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norsk bibliotekforening oppfordrar alle bibliotek 
og alle bibliotekvener og -brukarar til å vera med og feire 
biblioteka som følgjer oss frå vi startar i 1. klasse og heilt 
til vi går ut av universitetet. Mange stader går skulebi-
blioteka for lut og kaldt vatn, mens somme stader er det 
heldigvis både skule- og kommuneleiing som skjønar kor 
nyttig og bra skulebiblioteket er. Det er desse døma vi vil 
løfte fram, og syne kor viktige skulebiblioteka er for både 
å oppnå læringsmåla og for å gje ungane danning.

Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til 
nesten alle bibliotek i Noreg i 2020 utan å nemne co-
vid-19 og alt det der. I skrivande stund verkar det som at 
samfunnet leitar etter eit balansepunkt. Korleis kan vi 
utsetje oss for så lite smitte som mogleg, samstundes som 
samfunnet ikkje stoppar heilt opp igjen? Då bibliotek-No-
reg stengde ned, heilt utan sentrale påbod, snudde både 
Nasjonalbiblioteket og folke- og fagbiblioteka seg kjapt 
rundt. Korleis kan vi gje eit bibliotektilbod sjølv om dei 
fysiske dørene er stengde?

Vi har sett mange kreative løysingar på alle nivå, noko 
alle i bibliotek-Noreg kan vera stolte av. Vi har hatt be-
still-og-hent-bibliotek/takeaway-bibliotek og enorm auke 
i ressursane til e-bøker og e-lydbøker, Nasjonalbiblioteket 
forhandla fram mellombelse avtalar med forfattarar og 
forleggjarar for visning på nb.no og mange bibliotek har 
satsa både på rettleiing og anna formidling og arrange-
ment på nett.

Alt dette skal vi bruke Nasjonal bibliotekdag for å 
feire at vi har fått til. Men: vi skal òg bruke han til å hugse 
at det er ikkje pause frå politikken. No er det grunn til 
å frykte for at statusen til skulebiblioteka blir svekka i 
den nye opplæringslova. Marker bibliotekdagen over alt 
den 1. september, og bidra til å setje bibliotekpolitikk på 
dagsorden.

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil 
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Nasjonal bibliotekdag 2020

For femte år på rad skal Nasjonal 
bibliotekdag feires 1. september. 
Hensikten er å skape oppmerksomhet 
rundt bibliotek, og Norsk 
Bibliotekforening er initiativtaker.  I år 
er fokus rettet mot skolebibliotekene. 

www.norskbibliotekforening.no
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PENGENE OG LIVET
Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2020–2022

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling
med utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om økonomi.

Hva blir de økonomiske konsekvensene av koronakrisen? Hvor viktig er økonomisk 
trygghet for å leve et godt liv? Er økonomi et tema innen skjønnlitteraturen? Vil 
redusert privat forbruk redde verden fra klimakrise? Hvordan påvirker økonomi 
et lands evne til å takle kriser? Hva lærte vi av finanskrisen i 2008? Er økonomisk 
ulikhet demokratiets største utfordring? Hva skjer med velferds-Norge etter oljen? 
Hvordan påvirker økonomiske forhold partioppslutning og valgresultater? 

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som 
har avtale med bibliotek om arrangementer. Det kan eksempelvis søkes midler 
til foredrag, seminarer, debatter og forfattermøter. Tilskudd kan søkes til 
enkeltarrangementer eller til en serie arrangementer. Tiltakene kan formidles 
på biblioteket eller være nettbaserte.  Søkere oppfordres til å utforme en 
prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. Budsjett 
og finansieringsplan legges ved. Tiltakene kan gjennomføres ut året 2022. 

Stikkord: økonomisk sikkerhet, koronakrisens følger, barnefattigdom, brutto 
nasjonal lykke, likelønn, gjeldsøkonomi, økonomiske kriser, borgerlønn, 
delingsøkonomi, gig-økonomi, oljedrevet økonomi, finanskrisen, resesjon  

Eksempler på bokutgivelser: Kapitalen i det 21. århundre, Farvel, ting, Mamma 
er trygda, Økonomi forklart for min datter, Født til rikdom, Følelsen av forskjell, 
Det trengs en landsby, Endelig skal vi le, Pengeland, Bullshit Jobs, Fallitt: norske 
økonomiske kriser, Midlertidig ansatt, Folketrygdens framtid           

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

Søknadsfrist: 25. september 2020.

Tidsramme, søknadsfrist og innhold er noe korrigert i forhold til annonse
trykket i Bok og bibliotek nr. 2, 2020.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 40 85 33 70
E-post: oskar@frittord.no
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Ko ro na ens ut brudd i Norge star tet med en 
mas siv sten ging. Kir ker, bib lio tek, muse er 
og kon sert lo ka ler ble stengt. Man fikk knapt 
be sø ke syke fa mi lie med lem mer, bryl lup og 
ju bi le er ble ut satt, det var ikke len ger lov å 
gi sine nær mes te en klem der som man ikke 
bod de un der sam me tak.

At det var nød ven dig å sten ge for eks em pel 
ba rer og natt klub ber, hvor smit te hen sy net 
fal ler i takt med øken de pro mil le, er det ikke 
van ske lig å for stå. Men var det nød ven dig å 
sten ge bib lio te ke ne? Ville det ikke tvert i 
mot være vik tig å hol de dem åpne som en 
siste skan se for de mo kra tis ke ikke-kom-
mer si el le mø te plas ser og kil der til in for ma-
sjon, kunn skap og kul tu rel le opp le vel ser?

Rag nar Au dun son ten ker høyt om det te i en 
ar tik kel på side 42-43. I ste det for å sten ge 
– «Bur de bib lio te ke ne i ste det ha bi dratt 
gjen nom å opp rett hol de et nor malt so si alt 
rom i en tid der alt an net steng te», spør 
han. Et ter på klok skap er som kjent den 
mest eks ak te vi ten ska pen i Norge. Men 
Au dun son går ikke et ter på klok ska pens 
snus for nuf ti ge ærend. Han drøf ter i ste det 
åpent om bib lio te ke ne kun ne ha tatt rol len 
som of fent lig hets are na er i kri se tid: «Det 
kom mer nye pan de mi er og nye kri ser. 
Der for må bib lio tek fel tet dis ku te re 
er fa rin ger og lær dom mer med hen syn til 
bib lio te ke nes rol le i kri ser,» sier han.

Bib lio te ke ne for tje ner ros for at de raskt 
om stil te seg og etab ler te tje nes ter for både 
ut lån av fy sis ke me di er og nye di gi ta le 
for mid lings for mer. På den må ten ga de ald ri 
slipp på sam funns opp dra get. Men bib lio te-
ket er også, el ler kan skje først og fremst 
lo ka ler, mø te plas ser, et sted for bor ger ne å 
være - ale ne el ler sam men med and re. I 
skri ven de stund (slut ten av au gust) er det 
tall både i Norge og el lers i ver den som 
ty der på at det kan kom me en ko ro na fase 
nr 2, som kre ver til tak av den ty pen som ble 
inn ført i mars i år. Jeg hå per da at bib lio te-
ke ne li ke vel hol der åpne. Det vil selv sagt 
kre ve de fy sis ke be grens nin ge ne vi i dag 
kjen ner fra det all men ne smit te ver net, som 
fy sisk av stand, be grens nin ger på an tall 
men nes ker i et lo ka le, hånd hy gie ne og så 
vi de re. Men bib lio te ket vil da li ke vel være et 
so si alt mø te sted for blant an net de 
grup pe ne som er mest sår ba re for den 
om fat ten de steng nin gen vi så i før s te 
ko ro na fase.

Sviktet bibliotekene 
i koronaens første fase?

odd.letnes@bokogbibliotek.no
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Lydboktest
Lydbøker er i vinden, men hvilken lydboktjeneste skal du velge? Dagbladet har 
testet de tre norske lydbok- og eboktjenestene Storytel, Fabel og ebok.no. Mens 
Storytel og Fabel baserer seg på et månedlig abonnement på 179 kroner, der du 
hører på de lydbøkene du vil i perioden, er ebok.no basert på kjøp og nedlasting 
av enkelttitler. Selv om antallet titler varierer mellom appene, erfarer testpanelet 
at alle tjenestene har et greit utvalg. Utvalget er riktignok noe ulikt, siden 
tjenestene har avtaler med ulike forlag. 

Storytel er testens vinner. Søkefunksjonen er ryddig og oversiktlig, ifølge 
testpanelet. Det samme gjelder oversikten over ulike kategorier lydbøker du kan 
velge i. Du kan høre et kort utdrag fra boka før du velger å gå i gang med hele 
verket, og du får også mulighet til å laste ned lydbøkene i offline-modus. Det gis 
en kort skildring av hver bok. Testpanelet liker også muligheten til å bytte enkelt 
fra lydbok til e-bok. Du kan også sette bokmerke. Bøkene du har vært og hørt på 
legger seg automatisk inn i en «bokhylle». Alt i alt er Storytel den mest 
oversiktlige og brukervennlige tjenesten, mener testpanelet. 

Fabel framstår også som ren og ryddig. Den gir deg et utvalg kategorier - hvor 
hver kategori er delt inn i mange underkategorier på en ryddig og god måte. Her 
faller også søkefunksjonen i smak hos testpanelet. Den gir deg enten navn på 
titlene til forfatteren du søker på, eller selve tittelen om du søker på den. Ved valg 
av en tittel får du opp en skildring av boka, og informasjon om forfatteren og den 
som har lest inn lydboka. Bøkene kan lastes ned til offline-modus, og du kan selv 
velge å opprette og legge bøker inn i «bokhyller». Også her får du en god og 
oversiktlig app, med god tilgang på lydbøker, mener testpanelet.

Dagbladets testpanel er ikke videre begeistret over Schibsted-eide Ebok.no. 
Søkefunksjonen blir omtalt som rotete. I tillegg er en del bøker bare tilgjengelig 
på nettsida og ikke i appen. Dessuten er Ebok.no, i motsetning til konkurrentene, 
en app for kjøp og nedlastning av titler. Hva man foretrekker er smak og behag, og 
avhenger av hvor mange bøker man leser i løpet av en måned.  ■

Deltidsboom på Deichman
Oslo-bibliotekene trenger arbeidskraft, og lyste nylig ut ti faste stillinger som 
«biblioteksbetjenter» – alle med stillingsbrøker mellom 4 og 10 prosent, skriver 
Klassekampen.no. Det til tross for at nye stillinger i Oslo kommune ifølge byrådet 
skal utlyses som «hele, faste stillinger». Bård Støre er utdannet bibliotekar og har 
jobbet i Deichman siden 2010. Han forteller om en lang prosess for å oppnå 
høyere stillingsprosent, fra han begynte som tilkallingsvikar til han i år fikk en 
stilling på 80 prosent. Deichman-sjef Knut Skansen svarer: «I 2017 opprettet vi 
deltidsstillinger for å løse den langvarige utfordringen å få dekket nok helgevakter 
og sykefravær. Modellen vi valgte den gangen, var å ansette folk i lavere 
stillingsprosent. Jeg er av den oppfatning at dette ikke var et riktig grep. Men 
mange av dem som jobbet i de stillingene, har fått tilbud om høyere 
stillingsprosent». Ifølge Skansen er Deichman allerede i ferd med å gå bort fra 
modellen fra 2017.  ■

