clairvoyanceskolen trådte frem mod mig, lukkede
øjnene og messede lidt mod loftet,
inden han sagde: ”Beskeden er, at du
skal slippe dit indre legebarn løs.” Her
blev jeg ærligt talt skuffet. Inden for de
seneste år har jeg mistet både min far og

min bedstemor, og jeg var jeg til stede,
da begge udåndede. En lille hilsen eller
bare et ”Tak for alt” ville have være
passende her, syntes jeg.

Vurdering af arrangementerne

Set i tilbageblik lykkedes arrangementet
i Odense om retsmedicin bedst med at
koble fakta og fiktion. Kombinationen
af en traditionel læsekreds centreret om
en roman med retsmedicin som tema og
et besøg på selve det institut, hvor en del
af romanens handling udspiller sig,
skabte spændende koblinger mellem
skønlitteraturen og virkeligheden. På
samme måde var der på papiret en klar
relation mellem fakta og fiktion i det
odenseanske arrangement om Besættelsen, men fordi første del heraf var
mindre stramt styret end læsekredsen
om retsmedicin, hvor valget af roman
var givet på forhånd, viste det sig i
praksis vanskeligt at fastholde deltager
nes fokus på fiktionen. Endelig fremstod
HvidovreBibliotekernes arrangement
om Clairvoyance isoleret set som
mindre vellykket set i forhold til
projektets formål, fordi der i realiteten

hverken var tale om fakta eller fiktion,
men nærmere et virksomhedsbesøg med
smagsprøver på selvudvikling. For en
skeptiker som mig kalder et sådant
arrangement på kritisk distance, og jeg
håber, at deltagerne opnåede et mere
velafbalanceret indtryk af clairvoyance
gennem HvidovreBibliotekernes øvrige
tiltag.
Samlet set er det min opfattelse, at
”Fakta i fokus – bag om fiktionen”
lykkedes med sit formål, nemlig at
udvikle og afvikle en imponerende
række af skæve og anderledes arrange
menter om mødet mellem fakta og
fiktion. Arrangementerne blotlagde såvel
potentialet i som udfordringerne med at
bygge bro mellem de to verdener, som
ofte tiltrækker forskellige målgrupper.
Det foreliggende idékatalog, hvoraf
projektets samlede arrangementsporte
følje fremgår, bør tjene som inspiration
til glæde og forhåbentlig gavn for mange
andre kulturaktører.
Kontakt:
Maria Kristensen
maok@odense.dk
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Om brutalitet

og soppsanking
Sofi Oksanen forteller
om mennesker som blir
sendt til Sibir av Sovjetmyndighetene, som spionerer
for nazistene, som jobber for
kommunistene, som kjemper
i motstandsbevegelsen.
Ofte er familien splittet, og
nære slektninger sviker
og bedrar hverandre.

NINA KRAFT frilansjournalist

Koroanabrems. – Jeg skulle hatt
det kjempetravelt akkurat nå, på
vei fra en bokmesse til neste.
(Foto: Forlaget Oktober)
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E

n ung prostituert kvinne på
flukt fra sine seksuelle
slavedrivere kan ikke vite om
hennes grandtante vil slå
henne ihjel. En søster sender
sin søster til Sibir. To fettere
er på hver sin side, den ene
kjemper for et fritt Estland, den andre
samarbeider med både kommunistene
og nazistene. En kvinne oppdager at
hun jobber for de samme bandittene
som var ansvarlig for at hennes egen far
ble funnet død med avskåret hode.
I den finsk-estiske forfatteren Sofi
Oksanens romaner leser vi om ting vi
kjenner igjen fra vårt eget land – som
turer i skog og mark, soppsanking,
bærplukking og matlaging. Skildringen
er sanselige og nærværende, fulle av
lukter, lyder og synsinntrykk – enten det
dreier seg om den svake summinger av
insekter som kryper oppover vinduet,
innelukket luft i kott hvor personene
hennes gjemmer seg, eller frisk skogsluft.
Og samtidig lærer vi om forferdelige
og ubehagelige forhold i Estland og
Ukraina, og til dels i Finland. Så nær
geografisk, og allikevel så langt unna.
Det er hardt, det svir, men du kan ikke
legge bøkene hennes ned. For hun
skriver drivende og spennende.

Det store sviket

Oksanen er finsk på farssiden og estisk på
morssiden, og vokste opp i Finland. Tre av
de fem romanene hun har gitt ut hittil,
legger handlingen til nær estisk fortid.
«Hundeparken», som kom på norsk
tidligere i år, er lagt til Ukraina, både av
i dag og for noen år tilbake. Romanen
handler om kynisk handel med egg fra
unge kvinner som blir brukt i en
korrupt prøverørsindustri (IVF) i
Ukraina. Når eggene er høstet, er ikke
kvinnens liv så mye verdt. Men det vet
ikke de utenlandske parene som
oppsøker den moderne IVF-kliniken
med sin blanke og flotte fasade.
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– Du skriver om samfunn i oppløs
ning, okkupasjon, krig, politisk uro og
splittelse. Er slike beskrivelser litterære
knep for å vise den innebygde troløshe
ten og potensielle brutaliteten i et
totalitært samfunn? Eller er det sånn du
ser på menneskenaturen generelt – at
”dog eats dog”?
– Jeg tror absolutt ikke at menneske
naturen er svikefull! Men at den blir det
under visse forhold, sier den finsk-es
tiske forfatteren.
– Sovjetunionen oppmuntret for
eksempel innbyggerne til å svike sine
egne familiemedlemmer. Da ble en slik
adferd mer sosialt akseptabel. Denne
mentaliteten henger delvis igjen i
eks-sovjetiske land, for eksempel i deler
av Ukraina.

Arvet smerte

– Revolusjonen i Ukraina skjedde fordi
folk ble oppgitt over den gjennomgri
pende korrupsjonen og over at oligar
kene tok over alle verdiene i samfunnet
etter kommunismen. Ukraina kunne ha
vært et rikt samfunn, landet har store
naturressurser og kulturelle ressurser.
Dette var i seg selv et bedrag, et svik. I
bøkene mine er sviket på individuelt
nivå også et bilde på sviket på samfunns
nivå, fortsetter Oksanen.
– Det er også mye smerte i bøkene
dine. Har du selv opplevd mye smerte og
levd et tøft liv?
Hun svarer indirekte ved å minne
om Den store sultakatastrofen på
20-tallet i Ukraina. Det var et bevisst
resultat av sovjetisk politikk – for å
svekke ukrainernes selvstendighetstrang.
Og esterne glemmer ikke at deres
besteforeldre, foreldre, onkler og tanter
av samme grunn ble deportert til Sibir.
Ofte døde de der eller kom i hvert fall
aldri tilbake igjen.
– Jeg tror at det som skjedde for et
par generasjoner siden, er levende også i
dag og har avleiret seg i kulturen. Når

du kommer fra slike land, vet du at
staten en vakker dag kan komme til å
drepe deg. Ikke for noe du har gjort,
men på grunn av din etnisitet. Det blir
en del av den nasjonale identiteten.
Menneskene i mine bøker er ofte redde,
og det er har de god grunn til, sier hun.
– Den etniske utrenskningen under
den stalinistiske terroren etter Annen
verdenskrig, og tilsvarende i Litauen og
Latvia, faller vel inn under definisjonen
av «folkemord», fordi sovjetmyndighe
tene sendte spesielt mange kvinner og
barn til Sibir?
– Det er jeg helt enig i. Det var
forsøk på folkemord.
– Jeg liker godt at du allikevel ikke
forsøker å lage bare gode og bare onde
karakterer. De fleste er begge deler. De er i
stand til gode og onde handlinger, som
Aliide i «Utrenskning» og Juudith i «Da
duene forsvant»...
– Men sånn er det jo! Det kommer
an på omstendighetene. Mennesker i
mine bøker tar valg for å overleve. De
kan treffe gode og dårlige valg. Folke
mord er heller ikke noe som skjer over
natten, det er et resultat av en rekke
valg, hendelser og handlinger.

Støtter skolene

Mens vi snakker, er verdens alvor og
smerte i form av koronaviruset kommet
en anelse nærmere oss nordmenn også,
her vi sitter på hver vår ende med en
telefonlinje mellom oss – Oksanen i
Helsinki og jeg i Oslo. Opprinnelig had
de vi hatt en avtale om å møtes i det
norske forlaget hennes, Oktober, i
forbindelse med lansering av den nye
boken hennes – men den ble det av
naturlige årsaker ikke noe av.
Jeg lurer på hva Oksanen tror vil skje
i tiden fremover. Hva hun frykter.
– Det er for tidlig å si noe om
hvordan det går etter hvert, skjønt
allerede nå kan jeg si at dette er psykolo
gisk tøft for oss alle i den økonomiske
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resesjonen vi når ser konturene av. Jeg er
spesielt bekymret for bokbransjen, som
allerede sliter, sier hun.
– Jeg skulle hatt det kjempetravelt
akkurat nå, på vei fra en bokmesse til
neste. Det er ikke noen fullgod trøst at
de kan arrangeres etter at krisen er over,
når det blir, for dette er dyre arrange
menter. Og ingen vet hvordan det går
med bokbransjen fremover. Bibliotekene
er stengt – de er vel det i Norge også?
– Ja, for en stund siden. Hva gjør du
selv for å holde hjulene i gang i koronati
den?
– Jeg lager litteraturopplegg for
skoleelever, som jeg legger ut på nettet.
De er til lærere, og jeg har fått god
respons. Det er viktig for meg at vi
holder kulturen oppe i krisetider. Uten
den estiske kulturen, overlever ikke
Estland. Det er mulig at finnene tror de
vil overleve uten sin kultur, men esterne
vet at det gjør ikke de, sier hun.

Kjøkkenet som knutepunkt

En del av estisk kultur er kunnskapen
om landets tragiske historie, understre
ker Oksanen. Hun forteller om hvordan
Estland hadde livegenskap til slutten av
1800-tallet. Oksanen selv hadde
imidlertid en forfader som selv kjøpte
seg fri fra livegenskapet (hun bruker
ordet «serfdom») allerede i 1621. På
gravstøtten hans står det at han kjøpte
seg fri med inntekter fra hestemøkk som
han solgte som fôr til grisebønder.
Midten av 1900-tallet var en
skjebnetid for Estland. «Den første
russiske okkupasjonen», som Oksanen
kaller det, endte i 1941, og ble etterfulgt
av tysk nazi-styre, som igjen førte til en
ny russisk okkupasjon i 1944. Estlen
dere som motsatte seg enten det russiske
eller det nazistiske styret gjemte seg ofte
i skogene, de ble kalt «skogsbrødre».
– Helst hadde de fleste estlendere
ønsket å kjempe i sitt eget lands forsvar,
men det fantes ikke lenger, sier hun og

Research. - Jeg gjør mye research - i dagbøker, gamle brev, gamle aviser. (Foto: Forlaget Oktober)

opplyser at hennes egen bestefar var en
slik skogsbror, han motsatte seg begge
de totalitære ideologiene.
Broren til bestefaren kjempet
derimot i Den røde armé (altså Sovjet
unionen), under den første okkupasjo
nen, «skjønt ikke frivillig». En annen
bror av bestefaren ble deportert under
den andre sovjetiske okkupasjonen. Og
det blir enda mer komplisert.
– Den av brødrene som hadde
tjenestegjort i Den røde armé, ble senere
en som deltok aktivt i massedeportasjo
nene av egne landsmenn, forteller hun.
– Det er også verdt å nevne at
bestemoren min hadde mange brødre,
og de også gjemte seg i skogene. En av
dem ble gal etter å ha sett alle sine
skogsbrødre drukne i en myr da de ble
forfulgt av NKVD-agenter (senter for

det sovjetiske innenriksdepartementet,
journ. anm.). Denne broren døde kort
tid etterpå.
Bare én av bestemors brødre fikk et
langt liv. Han var lærer, og ble ikke
regnet som egnet for aktiv krigstjeneste
fordi han bare så på ett øye. Men han
var redd for deportasjon og obligatorisk
krigstjeneste, så han oppholdt seg også i
skogen.
– Hvor mye research driver du når du
skriver romaner fra vår nære fortid, og
hvor mye er bygget på din familiehistorie,
endel omskrevet?
– Jeg gjør mye research – i dagbøker,
gamle brev, gamle aviser. Jeg reiser for å
sette meg inn i hvordan det ser ut på
steder jeg skriver om, og for å snakke
med folk der. Estland har en sterk
historieskrivertradisjon, og jeg har
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glimrende samarbeid med estiske
historikere, sier den finsk-estiske
forfatteren.
– Din familiehistorie er dramatisk,
og jeg ser lignende familieforhold i
fiksjonen din. Men i tillegg ser jeg veldig
sterke beskrivelser særlig fra kvinners
hverdagsliv i bøkene dine. Er fokuset på
kvinners hverdag en konsekvens av et
feministisk standpunkt?
– Så fint at du la merke til det! Ja,
jeg er egentlig ikke så interessert i de
store overskriftene om hva som skjer i
frontlinjene, som hva som skjer der de
fleste menneskene oppholder seg, selv
under krise. For eksempel på kjøkke
net. Kjøkkenet er en ekstremt viktig
plattform for alle mulige slags hand
linger. Man kan overbringe mange
viktige hemmelige meldinger på et
kjøkken.