Harstads temauke
I august var det 75 år siden bombingen av Hiroshima og Nagasaki. Dette ble 
markert med temauke på Harstad bibliotek, med blant annet en liten utstilling av 
bøker, filmer og gratis materiell. «Gratismateriellet består blant annet av et 
info- og aktivitetshefte der folk kan lære å brette fredsfugler og fredslanterner og 
der man kan lese historien om Sadako Sasaki som overlevde atombomben, men 
senere ble syk av den radioaktive strålingen», forteller bibliotekar Anneli Claussen 
Tandy til Harstad Tidende (ht.no).  ■

Senja bibliotek 
med nye nettsider
Senja bibliotek lanserte sine nye 
nettsider med trådklipping og 
sprudlevann. «Målet var å gjøre 
nettsidene litt friskere, litt lettere å 
finne frem i, og at de i større grad 
viser mangfoldet av det bibliotek 
har å tilby», forteller bibliotekar 
Arne-Harald Steilbu til Folkebladet.
no. «Noe som er nytt, er en fane 
som heter «Vi tilbyr», og der er det 
enormt mye. Noe annet som er helt 
nytt, er fanen «Inspirasjon». Der får 
man blant annet opp nyheter for 
voksne, nyheter for barn, e-bøker, 
e-lyd-bøker, videre også bokblogger, 
bokpodcaster, omtaler i tillegg til 
tips om samisk og nynorsk 
litteratur». Steilbu avslutter med en 
aldri så liten nysgjerrighetsvekker: 
«Vi tilbyr også litterære turmål i 
Senja kommune: man kan gå på ni 
topper i kommunen og finne en 
litterær overraskelse».  ■

Studenter 
oppdaget 
sikkerhetshull
I april fant tre studenter ved NTNU 
et sikkerhetshull i Bibliofil. 
Utlånssystemet er i bruk ved 159 
biblioteker i Norge, og har registrert 
informasjon om 3,5 millioner 
lånere. Siden januar 2019 hadde 
blant annet navn, adresse, 
telefonnummer og personnummer 
vært tilgjengelig med kun enkle 
tekniske grep. Da biblioteket ble 
gjort oppmerksomme på 
studentenes funn, varslet de 
leverandøren Bibliotek-Systemer. 
De rettet feilen i løpet av litt over to 
timer. «Dette er en ekstremt vanlig 
sikkerhetsfeil, som man antagelig 
finner i veldig mange systemer som 
ikke har vært testet», sier Gisle 
Hannemyr, universitetslektor ved 
Universitetet i Oslo, til NRK Kultur. 
En gjennomgang leverandøren har 
gjort av systemene viser at ingen 
har utnyttet sikkerhetshullet.  ■

K L I P P A R K I V E T
NOTISER  I  BIBLIOTEK
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Hot Lips: I føl ge en norsk ar tik kel var no ten «Hot lips» en av de før s te jazz me lo di ene vi ble kjent med her hjem me. 
Tra di sjo nen fikk man ge spe si el le ut trykk vi re age rer på i dag. Kil de: New York Clip per 2.5.1891
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TOVE ANDERSSON 
journalist

Al le re de på 1800-tal let opp tråd te 
svar te ame ri ka ne re på nors ke 
sce ner, som mu si ke re og 

blackface-ko mi ke re. De ble møtt med 
en blan ding av fa sci na sjon og for akt, 
lov ord og lat ter lig gjø ring. 

«Char le ston i Grukkedalen» (Na sjo-
nal bib lio te ket 2019) er et tids do ku ment 
og en dok tor av hand ling mel lom 400 
il lust rer te si der som brin ger et glemt 
ka pit tel i norsk mu sikk-, kul tur- og 
me die his to rie fram i da gen, og set ter 
nå ti dens ig no ran se i et nytt lys.

Or det man tvi hol der på
Det er in gen hem me lig het at det al le re de 
for over 40 år si den ble fast slått at or det 
«ne ger» har en ne ga tiv kon no ta sjon. Med 
and re ord: Det er gan ske 1950-ish. 

 «I al min ne lig het fore trek kes nå ofte 
be teg nel sen af ri ka ner el ler svart iste den-
for ne ger som opp fat tes som ra sis tisk og 
ned set ten de.» (Kunn skaps for la get anno 
-82)

N-or det i so si a le me di er
I 1963 holdt Martin Lu ther King Jr. sin 
be røm te «I have a dream»-tale og bruk te 
or det «negro» 15 gan ger. «…the Negro 
is the vic tim of the un speak able hor rors 
of po li ce bru tal i ty.»

En manns al der et ter den sto re 
bor ger ret tig hets mar sjen mot Washington 
D.C. duk ker de bat ten opp, igjen og 
igjen, en re pe ti sjon av de sam me ar gu-
men te ne, både i so si a le me di er og i avi ser. 

Ven nen, for fat te ren James Baldwin, 
syn lig gjør pro ble met.

«I am not your negro». Det te er 
tit te len på den bril jan te fil men som ble 
vist på film fes ti va ler og ki no er i 2017 og 
se ne re norsk tv.

«De treng te oss til å plukke bom ull, 
men nå vil de bli kvitt oss som de gjor de 
med in dia ner ne», sier James Baldwin 
(1924–1987) i do ku men ta ren. Fil men 
er et kraft fullt es say over af ro ame ri ka ne-
res his to ris ke vir ke lig het, og te ma tik ken 
er sta dig bren nen de ak tu ell. 

Det hand ler om en nær for tid som 
kan vir ke så fjern at den er rys ten de. 
Her for søk te James Baldwin å for tel le 
his to ri en om USA gjen nom tre be røm te 
bor ger ret tig hets for kjem pe re: Medgar 
Evers, Mal colm X – og Martin Lu ther 
King Jr. 

Med hit til upub li ser te teks ter, 
til gang på brev, ar kiv fo to gra fi er, film- og 
ny hets klipp har re gis sør Raoul Peck, en 
tid li ge re New York taxi-sjå før fra Hai ti, 
for met fil men som også in ne hol der 
au ten tis ke sce ner med po li ti vold, 
re kla me på den per fek te 50-tallsfamilien 
og klipp fra pro test mar sjer som veks ler 
mel lom svart-hvitt og far ger. Baldwin 

Da jazzen  
kom til Norge  
kom n-ordet

DA JAZZEN  KOM TIL NORGE  KOM N-ORDET  I  BOK
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selv kom men te rer ame ri kans ke ste reo ty-
pi er og får stå en de ap plaus av de hvi te.

«Jeg ikke en nig ger,» sier han. «Jeg er 
en mann ... Hvis jeg ikke er en nig ger 
og du opp fant ham, må du finne ut 
hvor for. Og frem ti den for lan det er 
av hen gig av det, om det er i stand til å 
stil le det spørs må let.» 

Pip pi
Hos oss har avis opp slage ne også hand let 
om n-or det, om vol de li ge ar res ta sjo ner, 
po li ti grep med fa ta le kon se kven ser, 
ra sis me og hver dags ra sis me, men mest av 
alt har det opp rørt folk at or det «ne ger» 
ble er stat tet i fle re bar ne bø ker- og fil mer.

«Jag ogillar allt indelande av människor 
efter nationer och ra ser.» (Ast rid Lindgren 
i et in ter vju 1970 tryk ket i Ex pres sen.) 

I Sve ri ge tok SVT ini tia tiv til å fjer ne 
or det fra fil men om Pip pi Langstrømpe. 
Bar ne ti men gjor de det sam me. Det 
kok te i kom men tar fel te ne. Både 

bar ne psy ko lo ger og språk pro fes so rer 
fikk ut ta le seg. I 2002 gikk pro fes sor 
i nor disk språk vi ten skap, Finn-Erik 
Vinje (f.1936), ut i me dia og ut tal te: 
«Det er tra di sjon i Norge for at or det 
ne ger ikke er dis kri mi ne ren de.» Vi grid 
Lei ka fra Norsk Språk råd hev det:

«Ne ger er et nøy tralt ord på norsk.»
I Sve ri ge ble «ne ger kon gen» til 

Söderhavskung på Kurrekurreduttön.
Ast rid Lindgrens dat ter, Ka rin 

Ny mann, skrev et for ord til Pip pi- 

bøke ne som for kla rer hvor for or det 
«ne ger kon ge» ble brukt. Ti år se ne re 
ut tal te hun til VG: «Jeg voks te opp i en 
an nen ver den, da det bare fan tes hvi te 
men nes ker i Sve ri ge, og det var langt, 
langt til and re folk. I de se ne re år har jeg 
i min be skyt te de ver den tenkt at det der 
n-or det, det er jo bare et ord som 
til hø rer his to ri en, det kan vel få stå 
igjen? Men der har jeg end ret meg nå, 
for det er dess ver re et ord som bru kes 
i dag. Det ska der, og da kan vi gan ske 
en kelt ikke be hol de det i Pip pi-bø ke ne.»

Det var imid ler tid ikke slut ten på 
de bat ten.

Den 10.oktober 2017 ble or det 
fun net av læ rer Ma rit Win næss-Hu se by 
på Kam pen sko le i norsk bo ka «Lek med 
ord» (Asche houg for lag) hvor norsk ele-
ver skul le finne or det som ikke pas set 
inn: Gås, høne, hane el ler ne ger?

Boka ble først ut gitt i 1980 og 
tryk ket opp på nytt.

Styr manns vals: Møte mel lom den hvi te mann og syd havs pike ro man ti-
sert (Bart nes for lag 1930-åre ne)

BIBLIOTEK  I  DA JAZZEN  KOM TIL NORGE  KOM N-ORDET
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– Slike ord skal ikke fore kom me 
i våre ut gi vel ser, og vi be kla ger sterkt at 
vi har slup pet gjen nom den ne svært 
uhel di ge opp ga ven, sier re dak sjons le der 
Gro Schaa thun i Asche houg Un der vis-
ning til NTB.

Og igjen: På en sko le i Telemark ble 
ele ve ne bedt om å teg ne en strek mel lom 
en mørk per son og or det «ne ger». Og 
igjen: I en opp ga ve i 2020 un der 
ko ro na-hjem me un der vis ning. 

I Norsk Ety mo lo gisk Ord bok 2014 
har Yann de Caprona for klart «På fle re 
språk fikk or det ne ger be tyd nin gen “svart 
sla ve” og der med opp fat tes det of test svært 
ned set ten de, sær lig hvis brukt av hvi te 
per so ner, og må unn gås.» 

Man nen bak selv bio gra fi en «Det löser 
sej», mu si ke ren Ja son Tim buk tu Diakité, 
for tel ler om sist han ble ut satt for n-or det 
i «En drå pe mid natt – en fa mi lie bio gra fi».

Det var på åpen gate i Tøns berg et ter 
at han had de holdt kon sert. Det var 

len ge si den han had de blitt om talt med 
det or det på den må ten, og så åpent, 
for tal te han se ne re i talk sho wet Skavlan.

«Når jeg har blitt kalt «N-or det» har 
min re ak sjon all tid vært å skri ke, gråte 
el ler slåss. Men jeg er mye bedre på å 
skrive enn jeg er på å bru ke knytt ne-
ve ne, så jeg har fått mye ju ling opp 
gjen nom åre ne.» (Tim buk tu)

Hvor blå ser vin den?
En kel te opp fat ter kri tik ken som en 
inn skrenk ning av yt rings fri he ten og 
uti dig inn blan ding i språket, men 
i Norsk Språk råd har vin den skif tet. 
Kon klu sjo nen kan man lese på Språk rå-
dets nett si de un der «ne ger», av snit tet 
«sen si ti ve» ord.

«Det har vært vik tig for Språk rå det å 
un der stre ke at vi ikke har som opp ga ve 
å for by ord. Der for har det nøy tra le 
per spek ti vet kan skje vært hev det vel 
sterkt inn imel lom. Det fin nes man ge 

gra der av sen si ti vi tet, og rå de ne va ri e rer 
og bør va ri e re fra ord til ord. Det er 
vik tig å un der stre ke ny an se ne.»

Språk rå det er ty de li ge på at de ikke 
kan be stem me om folk skal bru ke 
«pene» el ler «styg ge» ord, men opp ford-
rer til to le ran se beg ge vei er. 

«Det er et fak tum at or det ne ger 
(i mot set ning til det klart ne ga tivt 
lad de nig ger) tid li ge re ble brukt nøy tralt 
i norsk, både av folk flest og ikke minst 
av dem som var sær lig opp tatt av like 
bor ger ret ter for alle. Det te var van lig 
i alle fall til uti syttiåra, så man ge er 
opp vokst med en slik språk bruk. Det er 
nok urea lis tisk å vente at alle eld re 
men nes ker skal skjøn ne hvor be tent 
or det er blitt.» 

Språk rå det pre si se rer at det te må 
le ses som et råd mot å bru ke or det ne ger, 
med en til leggs opp lys ning om at ikke all 
bruk av or det nød ven dig vis er ment 
ned set ten de.

W . Foster: “Dan se ren Wal ter Foster ble født i Nord-Ca ro li na 
i 1879 og etab ler te seg i Eu ro pa fra 1904, hvor han også 
gif tet seg med en ne der len der” . Tryk ket frøste gang i BT 
17 .10 .1892
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Hvem har de fi ni sjons ret ten?
– Jeg de fi ner te meg først som «ne ger», så 
«far get», så «svart», sier Chuck D fra 
ban det Pub lic Ene my i fil men «James 
Brown – Mr. Dynami te»

En del af ro ame ri ka ne re har valgt å 
be nyt te or det «ne ger» i den of fent li ge de bat-
ten, både i USA og i Norge. Også fle re 
or ga ni sa sjons navn in ne har or det «negro». 
Vi har hørt det på NRK-pro gram met 
Mi gra po lis i Norge, der svar te har valgt å 
fylle or det med stolt selv be visst het og har 
de fi nert seg selv som «ne ger». Vi har ennå 
ikke om talt or det «me la nin rik», et gan ske 
nytt ord i Norge, men duk ker opp i 30 år 
gam le bø ker om an ti ra sis me fra USA. Om 
det vil feste seg i Norge vil ti den vise.

His to ri en om da jaz zen kom til Norge 
– og bil de ne i «Char le ston i Grukkeda-
len» – for tel ler både om mu sikk gle de og 
om ra sis me.  Mot den ne bak grun nen kan 
det som av vi ses som «po li tisk kor rekt het» 
av en kel te, få aka de misk tyng de.

Ne ger på Kunn skaps for la get 
-82:
– I al min ne lig het fore trek kes nå ofte 
be teg nel sen af ri ka ner el ler svart 
iste den for ne ger som opp fat tes som 
ra sis tisk og ned set ten de. 

Ne ger på www.sprakrad.no: 
«Folk bør ten ke seg om før de 
bru ker slike sen si ti ve ord  
(kil de: www.wikipedia.org/wiki/ne ger)

Af ri ka ne re i Afri can Youth:
Opp fat ter or det «ne ger» som ned-
verdi gen de og re spekt løst

Ne ger på www.ordnett.no:
-en, -e -gre per son som til hø rer el. 
stam mer fra den mørk hu de de 
be folk ning i Af ri ka syd for Sa ha ra; 
far get; sort; (i sm. lig nen de uttr.) brun 
(ɔ: solbrunet) som en ne ger / ar bei de 
som en ne ger slite hardt (eg. ‘som en 
ne ger sla ve’) 
Etym.: sp.; portug. el. ital. negro eg. 
‘sort’, lat. Ni ger

Om noen le ter et ter po si ti ve 
sam men hen ger der or det blir  
be nyt tet, le ter de for gje ves i Ne ger 
i Norsk riks måls ord bok:

«negerarbeide, negerdriver, 
ne ger han del, negerhater, negerlyn-
sjing, negerpakk, ne ger plan ta sje, 
ne ger sla ve, ne ger tje ner, bladneger, 
haleneger.»

Bok co ver «Char le ston i Grukkedalen»
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  Nå kan du lese Bok og Bibliotek som 

DIGITALUTGAVE 
på PC, nettbrett eller mobil

digitalutgave.bokogbibliotek.no



Nå er biblioteket i Klæbu en del av Trondheim folke bibliotek:

Fra bygda 
til byen

Stolte. Hege Lundeby og  
Ole-Johan Berge 
i biblioteket i Klæbu, 
et romslig, lyst og 
luftig bibliotek med til 
sammen 16.000 bøker.
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HARALD VINGELSGAARD 
journalist

Bib lio te ket i Klæ bu var stort i et 
lite byg de sam funn. Nå er sam me 
bib lio tek lite i en kjem pe stor by. 

Klæ bu kom mu ne med sine 6.200 
inn byg ge re ble slått sam men med 
Trondheim kom mu ne i ja nu ar i år. 
Byg de sam fun net Klæ bu ble en by del 
i Trondheim. Bib lio te ket ble et by dels-
bib lio tek i Trondheim fol ke bib lio tek. 

– Sam men slåin gen gir oss flest 
for de ler, men også noen ulem per. Det 
sier bib lio tek med ar bei der Hege Lun-
de by som har ar bei det i bib lio te ket 
i Klæ bu i man ge år, og Ole-Jo han Ber ge 
som be gyn te som av de lings le der der 
i ja nu ar i år, et ter sam men slåin gen.

Vi mø ter dem i bib lio te ket i tred je 
eta sje i Kul tur hu set midt i Klæ bu 
sent rum. Der har de lyse og luf ti ge 
lo ka ler med man ge sto re vin du er, og der 
er det høyt opp un der ta ket. Bib lio te ket 
rom mer 16.000 bø ker. 

– Da vi skul le bli en del av Trond-
heim fol ke bib lio tek, måt te vi gå over fra 

bib lio tek sy ste met Mikromarc til 
Bib lio fil. 

Det ga svært mye eks tra ar beid.
De måt te blant an net lime nye 

strek ko der på alle de 16.000 bø ke ne, 
for di de to sy ste me ne ikke var kom pa-
tib le på alle om rå der. 

Ved over gan gen til Trondheim 
fol ke bib lio tek måt te de også ka te go ri se re 
bø ke ne litt an ner le des, spe si elt fag bø-
ke ne og bar ne bø ke ne.

Let te re og ras ke re
Bib lio te ket i Klæ bu kan skaf fe bø ker 
ras ke re og let te re til sine lå ne kun der nå, 
når bib lio te ket er en del av den kjem pe-
sto re bok ba sen til hele Trondheim 
fol ke bib lio tek. Bi ler med bø ker kjø rer 
hver dag fra ho ved bib lio te ket og ut til 
alle by dels bib lio te ke ne i Trondheim. 
Tid li ge re fikk de inn lån te bø ker bare to 
da ger i uka.

Nå hå per de på mer ut lån.
Før var Hege Lun de by an satt 

i Klæ bu bib lio tek. Nå er hun an satt 
i Trondheim fol ke bib lio tek, av de ling 
Klæ bu og By åsen. Hun og de tre and re 
an sat te i Klæ bu er med and re ord en del 

av den nye av de lin gen som rom mer 
by dels bib lio te ke ne både i Klæ bu på 
By åsen. An tall års verk i Klæ bu bib lio tek 
var 2,1, det blir in gen end rin ger på 
det te.

Stort fag mil jø
– Ved over gan gen til Trondheim 
fol ke bib lio tek er vi blitt en del av et 
stort fag mil jø. Det er en for del. Vi 
ut veks ler er fa rin ger, de ler tips og råd, 
un der stre ker de.

Men det tet te og nære mil jø et blant 
med ar bei der ne i Klæ bu bib lio tek, med 
fel les mø ter om fre da ge ne, det er 
his to rie. De an sat te de les nå på to 
av de lin ger – by dels bib lio te ke ne i Klæ bu 
og By åsen. Der for mø tes de ikke så ofte 
len ger. 

Hege Lun de by job ber mye over for 
bar ne ha ge ne.

– Vi i Klæ bu har fått lov til å 
be hol de vårt vel lyk ke de pro sjekt som er 
ret tet mot bar ne ha ge ne. Det te pro sjek tet 
star tet vi for 12 år si den. 

Bib lio te ket set ter sam men bok kas ser 
til 11 bar ne ha ger. Dis se kas se ne byt tes 
ut tre gan ger i året.

Skanning. 16 .000 bøker måtte skannes en 
ekstra gang da biblioteket i Klæbu ble en del av 
Trondheim folkebibliotek .

Hjerte. En bok brettet 
i hjerteform og satt 
opp på utstilling 
øverst på en reol 
i biblioteket i Klæbu .

Fusjon. Avdelingsleder Ole-Johan 
Berge i bydelsbiblioteket Klæbu 
som ble en del av Trondheim 
folkebibliotek i januar i år.
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– Når jeg byt ter ut dis se kas se ne, 
hol der jeg le se stund for bar na i bar ne ha-
ge ne. Det te kom mer jeg til å fort set te 
med, sier Hege Lun de by.

Selv rå de ret ten
Selv rå de ret ten for svant da bib lio te ket 
i Klæ bu ble en del av Trondheim 
fol ke bib lio tek.

– Vi har mis tet litt kon troll på 
inn kjøp av bø ker, sier Lun de by. 

Før kjøp te de inn bø ker selv, og 
had de bedre over sikt over nye bø ker. 
Nå blir alle bø ke ne kjøpt inn ved 
ho ved bib lio te ket, som også re gist re rer 
alle bø ke ne. Der et ter kjø res bø ke ne 
i kas ser ut til by dels bib lio te ket i Klæ-
bu, hvor de set tes i hyl le ne og er kla re 
for ut lån. Det te fri gjør tid til for mid-
ling.

I Klæ bu sat ser de på ar ran ge men ter. 
Det kom mer de fort satt til å gjø re. 
Her et ter blir man ge ar ran ge ment styrt 
sen tralt, med fel les opp legg for fle re 
by dels bib lio tek. Klæ bu kom mer til å 
fort set te med egne ar ran ge men ter, med 
lo ka le kref ter fra Klæ bu – i til legg til 
fel les ar ran ge men te ne. 

Blir mer åp ent
Klæ bu fol ke bib lio tek var ikke mer åp ent. 
Klæ bu kom mu ne had de ikke råd til å 
inn fø re mer åp ent bib lio tek. 

– Vi skal bli et mer åp ent bib lio tek 
i lø pet av året 2020.

Der med skal lå ner ne kun ne bru ke 
bib lio te ket i Klæ bu fra klok ka 7 om 
mor ge nen til klok ka 23.00 om kvel den, 
alle da ger. Hver en kelt lå ner log ger seg 
inn ved å skanne lå ne kort el ler ap pen 
Bib lio fil, og ved å bru ke pin ko de. Det te 
blir et til bud for per so ner over 15 år.

Et ter sam men slå ing med Trondheim 
får bib lio te ket i Klæ bu seks ti mer eks tra 
åp nings tid i lø pet av uka. 