Plotet vokser frem organisk

– Kvinnene i bøkene dine blir ofte brått
forelsket. Objektet for deres kjærlighet
kan være en veldig upassende person –
en tysk nazioffiser, en svoger. Har du
opplevd en slik irrasjonell og plutselig
forelskelse?
– Nei, sier Oksanen og legger til at
forelskelse og kjærlighet er noe de fleste,
hun selv inkludert, gjerne leser om. Det
er blant de store temaene, som død,
grådighet, skjønnhet, håp og frykt – og
dermed tema for enhver forfatter.
Hovedpersonen i «Hundeparken», er
en slik kvinne som faller for «Mr.
Wrong» – i dette tilfellet en medhjelper
til en farlig oligark i det kaotiske,
postsovjetiske Ukraina. Ingredienser i
boken er fattige kvinner som bli lurt til
å fungere som fødemaskiner for uvi
tende og velstående par i andre land,
korrupsjon og svindel, forfølgelser og
iskald frykt.
– Bøkene dine er ofte minst like
spennende som en kriminalroman.
Planlegger du plottet på forhånd, slik
enkelte krimforfattere gjør?
– Nei. Da hadde jeg måttet bruke
uker og kanskje måneder til forberedel
ser før jeg skriver, og det hadde vært
umulig for meg! Jeg liker for godt å
skrive. Og mens jeg skriver, oppdager
jeg gradvis hva slags mennesker karakte
rene mine er. Hvis de blir satt i kom
plekse situasjoner, blir de komplekse
karakterer.
– Du mener surrogati fremdeles bør
være lovlig, har du sagt til media. Men
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åpenbart ikke slik det bedrives i dag.
Hva bør være ulovlig?
– Her vil jeg svare at man kan
forsøke å få i stad et bedre lovverk i
blant annet Ukraina, men man kan ikke
gjøre ett land eneansvarlig for en uetisk
praksis som involverer donorer fra ett
land og ofte barnløse mennesker fra et
annet land. Så jeg mener løsningen må
være en internasjonal instans som holder
øye med praksisen, driver undersøkelser
i ulike land, skriver rapporter, og hvor
barnløse kan forhøre seg om organisa
sjoner som formidler IVF.
– Ønsker du å si noe om hvilken
personlig befatning du eventuelt har
hatt angående invitrofertilisering?
– Jeg kjenner mennesker som har
slike personlige erfaringer, sier hun bare.

 vis jeg åpner
H
dørene til soverommet mitt, da er
de åpne for alltid,
og det vil jeg ikke
utsette meg for

Lukkede soveromsdører

– Et lite fåtall forfattere jeg intervjuer
reagerer negativt på om jeg spør dem
om forbindelseslinjer mellom liv og
diktning. De ser ut til å mene at hvis jeg
påpeker likheter, så reduserer jeg
forfatterskapet deres. Hvordan reagerer
du?
– Jeg skjønner hva du mener, men
jeg reagerer ikke slik du beskriver. Det er
en annen grunn til at også jeg er
forsiktig med å fortelle om privatlivet
mitt. Det er fordi de vanlige juridiske og
presseetiske reglene ikke gjelder for en
offentlig person. Jeg kan si at jeg er gift,
og at jeg ikke har barn, for slike opplys
ninger kan enhver skaffe seg. Men hvis
jeg åpner dørene til soverommet mitt,
da er de åpne for alltid, og det vil jeg
ikke utsette meg for, sier hun.
Jeg sier at det skjønner jeg godt, og
vi snakker igjen litt om den underlige
situasjonen vi befinner oss i, hvor vi er
delvis isolert i hvert vårt land, og hvor
mye hyggeligere det hadde vært å møtes.

Hvor sitter hun akkurat nå, spør jeg
for å få et klarere bilde av min samtale
partner, og hun svarer at hun er hjemme
i sin leilighet i sentrum av Helsinki. Hun
har i tillegg til skrivekontor bygget seg et
studio som hun bruker når hun blir
intervjuet, for å slippe avbrytelser og støy.
Hun er kledd i svart, får jeg vite.
Som vanlig, tenker jeg, for jeg har jo sett
bilder. Og som ventet har hun har rød
leppestift og stort svart hår med rødrosafarge i tuppene også. Eller «dreadlocks»,
som hun retter det til.
– Ytre sett virker du ikke som en
sjenert eller introvert person. Er du det?
– Jeg tror at de fleste forfattere
egentlig trives med å være for seg selv.
Det er en ensom jobb. Hvis du ikke
liker det, er forfatteryrket ikke noe for
deg, sier hun kontant.
– Du har en høy profil og er oversatt
til over 40 språk. Hvordan er det å være
så berømt?
– Det er ikke noe jeg tenker over,
sier hun. Svaret kommer igjen raskt.
– Hva gjorde du før du ble forfatter?
Hva kunne du ha gjort hvis du ikke var
blitt forfatter?
– Min først e roman kom ut da jeg
studerte. Jeg hadde tenkt å bli forfatter
siden jeg var barn og hadde ingen andre
planer.
– Får du brev og mailer fra lesere,
hva skriver de, og svarer du på dem?
– Ja, mange! Jeg svarer ofte. De
skriver om så mye, hva de synes om
bøkene mine, og om sitt eget liv, for
bruk i mine romaner. Noe av det bruker
jeg i bøkene mine. En eldre dame sendte
meg for eksempel en hel korrespondanse
fra krigens dager mellom henne selv og
en estisk venn. Brevene var fulle av
svarte kladder, tydelig sensurert.

Hvem eier Estland

– Ser du generelt på deg selv som en
politisk forfatter – enten det dreier seg
om feminisme, kriminelle oligarker,
ettervirkningen av de to totalitære
ideologiene i det 20. århundre, eller
andre samfunnsspørsmål?
– Jeg ser ikke hvordan det er mulig å
være en upolitisk forfatter! Selv språket
er politisk. Ord og utrykk er farget av
hva slags erfaringer man har hatt i et
land. Bare det at livegenskapet varte så
lenge i Estland, har gitt estisk språk en
rekke ord som viser til slaveri. Noe
tilsvarende finner du ikke på finsk, for
Finland hadde ikke livegenskap.

SOFI OKSANEN I PORTRETTET

Men partipolitisk, tilføyer Oksanen,
er hun ikke. Hun stemmer ofte på
Miljøpartiet, «som er blitt stort her jeg
bor i Helsinki», men ikke alltid.
– Det er kommet kritikk i utlandet
over at de etniske russerne som bodde i
Estland da landet ble fritt fra Sovjet
unionen i 1992, ikke fikk automatisk
estisk statsborgerskap. Hvordan stiller
du deg til det?
– At det hadde noe med etnisitet å
gjøre, er russisk propaganda. Fake news.
Estland krever, som Finland og de fleste
andre land også gjør, at de som skal få
statsborgerskap skal forstå språket.
– Noe av kritikken har vel kommet
fordi estisk regnes jo som vanskelig for
russere, for de to språkene er ikke i
samme familie?
– Russere som søker estisk statsbor
gerskap, må ikke nødvendigvis snakke
estisk flytende. De må ha grunnleg
gende ferdigheter og ha vist en villighet
til å lære om språket og kulturen. De må
vite det viktigste om estisk lov og
rettssystem. Dette er ikke urimelig å be
om, innvender hun.
Så legger hun til at mange etniske
russere, selv fra familier som har bodd i
Estland i generasjoner, ikke ønsker estisk
statsborgerskap. Det kan være fordi de
ikke ønsker å avtjene estisk militærtje
neste, eller fordi de innser at den estiske
pensjonen deres ville bli lavere. Det kan
også være fordi de stadig reiser frem og
tilbake over grensen for å møte russiske
slektninger eller for å kjøpe billigere

varer. Med estisk statsborgerskap hadde
de måttet søke om visum for hver tur
over grensen.
– Og de som ikke ønsker å bidra i
den estiske nasjonen, er jo frie til å dra,
påpeker hun. – De av russerne som
ønsket å forlate Estland, dro forresten i
1991. Av russere som ble, har flere gått
inn i politikken.
Hun opplyser videre at etniske estere
som kan vise til at foreldre eller bestefor
eldre hadde estisk statsborgerskap, kan
få det. Slik kan de fordrevne og deres
etterkommere komme tilbake. Selv, med
sin familiebakgrunn, kan hun også kreve
estisk statsborgerskap hvis hun hadde
ønsket det.

Hvem eier historien

– Hva synes du om nasjonalismen som
blomstrer opp igjen i store deler av
Øst-Europa?
– Jeg sier som Orwell, at nasjona
lisme og patriotisme er to forskjellige
ting.
– Har bøkene dine lært finnene, og
også oss nordmenn og andre skandinaver
for den saks skyld, mer om Estlands kultur
og historie, tror du?
– Jeg håper da det! Da «Stalins kyr»
kom ut i 2003, hadde finlandiseringen
under den kalde krigen sørget for at
negativ informasjon om Sovjetunionen
ble glattet over i flere generasjoner.
Finske skolebøker og medier var blottet
for negative ord og uttrykk om den store
naboen i øst. Filmen basert på Solsjenit-

syns «En dag i Ivan Denisovitsj´ liv» var
for eksempel forbudt i Finland.
– Det er viktig å holde minnet om
hvordan en totalitær stat opererer for å
unngå at totalitære ideer igjen får
fotfeste, mener Oksanen og peker på at
partiet «Sannfinnene» har svingt seg opp
til å bli stort i Finnland.
– Det finnes de som mener at EU er
et imperium på linje med det gamle
Sovjetunionen. De vet ikke hva de
snakker om. De har ingen anelse om
hva et totalitært og autoritært regime
egentlig er. Dette er farlige ideer, som
kan uthule demokratiet.
– Noen kritiserer deg for ikke å være
«ekte ester», oppvokst i Finland som du
er, selv om moren din var estisk. Det er
jo alltid en debatt om hvem som har lov
til å skrive historien, hvem historien
«tilhører». Hva vil du si til dem?
Oksanen påpeker først at forfattere
som er hundre prosent estiske, jo kan
skrive om sitt lands fortid de også, men
at mange av dem ser ikke ut til å ønske å
gjøre det, mener hun. Så sier hun:
– Alle forfattere skriver om det de
opplever som «sitt stoff», som viktig og
nødvendig å skrive om. Du velger ikke
stoffet ditt. Det velger deg.

Sofi Oksanen går i bokhyllen

– Les Marguerite Duras
- Jeg er inspirert av Duras
på grunn av språket, det er
så musikalsk. Til og med
navnene hun velger på byer
er musikalske – og symbolske.

Ved siden av den franske nyklassikeren
trekker Oksanen frem to forfattere som
ofte skrev om sovjetisk undertrykking
og hvordan regimet falsifiserte hele
samfunnet – Aleksandr Soltsjenitsjin og
nobelprisvinneren fra 2015, Svetlana
Aleksijevitsj. Kazuo Ishiguro står også
ofte på leselisten.
– Hvilke forfattere mener du er
overvurdert?

– En del bestselgere, men jeg vil ikke
nevne navn. Jeg ønsker ikke å frata noen
deres leseglede eller heve meg over deres
smak. Hvis noen har blitt glad i littera
tur ved å lese forfattere som ikke er helt
i første rekke, så er det helt fint.
– Hva leser du i disse koronavirus-
tider?
– Jeg fokuserer på å hjelpe andre til å
velge gode bøker, på sosiale medier.
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Fem spørsmål
1: Hvilke bøker leser du i disse koronatider?
2: Leser du mer enn vanlig og andre typer bøker/forfattere på grunn av krisen?
3: Leser du på andre plattformer pga krisen?
4: Hvilken bok vil du anbefale?
5: Har du forslag til bøker som motvirker depresjon og tristhet?

Bøkene som gir oss næring
i koronakrisen
Gatene er halvtomme, vi må
vente til vi kan invitere venner
på middag igjen, hytta ligger på
en annen planet, og utlandet er
tabu. Så hva gjør vi i disse
koronatider? Sitter vi inne med
en tekopp foran oss, lytter til
fuglekvitteret utenfor og koser
oss med «Pesten» av Camus?