Bib lio te ket i Klæ bu fikk naturlignok 
en svært dår lig start, for di det var stengt 
i over to må ne der på grunn av ko ro na-
kri sa. De hå per på å være i nor mal drift 
til sko le start høs ten 2020.

Klæ bu ble en by del i Trondheim 
i ja nu ar i år. Klæ bu kom mu ne ble ikke 
slått sam men med Trondheim kom-
mu ne over nat ta.  Ar bei det med å 
over fø re Klæ bu bib lio tek til Trondheim 
fol ke bib lio tek star tet tid lig. Der for var 
det mes te på plass ved nytt år, da 

kom mu ne ne ble slått sam men. 
I av ta len mel lom Klæ bu og Trond-

heim står det klart og ty de lig at Klæ bu 
skal be hol de sitt bib lio tek. 

Blir bib lio te ket i Klæ bu lagt ned? 
Spørs må let ble stilt av man ge i Klæ bu 
i for bin del se med kom mu ne sam men slå-
ing. Klæ bu er et lite og over sikt lig 
byg de sam funn hvor lå ne kun de ne 
en ga sje rer seg i bib lio te ket. 

Av stan den fra Trondheim sent rum 
og ut til Klæ bu er på en måte mye 
leng re, enn av stan den den and re vei en 
inn til byen. 

– Man ge som bor i Trondheim har 
ald ri vært i Klæ bu, fast slår Lun de by.

Av de lings le der Ole-Jo han Ber ge og 
bib lio tek med ar bei der Hege Lun de by 
kan be ro li ge fol ket i Klæ bu.

Trondheim fol ke bib lio tek sat ser 
på sine by dels bib lio tek. Det er be vist 
i prak sis man ge gan ger de se ne re åre ne. 

– Trondheim fol ke bib lio tek skal ikke 
leg ge ned bib lio te ket i Klæ bu, sna re re 
tvert imot. Vi skal sat se på bib lio te ket i 
Klæ bu i frem ti den, sier av de lings le der 
Ole-Jo han Ber ge og bib lio tek med ar bei-
der Hege Lun de by.
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Er det grenser for kven  
som skal få møtast  
på biblioteket?

Alle illustrasjoner er skjermbilder 
fra noen av innleggene som gikk på 

www.bokogbibliotek.no i vår .
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I vår har debatten gått høgt om det, etter at  
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) ville  
låne lokale av Deichman. 

MARIA PILE SVÅSAND 
journalist

My kje av nett si de ne til Bok og 
Bib lio tek har dei siste månadane 
dreia seg om éin ting: De bat ten 

kring SIAN sitt planlagde års mø te i 
lo ka le leigd på Deich man Ma jor stua. 

Bib lio tek sje fen sa ja. Det pro tes ter te 
professorar, dei til set te og ein god del av 
folk flest på so si a le me di um mot. Så sa 
bib lio tek sje fen nei i siste li ten, med 
grunngjeving i sikkerheitssituasjonen. 
Motstandarane var gla de, SIAN-leia ren 
kjen te seg knebla. Kort tid et ter på fekk 
han li ke vel ein talarstol på Deich man, 
då han var in vi tert (som einaste i det 
offentlege pro gram met) til å snakke 
un der eit ar ran ge ment av Selv sten dig-
hets par ti et. Det vart av lyst på grunn av 
ko ro na si tua sjo nen, men de bat ten gjekk 
vidare.

I ord skif tet som har følgt, er ueinig-
heitene man ge. Er ytringsfridomen 
ab so lutt i bib lio te ka, el ler går gren sa ved 
ein or ga ni sa sjon der leia ren er dømd for 
hatytringar, el ler der innhaldet vert 
opp levd som ra sis tisk? Skal om sy net til 
til set te som kjen ner seg støtt og trua av 
ein anti-mus limsk or ga ni sa sjon gå føre 
ytringsfridomen til den anti-mus lims ke 
or ga ni sa sjo nen? Kva gjer det med ryk tet 
og truverdet til bib lio te ket når den ne 
ty pen organisasjonar bru kar det til sine 
ar ran ge ment? Og kva skjer med re dak-
tør an sva ret til biblioteksjefane når dei 
leiger ut lo ka le til eks ter ne aktørar? 

Forkasteleg
Fleire av dei som mei ner SIAN må få 
sleppe til på bib lio te ket le ner seg på at 
lova sei er at ytringsfridomen er for alle, 
så len ge dei held seg innanfor lov ver ket. 
På spørs mål om han har endra syn i 
lø pet av de bat ten, svarar bib lio tek sjef på 
Deich man, Knut Skan sen, det te:

– Spørs må let føreset at det te handlar 
om kva bib lio tek sje fen mei ner, og at det 
er eit stort hand lings rom for bib lio tek-
sje fen. Eg har stilt spørs mål ved rea li te-
ten i eit slikt hand lings rom ut frå 
lov ver ket. Anine Kier ulf (ju rist og 
eks pert på ytringsfridom red.anm) 
peiker i eit in ter vju med Bok og 
Bib lio tek på det same: at ein ikkje kan 
nek te nokon til gang med å vise til lova. 
Eg har heile tida meint og mei ner 
framleis at ytterleggåande organisasjonar 
av den ne ty pen forfektar meiningar som 
er forkastelege, men det le gi ti me rer 
sann syn lig vis ikkje at ein bib lio tek sjef 
kan ved ta ei ge ne rell ute sten ging. 

Men det er ikkje motstandarar som 
Jo ron Pihl og Rag nar Au dun son med 
på. Dei mei ner biblioteksjefane har 
moglegheit til å seie nei til grup per som 
står for det mot set te av det bib lio te ket 
står for, då ytringsfridomen deira står i 
strid med bibliotekslova. 

– Eg trudde nes ten ikkje det var 
sant, og opp lev de det som vel dig i strid 
med det som er bib lio te ket si kjerne-
verksemd og verdiar, fortel pro fes sor 
eme ri ta ved Os lo Met, Jo ron Pihl, om 
re ak sjo nen då ho fekk høy re om det 
planlagde SIAN-års mø tet på Deich man. 

Re ak sjo nen vart til det fyrs te 
de batt inn leg get (i Klas se kam pen og så i 
Bok og Bib lio tek) i mai, og startskotet 
for de bat ten som følgde.  Pihl gjekk 
hardt ut mot Deich man, som let fi li a len 
på Ma jor stua vere are na for års mø tet til 
den is lam kri tis ke or ga ni sa sjo nen. De bat-
ten har over ras ka ho.

– Eg had de trudd det ville vere 
lettare å vere einige om at bib lio te ka skal 
vere ra sis me fri sone. Eg er over ras ka over 
kor sterk vil jen til å be skyt te rasistar og 
nynazistar sin ytringsfridom er, når den 

samstundes går ut over til set te og 
brukarar sine rettar, sei er ho.

In klu de ring ver sus 
ytringsfridom
Pro fes sor Rag nar Au dun son mei ner 
biblioteksjefane står i ein po si sjon der 
bib lio te ket si lov på lag te rol le som 
in klu de rings are na og formidlar av 
kunn skap må vegast mot besøkande 
organisasjonar sin ytringsfridom.

– Det skal sjølvsagt vel dig my kje til 
før ein nek tar ein or ga ni sa sjon i si vil-
sam fun net å bru ke bib lio te ket. Vil dei 
de mon stre re på tor get er sikkerheita det 
einaste om sy net til om dei får lov el ler 
ikkje. Men på bib lio te ket er det meir, 
dei må også ta om syn til kva konse-
kvensar det får for rol la dei har for å 
fremje kunn skap og li ke verd, in te gre ring 
og in klu de ring. Det går imot det te å 
opne for  nokon som mei ner nokre 
grup per ikkje høyrer heime i det nors ke 
sam fun net, sei er han.

For han er det om sy net til bib lio te-
ket si sam funns rol le som er det vikti-
gaste i saka, ikkje ber re til dei til set te og 
om nokon kjen ner seg krenka. I eit 
de batt inn legg ber Au dun son også om at 
biblioteksjefane tek stør re del i offent-
legheita. 

– Eg trur biblioteksjefane treng ei 
grundigare og meir ny an sert re flek sjon 
over kva rol la som offentlegheitsinstitu-
sjon inneber, og kva den skal vere i uli ke 
kon teks ter.

Jo ron Pihl mei ner biblioteksjefar 
skyv jus sen og ytringsfridomen fram for 
seg i den ne ty pen avgjerder.

– Bib lio te ka bør ta eigne avgjerder, 
ikkje ber re lene seg på ju ri dis ke vurderin-
gar. Det te er også biblioteksfaglege og 
po li tis ke vurderingar. Jus sen er uan sett 
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open for tol king, Det vert tydeleg i 
de bat ten. Alle er einige i at biblioteksje-
fane har re dak tør an sva ret, men ein er 
ueinig om korleis dei forvaltar det. 
Ver di spørs må let er om kvar lo ja li te ten skal 
lig ge. Biblioteksjefane si lo ja li tet bur de jo 
lig ge hos bib lio te ket sjølv, hos dei til set te 
brukarane, og at det er eit de mo kra tisk 
rom for dei. Den bur de ikkje lig ge hos 
nokon som eks pli sitt spreier hat og 
ra sis me, men det er det som skjer når 
ytringsfridomen som prin sipp er det som 
går fram for alt anna, sei er ho. 

Det sto re spørs må let endar opp med 
å vere om ytringsfridomen er ab so lutt, 
all tid, el ler om re dak tør an sva ret til 
biblioteksjefane gir dei moglegheit til å 
nek te nokre ytringar i bib lio te ket. 

– Sen tra le aktørar set ytringsfridom 
fram for alle and re prin sipp, også når den 
vert brukt til å spreie hat og å av gren se 
and re sin ytringsfridom. SIAN spreier 
hat mot muslimar, om dei får gjere det 
på bib lio te ket, er det truande mot 
mus lims ke brukarar og til set te sin 
biblioteksbruk og ek si stens, og det 
avgrensar deira ytringsfridom. Då vi ser 
det seg at for sva ret for ytringsfridom i 
den ne saka er par tisk, det blir eit for svar 
for rasistar og nynazistar på be kost ning 
av in di vid og grup per som er of fer for 
deira hatytringar og trugsel, til dømes 
muslimar, seier Phil.

Vanskeleg utleige
No er bib lio te ka opne att et ter ko ro na-
sten gin ga, og me dan klo ro fyl let for svinn 
frå trea, vert bibliotekstimeplanane fylt 
opp. Skal det vere rom for at organisa-
sjonar som er ut talt kri tis ke og skep tis ke 
til grup per i sam fun net, skal få bru ke 
bib lio te ka til sine ar ran ge ment? Det er 
det sterk ueinigheit om.

Eg har be gynt å hel le mot at 
bib lio te ka kan skje ikkje bør la and re 
aktørar drive opne ar ran ge ment i deira 
lo ka le, sei er Vi dar Lund, som i lø pet av 
de bat ten fekk tit te len lei ar for Norsk 
Bib lio tek for en ing.

For å ut dju pe de ler han biblioteksar-
rangement i tre: Bib lio te ket sine eigne 
ar ran ge ment, der dei in vi te rer gjes ter og 
har an sva ret for innhaldet. I til legg er 
det opne ar ran ge ment der and re aktørar 
er arrangørar, noko man ge bib lio tek har 
lan ge tradisjonar for, med til dømes 
ar ran ge ment av historieforeiningar el ler 
mål la ga. Den tred je va ri an ten er lukka 
ar ran ge ment av eks ter ne aktørar, der 
bib lio te ket står for utleige av lo ka le til 
eit møte el ler anna for spe si elt in vi ter te. 

– Eg opp le ver at nokre snakkar litt 
for bi kvarandre i de bat ten. Eit ar ran ge-
ment er ikkje all tid eit ar ran ge ment. Det 
er ikkje så en kelt at nokon ber re kjem til 
lo ka let og held ar ran ge men tet dei har 
av ta le om. Det har vore prak sis man ge 
stader, men det bør ein kan skje ikkje 
fort set te med, sei er Lund.

Han er ty de lig på at bib lio te ka må ta 
an svar for det som skjer hos dei.

– Kan skje må ein be hand le arrangørar 
ulikt, om ein opp le ver at nokon ikkje er 
til å sto le på, og til dømes re kla me rer for 
eit ar ran ge ment til tross for at det var 
av talt å vere eit lukka med lems mø te. Ein 
må vur de re om ein treng eks tra folk på 
jobb i til fel le det vert bråk, el ler om ein 
skal kon tak te po li ti et. 

Her ser han eit skilje mel lom dei to 
omdis ku ter te ar ran ge men ta på Deich-
man. Års mø tet til SIAN var for medle-
mer av or ga ni sa sjo nen, alt så eit lukka 
møte i leigde lo ka le. 

– Om me fyrst lå ner ut til med lems-
mø ter og den slags, kan me ikkje 

for skjells be hand le. Eg had de nok følt at 
eg måt te leige ut til SIAN, eg også, om 
dei ville ha års mø te i bib lio te ket, og 
and re fekk ha det. Så får ein hel ler vere 
til stades og even tu elt mel de det til 
po li ti et om det er eks tre me utsegn. Kor 
at trak tiv ein vert då, blir jo eit anna 
spørs mål, men det får så vere. 

Men ar ran ge men tet som Selv sten-
dig hets par ti et had de plan lagt på 
Deich man et ter at års mø tet vart av lyst.

– Det er eit møte eg ikkje ville ha latt 
nokon hatt på mitt bib lio tek utan å vere 
med ar ran gør. Men spørs mål er kva av ta len 
med bib lio te ket var. Med lems mø te el ler 
lånt lo ka le til å gjere kva som helst?

Selv sten dig hets par ti et sitt ar ran ge ment 
vart lagt ut of fent lig på Face book og er 
tilsynelatande ope for alle som mel der seg 
på via e-post. Det sei er Skan sen at ikkje 
var det bib lio te ket sa ja til. 

– Det var på same måte som SIAN 
sitt møte eit lukka møte for medlemer, 
men me er far te at dei endra pro gram-
met og gjekk ut med det som eit 
offentleg møte. Det te gjekk imot 
ret nings lin je ne våre, og der som det ikkje 
had de blitt endra, ville mø tet ha blitt 
av lyst innanfor re gel ver ket på Deich-
man, sei er han. 

Ikkje fyrs te gon gen
Både Lund og Skan sen påpeikar at det te 
er debattar ein har hatt før på bib lio-
te ka. Lund sei er seg over ras ka over at 
det te har blitt så stort den ne gon gen, 
et ter den omfattande dis ku sjo nen som 
gjekk då bib lio te ket i Kris tian sand sa nei 
til eit ope de batt ar ran ge ment av ak ku rat 
SIAN i 2014, og saka vart kla ga inn til 
Si vil om buds man nen. Der vart det 
kon klu dert med at bib lio te ket si 
grunngjeving for av slaget, at ar ran ge-
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men tet ikkje var i tråd med verdiane til 
bib lio te ket og kom mu nen, ikkje var god 
nok. Bib lio te ket måt te vur de re saka på 
ny, og det enda med eit ar ran ge ment der 
bib lio te ket tok regi og in vi ter te dåve-
rande SIAN-lei ar Arne Tur myr. Og det 
har vore fleire slike debattar, Skan sen 
mei ner me no ser at sam funns de bat ten 
elles påverkar den ne om gan gen.

– Ord skif tet in ternt i sek to ren har 
endra seg dei siste åra. Ytterleggåande 
organisasjonar har leigd rom i bib lio te ka 
i fleire år. Det har all tid blitt dis ku tert, 
men ikkje med det om fan get me har sett 
no. Det syns eg er po si tivt. År sa ka er 
nok at den ne saka er ein del av eit stør re 
offentleg ord skif te om iden ti tet, ra sis me, 
ytringsfridom og kvar gren se ne skal gå 
for kva me skal tåle av kvarandre sine 
ytringar i det offentlege rom, sei er han.

På Deich man skal dei ut ar bei de nye 
ret nings lin jer for korleis dei skal stil le 
seg til den ne ty pen spørs mål fram over, 
og om kva po li tikk dei skal ha rundt 
ar ran ge ment av eks ter ne aktørar. 

I saka i Kris tian sand, ut tal te Si vil om-
buds man nen at dei ikkje kun ne nek te 
med grunn lag i verdiane til bib lio te ket, 
men skriv li ke vel at bib lio te ka må ha rom 
for skjønn. I ei vidare grunngjeving skriv 
dei at «En for ut set ning for at bib lio te ke ne 
skal kun ne bi dra til en of fent lig sam ta le og 
debatt, er at alle lov li ge yt rin ger får slip pe til, 
ikke bare de som lig ger in nen for kom mu nens 
el ler bib lio te kets ver di er.  Bib lio te ke ne må 
nok ha et visst rom for skjønn i si tua sjo ner 
der det er snakk om frem set te yt rin ger som 
gren ser mot det straff ba re og som vil opp fat tes 
som gro ve kren kel ser, ikke minst for and re 
bru ke re av bib lio te ket. En ge ne rell hen vis
ning til at en or ga ni sa sjons for mål er i strid 
med kom mu nens ver di er – slik som det er 
gjort her – kan imid ler tid ikke være 

til strek ke lig.» Difor veit ein hel ler ikkje kva 
Si vil om buds man nen ville ha svart om 
bib lio te ket til dømes grunna av slaget sitt 
med å vise til biblioteksforskrifta el ler til 
om sy net for eigne til set te og and re 
brukarar. 

Kvardagen viktigast
Lund mei ner dis ku sjo nen om å la and re 
ha ar ran ge ment på bib lio te ka må takast, 
og det er ikkje ber re i for den ne ty pen 
sa ker. 

– Man ge kan bom me, om det er 
in vi tert nokon som forfektar al ter na tiv 
me di sin kan det gå imot bib lio te ket si 
plikt til å vere kunn skaps ba sert, til dømes. 
Det er lurt å vere be visst på kva ein kny ter 
bib lio te ket sitt namn og ryk te til, det gjeld 
ikkje ber re ra sis me, sei er Lund. 

– Ein skal sleppe alle til, men i ein 
re dak tør styrt set ting, fortset han.

For han er det vik tig å påpeike at 
an ti ra sis me er noko bib lio te ka må jobbe 
med kvar dag. 

– Slike sa ker som det te kjem opp 
ein gong i blant, det er endå viktigare 
at bib lio te ka jobbar med å ha kla re 
rutinar på å fan ge opp det som skjer i 
biblioteksrommet i kvardagen. At ein 
slår ned på kvardagsrasisme og 
ra sis tis ke ytringar mel lom brukarar 
el ler mot til set te. Det er slik ein 
skapar eit trygt og inkluderande 
bib lio tek, der ein også kan skje kan 
tole at det er med lems mø ter i organi-
sasjonar som forfektar eit heilt anna 
syn i lukka rom, sei er Lund.
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På rød løper. Kronprins Haakon 
og Deichman-sjef Knut Skansen .

Alle foto Odd Letnes .

Spente 
besøkende 
venter på at 
dørene skal 
åpnes .

Kulturminister 
Abid Raja 
forteller pressen 
hvor imponert 
han er .

– DEICHMAN BJØRVIKA 
åpnet dørene 18. juni

Endelig kom dagen 
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Jour na lis ter snak ker gjer ne 
om sitt sam funns opp drag 
– den frie presse som en vik tig 
for ut set ning for de mo kra ti et. 
Le der for Norsk Over set ter -
foren ing, Hil de Lyng, sy nes 
over set ter ne har et like vik tig 
opp drag: Det er de som brin ger 
en ver den av lit te ra tur til  
nors ke le se re.

NINA KRAFT 
journalist

– Vi er et lite språk sam funn og må ha 
im pul ser uten ifra for å kun ne rei se 
gjen nom lit te ra tu ren og lære om ver den 
gjen nom lit te ra tu ren. Sær lig nå som 
mu lig he te ne til å rei se fy sisk tro lig blir 
mind re i en god tid frem over, sier 
le de ren for Over set ter for en in gen. 

– Det blir kan skje len ge til vi kan 
rei se så mye som man ge nord menn har 
gjort de siste tjue åre ne. Når Mu ham-
med ikke kan kom me til fjel let, må 
fjel let gå til Mu ham med, me ner Hil de 
Lyng, som har vært le der for Over set ter-
for en in gen si den 14. mars – alt så to 
da ger et ter at ko ro na til ta ke ne tråd de 
i kraft – og har fått alle ko ro na ut ford-
rin ge ne dum pet i fan get.

Den rare og sma le lit te ra tu ren
– I ko ro na ti den har også teat re ne un der
stre ket sitt sam funns opp drag, har jeg ob ser
vert. Har for lage ne et sam funns opp drag, 
og sær lig i dis se ti der?

– Ab so lutt! Og når det gjel der 
over satt lit te ra tur, er jo det por ten inn til 
and re vir ke lig he ter, and re tra di sjo ner, 
and re for hold og skjeb ner. Ver den er 
stør re enn Norge.

– Sett fra le serper spek tiv kan det vir ke 
som om fær re se ri ø se bø ker blir over satt? 

– Jeg er redd det blir fle re kvin ner-
med-ryg gen-til-bø ker, sva rer Hil de 
Lyng. Med det me ner hun bø ker hvor 
om slags bil det vi ser en kvin ne med langt 
hår som står med ryg gen til oss le ser ne 

og ser drøm men de inn i en sol ned gang 
el ler en stein port med bloms ter rundt 
el ler et tos kansk land skap. «Chick lit» 
kal les det gjer ne, el ler «løkkeskriftroma-
ner», for di tit te len på om slaget ofte er 
i sir lig håndskriftskrift. 

– De bø ke ne har sin plass, men får 
ikke do mi ne re. Det er ned gang i over set-
tel ser av den sma le og rare lit te ra tu ren 
som gir oss nye per spek ti ver på li vet. 
He der li ge unn tak fin nes, men det er li ten 
tvil om at for lage ne i fle re år nå er blitt 
mye mer børs og mind re ka te dral.

Dy re re for for lage ne
Si den for lage ne sli ter og over set tel ser er 
dyrt, me ner Lyng det må spe si el le 

– Oversetterne har et   samfunnsoppdrag

Portåpner. Oversettere åpner porten til andre virkeligheter .
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støt te ord nin ger til for at kva li tets bø ker 
skal over le ve på mar ke det.

– Norsk kul tur råd har en inn kjøps-
ord ning for over satt lit te ra tur. Jeg me ner 
at den bør styr kes, både ge ne relt og 
i for bin del se med ko ro na kri sen, for å 
støt te eks tra opp un der kva li tets ut gi vel-
ser. Kul tur rå det har også en litteratur-
prosjektordning for stør re pro sjek ter 
som nors ke for lag bur de be nyt te seg 
enda stør re grad av enn de gjør i dag, 
sier hun.