NINA KRAFT frilansjournalist
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Vi spurte et utvalg lesende mennesker,
og det viser seg at flere av dem faktisk
leser «Pesten», mens andre leser «Om
tingenes natur», skrevet av Lukrets da
Athen ble rammet av pest rundt år 430
fvt. Men de leser f eks også Virginie
Despentes, Joyce Carol Oates og Hilary
Mantel. De leser Matias Faldbakken og
Roy Andersson, Vivian Gornick og
Elena Ferrante, Linda Boström Knausgård og Michael Ondaatje.
Spådommene om at folk vil kaste seg
over strømming, lesebrett og alt som
ikke er papir når de ikke kan gå på
biblioteket lenger, blir gjort til skamme
– i hvert fall i dette utvalget. Papirboken
er fortsatt konge hos flertallet av disse
trente leserne. Flere benytter rolige
dager til å (ny)lese lange verker av
kanoniserte forfattere som Thomas
Mann og Charlotte Brontë. Franskprofessor Karin Gundersen leser imidlertid
bare Proust, opplyser hun -- for noen
annen forfatter synes hun at det er helt
unødvendig å lese.
Hvilke lesestoff som egner seg i en
krise, er det stor uenighet om. Vårt
leserpanel ser ut til å ha en tydelig åre av
svart humor. «Pornografi» av Gombrowicz er «konstant på høygir og
ustyrtelig morsom», synes biblioteksjef
Joep Aarts. Ketil Bjørnstad mener
«Galapagos» av Kurt Vonnegut, som
handler om verdens undergang, er
«utrolig morsom og tankevekkende».
Mens filosofiprofessor Lars Fr. H.

Svendsen alltid blir oppstemt av å lese
nattsvarte Beckett. Nina Lykke er den
eneste av forfatterne som ubeskjedent
foreslår sine egne bøker – som er veldig
morsomme, satiriske, om enn ikke så
dystre som den irske dramatikerens.
Men skal vi egentlig forvente at det
er litteraturens oppgave å muntre oss
opp hvis krisen sliter på oss? Absolutt
ikke, ifølge psykologiprofessor Ole
Jacob, som «avskyr samtidens hang til å
forstå enhver aktivitet utfra terapeutiske
vendinger og påståtte gevinster».
«Kvalitetslitteratur er en del av kuren.
God litteratur betyr å gi form til noe
menneskelig vi kan kjenne oss igjen i,
ikke minst når det er noe smertefullt og
vanskelig som blir gitt en form,» sier
derimot psykiater Finn Skårderud.
«Dårlig litteratur er således til å bli trist
av. Å skrive dårlig om noe viktig er
nesten utilgivelig.»
Fritt Ord-sjef Knut Olav Åmås
foreslår å lese en bok om champagne,
altså den ekte sorten, ikke hvilken helst
av musserende vin, og forlagsredaktør
Cathrine Sandnes foreslår at vi drømmer
oss bort fra koronatrusselen med en
«kokebok med oppskrifter på kaker som
renner over av vaniljekrem, nøttekrem
og dryppende sjokolade.» Men hvis man
skal lese uten å bli tjukk, er det kanskje
bedre å lese Tegnehannes morsomme og
lett gjenkjennelige «Hvordan bli et
bedre menneske», legger hun til.
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Cecilie Naper
Førsteamanuensis ved Institutt
for arkiv-, bibliotek- og
informasjonsfag på OsloMet

Håkan Nessers merksnodige «Halvmorderen». Og mastodonten «Opprør»
av C.J. Sansom, som er en historisk
krim fra 1500-tallet. Den er helt topp.
2: Der må jeg være ærlig å si tvert imot.
Som alle andre blir jeg nesten manisk
opptatt av å sjekke korona-nyhetene. Jeg
jobber dessuten som sykepleier på
Ullevål, og etter vakt må jeg innrømme
at det eneste jeg da klarer å slappe av
med, er en eller annen krimserie på
Netflix.  

1: Jeg har nettopp lest ferdig Charlotte
Brontës «Jane Eyre» fordi jeg hadde
teater-billett til stykket. Det utløste en
«lese-bøker-på-nytt-periode». Nå er det
Vigdis Hjorths «Tredje person entall».
En annen Hjorth-bok, «Snakk til meg»,
er neste i bunken.
2: Leser mer enn vanlig av skriftlige
studentarbeider. Grunnen er at OsloMet
er stengt (ikke «stengt ned» som det
heter på Norwenglish). Det betyr at en
del av det som vanligvis foregår muntlig
i klassen, nå leveres inn i form av
skriftlige arbeider.
3: Nei. Og jeg stryker ikke avisene
heller. Leste i (papir-)avisa mi at noen
gjør det for å drepe viruset.
4: Alt av Joyce Carol Oates. Innkjøpsordningen har ført fram flere generasjoner av fremragende norske forfattere.
Men den har også ført til at vi leser lite
oversatt litteratur.
5: «Olive Kitteridge» av Elisabeth
Strout. Olive er konstant deprimert,
men likevel litt sånn: «Det er håpløst, og
vi gir oss ikke». Anbefaler forresten
TV-serien også.

Cathrine Krøger
Kritiker
1: Som kritiker har jeg lest mest bøker
jeg anmelder. I og med at påsken
normalt sett er en tid for krim, så har
jeg lest mye krim den siste tiden. Sist

3: I jobben min har jeg de senere årene
nesten utelukkende lest bøker digitalt,
fordi det er mest praktisk. Dessverre får
jeg si, papirboka er jo mest bok. Men
akkurat i disse tider er vel digital lesing
– og for så vidt lydbøker -- både det
tryggeste og enkleste.
4: For dem som synes det er vanskelig å
konsentrere seg om annet enn korona
ville jeg lest «Pesten» av Albert Camus
eller Thomas Manns «Døden i Venedig». Ellers, av årets utgivelser, kan jeg
anbefale den britiske forfatteren Michael
Ondaatjes «Krigslys», fra annen verdenskrig i London. Den er nydelig skrevet
– og spennende på sin originale måte.
5: For dem som enda ikke har lest Nina
Lykkes forfatterskap, så er hun en
forfatter som hvert fall får meg til å le.
«Full spredning» for eksempel. Ellers har
jeg alltid glede av å lese historiske bøker,
som en befriende tankeflukt, for
eksempel Roy Jacobsens bøker.
Og Anneliese Pitzs, «Mannen som elsket
Sibir», som handler om en sommerfuglsankers erindringer fra Øst-Sibir. Og
Jojo Moyes´ «Over horisonten», som
handler om ridende kvinnelige bibliotekarer i Kentucky på 1930-tallet. Og så

min yndlingssjanger, historiske romaner
fra vikingetiden: både Jan Ove Ekebergs
serie «Den siste vikingkongen» og
Andreas Bull-Hansens serie «Jomsvikingen». De bringer deg tilbake til en tid
langt mer brutal enn vår. En må
sammenlikne i disse dager. Menneskenes
livsbetingelser var langt verre før.

Knut Olav Åmås
Forfatter, filosof og direktør
i Fritt Ord

1: «På æren løs», om Forfatterforeningens æresrett etter annen verdenskrig.
Det er blitt en lærerik og ytterst interessant debatt, dette, der så mye nytt
kommer frem om norsk litterært liv
under krigen. Så skal jeg fordype meg i
Alfred Fidjestøls «Lyden av Oslo.
Oslo-filharmonien 1919-2019» og
Magnus Helgeruds «Knytta til hytta».
2: Dagene er ganske travle med jobbing,
men siden jeg stort sett er hjemme om
kveldene og i helgene, blir det mer av
både lesing, TV og filmer, ja. Flere
bøker! Men jeg leser ikke andre typer
bøker og forfattere på grunn av krisen,
nei.
3: Nei, jeg foretrekker bøker på papir,
som de fleste andre. Jeg leser så mye på
skjermer hver eneste dag, også bokmanus i forbindelse med jobben, at papir
er uslåelig på fritiden.
4: Først: Poesi er en nødvendighet, også
i en krisetid. Jeg leser mer og mer poesi
og noveller, det skal helt spesielle
romaner til for å holde på min oppmerksomhet. Så blir det hele tiden mye
sakprosalitteratur, som er spesielt viktig
for Stiftelsen Fritt Ord; vi støtter ca. 300
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forfattere/utgivelser årlig. Men altså:
poesi. Jeg vil varmt anbefale Kjersti
Bjørkmos «Hadde du bodd her hadde
du vært hjemme nå». Boken tar
utgangspunkt i norske kommuneslagord
og assosierer svært fritt videre, med
energi og originalitet og en uvanlig evne
til å se. Kjersti er for øvrig en god
kollega i Fritt Ords administrasjon.  

3: Nei. Leser som ellers mest norsk på
papir og noen nederlandske og tyske
titler på lesebrett.

5: Nei. Eller vent, jeg har to engelskspråklige bøker på vei fra Amazon, om
champagne, min favorittdrikk. (Og jeg
mener champagne, ikke annen musserende, som sjelden kan måle seg.) Nå
har jeg tid til å fordype meg i kunnskapen om champagnens historie og
utrolige mangfold. Ingvild Tennfjords «Bobler!» er også verdt å lese i så
måte. Kombinert med en vakker bok
om historiske vestlandske trehoteller,
kan jeg da drømme meg bort til
Vestlandet og Sognefjorden, dit jeg vil
når det blir enklere å reise igjen.

5: Ja, «Om tingenes natur» av Lukrets.
Her finner du trøstende ord om døden
(“Intet betyr da døden for oss, den
skremmer oss ikke”) og kostelige angrep
på kjærligheten (“alt dog til ingen nytte;
for opp fra vellystens kilde stiger en
bitter stank mellom rosenes eggende
vellukt”). Boka finner du digitalt på nb.
no. Vil slå et slag for «Pornografi» av
Gombrowicz også, konstant på høygir
og ustyrtelig morsom.

Joep Arts
Biblioteksjef i Vestvågøy
kommune:

1: Leselista mi så langt: «Vernon Subutex
2» av Despentes, «Så lenge ingen ser oss»
av Anders Totland, «Flaggermusmusikk»
av Tyra Teodora Tronstad, «Om tingenes
natur» av Lukrets, «Pornografi» av Witold
Gombrowicz, «Poesibok» av Naja Marie
Aidt, og «Vi er margen» av Gunvor
Nervold Antonsen.
2: Nei, egentlig ikke. Jeg leser som ellers
etter en velprøvd innfalls- og tilfeldighetsmetode. Plukker litt fra nyhetshylla
på Meieriet, reserverer ting jeg leser om i
avisene og tar med meg litt av hvert fra
samlingen.
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4: Har akkurat begynt på «Ulvetid» av
Hilary Mantel, og det er akkurat en slik
medrivende lesebok som er så god å ha
når det atter en gang er meldt stiv
kuling her oppe i Lofoten.

Therese Bjørneboe
redaktør i Norske Shakespeareog teatertidsskrift

å bruke kveldene på å se forestillinger
som sender en på en reise til andre
steder og tider. Jeg har også lest boka om
Æresretten, og nå skal jeg ta fatt på
Victor Klemperers «LTI», som handler
om ideologiseringen av dagligspråket
under Det tredje riket.
3: Ja, jeg både leser og ikke minst ser jeg
mer på andre plattformer, i og med at
teatrene er stengt. Selv om det å se teater
på skjerm ikke kan erstatte live-opplevelsen, så er de fleste av de forestillingene som strømmes nå, tilrettelagt for
film eller tv. Det vi si at det er høykvalitetsproduksjoner. Så det er et veldig
generøst og godt initiativ, som minner
om hvor viktig det er å dokumentere
denne flyktige kunstarten.
4: «Kjærlighet i koleraens tid» av Gabriel
Garcia Marquez er en oppslukende
roman. En av de beste jeg har lest. Ellers:
«Dekameronen» av Boccaccio, som
handler om ungdommer som forteller
hverandre historier for å fordrive tiden
under en pest-karantene. Det går mest i
sex. Eller Tsjekhovs stykker om stillstanden før den russiske revolusjon.
5: He-he. Nå skal jeg lese og velge
utdrag fra skuespilleren Per Lillo-Stenbergs «... og ellers medvirket jeg» til
nettstedet som påskelektyre. Han ble
ikke like berømt som sin sønn, men har
noe av den samme slentrende og
underfundige tonen. Det er memoarer
fra Oslos teaterliv fra 50-tallet og opp.
Altså feelgood på den riktige måten.

1: Som redaktør har jeg jobbet med
daglige oppdateringer på nettstedet
www.shakespearetidsskrift.no, blant
annet om hvordan situasjonen er på
teatrene med permitteringer osv. Vi har
også formidlet og skrevet om såkalte
erstatningsprogram. Strømminger av
nye og eldre forestillinger fra teatrene i
blant annet Tyskland, men også her
hjemme. Så på kveldene har jeg sett flere
fantastiske oppsetninger, av Botho
Strauss, greske tragedier, Ibsen og
Shakespeare fra 70-tallet til i dag.
2: Det blir mye aviser og nyhetsoppdateringer, men nettopp fordi man blir så
oppslukt av «nået», og ikke snakker om
annet enn smittefaren, har det vært fint

Susanne Kaluza
daglig leder ved
Litteraturhuset i Oslo
1: Akkurat nå holder jeg på med «The
Mirror and the Light», den siste boka i
Hillary Mantels trilogi om Cromwell,
og «Svart vann» av Joyce Carol Oates.  
2: Jeg leser omtrent like mye som vanlig.
På den ene side har jeg mer tid til lesing
fordi alle andre sosiale aktiviteter utgår,
på den annen side er jeg hjemme med
tre barn 24 timer i døgnet og har knapt
fem minutter for meg selv.
3: Ja, nå leser jeg mest det jeg kan sende
til Kindlen min.
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jeg Hallgrímur Helgasons «Kvinnen ved
1000 grader».
2: Leser nok ikke mer enn vanlig, men
ser kanskje mer på tv og hører mer radio
enn vanlig. Men siden det ikke er
adgang til bibliotek, finner jeg gamle,
uleste ting i bokhylla, som Krúdy.
3: Nei, i grunnen ikke.