– I for bin del se med kri sen har de 
nor dis ke eks port or ga ne ne for lit te ra tur 
lan sert en ga ran ti ord ning der 50 % av 
over set ter ut gif te ne for over set tel ser fra 
de nor dis ke språke ne dek kes. En slik 

mid ler ti dig ord ning gjen nom Norsk 
Kul tur råd kun ne kan skje også bi dra til 
at det blir ut gitt mer over satt lit te ra tur. 
Nett opp i en si tua sjon som den vi 
be fin ner oss i i dag, der mu lig he te ne for 
å rei se er mer be gren set enn på len ge, er 
det vik tig at vi im por te rer im pul ser 
uten fra, at ver den kom mer til oss, 
me ner le de ren for Over set ter for en in gen.

– Nord menn le ser mind re, og sær lig 
i ko ro na ti den. Sal get gikk ned med 60 
pro sent i mars i år sam men lig net med 
sam me må ned i fjor?

– Sam ti dig går jo strøm ming opp. 
Men ikke så mye av det kom pen se rer for 
ned gang i salg av pa pir bø ker. For oss 
over set te re er det ikke egent lig uguns tig 

at så mye mer strøm mes. Vi får en li ten 
eks tra inn tekt sånn. Men hvis det som 
strøm mes stort sett er ek sis te re nde tit ler, 
vil det i det lan ge løp ikke gi over set te re 
til strek ke li ge inn tek ter. Strøm ning av 
bø ker som al le re de er over satt, vil hel ler 
ikke gi le ser ne fle re kva li tets bø ker på 
norsk.

– Hvor pes si mis tisk er du? Hvor dan 
tror du det går med dine med lem mer nå 
som folk le ser mind re? 

– Vi får vente med dom me dag før det 
har gått en tid og vi ser i hvil ken grad 
ko ro na har for and ret folks le se va ner. De 
over sat te bø ke ne som kom mer ut nå, er 
ofte blitt be stilt for et halv år el ler et år 
si den. Bok bran sjen har hatt ned gangs pe-
ri oder før, og kom met seg igjen. 

– Hvor dan er dine per son li ge er fa rin
ger med for lage ne for ti den? Hvor ner vø se 
er de, tror du?

– Jeg er hel dig som har fått nye 
over set ter opp drag, og i til legg har jeg 
fast inn tekt som le der for Over set ter for-
en in gen hvor jeg har en fem ti pro sent 
stil ling. Men jeg vet at det fin nes for lag 
som ikke be stil ler el ler har ut satt 
over set tel ser. 

Mang ler i ver dens lit te ra tu ren
– Da jeg stu der te lit te ra tur i sin tid, måt te 
vi lese en god del sen tra le ver ker på eng elsk 
for det fan tes ikke noen norsk over set tel se 
– el ler den var ikke ade kvat. Nevn et 
sen tralt verk i ver dens lit te ra tu ren som 
fort satt ikke fin nes i norsk språk drakt, og 
som du me ner av gjort bur de ha vært 
over satt?

– Jeg skul le først og fremst sett mye 
mer lit te ra tur fra den tred je ver den. 
Men om jeg skul le vel ge én ro man som 
ikke er over satt, ville jeg vel ge ver dens 
før s te ro man, 源氏物語 (Genji mo no ga
ta ri), «For tel lin gen om Genji», skre vet av 
den ja pans ke adels kvin nen Murasaki 
Shikibu før 1021 en gang. Det er 
kan skje en jobb for min for gjen ger, Ika 
Kaminka, sier Lyng.

Det mes te av skjønn lit te ra tu ren som 
over set tes til norsk er fra eng elsk – og 
pus sig nok fra våre na bo språk – dansk 
og svensk – som man ge nord menn le ser 
uan sett.

– Oversetterne har et   samfunnsoppdrag
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– Kan ikke to språk li ge lands menn bi dra 
med over set tel ser fra sine hjem lands språk?

– For noen år si den sam ar bei det 
Over set ter for en in gen med Kul tur rå det 
om å for sø ke å re krut te re over set te re fra 
en del mi no ri tets språk. Det var ikke lett 
å re krut te re de rik ti ge del ta ker ne, de 
som had de full to språk lig kom pe tan se 
og sam ti dig ta lent og in ter es se for å 
over set te. Men vi fant noen, blant an net 
fra polsk. Det er et pro blem at man ge 
som har fler kul tu rell bak grunn ikke har 
god nok kom pe tan se i beg ge – el ler alle 
– språke ne sine. Vel fun ge ren de mors-
måls un der vis ning er en for ut set ning for 
full to- el ler fler språk lig het. Uten det, 
får vi lett «halvspråklige» språk bru ke re.

– Så hvor dan sik rer man da at det 
fin nes man ge nok og gode nok over set te re 
fra uli ke språk?

– In gen tar an svar for det te. Ned byg-
gin gen av språk fa ge ne på uni ver si te te ne 
er et re sul tat av po li tis ke be slut nin ger, 
sier Lyng. – Når det gjel der vel dig 
sjeld ne språk, fin nes det ofte ka na ler for 
å finne en over set ter, en som kan 
ara me isk el ler noe sånt. For lage ne 
sjek ker med uni ver si te te ne og fin ner en 
dyk tig stu dent som kan ten ke seg å få 
eks tra inn tek ter. Det fin nes jo noen 
sjeld ne språk fag igjen, irsk har greid å 
hol de det gå en de, tak ket være en tu si as-
tis ke språk folk som ikke gir seg. Da jeg 
stu der te irsk-gæ lisk i 1992 var jeg den 
enes te som tok grunn fa get.

Fra hjem lig til frem med
Man ge le se re lu rer sik kert på hvor for 
noen sen tra le ver ker i ver dens lit te ra tu-
ren ald ri over set tes, mens and re over set-
tes igjen og igjen, noen gan ger et ter et 
par-tre tiår. Lyng for kla rer at det kan ha 
fle re år sa ker: 

Noen verk er over satt i en pe ri ode da 
det var van lig å gjen gi språket på godt og 
lett les bart norsk – alt så med kort vei 
mel lom punk tum og uten kom pli ser te 
set nin ger. I dag er man mer opp tatt av å 
gjen gi språket på en måte hvor det 
frem me de ved ori gi na len skin ner 
igjen nom. Et verk fra f eks To kyo skal 
le ses som en ro man fra To kyo, skre vet av 
en for fat ter med ja pansk kul tur bak grunn. 

– I tid li ge over set tel ser kan det også 
ha vært et ele ment av selv sen sur fra 
over set te rens side – en del av teks ten 
kan ha vært opp fat tet som upas sen de, 
sier Lyng. – Og, hvis vi frem de les hol der 
oss endel til ba ke i tid, men te en del 
for lag el ler over set te re tro lig at de ler av 

teks ten ikke var nød ven dig. Po en get var 
sagt før. Så de for kor tet en smu le her og 
der – og ikke bare i bø ker be reg net på 
barn. Noen gan ger skar de inn på en 
måte som vir ker helt ufor ståe lig. 
Vir gi nia Woolfs «To the Lighthouse» 
kom før s te gang ut på norsk uten det 
– helt sen tra le – midt par ti et.

Cra zy 50-tallssjargong
Lyng på pe ker at norsk språk for and rer 
seg. Noen teks ter er dess uten vel dig 
pre get av den ti den de ble over satt i. De 
in ne hol der slang og ut trykk som 
i et ter tid vir ker vel dig tids ty pis ke og som 
ikke bru kes len ger el ler bru kes mind re.

– Da J.D. Sa lin gers «The Catcher in 
the Rye» først gang kom ut på norsk 
med tit te len «Hver tar sin, så da får vi 
and re in gen», ble den reg net som en helt 
el le vill og «cra zy» tekst. Den var full av 
«ung dom me lig» fem ti talls sjar gong som 
vir ker vel dig da tert i dag. Den ny ere 
over set tel sen er mer tid løs.

– Men hvis en ro man fra det 
19. år hund re som ble over satt i det 
19. år hund re, vir ker litt gam mel dags 
i språket – er det ikke ri me lig med et 
gam mel mo dig norsk?

– Det kom mer an på hvor dan man 
vil at ro ma nen skal le ses. Hvis man vil 
at den skal opp le ves av vår tids le se re på 
sam me må ten som da ti dens pub li kum, 
må man opp da te re språket. El lers vir ker 
den ana kro nis tisk, på pe ker Lyng.

God i norsk
Hil de Lyng har stu dert irsk og har bodd 
i Ir land et år, men hun over set ter mest 
fra eng elsk og svensk. Hun har grunn fag 
i eng elsk og irsk og ho ved fag i trans la to-
lo gi med opp ga ven «All Spik Eng lish, 
Sor», om over set ting av fler språk lig het 
i Brian O’Nolans «An Béal Bocht». 

– Hva er den vik tig ste kva li fi ka sjo nen 
hvis man har lyst til å be gyn ne å over set te?

– Hvis du skal bli lit te rær over set ter 
må du kun ne norsk vir ke lig godt – og 
du må ha ta lent. Det siste er helt 
nød ven dig. Noen tror jo at alle kan 
eng elsk og alle kan skrive, og da kan alle 
over set te. Kon tak ter i for lage ne er også 
helt nød ven dig. Det får du ved å 
be gyn ne ne derst, som språk vas ker el ler 
kor rek tur le ser, an be fa ler hun.

– Hvor dan ble du selv over set ter?
– Å, det var nes ten en – lyk ke lig – til-

fel dig het, ut bry ter hun og leg ger til at 
vei en frem har vært krong le te. Hun kom 
inn på NTNU og be gyn te å stu de re 

mat te, så stu der te hun eng elsk og 
vur der te å ta land skaps ar ki tek tur. 
Der et ter tok hun irsk, gikk på kunst-
sko le, be sto opp taks prø ven på Kunst aka-
de mi et. Og det var da at hun be stem te 
seg for å bli over set ter og tok an vendt 
ling vis tikk. Si den fulg te jobb i IBM, en 
pe ri ode som byrå over set ter, og etter hvert 
over sat te hun noen bø ker. Først da tok 
hun ho ved fa get i trans la to lo gi. I kor te re 
pe ri oder har hun vært ti me læ rer ved UiO 
og uni ver si tets lek tor ved UiA.

– Vi nord menn tror alle vi er så gode 
i eng elsk, som du var inne på. For tell om 
noen for skjel ler vi ikke ten ker på mel lom 
norsk og eng elsk?

– Noen gan ger er vi kor te re og 
grei ere på norsk. På eng elsk har jeg ofte 
måt tet over set te pas sa sjer som «han 
løf tet ar men og strak te den ut og løf tet 
kaf fe kop pen og drakk.» På norsk er det 
nok med «Han tok en slurk.»

Spil ler man ge rol ler
– Kan du over set te hva som helst, el ler bør 
du føle en slags af fi ni tet med for fat te ren?

– Vi over set te re er i utgangpunktet 
som skue spil le re. En god over set ter kan 
«spille man ge rol ler», men jeg tror jeg er 
al ler best der som teks ten har mo ne rer 
med min egen måte å skrive på. 

– Hvor lang tid bru ker du på en bok?
– På en ro man med stan dard 

van ske lig hets grad på 3–400 si der bru ker 
jeg tre til fire må ne der.

– Hvil ke hjel pe mid ler bru ker du mest: 
ord bø ker, net tet, over set ter pro gram mer?

– For oss som over set ter fra eng elsk 
er bi be len Cappelens sto re norsk-eng-
els ke ord bok, som lek si ko gra fer gjer ne 
kal ler «Her bert» et ter Her bert Sven ke-
rud. Net tet er jeg sta dig inn om, men 
over set ter pro gram mer bru kes mest av de 
som over set ter tek nis ke ter mer, bruks an-
vis nin ger og lig nen de.

– Har over set te re de be tin gel se ne og 
den pre sti sjen dere for tje ner?

– Vi får bedre be talt enn i de fles te 
land, in klu dert våre na bo land, for vi har 
for hand let frem gode av ta ler med 
For leg ger for en in gen. Det gjel der 
stan dard teks ter. For van ske li ge teks ter er 
det ikke spe si elt godt be talt. Vår 
sy ke lønns ord ning og so si a le ord nin ger 
er fak tisk bedre enn for fat ter nes. Vi har 
rett på dag pen ger, men det er for få 
sti pend ord nin ger for skjønn lit te ræ re 
over set ter. Men utad er vi nok frem de les 
litt lit te ra tu rens yd my ke tje ne re og blir 
glemt uten om en fest ta le i ny og ne.
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Å leve med Faulk ner

Å over set te Wil li am Faulk ner 
til norsk er en evig kamp. Den 
sto re ame ri kans ke for fat te ren 
er no to risk van ske lig. Men for 
Faulk ner-fors ker Hans H. Skei 
er det blitt en del av livs ver ket 
– og en evig gle de.

NINA KRAFT

Å LEVE MED FAULK NER  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 4–2020  I  25



Når «Sanc tu ary» kom mer på norsk 
den ne høs ten, over satt av Hans 
H. Skei, blir det den ni en de 

bo ken av Wil li am Faulk ner som Skei 
har gitt norsk språk drakt. Lit te ra tur pro-
fes so ren har dess uten skre vet fle re bø ker 
om sør stats for fat te ren som fikk No bel-
pri sen i 1950, og han reg nes som en av 
de mest pro mi nen te Faulk ner-fors ker ne 
in ter na sjo nalt.

Det har ald ri blitt noen ru ti ne å 
over set te Faulk ner, for tel ler Skei, selv 
et ter en ma gis ter grad og en dok tor grad 
om sam me for fat ter, og et ter sta di ge 
stu die tu rer til de uni ver si te te ne i de 
ame ri kans ke sør sta te ne som har den 
stør ste Faulk ner-kom pe tan sen. Blant 
dem var Sou thern Stu dies Pro gram ved 
Uni ver si ty of South Ca ro li na, som var 
le den de da han bod de der som sti pen-
diat i stu die å ret 1976–77.

Eks tremt rikt ord for råd
– Jeg er en flit tig bru ker av «A Glos sa ry 
of Faulk ner´s South» av Cal vin S. 
Brown, og jeg er hel dig som har knyt tet 
man ge kon tak ter blant folk som er født 
og opp vokst i Mis sis sip pi, sier han.

– Jeg slår opp og slår opp, og greier å 
over set te mel lom åtte og to si der per 
dag. Fem si der reg ner jeg som vel dig 
bra, men det tar selv sagt må ne der før jeg 
er fer dig med hver enes te bok.

– Faulk ner kan bru ke fem–seks 
sy no ny mer i lø pet av få set nin ger. Da 

må jeg finne fem–seks nors ke sy no ny-
mer – og va ri e re språket på sam me måte 
i over set tel sen. Det er van ske li ge re på 
norsk enn på eng elsk, sier Skei, og 
sam men lig ner med en av Faulkners 
ame ri kans ke sam ti di ge: 

– Jeg over sat te en gang en bok av 
John Stein beck – «In Du bi ous Battle» 
på eng elsk – den ble he ten de «De edle 
sinn» på norsk, mens min tit tel selv sagt 
var «I uviss kamp» (fra «Paradise Lost»).

Un der det te ar bei det slo jeg opp ett 
ord én gang. Med hver Faulk ner-bok må 
jeg slå opp man ge gan ger per side – selv 
om jeg har fors ket på Faulk ner hele 
li vet.

Over set te re kan ta feil
Du skal ha god kjenn skap til Faulk ner 
for å over set te pre sist, un der stre ker Skei. 
En del eld re over set tel ser in ne hol der 
både unøy ak tig he ter og feil – som til 
dels er ko mis ke.

– Den før s te nors ke over set tel sen av 
Faulkners «Sanc tu ary» var ved Leo 
Strøm og kom i 1951. Den er så pre get 
av sin tid at det av og til blir ko misk. En 
del spe si el le ut trykk har, ri me lig nok 
kan skje, vært ukjen te for over set te ren. 
Et eks em pel kan være «a shoot ing 
gal le ry» som Strøm ikke ante var et 
fol ke lig ut trykk for det ho re hu set hvor 
så mye av ro ma nen fore går.
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Selv Sig urd Hoel kun ne trå feil, 
på pe ker Skei. Hoel inn lem met Faulk-
ners «Light in August» i sin gule se rie så 
tid lig som i 1934, kun to år et ter at 
ori gi nal ut ga ven kom ut i USA. Hoel 
over sat te den ne bo ken selv – og ga den 
en un der lig mis vi sen de tit tel: «Mørk 
August». 

– Hoels eng elsk kunn ska per må ha 
vært man gel ful le, og han tar en del 
snar vei er. Noen gan ger vir ker det som 
om han kje der seg og ute la ter noen 
par ti er, er Skeis dom.

Så fulg te fle re nors ke ut ga ver av den ne 
bo ken, noen av dem med opp da tert 
språk, men den ble ikke fullt ny-over satt 

før Skei le ver te sin over set tel se i 2016 
– og da med tit te len «Lys i au gust» slik 
for fat te ren nok ville ha øns ket det.

– Jeg tror at Hoel kom til å mis li ke 
Faulkners lit te ra tur – selv om de de to 
for fat ter ne ble gode ven ner da Faulk ner 
kom til Stock holm for å mot ta No bel-
pri sen, og Hoel møt te ham der og ved et 
par an led nin ger se ne re, for tel ler Skei.

Sno pes-fa mi li en
Un der et av sine man ge forsk nings opp-
hold i USA gjor de Skei for ar bei de ne til 
en bok om Faulkners ro man «The Ham-
let». Et ter endt ar beids dag be gyn te han 
så smått å over set te den ne bo ken. Med 

unn tak av noen no vel ler som han 
over sat te for den sto re an to lo gi en med 
Faulk ner-no vel ler som han re di ger te for 
Bokklubben (1992), ble det te hans 
før s te over set tel se. «The Ham let» 
(ori gi nal ut ga ve i 1940) fikk tit te len 
«Byg da» da den kom på norsk i 1996. 

«Byg da» er før s te bind i Sno pes-tri lo-
gi en, mens de to nes te bin de ne ikke 
kom før i 1957 og 1959, og er ra di kalt 
for skjel li ge fra før s te bo ken.

Tri lo gi en hand ler om en fa mi lie ved 
navn Sno pes – grå di ge, hjer te lø se, 
inn skren ke de men nes ker. De sprer seg 
som en gresshoppssverm og un der leg ger 
seg – og leg ger øde – alt og alle i en 
Frenchman’s Bend, et lite hjør ne 
i Faulkners opp dik te de land skap 
i Sør sta te ne, som Faulk ner har kalt 
Yoknapatawpha Coun ty. 

– En «Sno pes» er bare opp tatt av 
pen ger og mat, ly ver og be drar, bru ker 
alle mid ler, set ter alle opp mot hver-
and re, og inn tar alle mu li ge po si sjo ner 
i sam fun net – selv når de ikke har 
kom pe tan se. Det fin nes ær li ge med-
lem mer i Sno pes-kla nen, men i all 
ho ved sak er de en øde leg gen de kraft 
i alt de kom mer i be rø ring med, 
for kla rer han.

Trump?
– En «sno pes» ble nær mest et be grep på 
grunn av Faulk ner. Det er mer ke lig at 
in gen bru ker den ne be teg nel sen om 

Synonymer. – Faulk ner kan bru ke fem–seks 
sy no ny mer i lø pet av få set nin ger . Da må jeg 
finne fem–seks nors ke sy no ny mer – og va ri e re 
språket på sam me måte i over set tel sen .
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Trump i dag, me ner lit te ra tur pro fes so-
ren og Faulk ner-over set te ren. 

Han leg ger til:
– I pa ren tes: Trumps nie se, Mary 

Trump, bru ker hel ler Compson-nav net, 
som i «Lar men og vre den», for å 
be skri ve sin egen fa mi lie – og har til og 
med et fir ma som he ter «Compson 
En ter pri ses»!

Den and re i den ne triologien, 
«Byen», er iføl ge Skei fak tisk en av 
Faulkners sva ke re ro ma ner – og det 
men te an mel der ne også da han kom 
med sin nors ke ver sjon i 1998. 

– «Byen» fikk dår lig kri tikk, og det 
var uklart om jeg ville få støt te til an nen 
bok i triologien – for slike bø ker som 
det te er jo av hen gig av over set ter støt te. 
Jeg måt te ha et eget møte med Kul tur rå-
det for å få mid ler til å over set te den 
tred je, «Her skaps hu set» («The Man-
sion», ori gi nal ut ga ve 1959, over satt av 
Skei i 2000), for tel ler han. 

I dag me ner Skei at den nok er en 
bedre ro man enn han ga ut trykk for 
i et ter or det, og av minst en kri ti ker ble 
han nær mest ge ni er klært for å ha 
gjen gitt uli ke for tel le re på så for skjel lig 
vis.

«Told by an idiot»
Skei inn røm mer vil lig at Faulk ner ikke 
gjør det lett for sin le ser – el ler sin 
over set ter. Faulk ner er reg net som en 
mo der nist i tra di sjo nen fra Joy ce og 
Vir gi nia Woolf. Det kan være svært 
uklart hva som fore går selv på over fla te-
nivå i bø ke ne hans – hvem som ta ler, 
hvor vi er, når det hele ut spil ler seg. 
Teks ten be står gjer ne av in ter ne min ner 
og mo no lo ger som rul ler og går inni 
ro man per so ne nes ho der – og tan ke ne 

de res går gjer ne fra nå tid til for tid og 
til ba ke igjen uten for kla rin ger.

«Lar men og vre den» («The Sound 
and the Fury», som Faulk ner skrev 
i 1929 og som Skei over sat te i 2004) har 
for eks em pel en hand ling som hop per 
frem og til ba ke mel lom en lang rek ke 
uli ke tids punkt fra 1898 til 1928 – for-
talt gjen nom fle re per so ner i Compson-
familien. 

Før s te del av bo ken for tel les gjen nom 
sin net til Benjy, som vi mø ter både når 
han er li ten gutt og full vok sen mann. 
Benjy har sterk ut vik lings hem ming og 
for står lite av hva som skjer, men kan 
gjen gi det han ser og opp le ver på sitt sett. 

Tit te len er hen tet fra Shakespeares 
Mac beth: « Life’s but a wal king sha dow, 
a poor play er that struts and frets his 
hour upon the stage and then is heard 
no more. It is a tale told by an idiot, full 
of sound and fury, signifying noth ing.»