4: Heidi Helene Sveens «Det var ikke
voldtekt» er viktig og rystende om voldtektsmyter i norske rettssaler. Ellers elsker
jeg begge bøkene jeg leser nå. Mantel fordi
ingen forfattere levendegjør Tudor-tiden
som henne. De to første bøkene i serien
fikk Booker-prisen med god grunn. Oates
skriver medrivende om kvinneliv. «Svart
vann» handler om en kvinne som drukner i
en bil, ikke ulikt Chappaquiddick-ulykken, da Edward Kennedy kjørte utfor
veien. Likte også veldig godt «My Life As A
Rat» som handler om ei jente som tyster på
brødrene sine etter at de har drept en svart
mann.

4: «Alle dagers ende» av Jenny Erpenbeck. (Det er IKKE en katastrofebok,
slik tittelen kan antyde.)
5: Asterix! Seriene kan leses om og om
igjen på grunn av sine finurlige detaljer og
snedige formuleringer. I noe av samme stil
er de to norske heftene i serien Krüger og
Krog – som ikke referer seg til norske
langrennshelter, men til Oslo-baserte
hemmelige agenter på oppdrag. Fantastiske tegninger av Oslo på 1960-tallet, og
fantasifulle spenningshistorier.

4: Eg las Michael Ondaatje sin roman
«Warlight» i fjor sommar (kom på norsk
no nettopp!). Handlinga er lagt til
London i 1945, ein veldig god roman,
og kanskje passande å lese akkurat no,
med si kjensle av noko uverkelig og
overskridande, i eit til tider drømmeaktig, regnvått språk med ein humanisme
på botn.
5: Ja, ein kan lese Ragnar Hovland, han
trur eg funkar bra mot depresjon. Og
newyorkarane Vivian Gornick og Frank
O’Hara, til dømes, der er det mykje
motstand, livsglede og oppdrift.

Simon Malkenes
Litteraturviter, lektor, lærer
og samfunnsdebattant

Frode Grytten
Forfatter

5: Alle! Lesing gir glede! Men om man
strever med tristhet, sykdom eller kriser
helt konkret skrev Anbjørg Sætre Håtun
mange kloke bøker om feltet.

Åse Kristine Tveit
Førsteamanuensis ved Institutt
for arkiv-, bibliotek- og
informasjonsfag på OsloMet

1: Eg har tatt ned Sara Stridsberg sine
bøker frå hylla, etter at ein kompis
sendte meg ein sms om at han las
Stridsberg, og meinte at det var passande romanar for desse vekene. Eg har
lese eit par av dei før, men no er det
altså full Stridsberg her.

1: Romaner og sakprosa. Akkurat nå:
Øyvind Holens «Groruddalen – en
reiseskildring» og «Solsikke» av ungarske
Gyula Krúdy. På øret når jeg går ute, har

2: Ja, kanskje? Men det er i alle fall
annleis å lese skjønnlitteratur no, det er
som eit filter legg seg over det som
allereie er skrive, og at det skapar nye
meiningar i tekstane.
3: Nei, det gjør eg ikkje. Bok er best i
bok.

1: Jeg leser i alle retninger og jeg har
bøker liggende overalt. Nå er jeg fersk
doktorgradsstipendiat, så jeg prøver å
lese meg opp på en del teori. Derfor går
det i utdanningssosiologi som Stephen
Ball, men også Foucault, Schumpeter og
Biesta. Jeg har også Pikettys «Capital
and Ideology» liggende halvlest. Og, jeg
er ikke ferdig med Anders Johansens
bok om ytringskultur, «Komme til
orde», som jeg er vilt begeistret for. På
nattbordet ligger «Bønn for Tsjernobyl»
av Svetlana Aleksijevitsj. I den klarer jeg
bare å lese ett kapittel av gangen. Og
den ble plutselig uhyggelig aktuell. Å
lese om katastrofal endring av vanlige
menneskers liv, om systemsvikt,
ansvarsfraskrivelse og død i Sovjetunionen setter pandemien i perspektiv.
2: Jeg leser så mye jeg kan uansett. Jeg
tror jeg hadde lest det samme også uten
pandemien. Forskjellen er at jeg nå ikke
går i bokhandel.
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3: Nei, men jeg ser mer internasjonale
nyheter.
4: En bok som kan hentes frem fra
hyllen er «Frys – vellykket nedfrysing av
herr Moro» av Roy Andersson.
5: Jeg tror at å lese bøker er bra for folk,
men jeg er usikker på om en bok kan
kurerer tunge tider. Ungene mine har
hjemmeskole nå, og forrige uke hadde
min eldste tentamen i norsk. Hun skulle
analysere «Det er den draumen» av Hauge.
Derfor fikk vi snakket om diktets slutt,
om å «segle inn på ein våg ein ikkje har
vist um». Det viser seg at flere leser «våg»
på svensk som bølge, og mener at diktet
sier at en skal bli løftet fram i livet på en
ny bølge som en ikke visste om. Men,
vestlendingen i meg leser linjen som å
komme inn på en ny våg, som er en vik
eller en bukt, og opplevelsen av å seile fra
et stort opprørt hav og inn på en rolig våg,
en våg som åpnet seg når du trengte det
som mest, og som du trygt glir inn på.
Når ungdommen jobber med slikt under
pandemien, får jeg stor tro på bøker og på
lesing. Tekster er mangfoldige. Den viser
at måten en ser verden på, og det en tar
med til teksten er viktig for å forstå den.
Det tror jeg kommer godt med i disse
tider – men om det motvirker depresjon
og tristhet er jeg usikker på.

Frank Kjosås
Skuespiller

gylden mulighet til å lære seg dyden
tålmodighet. Sagt med andre ord:
kunsten å kjede seg. Nyt det om du kan.
3: Nei. Bøker er trygge. Nesten alle
titlene er lesning to eller tre, de er
minnebasert. Deilig.
4: Tidenes påskekrim: «Hamlet»!
5: «Harens år», «Den senile landmåleren», «Kollektivt selvmord» – egentlig
alt av Aarto Paasiliina.

Nina Lykke
Forfatter

aus dem Krieg» (1919), Geir Kjell
Anderslands «Og viktigst er barnets
beste» (2018).
2: Jeg leser stadig mindre systematisk,
men sånn har det vært en stund.
3: Nei.
4: Geir Kjell Anderslands, «Og viktigst
er barnets beste» (2018)

1: «Sapiens» av Yuval Noah Harari,
«Suzanne Brøgger – Samtalememoarer»
av Alf van der Hagen, «Den odde
kvinnen og byen» av Vivian Gornick.
2: Nei, jeg leser som vanlig, sånn ca. to
til tre bøker i uka, på papir, lesebrett
eller lydbok.

5: Alle bøkene jeg leser, og særlig
«Making Furniture», kan både motvirke
og forsterke depresjon og nedstemthet,
alt etter egne krav til nøyaktighet og håp
for menneskeslekten. Men en god test
kan være Helene Uris «Hoppe etter
ruccola» (2020). Hvis den gjør deg
nedstemt, bør du oppsøke lege.

Ketil Bjørnstad
Forfatter

3: Nei.
4: Jeg vil anbefale alle å lese «Svikne
dagar» av Elena Ferrante, og deretter
lese «Bånd» av Domenico Starnone.
5: Ja – de fire bøkene jeg selv har
skrevet.

1: «Hvordan elske en far og overleve» av
Vetle Lid Larsen, «Vår tids redsel for
alvor» av Roy Andersson, «Jeg har hørt
et stjerneskudd» av Carsten Jensen og
«Room to Dream» av David Lynch.
2: Leser mer enn vanlig, fordi man kan
lese uten tanke på tid. Dette er en
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Finn Iunker
Dramatiker og gjendikter
1: Arnfinn Nygaards «Om Holmlias
historie» (1990), Mark Ripleys «Making
Furniture. Projects and Plans» (2008),
August Stramms «Tropfblut. Gedichte

1: «Due og drone» av Kjartan Fløgstad, «Bekymringsmelding for Hanna
Tidemann» av Jon Krog Pedersen, min
nye redaktør på Aschehoug, og «Pesten» av Camus, den siste for fjerde gang.
2: Ja, jeg får lest mer, og mange dårlige
samvittigheter tas ut av bokhyllene.

BØKENE SOM GIR OSS NÆRING I KORONAKRISEN I BIBLIOTEK

3: Nei.
4: Nok en gang «Pesten». Den har en
uhyggelig aktualitet.
5: Alt av Kurt Vonnegut,
jr. «Galapagos», for eksempel, som
handler om verdens undergang, men
som også er utrolig morsom og tankevekkende.

Hanne Kristin Rohde
Krimforfatter

Den andre er «De usynlige» av Roy
Jacobsen. To svært vakre bøker om livet.
5: Det som virker for meg, behøver ikke
virke for andre. Vi mennesker har ulike
livssyn og interesser. Jeg er opptatt av
helheten, og velger meg gjerne en bok
som har en filosofisk- vitenskapelig
tilnærming, slik boka til Damman nevnt
under spørsmål 1. Da kan jeg undre,
være til og kjenne at sjelen bobler under
huden. Jeg anbefaler alle å finne en bok
som pirker i vedtatte sannheter. Målet må
jo være å gå tilbake til hverdagen og
samtidig bevege verden fremover i noe
nytt, når pandemien er over.

Ole Jacob Madsen
Psykologiprofessor ved
Universitetet i Oslo:

1: Jeg benytter stort sett tiden til å
skrive. Alle foredragene mine, konferanser og skolebesøk, ble avlyst på grunn av
Covid-19. Så da fikk jeg frigjort masse
tid til manus, både Wilma Lind-krim og
Blålysserien, som er for lesere mellom 9
og 14 år. Jeg leser mer aviser, og har
plukket fram noen bøker som har ligget
og ventet lenge. Bøkene jeg velger gir ro
og påfyll til tanken, som for eksempel
«Bak tid og rom» av Erik Damman. Jeg
har lest den før, men velger et kapitel i
ny og ne til undring og utvikling.
2: Det blir litt mer tid til avislesing, og
enda mer tid til turer i skogen. Bøkene
jeg velger ut nå, er langsommere og kan
gi meg mulighet til å endre vaner som
kan få fortsette å blomstre også når
Covid-19 ligger bak oss.

1: Michael Wolffs «Ild og vrede: På
innsiden av Trumps hvite hus».  
2: Nei, så avgjort ikke! Jeg har tre barn i
alderen 4 til 8 år og med barnehagen og
skolen stengt har jeg både mindre tid og
overskudd til lesning enn vanlig.
3: Nei.

1: I tillegg til faglitteratur som brukes i
et par skriveprosjekter, blir det en del
skjønnlitteratur. Den siste jeg leste var
Matias Faldbakkens «Vi er fem».
2: Det er utvilsomt blitt bedre tid til
lesing. Den neste på leselisten er Thomas
Manns «Trolldomsfjellet», som det
sikkert er 30 år siden jeg sist leste. Her i
selvpålagt hjemmekarantene tenker jeg at
det er passende med et gjensyn med
Hans Castorp og hans syvårige døs på
tuberkulosesanatoriet i Davos. Dernest
har jeg anskaffet meg resten av Rachel
Cusks bøker etter å ha lest den strålende
trilogien hennes. Jeg tenkte at jeg også
skulle få lest bind tre av Virginie Despentes‘ «Vernon Subutex».
3: Som vanlig blir det en kombinasjon
av papir, Kindle og iPad.
4: I disse dager, hvor vi er ekstra risikobevisste, vil jeg si at den kanskje beste
innføringen i hva det vil si å leve i et
risikosamfunn, finner man Don DeLillos
satiriske roman «White Noise». Romanen
skildrer livet til Jack Gladney, en amerikansk Hitler-forsker ved et lite, ubetydelig college i Midtvesten, og hans familie.
Gjennomgangstemaet er en ekstrem frykt
for døden, og denne frykten drives ikke
minst av den uendeligheten av farer
familien Gladney opplever at de har
rundt seg. Et grunntrekk ved risikosamfunnet er at ingen er utenfor fare – absolutt alle kan rammes, uansett bosted eller
sosial status. Dette er noe av det som er
vanskeligst for Jack å akseptere når en
giftsky truer lokalsamfunnet deres. Risikoen har invadert livene også til alle dem
som tidligere kunne føle seg relativt
trygge. For ordens skyld: Romanen er
veldig, veldig morsom!

4: Fernando Pessoas «Uroens bok».  

3: Jeg har vel aldri tidligere vært inne på
FHIs sider daglig. Heller ikke WHOs.
Ut over dette er jeg i hverdagssporet hva
gjelder plattformer.

5: Nei, jeg avskyr samtidens hang til å
forstå enhver aktivitet utfra terapeutiske
vendinger og påståtte gevinster. Jeg har
forresten skrevet en bok om akkurat det emnet, «Den terapeutiske kultur».
Så da fikk jeg drevet litt skamløs selvpromotering i spalten deres også!  

4: Jeg tror verden trenger noe inderlig, noe
som er godt og undrende på samme tid.
Så jeg vil anbefale to bøker som setter livet
i relieff: «Le otto montagne» – på norsk
«De åtte fjellene» – av Paolo Cognetti.

Lars Fr. H. Svendsen
Forfatter og filosofiprofessor
ved Universitetet i Bergen:
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5: Selv har jeg alltid blitt oppstemt av å
lese Samuel Beckett, men jeg forstår
godt at han også kan ha motsatt
virkning på andre. Hvis man virkelig
trenger en solid latter, er John Kennedy
Tooles «A Confederacy of Dunces»
kanskje den morsomste boken som
noensinne er skrevet.

Svein Stølen
Rektor ved Universitetet i Oslo

2: Jeg leser alltid og hele tiden, uansett
kriser. Men jeg tror det har blitt litt mer
nyhetsoppdateringer og tv-serier i denne
tiden. Det har kanskje å gjøre med at
man er sammen hjemme og tilpasser seg
hverandre. Lesing er jo en ekskluderende
ting, selv om den gir et rikt indre liv!

holder jeg på med «Kveld i paradis» av
Lucia Berlin. Neste i rekka blir «Vi er
fem» av Matias Faldbakken.
2: Jeg får lest litt mer enn vanlig om
kveldene, siden alle forestillingene våre
på teatret er avlyst.
3: Tja, jeg vært litt innom SVT for å
sjekke hvordan det går i Sverige, ellers er
det stort sett de samme.

1: Jeg parallell-leser. «Koke bjørn» av
Mikael Niemi er nylig avsluttet. Nå leser
jeg Mathilde Fastings «Etter historiens
slutt – møter med Francis Fukuyama»,
Bård Larsens «Demokrati i trøbbel» og
innimellom «Knakketiknakk – korte
fortellinger fra Japan 1895-2012». Og
Trygve Skaugs diktsamling «Ikke slipp».
2: Nei, men fordi jeg nylig ble 60: Alle
disse fikk jeg 2. mars. To av dem er
skrevet av UiO-folk.

4: Jeg vil anbefale «Dagene» av Julie
Stokkendal. Det er en skarp, var og
poetisk oppvekstroman. Og så vil jeg
anbefale alt av Lucia Berlin, en amerikansk forfatter som døde i 2004. Hun
skrev helt elektriske noveller.   
5: Lydia Davis!!

Kristin Helle-Valle
Leder for litteraturhuset i Bergen

Karin Gundersen
Professor emerita i fransk
litteratur ved Universitetet i Oslo

3: Nei.
4: «På sporet av den tapte tid». Her finner
man alt – og trenger ikke andre bøker.

5: Hmmm – tror på engasjement
generelt. Holde hjernen aktiv med
temaer som interesserer – da vil de fleste
bøker bidra. Og sosial kontakt, da
– ikke glemt det i disse tider.
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5: Jeg tror ikke man klarer å konsentrere
seg om å lese hvis man er deprimert.
Men hvis man er litt trist, kan det
sikkert hjelpe å lese om noen som har
det enda verre? En av Kim Leines bøker,
kanskje? Eller noe som er rart og absurd
humoristisk, som Marit Eikemos bøker?

2: Nei.

4: «Sommerlys, og så kommer natten»
av Jón Kalmar Stefánsson.

1: Til nå har jeg lest «Dagene» av Julie
Stokkendal, «Oktoberbarn» av Linda
Boström Knausgård, «Kjærlighetens
Antarktis» av Sara Stridsberg, og nå

4: Petina Gappahs bok handler om
hvordan Livingstone, da han var død,
ble fraktet av sine afrikanske venner og
hjelpere som han bodde og reiste med,
fra innlandet i Afrika ut til kysten.
Historien er fortalt gjennom en av
kvinnene i denne ‘storfamilien’. En sterk
og gripende bok om lojalitet.  

1: Jeg leser om igjen Marcel Prousts «På
sporet av den tapte tid».

3: Ikke skjønnlitteratur – men generelt er
jeg svært digital når det gjelder aviser etc.

Birgitte Larsen
Skuespiller

3: Jeg har tilgang på masse bøker
gjennom jobben min som leder av
Litteraturhuset i Bergen. Så jeg tar med
hjem leseeksemplarer som vi får tilsendt
fra forlagene. I tillegg bruker jeg Kindle
til å lese utenlandske bøker.

1: Jeg har lest/leser/skal lese: Bergsveinn
Birgissons «Reisen til livsvannet», Sofi
Oksanens «Hundeparken», Marit
Eikemos «Hardanger», Mads Rages
«Miklastaur», Kjell Askildsens «Et deilig
sted», Hilary Mantels «The Mirror and
the Light» og Petina Gappahs «Out of
Darkness, Shining Light».
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5: Igjen: «På sporet av den tapte
tid». Den tvinger leseren til å vende
blikket bort fra seg selv og ut i verden. En
lang reise, som å være ute på nye eventyr:
et veldig godt alternativ til de reisene som
vi for tiden er forhindret i å foreta.

Cathrine Sandnes

Sjefredaktør i J.M. Stenersens
Forlag:

1: Jeg har nettopp lest «11 meter» av Nils
Henrik Smith – en nydelig bok om
straffesparkets historie, nerver og følelser.
Før det leste jeg «Alle utlendinger har
lukka gardiner» av Maria Navarro
Skaranger, en ren glipp at jeg ikke har lest
den før, og «Oktoberbarn» av Linda
Boström Knausgård. Så har jeg bestilt
den siste boka til Hilary Mantel, og har
en plan om å få lest alle de tre bøkene om
Thomas Cromwell i rekkefølge. Men
aller først skal jeg lese Matias Faldbakkens «Vi er fem», som ligger klar nå. I
tillegg til at jeg leser en rekke manus som
blir bøker på J.M. Stensersens forlag og
Kagge i løpet av høsten og neste vår.
2: De tre gode tingene med krisen: Man
får gått lange turer i skogen med
hunden. Man får snakket mye mer med
barna, som er mye mer hjemme enn
vanlig. Og man får lest mange flere
bøker, fordi det skjer mindre på ettermiddager og kveld. Det har gitt rom for
å lese bøker som ikke må leses av
åpenbare grunner, ut over at de har blitt
anbefalt av folk man stoler på. Så ja, jeg
leser mer. Og koser meg glugg.
3: Nei. Jeg er en bokleser. Jeg leser bare
på brett hvis jeg reiser. Og hører bare på
lydbøker hvis vi sitter i bilen og resten
av familien insisterer.

4: Hvordan skal man velge mellom
klassikere, ferske forfattere, fortellinger om
hvordan verden er i dag, og historier om
mennesker fra fortiden? Men altså, må jeg
velge en, blir det selvsagt Napoli-kvartetten av Elena Ferrante. Jeg vil insistere på at
det er én bok. Den er nærmest alt på en
gang, en moderne klassiker som forteller
om verden av i dag og mennesker fra en
annen tid og et annet sted. Tenk å leve i en
tid hvor man kan vente i spenning på en
så stor forfatters neste bok.
5: Det åpenbare svaret er at man skaffer seg
en kokebok med oppskrifter på kaker som
renner over av vaniljekrem, nøttekrem og
dryppende sjokolade. Men hvis man skal
lese uten å bli tjukk, er det kanskje bedre å
lese Tegnehannes morsomme og lett
gjenkjennelige «Hvordan bli et bedre
menneske». Marie Auberts «Voksne
mennesker» fikk meg til å føle meg som en
veldig empatisk og hjertevarm søster, siden
jeg ikke ligner på hovedpersonen hennes i
det hele tatt. Alle som kan strikke, må
selvsagt få med seg «Klompelompe», så kan
man både lage noe som gir fremtidig glede
til andre og samtidig ha det hyggelig
hjemme. For et par år siden leste jeg
Landstryker-trilogien til Hamsun om igjen,
den var virkelig bra. Tore Renbergs bøker
om Hillevåg-gjengen er en svir. Og skulle
det virkelig røyne på, og humøret synke til
bunns, kan man alltids hente fram gamle
hefter med Asterix og Obelix igjen. Det er
vel ikke mulig å holde på dårlig humør når
Obelix dundrer av gårde?

Lars Petter Hagen

Leder for Kulturrådet og
komponist
1: Har akkurat lest Bruno Walters Mahlerbiografi. Har lenge hatt en plan om å lese
den, og fikk en anledning når jeg skulle lage
en Mahler-spilleliste for Oslo-Filharmoniens lytteklubb nå nylig. Jeg har også
akkurat kjøpt meg Ian Bostridges bok om
Schuberts Winterreise, men har ikke rukket
å begynne på den. Ellers går det mye i
sakspapirer. Det er travelt.

Nils Christian Moe-Repstads «Wunderkammer» liggende fremme i øyeblikket.
Det er fint å ha diktbøker slengende
rundt i huset.
3: Jeg prøver å gå en tur alene hver dag
og hører noen ganger på lydbok, men det
er litt sporadisk. Det blir ofte musikk
eller podcast også. Liker godt podcasten
til Litteraturhuset i Bergen, “LittPod».
4: Den beste boken jeg har lest er
«Betong» av Thomas Bernhard.
5: Jørgen Leths selvbiografi «Det
uperfekte menneske» gjorde meg
oppstemt. Men jeg tror nok den også kan
ha motsatt effekt på enkelte. Ellers kan
jeg anbefale den stoiske filosofen Seneca
og hans «On the Shortness of Life». Det
høres mer deprimerende ut enn det er.
Stoikerne var gode på å takle problemer.

Mariane Cosserat
Kulturattaché ved Frankrikes
ambassade:
1: Jeg forsøker å lese alle bøkene jeg ikke
har hatt tid til hittil. Det er en blanding av
franske samtidsromaner, krim og essays.

2: Jeg leser dessverre mindre enn vanlig.
Har tre barn med hjemmeskole og
intense arbeidsdager, så det er ikke mye
tid til overs. Leser nok kanskje kortere
tekster. Er veldig glad i dikt, og har både
Anne Carsons «Glass, ironi og Gud» og
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2: Ja, jeg leser mange flere barnebøker
for å stimulere min datters leser-appetitt. Hun går i første klasse og har ikke
helt lært seg å lese på egenhånd.
3: Jeg abonnerer på en online-mediekanal i tillegg til alle plattformene jeg
bruker allerede. Jeg trenger tilgang til
mer dybdeanalyser.
4: Den siste boken til Joseph Pontus, en
poetisk roman basert på forfatterens eget
arbeiderklasseliv. Den er nettopp blitt
oversatt til norsk.
5: Ja, mange tegneserier, som» Gamle
gubber», «Asterix», «Corto Maltese»,
som alle er oversatt til norsk.

Åse Ryvarden
Direktør i Aschehoug litteratur:

1: Koronatid er lesetid. Dessverre har det
også blitt mye skjermtid og jobbtid, men
innimellom har jeg fått lest Therese
Tungens «Kjærleik og det som liknar».
Tungen skriver noveller, og det passer bra
når man blir avbrutt stadig vekk. Hun
skriver nært og tett, og evner å absorbere
deg helt i lesingen. Dag Solstads siste er
liten og tynn, og tid med hans Bjørn
Hansen er alltid vel anvendt.
2.: Det blir mer lesing, og jeg håper
enda mer i påsken. Da skal jeg gå løs på
en stor kurv med både krim, sakprosa
og romaner. Mye nytt! Jeg ser at mange
mener de er klare for det store klassikerprosjektet, men jeg skal heller
benytte sjansen til å fordype meg i
samtidslitteraturen. Og en pestbok må
jo også med på leselista, Jan Kjærstads
nylesing av Camus «Pesten» inspirer til å
ta fram igjen den boka.  
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3: Det er utrolig praktisk å kunne lese
på brett/pad nå når vi er henvist til å
holde oss i ro og ikke uten videre får tak
i alle papirbøker. På Aschehoug har vi
laget elektroniske lese-eksemplar av
vårens bøker. Det gir bokhandlerne og
oss andre bransjefolk tilgang til de nye
titlene, det er litt ekstra stas når vi nå
føler oss innelåst og begrenset på så
mange måter.
4: Nina Grünfelds «Frida»! En varm,
sørgelig og personlig reise og en unik
familiehistorie. Den setter alle prøvelser
vi måtte oppleve grundig i perspektiv,
og er til alvorlig ettertanke.
5: Her er det to strategier:
a: Ved å lese om andres elendighet føler
man seg bedre. Noen har det alltid verre
enn oss selv. Bøker som Michael
Ondaatjes «Krigslys» eller Dasa Drndics «Trieste» vil være aktuelle titler.
b: Ren eskapisme. Det fordrer stor
fantasi og fortellerglede fra forfatterens
side. Norsk barnelitteratur mønstrer
forfattere fylt med skaperkraft og evne
til å utvikle eget univers. Også voksne
kan finne utrolig mye glede og virkelighetsflukt her. Jeg kan nevne Audhild Solberg og Lars Joachim Grimstad,
dessuten en personlig favoritt: Ragnhild
Brochmanns «Gulliver Blitz».

Finn Skårderud
Psykiatriprofessor, forfatter
og stifter av Villa Sult:
1: Lesningen legger seg tett til hovedvirkeligheten. Ja, nå har jeg lest nobelprisvinner Albert Camus’ «Pesten». For
første gang. Det er en flott bok. Men
det er viktig å vite at den også er en
metafor om nazistenes beleiring, altså å

bli okkupert fra noen utenfra. Og så
gikk jeg videre til Henrik Ibsen. Kan
koronaen bidra til skyldfølelsens
gjenkomst? Vi snakker ikke så mye om
skyld i dag, snarere om å bli fri fra skyld.
Men i «Gjengangere» råder jo skylden
over smitten, over å ha påført noen
andre syfilis. Kan vi bli mer opptatt av
hvordan vi kan påføre andre skade? Det
er i så fall fristende å tenke på godt og
vondt. Og så innrømmer jeg at jeg
hentet frem en bok fra den støvete
bokhyllen: «Psychobabble. Exploding
the Myths of the Self-Help Generation»
av Stephen Briers. Vi må behandle
språket vårt med varsomhet. Ikke minst
profesjoner som mine mener veldig mye
om mye for tiden og har også utløst en
pandemi av velmente råd og selvfølgeligheter. Enda ett råd kunne kanskje være
å: ikke gi så mange råd.
2: Dessverre leser jeg mindre. Jeg tror
det er enkelt; Jeg leder en virksomhet
som skal klare seg i disse tider, jeg er
lege og møter mange med store behov
for hjelp, og jeg er henvist til at mange
viktige møter nå foregår på skjerm-tilskjerm. Summen av dette blir et angrep
på roen, som jeg i utgangspunktet
kanskje ikke har så mye nærkontakt
med, og på konsentrasjonen. Stabelen av
uleste romaner og noveller er høy. Men
jeg leser mer fag akkurat nå. Jeg leser
nettopp om digitale møteplasser. Hvor
nære kan digitale møter bli? Hva er slike
møteplasser egnet til? Og hva er de ikke
egnet til?
3: Nei. Jeg leser ikke mer på andre
plattformer på grunn av krisen. Tvert
imot. Jeg lever mer på andre plattformer
på grunn av krisen, og dermed sulter jeg
ekstra etter to permer, papirholdige blad
og lyden av bøker som detter i gulvet
idet jeg er i ferd med å sovne.
4: Jeg vil absolutt anbefale en skikkelig
tykk bok. Det er Walter Isaacsons digre
biografi «Leonardo da Vinci». Den er en
hyllest til nysgjerrigheten. Les den, sier
jeg til andre, ta deg tiden. Kom deg
videre nå, mann, sier jeg til meg selv.
Mer av denne og mindre videomøter i
Zoom.
5: Om jeg har forslag til bøker som
motvirker depresjon og tristhet? Ja. All
kvalitetslitteratur er en del av kuren.
God litteratur betyr å gi form til noe

BØKENE SOM GIR OSS NÆRING I KORONAKRISEN I BIBLIOTEK

menneskelig vi kan kjenne oss igjen i,
ikke minst når det er noe smertefullt og
vanskelig som blir gitt en form. Det
handler å møte et språk, om gjenkjennelse og noe å lene seg mot. Det er noen
andre der. Dårlig litteratur er således til
å bli trist av. Å skrive dårlig om noe
viktig er nesten utilgivelig.

Anne Merethe K. Prinos
Kritiker og generalsekretær
i Kritikerlaget

5: Dag Johan Haugeruds «Hva jeg
betyr» og «Enkle atonale stykker for
barn» betyr mye for meg, blant annet
fordi han ser personene sine så godt, i all
deres kompleksitet og menneskelige
tilkortkommenhet. Her er det noe ekte
fortrøstningsfullt.

Espen Søbye
Anmelder:

Bjørn Aagenæs
Forlegger, Kolon forlag

1: «Kvenene – et folk ved ishavet» av
Samuli Paulaharjus, «Capital and
Ideology» av Thomas Piketty, «Den nya
dagen gryr, Karin Boyes författarliv» av
Johan Svedjedal,
2: Ja, jeg leser mer.
3: Nei, det gjør jeg ikke.

1: Jeg har nettopp gjenlest Elizabeth
Strouts fantastiske «Olive Kitteridge» – og
deretter kastet meg over den nye «Olive,
igjen». Her finner man historier som er
både beske og ømme på en gang. Akkurat
nå er jeg i gang med «The Plot Against
America» av Philip Roth.
2: Kveldene byr jo på mer lesetid enn
vanlig. Bøkene jeg velger å lese, er ikke
valgt pga. krisen, de er snarere ting jeg
lenge har hatt planer om å ta fatt på.
3: Jeg leser på papir og på iPad, slik jeg
også gjorde tidligere.
4: Et nærmest umulig spørsmål å
besvare. Men en roman av skotske Ali
Smith blir aldri feil. Jeg er veldig spent
på avslutningen av årstidskvartetten
hennes, men inntil den foreligger, vil jeg
minne om romanen som på norsk
heter «Begge deler». En formidabel
tekst, nydelig oversatt av Merete Alfsen,
om blant annet tid, historie og kunst,
skrevet med Smiths unike kombinasjon
av raffinement og varme.

1: Jeg leser mye manus, og akkurat nå
Øyvind Bergs reviderte utgave av Paul
Celans dikt, «Etterlatt», som utkommer
i mai. Og i tillegg leser jeg utgitte bøker,
som Emily Wilsons nye oversettelse av
«Odysseen», Fløgstad, Søbye og Rems
bok om Æresretten, Anna Akhmatovas
dikt – knallfin utgave av samlede dikt på
engelsk, og Agota Kristofs «Tvillingenes
dagbok». Pluss diverse.

4: «In den Wohnungen des Todes» av
Nelly Sachs, fra 1947
5: «To kulestøtere fra Finnmark» av
Thor Gotaas

2: Vi har jo hjemmekontor og selv om
jeg er vant til å jobbe hjemme (f eks lese
manus) er det uvant å gjøre alt kontorarbeid hjemmefra. Jeg tror jeg leser litt
mer nå, sånn cirka det samme som jeg
ellers ville lest.
3: Nei, bare bøker.
4: Jeg anbefaler alle de bøkene jeg
nevnte over; hvis jeg må velge en jeg
akkurat har lest, blir det Homers
«Illiaden».
5: Jeg trodde de fleste gode bøker
motvirker depresjon og tristhet. Var det
ikke derfor vi begynte å lese. Jeg vet
ikke. Mitt forslag er: en god bok.
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Kreative ansatte
ved Sortland bibliotek
Ved Sortland bibliotek kakket
kreative hoder seg sammen, fra
sine hjemmekontor, da Norge
stengte ned i mars. Barne- og
ungdomsavdelingens leder Ida
Walenius og konsulent
Marianne Hansen synes
Koronatida har vært både
krevende, lærerik og artig.

MARIANNE LOVISE STRAND
frilansjournalist

B

egge har erfaring fra kreative
bransjer fra før av, noe både de og
biblioteksjef Jørn Singdahlsen
merket kom veldig godt med da
Sortland bibliotek måtte stenge dørene.
I likhet med mange andre arbeidsplasser måtte de finne andre måter å nå
sin målgruppe. Litt ekstra utfordrende
var det spesielt i starten.
- Akkurat på det tidspunktet vi
måtte stenge dørene var jeg forkjølet og
borte fra jobb av den grunn, sier Ida.
- Jeg hadde vært på reise og kom
derfor rett hjem til karantene – og hjemmekontor, sier Marianne.
De fire ansatte ved biblioteket på
Sortland har jobbet mye, det har blitt
flere av de ekstra lange dagene også. Nå
ser de tilbake på noen lærerike uker.
- Vi har hatt våre daglige arbeidsmøter via Facetime gruppechat, som har
vært en fin og grei måte å drøfte og ta
opp ting oss kolleger imellom underveis,
sier Ida.

Folkeeventyr i virtuell drakt

- Jeg synes de ansatte har løst dette
veldig bra og det er blitt delt ganske mye
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Løp og hent. – Bøker som lånerne bestiller over nett gjør vi klare og setter i poser med navn på
utenfor vår resepsjon, sier biblioteksjef Jørn Singdahlsen ved Sortland bibliotek i Kulturfabrikken.
Foto: Marianne Lovise Strand

på Sortland biblioteks side på Facebook,
sier biblioteksjef Jørn.
Og det er nesten så man kan se at de
norske folkeeventyrene fikk en renessanse. Utvalgte eventyr har blitt opplest
med enkle, men kreative virkemidler fra
hjemmekontorene.
- Det står ganske mye makabert i
eventyrene, så noen ganger har jeg
måttet skrive om for at det ikke skulle
bli for skummelt på Barnas eventyrstund via Facebook, ler Marianne.
De har erfart at det har tatt omlag
fire timer å produsere en eventyrstund
på et kvarters tid.
De har ikke hatt livesendinger, men
spilt inn filmer og delt dem etterpå. Noen
av lånerne har kommentert og de syntes
det har vært fint å få tilbakemeldinger.
Greit å vite at noen ser og setter pris på.
Siden det er slik at det må ha gått 70
år fra ei bok er utgitt til man kan bruke
teksten på sosiale medier eller andre
steder, har Ida og Marianne brukt en

god del tid på å lete etter litteratur som
både var gammel nok og samtidig
kunne passe å bruke.
For nyere litteratur måtte de ut å
innhente forfatterens godkjennelse.
- Dersom en forfatter har vært død i
et visst antall år måtte vi også forholde
oss til en eventuell oversette for å være
på den sikre siden, sier Ida.
Ida fant fram krimromanen Jernvognen av Stein Riverton. som hun leste opp
over flere sendinger fra hjemmekontoret
med katta si som selvutnevnt sjef. Hun
har blant annet gjort opptak under
stuebordet, om Bymusa og Landmusa, og
leste også opp eventyr av Vesterålens store
forfatter, Regine Normann.
- Kveita fra Ringelihorn er ei
spennende historie med både troll og
ormer som mister hodet, forheksede
prinsesser og gutter som må ut på tur,
forklarer hun.
I ungdomstida var Marianne ivrig
filmskaper og laga flere kortfilmer. Hun
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kunne derfor ta i bruk av sine erfaringer
fra den gang. Men i løpet av disse årene
har mye endret seg, ikke minst hva
angår tekniske løsninger.
- Jeg har en gammel pc og merket at
den hadde litt problemer når store
videoer skulle lastes opp, men det gikk
heldigvis greit, sier Marianne. Hun bor
sammen med Øystein, som er fritidsleder for ungdomstilbudet i Kulturfabrikken. Hun fikk låne webkamera av
klubbens utstyr, til bruk i sine produksjoner for Barnas bibliotek.
- Jeg brukte både webkamera og
mobil i noen av filmene, sier hun. – Selv
om jeg har jobbet med film før, har jeg
likevel brukt mye tid på produsere disse
småfilmene. Det er lenge siden jeg har
holdt på med slikt.
Hun benyttet fargerike klær som seg
hør og bør for å lage «barne-tv». Små
lekedyr og andre gjenstander ble brukt
som virkemiddel i eventyr-fortellingene.
Ida laget sine sendinger i Imovie,
hun gikk bare til anskaffelse av et stativ
til sin ganske gamle Iphone og tok opp
episodene slik.
Og til og med norske folkeeventyr kan
skrives litt om. Marianne tok for seg
eventyret om de tre bukkene Bruse og
skapte det om til eventyret om de tre
elefanter og laget en animasjonsfilm basert
på den opprinnelige fortellingen. Ved et
tilfelle valgte hun å skrive sin samboer inn
i en eventyrstund, blant annet for å vise
hvordan barn kan oppleve det når voksne
jobber heime i stua, er veldig opptatte og
har hjemmekontor .Det andre kan kjenne
seg igjen i er et godt virkemiddel.
De fikk også hanket inn illustratør
og journalist i ABC Nyheter, Sverre
Bjørstad Graff, for mange kjent for sine
morsomme tegninger med ordspill via
den store Facebookgruppen Absurdgalleriet. Han har også gitt ut bøker, er
Sortlending og leste eventyr fra sitt
hjemmekontor i Oslo.
- I det store og hele har det funket
ganske bra å være digitale og vi har jo
lært en god del, sier Ida.

Har savnet lånerne

Arbeidstiden vår har gått til mange
forskjellige ting, det har vært ganske
mye å sjekke opp, spesielt i starten,
forteller Marianne. Før Koronaen var
hun på faste besøk i barnehager og
barneskoler i Sortland kommune, eller
tok imot besøk av barnegrupper i
biblioteket. Hun medgir at hun har

savnet å møte ungene.
- Jeg gleder meg veldig til å få møte
dem igjen, på ordentlig.
Det kan nok også tenkes at det blir
litt ekstra artige for de yngste, når de får
se damene de nå kjenner fra eventyrene
på dataen, Ipaden eller i mobilen ansikt
til ansikt.
- Vi har savna lånerne, det er
ingenting som slår det å møte på
ordentlig, sier Ida.
Hun er utdannet kunstner og et
skapende menneske, så man kan trygt si
at den kreative biten sitter løst.
- Det ble selvsagt en veldig stor
endring her når både biblioteket og hele
Kulturfabrikken i prinsippet ble helt
stengt over natta, sier Jørn Singdahlsen.
Det første han startet med,var å utarbeide beredskapsplaner for hele Kulturfabrikken, som biblioteket er en del av.
Kulturfabrikken rommer også museum,
kulturkafe, kino, konsertsaler, Voksenopplæring, kulturskole for barn og
ungdom, de samarbeidet tett til vanlig.
Han har mange års bakgrunn fra slikt
arbeid fra Forsvaret, hvor han jobbet før
han satset på bibliotekbransjen.
- Det gikk ikke lange tida etter
nedstengingen av Norge før lederne på
huset her kom på at vi skulle lage den
virtuelle Kulturfabrikken, sier han.
Dette er noe han og kollegene på
huset hadde snakka mye om før, nå ble
planene brått satt ut i livet.
- Vi på Kulturfabrikken bestemte oss
for en strategi der vi ville vise via nettet
at vi er hjemme og jobbe, sier Jørn.
I april begynte de også med «Drive
in-bibliotek», der folk kunne komme og
hente poser med bøker ute eller inne, alt
etter været. Dette har det tatt mye tid å
organisere, men de ansatte har opplevd
det som trivelig og føler at leserne har
satt pris på tilbudet også.
Den siste tiden har flere av de
ansatte i Kulturfabrikken vendt tilbake
til kontorene igjen, men ikke alle. Og i
midten av mai begynte biblioteket å ha
tredagers åpningstid.
- Lånerne får ikke gå inn i biblioteket og finne bøker selv, de må komme
til skranken og så må vi gå og hente det
de ønsker, sier Jørn.

Kritisk til manglende
smitteveileder

Han stiller seg kritisk til at han selv
måtte påta seg oppgaven med å utarbeide en smitteveileder.

Enkelt hjemmestudio. Marianne Hansen spilte
inn mange eventyr fra sitt hjemmekontor til
Barnas eventyrstund på Facebook. Privat foto.

- Nasjonalbiblioteket har ikke tatt
styringa og Fylkesbiblioteket har heller
ikke tatt styringa på grunn av at det
nasjonalt ikke ble utarbeidet en veileder,
sier Jørn. Han forklarer at både kulturskolen og kinoen har fått en smitteveileder fra lenger opp i systemet sitt.
- Jeg tok utgangspunkt i en smitteveileder fra folkehelseinstituttet, som jeg
måtte utarbeide selv videre, sier han.
Derfor har han skaffet plexiglass-plate,
og det er også merket av tydelige spor på
gulvet med avstand etter myndighetens
restriksjoner.
- Fem stykker maks kan nå stå i
resepsjonsområdet vårt, med en meters
mellomrom, sier han. Hverdagene i
biblioteket blir annerledes, men Jørn og
de ansatte er glade for at de endelig kan
få lånerne innom og snakke med dem.
- Vi oppfordrer fortsatt til at folk
skal bestille på forhånd via nett, sånn at
vi kan gjøre bokposene klare til dem før
de kommer, sier han. Bøker som blir
levert inn, blir stående i karantene i fire
dager, før de settes tilbake i hyllene. – På
den nye nettsiden bibliofil kan folk se
bokomslag og det er veldig greit å finne
fram til bøker der, sier Jørn, som har
vært biblioteksjef ved Sortland bibliotek
siden 2016.
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BIBLIOTEK I DIGITAL OPPGANG?

Digital oppgang?
Koronastengte bibliotek har
gitt økt etterspørsel etter
folkebibliotekenes digitale
tjenester. Vil interessen for
disse holde seg like høy når
bibliotekene åpner igjen?

SVEIN ARNE TINNESAND
AVDELINGSDIREKTØR

NASJONALBIBLIOTEKET

D

a bibliotekene i hele Norge
stengte dørene den 13. mars
visste vi lite om hvor lenge dette
ville vare. Det som var sikkert var at
skulle bibliotekene vise seg fram til
befolkningen måtte det skje digitalt.
Det manglet ikke på kreativitet i
bruk av digitale virkemidler. Eventyrstunder, arrangementer og bokanbefalinger strømmet ut fra bibliotekene fra
første uke etter stengningen. Bibliotekets digitale tilbud i form av aviser,
bøker og film ble løftet fram på nye
måter. Sammen med Nordland fylkesbibliotek lanserte Meieriet bibliotek i
Leknes nettsiden Karanteket som
presenterte de digitale bibliotektjenestene fra bibliotekene i sin fulle bredde.
Den 23. mars lanserte kulturministeren sin tiltakspakke for å bidra til at
bibliotekene kunne styrke sitt digitale
tilbud til publikum under stengningen.
Tiltakspakken bestod av 20 millioner
kroner til innkjøp av e-bøker i folkebibliotekene, 5 millioner til digital
formidling i folkebibliotekene og økt
tilgang til Nasjonalbibliotekets digitaliserte materiale. Få dager etterpå ble det
lansert en løsning for registrering av
lånekort direkte på nett. I april lanserte
Norgesfilm den nye tjenesten Filmoteket,
og samtidig ble den gamle e-bok-appen
erstattet med nye løsninger fra henholdsvis Biblioteksentralen og Bokbasen
78 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2020

i alle bibliotek. I forbindelse med påsken
ble det også satt inn helsides annonser
for bibliotekenes digitale tjenester i
aviser over hele landet.
Den umiddelbare reaksjonen på
denne oppgraderingen av bibliotekenes
tilbud var økt bruk. Da Nasjonalbiblioteket i midten av april undersøkte hvor
mye e-bokutlånet hadde økt etter at
bibliotekene stengte fikk vi følgende tall
fra fylkesbibliotekene:
• Utlånet av e-bøker økte med 136 %
fra 12. mars (nedstenging) til 15. april
sammenlignet med måneden før
(06.02-11.03).
• For e-lydbøker isolert hadde disse en
prosentvis økning på utlånet på 264 %
• Utlån av barnelitteratur i form av
e-bøker og e-lydbøker økte med
hele 356 %.
Tilsvarende utvikling var det også i
bruken av Nasjonalbibliotekets utvidede
digitale tjenester. 4000 daglige brukere
og over 10.000 «lån» per dag fra denne.
På veldig få uker ser det altså ut til at
tvungen stenging av de fysiske bibliotekene har ført til at folk har oppdaget og
tatt i bruk bibliotekenes digitale
innhold. Dette er i så tilfelle en ny
situasjon for bibliotekene. Riktignok har
bibliotekene tilbudt befolkningen
digitale tjenester som E-bøker og
avistjenesten «PressReader» i lengre tid
uten at det har hatt særlig gjennomslag.
I bibliotekstatistikken for 2018 er tallet
for utlån av e-bøker på 690 000
nedlastninger. Utlånet av fysisk materiale var på ca. 15 millioner førstegangslån. Selv av den utdøende lydboka på
CD ble lånt ut bortimot 900 000
ganger i 2018.
Bibliotekundersøkelser som f.eks.
befolkningsundersøkelsen som ble
gjennomført i forbindelse med evalueringen av bibliotekstrategien i 2019
viser også at bibliotekbrukerne utrykker
relativt lav interesse for bibliotekenes
digitale tjenester. Det samme viste
undersøkelsen som ble gjennomført i

forbindelse med prosjektet Morgenda
gens veileder av Tønsberg og Nøtterøy
bibliotek i 2018. Mange grunner har
vært nevnt om hvorfor publikum har
hatt liten interesse for de digitale
tjenestene som bibliotekene tilbyr. Har
tilbudet vært for dårlig, eller har tilbudet
vært for dårlig kjent? Har formidlingen
av tilbudet vært problemet? Eller har det
rett og slett vært slik at publikum ikke
har hatt interesse for bibliotekenes
digitale tilbud. Uten å trekke for
bastante konklusjoner er det i alle fall
sikkert at publikum har omfavnet
tilbudene i det fysiske biblioteket og
langt på vei neglisjert de digitale.
Koronastegningen av bibliotekene
førte til en umiddelbar økt interesse fra
publikum for å bruke bibliotekenes
digitale tilbud. Stengningen førte også
til en enorm kreativitet i bibliotekene
for å være synlige også på digitale flater.
Nye former for digital formidling ble
prøvd ut også av bibliotek som aldri
hadde våget seg utpå tidligere. Nasjonalbibliotekets tiltakspakke og nye produkter bidrog til økt synliggjøring.
Vi vet selvsagt ikke hva som vil skje
når befolkningen igjen har tilgang til
fysiske bibliotektjenester og resten av
tiltaksmidlene som ble fordelt i mars er
brukt opp. Det vi vet at vi vet er at det
har vært en bratt læringskurve i digital
formidling og at bibliotekene vil ta
denne lærdommen videre med seg når
framtidens bibliotektilbud skal utvikles.
Nasjonal bibliotekstrategi er blitt
forlenget til 2024 fordi midlene i vår ble
omprioritert til tiltakspakken for å
styrke bibliotekenes digitale tilbud.
I strategien er aktiv formidling det
viktigste satsingsområdet. Det å komme
ut av biblioteket for å formidle bibliotekenes innhold er en viktig målsetting i
strategien. Koronastengte bibliotek har
gjort at mange flere nå har erfaringer
med hvordan dette er mulig å få til.
Dette vil de kunne ha nytte av i lang
tid framover.

SPESIALSAMLINGER I BIBLIOTEK

Spesialsamlinger
som utgangspunkt for digital formidling
Et folkebiblioteks hovedoppgave
ses i stor grad fortsatt som å låne
ut litteratur i fysisk format, og å
være en fysisk møteplass. Men
biblioteket i dag trenger å være
mye mer enn dette. Covid-19 og
stengingen av alle folkebibliotek
viser oss dette med grell tydelig
het. Med dette som utgangspunkt,
samt at Bibliotekmøtet i
Haugesund ikke kunne gå av
stabelen som planlagt, har jeg
valgt å skrive om det planlagte
foredraget jeg skulle holdt på
konferansen til en artikkel.

SIRI VIKSE
PROSJEKTLEDER OG BIBLIOTEKAR

HAUGESUND BIBLIOTEK

S

iden bibliotekene ble stengt har
fagmiljø over hele landet mobilisert for å finne nye måter å drive
digital formidling. Jeg vil vise hvordan
det er mulig å gripe fatt i begrepet
«digital formidling» ved hjelp av
lokalhistoriske samlinger ved Haugesund folkebibliotek og nærme seg det fra
en ny vinkel, som også kan være aktuell
for mange folkebibliotek i dag.
En viktig distinksjon jeg velger å gjøre
er mellom formidling og tilgjengeliggjøring. Mens tilgjengeliggjøring her betyr å
gjøre det mulig for publikum å lese, se
eller høre kildene (eksempelvis digitalarkivet, søk i nasjonalbibliotekets kataloger på
nett), er formidling å fortelle en historie,
løfte frem en sak, en tekst eller et bilde (for

Illustrasjon til prosjektet Rederiarkivene – Haugesund (Tegnet av Steinar Iversen/Tada)

eksempel Nasjonalbibliotekets serie
«Historier fra samlingen»). Satt på spissen
kan vi si at det å gi ut en bok er tilgjengeliggjøring, arrangementene og bokbadene
gjort rundt utgivelsen er formidling.

Rederiarkivene – Haugesund

Utgangspunktet for foredraget og denne
artikkelen var prosjektet Rederiarkivene
– Haugesund. Prosjektet tok mål av seg
til å samle inn, tilgjengeliggjøre og
formidle arkiv etter rederier i Haugesund, både fysisk og digitalt. Med støtte
fra Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet og
Rederiforeningen i Haugesund ble det
samlet inn over 1000 hyllemeter
historiske arkiv. Det ble bygget en egen
fag- og forskningsavdeling på Haugesund folkebibliotek, og alle arkiv ble
ordnet, registrert og gjort søkbare i
bibliotekkatalogen og på egne nettsider
(mer informasjon om det fysiske
prosjektet finnes på rederiarkivene.no).
So far so good.
Men hvordan formidle denne typen
materiale? Privatarkiv er erfaringsmessig
ikke noe som springer av hyllene på
egenhånd. Og hvorfor fokusere så mye
tid og energi på denne typen materiale

som typisk hører mer hjemme i arkivinstitusjoner eller på museer?
For å svare på dette må vi først se litt
på byen Haugesund. Helt siden før
Haugesund fikk bystatus i 1854 har
sildefiske, sjøfart og maritime næringer
vært den viktigste inntektskilden til
kommunen. Ved å lete gjennom
kildemateriale har jeg identifisert over
300 store og små rederier med opphav i
Haugesund gjennom tidene. For en by
som i dag har rundt 37.000 innbyggere
er dette mye, og det taler til hvor viktig
sjøfartsnæringen har vært for å bygge
byen. Et kjent ordtak er også at «Haugesund e bygd på sildabein».
Hvis du søker på Haugesund på
Google får du vite at det er en by og en
kommune i Rogaland på vestkysten av
Norge. Du får også vite at Haugesund er
«home of the viking kings». Du får fort treff
på fotballklubben Haugesund og til og med
Preikestolen (som ikke ligger i Haugesund i
det hele tatt), men hvor er sjøfartshistorien
til Haugesund? Har «sildabyen» glemt hvor
den kommer fra? «Norges maritime
hovedstad» sies det, men hvorfor det?
Svarene ligger i den maritime historien, og
det er det dette prosjektet handler om.
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Spesialsamlinger

Neste aspekt vi må se på er samlingene.
Spesialsamlinger er ikke et spesielt
deskriptivt begrep i seg selv, det kan
romme veldig mye. Jeg bruker her
begrepet spesialsamlinger om lokalhistorisk forankrede samlinger, og helt
spesifikt om privatarkiv.
«Midt oppe i globaliseringen av de
små samfunn er kanskje det lokale
folkebibliotekets styrke at det nettopp er
lokalt, det befinner seg der hvor innbyggerne i lokalsamfunnet er – i nærmiljøet.
Og midt oppe i digitalisering av kilder og
fremveksten av virtuelle bibliotek kan det
være nettopp satsingen på lokalhistorie
som kan bidra til å styrke det lokale
bibliotek som institusjon».
Dette sitatet av Tone Moseid er for
meg like aktuelt i dag som for 19 år
siden. Et av de viktigste elementene for å
skape tilhørighet og identitet er kunnskap om egen historie. Samtidig er et
nøkkelelement for å klare å bygge opp et
folkebibliotek som en møteplass og en
arena for samfunnsdebatt, at publikum
kjenner en tilhørighet til arenaen.
Folkebiblioteket har muligheten til å være
et nav i miljøet rundt lokalhistorien;
bibliotekene kan gi tilgang til kildene,
veiledning i bruk av dem, og være et
møtested for lokallag og en arena for
arrangementer. Lokalhistorien tilfører
gjennom produksjon av bøker, musikk
og annet ressurser til lokalsamfunnet som
er med på å knytte oss sammen. Den er
sosialt viktig ved at den engasjerer
mennesker og organiserer nettverk, og
den er kulturelt viktig ved at den øker
kunnskapene om samfunnets historie.
I 1980 satte Kulturrådet ned et utvalg
som skulle utrede behandling av lokalhistoriske samlinger. De kom frem til at

folkebiblioteket var den institusjonen
som best kunne samle inn og formidle
denne typen materiale: «Dei bør samle
arkivmateriale og anna originalt tilfang frå
det lokale området, ut frå verneomsyn og
etter fast plan slik at liv og versemd i
lokalsamfunnet får best mogeleg dekning.»
(Kulturrådet 1980, s 10).
Dette innebar privatarkiv, billedmateriale, utgitt materiale og muntlig
historie. Det er altså ikke en ny tanke at
folkebibliotek samler og tilgjengeliggjør
slikt materiale. Det skal være sagt at
mange folkebibliotek i Norge har
lokalsamlinger som er mye eldre enn
dette. Og selv om 138 bibliotek
rapporterte at de har arkiver i sine
samlinger i 2018 (Bibliotekstatistikken
2018), er det ingen selvfølge at folkebibliotek aktivt samler inn og formidler
privatarkiv.

Privatarkiv

I 2018 stengte Haugesund folkebibliotek
midlertidig for restaurering. Et redusert
behov for bemanning i midlertidige
lokaler åpnet for at jeg kunne fokusere på
prosjektet som etter hvert fikk navnet
Rederiarkivene – Haugesund.
Byarkivet i kommunen hadde
gjennom mange år tatt imot eller
deponert for flere store privatarkiv etter
rederier fra Haugesund. Noen var
ordnet, andre var bare stuet inn på loftet
av rådhuset. Samtidig hadde kommunen
skrevet under en ny avtale om å overta
det største arkivet til nå fra en av byens
største redere. Til sammen utgjør disse
arkivene landets største samling av
rederiarkiv. De utgjør også en viktig del
av Haugesunds historie.
Privatarkiv er ikke lovregulert på
samme måte som offentlige arkiv. Selv om

de utgjør 50 % av vår samfunnshukommelse er ingen pålagt å samle inn, bevare
eller tilgjengeliggjøre slike arkiv. Å
prioritere arbeid med privatarkiv er derfor
vanskelig for offentlige institusjoner med
ofte pressede økonomiske rammer. Dette
gjelder både for byarkiv, museer og
bibliotek. Likevel hadde Haugesund
kommune klart å bevare mye privatarkiv,
og prosjektet ble til som et samarbeid
mellom byarkiv og folkebiblioteket.

Digital formidling

Med utgangspunkt i definisjonen av
formidling gitt tidligere blir digital
formidling en form for historiefortelling
som har potensiale til å nå mye lengre
enn bibliotekets og byens fysiske
grenser. Man er ikke lenger avhengig av
åpningstider eller betjening for å
formidle, materialet blir tilgjengelig for
alle, til enhver tid.
Jeg mener denne typen materiale er
en god kandidat til å teste grensene for
digital formidling. En av grunnene er at
den er full av saftige historier i en ofte
kjedelig innpakning. Privatarkiv verken
ser, høres eller lukter spesielt spennende,
det må sies, men denne typen arkiv er
gjerne mer brukt enn offentlige arkiver
(Arkivverket 2017).
«Verdien av lokale ressurser øker med
tilgjengeligheten» (Moseid 2001, s 35).
Innholdet i slike arkiv gir oss en vei inn
til å forstå samfunnet og oss selv som
offentlige arkiver ikke kan, på grunn av
informasjonstettheten, og kildematerialet de inneholder. Digital formidling tar
innholdet i arkivene ut av sin kjedelige
innpakning og kan gjøre den levende
uten rammene av grå arkivbokser eller
søknadsskjema.
For å utforske hvordan digital
formidling kan brukes til å knytte
sammen en by, samt levendegjøre slike
spesialsamlinger og lokalhistorien
generelt vil jeg se nærmere på et av
formidlingstiltakene som er en del av
prosjektet Rederiarkivene – Haugesund.

Sjøfartshistoriske vandringer

Haugesund folkebibliotek (Foto: Audhild Tjugen)
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Et av prosjektene som utvikles ved
Haugesund folkebibliotek og med
utgangspunkt i Rederiarkivene, er
sjøfartshistoriske vandringer.
Ideen går ut på å bygge opp en app
eller et digitalt verktøy for å formidle
arkivene og byens maritime historie «der
ute» i gatene. Flere museer og andre
institusjoner har gjort lignede ting

SPESIALSAMLINGER I BIBLIOTEK

tidligere. Prosjektet i Haugesund er
sterkt inspirert av Bergen Sjøfartsmuseums Maritime Byvandringer, en app
som lar deg følge fastlagte tematiske
ruter gjennom Bergen med telefonen.
Flere museer har også såkalte følgesapper som kan brukes mens man går
gjennom utstillingen i museet.
Vi ønsker å lage en følgesapp til
byens gater, hvor Haugesunds maritime
historie er med på å guide deg gjennom
gatene. Rederiarkivene er bare en av
kildene vi tenker å ta i bruk. I og med at
skipsrederne som fra 1850-tallet var
med å bygge opp byen fortsatt gjør seg
gjeldende i bybildet, for eksempel med
monumenter, offentlige bygninger,
industribygg og rederboliger, er det også
aktuelt å tenke at andre typer arkiver
kan være interessante som kilder;
• Byggesaksarkiv
• Digitalarkivet
• Digitalt museum
• Manntall
• Skipshistorie.net
• Maritimt museums skipstegningsarkiv
• Skriftlig utgitte kilder
Ved å sy sammen personhistorie,
arkitekturhistorie, billedmateriale og
samfunnshistorie kan vi tegne et levende
bilde av byen gjennom tidene. Vi kan
ved å bruke en app og knytte informasjonen til GPS-koordinater la mennesker gå på oppdagelsesreise i sin egen by.
Disse kildene kommer fra både arkiv,
museum og biblioteksektoren. Digitalt
er det slik mulig for tanken om ABM å
gjenoppstå, og formidle de historiske
kildene som én historie, heller en
fragmentert og delt. Dette er noe jeg
mener brukerne av alle de tidligere
ABM-institusjonene vil tjene på. Et
samarbeid om slike prosjekter vil øke
kvaliteten på alle formidlingstjenester.
Historiene kan leses inn og høres
mens man går, eller man kan velge å få
dem skriftlig. Kombinert med historiske
bilder og film, kan byens bygninger og
natur brukes til å levendegjøre byhistorien på en hittil ny måte. Et slikt
digitalt verktøy kan også tilrettelegges for
turister, og alle aldersgrupper. Ved å
oversette til andre språk kan man lage
underholdende vandringer som lar
besøkende se byen når som helst,
uavhengig av klokkeslett eller lommebok.
Ved å sette et aldersspenn på de ulike
vandringene kan man appellere til at de
blir brukt både i undervisning og til

fritidsbruk  det kan lages vandringer til
hele familien.
Slike vandringer vil ikke bare spre
kunnskap om byens røtter, de vil også
virke sosialt utjevnede samt kunne ses
som et folkehelsetiltak ved å få befolkningen opp av sofaen og ut på oppdagelsesferd i egen by!
Denne typen digital formidling er
noe som lett kan overføres til andre
byer, andre arkiv, og andre historiske
forutsetninger. Jeg mener utviklingen av
et slikt verktøy vil gjøre det mulig for
bibliotek (og museer og arkiv) andre
steder i Norge å ta tak i egen historie og
formidle utover det fysiske bibliotekrommet. Det vil være en tjeneste som
er helt i tråd med gratisprinsippet, og
man kan også bruke det som en måte å
trekke flere inn i biblioteket ved å enten
oppfordre til videre lesing, eller å sette
opp arrangementer som bygger på
innholdet i et slikt digitalt verktøy.

Aktiv formidling
– aktiv deltakelse

Det går også an å ta et slikt prosjekt
enda et skritt lengre. Innsamling av
muntlig historie har fått mer og mer
oppmerksomhet de siste årene. Prosjekter som memoar.no samler inn viktige
historiske beretninger som kan få stor
historisk betydning i fremtiden.
I en byhistorisk app kan det tilrettelegges for at publikum selv kan sende
inn egen historie om båter, steder, hus
osv. På denne måten kan et slikt digitalt
verktøy også fungere som en lavterskel
inngangsport til å samle inn muntlig
historie. Man kan åpne for at det er
mulig å sende inn sin egen historie til
appen, den kan spilles inn direkte på
egen telefon og lastes opp. Slik kan
arkivene og de historiske kildene vi
allerede har bli supplert med førstehåndsopplevelser, vår forståelse av egen
historie forbedres samtidig som publikum blir en aktivt skapende part i
historieskrivingen.
I en artikkel skrevet av Helle Riis
(2019) på bibliotekutvikling.no, er
tv-serien SKAM brukt som eksempel på
hvordan historiefortelling kan kombineres med digital formidling. Den
beskriver hvordan det er mulig å skape
engasjement ved hjelp av sosiale medier,
og ved å gi publikum en stemme og en
mulighet til å delta i fortellingen; «De
unge ønsker dialog, de ønsker å være aktive
deltagere i en historie, ikke bare passive

mottakere av en fiks ferdig fortelling.» Jeg
tror dette gjelder for flere enn ungdommen. Hvis vi ser på engasjementet (i alle
aldre) i sosiale medier når det gjelder
lokalhistoriske grupper er det grunn til å
tro at hvis publikum gis en mulighet til
å bidra, så vil de ønske den velkommen.

Digital formidling,
biblioteket og identitet

Det sies at man kan koble sammen to
personer fra hver sin ende av verden ved
hjelp av kun 6 ledd. I Haugesund vil jeg
påstå at det knapt trengs to ledd for å
koble hver og en av oss til sjøen, til
skipsfarten og til sjøfartshistorien.
Prosjektet Rederiarkivene – Haugesund
handler om mer enn tørre gamle
papirer. Det handler om mer enn
bevaring og tilgjengeliggjøring. Det
handler om å bygge identitet og en
tilhørighet til historien og til byen.
Det er viktig at vi gjør mer enn å
tilgjengeliggjøre kilder, vi må også
formidle, vi må gi historien et hjem
– og jeg mener folkebibliotekene er
ypperlige hjem for lokalhistorien. Det er
også viktig at vi tenker lenger enn
formidling i de fysiske lokalene i
biblioteket. Det er mulig å nå så mye
lengre, og å bruke plattformen til
bibliotekene til å knytte lokalsamfunn
sammen og slik gjøre biblioteket til en
sterkere og bedre samfunnsaktør.
Satsning på privatarkiv, samarbeid
mellom tidligere ABM-institusjoner og
digital formidling kan på denne måten
vise seg å åpne en ny formidlingsarena
for biblioteket.
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ha blitt endret eller man har funnet ut at
praktisk arbeide og bruk gjorde at man
endret praksis. Uansett, her er de grove
trekkene i smittevernveilederen. Som det
står i innledningen:
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«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller
på bibliotek, og rådene i denne veilederen