Sam me navn
Syns vin ke len i ro ma nen skif ter sta dig 
frem og til ba ke – uten at det er klart for 
le se ren hvem vi føl ger for øye blik ket. Det 
blir ikke let te re av at fle re av per so ne ne 
he ter det sam me. Tre per so ner har nav net 
Ja son og to Quen tin – og en av dem er 
en kvin ne. Vi vet ikke all tid hvem det til 
en hver tid re fe re res til. 

– Den før s te over set tel sen av 
«Lar men og vre den» kom i 1967, av 
Hel ge Si mon sen. Han for søk te å hjelpe 
le se ren til å for kla re hvil ken Quen tin 
ved å set te inn et «han» el ler «hun». 
Noen gan ger tok han feil, opp ly ser Skei. 

– Da jeg skrev ma gis ter opp ga ven 
min om den ne Faulk ner-ro ma nen, 
for søk te jeg å set te opp en tids plan, 
av snitt for av snitt, set ning for set ning, 

men det var nes ten umu lig. Jeg had de 
ald ri gjort det i dag.

Len ge uopp da get
«The Sound and the Fury» ble opp rin-
ne lig trykt i mind re enn 2000 eks em pla-
rer i USA da den kom ut i 1929. Skei 
for tel ler at knapt noen av sam byg din-
ge ne i hjem ste det Ox ford i Mis sis sip pi 
les te No bel pris vin ne ren og små ste dets 
sto re sønn.

– Det var kan skje ikke så rart, si den 
han i bok et ter bok frem stil te så man ge 
Sno pes-lig nen de ty per, ka rak te rer som 
tar li vet av seg og slår na bo er ihjel med 
kaldt blod, kom men te rer han.

Faulkners per son gal le ri be gjæ rer sine 
søs ken, sny ter søs ken for fa mi lie ar ven, 
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de lyn sjer svar te og tram per over 
fat tig folk. Vold tek ten i ro ma nen 
«Sanc tu ary» er kval men de rea lis tisk. 

– Noen har opp fat tet Faulk ner som 
den sto re kro ni kør for sitt om rå de av 
USA, men gjen nom tet te og nære 
skild rin ger kom mer han far lig nær alt 
som er galt og urett fer dig og som 
her re fol ket ikke vil ha frem i ly set. Slik 
blir han, med den frans ke Faulk ner-eks-
per ten An dré Bleikastens ord, «en 
for ræ der mot sin egen stam me» – slik 
sto re dik te re gjer ne blir, sier Skei.

Kva li tet og over set tel se
Skei min ner om at det ikke er noen 
ga ran ti for at selv den lit te ra tu ren som 
det er enig het om at har høy est lit te rær 

kva li tet, kom mer på norsk, el ler at 
over set tel sen blir god nok. Man ge 
til fel dig he ter spil ler inn. 

He ming way ble for eks em pel 
be rømt fra sin før s te bok, mens 
Faulkners gjen nom brudd in ter na sjo nalt 
kom først et ter and re ver dens krig. Han 
had de en høy stjer ne i Frank ri ke, der 
for fat te re som Sartre, Camus og 
Malraux var be geist ret for ham. Men 
vik tigst av alt var et sam le bind med 
Faulk ner-teks ter som kom ut i USA 
i 1946 – «The Por tab le Faulk ner». Så 
sør get No bel pri sen i 1950 for enda 
bre de re in ter es se. 

Skei ser hel ler in gen au to ma tikk i at 
ka no nis ke bø ker må ny-over set tes et ter 
et visst an tall år. Noen over set tel ser er 

ikke gode nok i ut gangs punk tet, mens 
and re tå ler ti dens tann dår lig for di det 
nors ke språket end rer seg el ler for di 
over set ter ide a le ne end rer seg. 

Han sy nes for eks em pel at den før s te 
over set tel sen av «Sanc tu ary» – «Det al ler 
hel lig ste» – er pre get av over dri vel ser 
i man ge ret nin ger – ikke minst når det 
gjel der å gjen gi munt lig tale. 

Før bor ger retts be ve gel sen
Et for opp styl tet og «fint» språk er 
forøvrig ikke den van lig ste tab ben 
over set te re gjør når de gjen gir Faulk ner 
el ler and re for fat te re som bru ker mye 
dia lek ter og so sio lek ter.

Faulk ner skrev om et land bruks sam-
funn i de ame ri kans ke Sør sta te ne som 
nå er his to rie. Det te ut spil ler seg før 
mo der ne land bruks ma ski ner, før 
bor ger ret tig hets be ve gel sen, of test len ge 
før an nen ver dens krig. Hvor folk var ute 
på jor de ne med hest og plog, ikke 
trak tor. Ofte bruk te de vogn, ikke bil. 

(Her sy nes for res ten Skei at han har 
en for del, opp vokst som han er på et 
tra di sjons bruk på Døn na i Helgeland 
i Nordland. Han vet ting av ty pen 
hvor dan man sa ler en hest og pløy er med 
plog – tapt kunn skap for de fles te av oss.) 

Ikke Oslo øst
I eld re over set tel ser blir iblant språket til 
fik sjons per so ner fra la ve re som so si a le lag 
gjen gitt i «Vika-språk» el ler en øst-norsk 
dia lekt. Det te gir feil sig na ler, på pe ker 
den er far ne over set te ren. For de ame ri-
kans ke svar te, et ter kom me re et ter sla ver, 
bod de jo ikke ak ku rat på Toten, i Fred-
rikstad el ler Oslo øst. Dess uten blir det 
gjer ne over dre vet fol ke lig og kan vir ke 
kuns tig, litt vel brei alt og revy- aktig. 
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– Noen nors ke over set te re slår om 
seg med apo stro fer som i «d´ække» el ler 
«jeg ví kke». Det er jeg for sik tig med, 
sier Skei. 

– Faulk ner selv unn går over dre ven 
bruk av apo stro fer. Han ka rak te ri se rer 
per so ne ne ved å bru ke re gio na le ord 
som var van li ge i mil jø et han skri ver om 
– og som noen gan ger er vel dig uvan li ge 
i dag. 

Faulk ner får dess uten dif fe ren si ert 
per so ne ne ved å leg ge skri ve må ten 
nær me re ta le språket når det pas ser seg. 
Det er stør re skille mel lom munt lig og 
skrift lig språk på eng elsk, så her har 
Faulk ner mer å spille på, uten at det blir 
over dre vent el ler på fal len de, enn vi har 
på norsk. 

Det far li ge or det
Et språk lig mi ne felt i mye eld re, 
ame ri kansk lit te ra tur er bru ken av «the 
n-word», som ame ri ka ner ne kal ler det. 
Her er Faulk ner, slik Skei ser det, på 
in gen måte ned la ten de, bare svært 
rea lis tisk – for det i dag for bud te or det 
var en na tur lig del av ord for rå det 
i Sør sta te ne for noen tiår si den.

Or det «nig ger» mø ter le se ren på en 
av de før s te si de ne i «Lar men og 
Vre den». Det er en svart mann som 
bru ker or det om and re svar te per so ner. 
Et par si der se ne re kom mer det an stø te-
li ge or det på ny, og igjen blir or det lagt 
i mun nen på en svart per son. Og slik 
fort set ter det. 

I Skeis nors ke Faulk ner-gjen gi vel se 
er «nig ger» kon se kvent over satt til 
«nig ger» og «negro» til «ne ger».

– Noe an net had de vært uten ke lig. 
Da had de det ikke blitt Faulk ner, me ner 
Skei. 

Men at Faulk ner bru ker ord som 
den gang var van li ge og i dag er 
uten ke li ge, be tyr ikke at Faulk ner så 
mel lom fing re ne med ra sis me og 
un der tryk kel se i sin sam tid, un der stre-

ker Skei. Og det er his to risk rik tig at 
svar te bruk te or det «nig ger», om seg 
selv og and re svar te. 

«Svart blod»
Skei frem hol der at sør stats-for fat te ren 
både språk lig og el lers had de et ny an sert 
og åpent blikk for for hol det mel lom 
svar te og hvi te. 

– Det fin nes for eks em pel in gen 
stør re tra ge die i Faulkners Yoknapata-
wpha Coun ty enn for en hvit mann å ha 
mis tan ke om at han kan skje har litt 
svart blod i seg – som en av per so ne ne 
i «Light in August» tror at han har. «Da 
er lø pet kjørt, da har han in gen sjan se», 
kom men te rer Skei. 

Han opp sum me rer:
– Faulk ner var dypt be rørt over uret ten 

mot de svar te i sin sam tid. Men han var, 
som oss alle, også en mann av sin tid. Han 
men te for eks em pel at Sør sta te ne fikk ta 
hånd om pro ble me ne i sør sta te ne selv, 
uten inn blan ding fra nord. 

Ut da tert er han al li ke vel ikke – selv 
om han skri ver om en an nen tid og ut 
fra en an nen tids nor mer og er fa rin ger, 
me ner Skei. 

Han pe ker på den kri ti ker ros te svar te 
ame ri kans ke for fat te ren Jesmyn Wards 
ro man «Sing Unburied, Sing» fra 2017, 
om dy na mik ken i en dys funk sjo nell 
fa mi lie fra Mis sis sip pi (bo ken er nett opp 
kom met på norsk, over satt av Eva-Ma rie 
Lund). I in ter vju er i for bin del se med 
lan se rin gen vis te Ward til nett opp 
Faulk ner som en av sine vik tig ste 
in spi ra sjons kil der.

«Poor sons of bitches»
På spørs mål av ty pen hvor for skal vi lese 
en eld re, ka no ni ser te for fat ter, «hvor for 
den ne for fat te ren er ak tu ell også i dag», 
sva rer en del lit te ra tur vi te re ved å vise til 
en ak tu ell po li tisk hen del se. En de batt 
el ler et me die fe no men i vår tid har 
re-ak tua li sert klas si ke ren, hev der de. 

Skei gjør ikke noe sånt, han snak ker 
hel ler om men nes ke na tu ren uan sett 
epo ke. 

– Faulk ner plei de å si at han skrev 
om «men nes ke hjer tets kon flikt med seg 
selv». Vi gjør alle urett, og urett blir 
be gått mot oss. Ond skap og dum skap 
fin nes over alt. Alle bæ rer på byr der, sier 
Faulkners over set ter. 

– Slut ten i «The Man sion» er 
him mel ro pen de gru som. Når per so nen 
Mink Sno pes kom mer ut av et bru talt 
feng sel hvor han har sit tet uskyl dig 
in ne sper ret i nær me re 40 år – og 
umid del bart drar ut for å dre pe fet te ren 
som bur de ha sør get for at han ikke ble 
fengs let (en an nen Sno pes selv føl ge lig), 
spør en av bo kens for tel le re sin venn og 
med hjel per, som er ad vo kat, om det er 
noen mo ral i det de har opp levd. Han 
får til svar at det ikke er til fel le. «Folk 
gjør så godt de kan» – hvor et ter beg ge 
opp sum me rer med «De stak kars 
jæv le ne.» Det gjel der uan sett å hol de 
ut, og med en roms lig ak sept av all 
men nes ke lig dum het, er det vår evne til 
å hol de ut og vin ne over mot gang og 
skuf fel se som de fi ne rer oss som 
men nes ker.

Faulk ner-eks per ten sy nes at «den 
kan skje mest per fek te» av Faulkners 
bø ker er den kor te «As I Lay Dy ing».

– Den har jeg dess ver re ikke over satt 
– det har en av mine stu den ter gjort. 
«Ab sa lom, Ab sa lom» er også en av hans 
beste, og tro lig den mest kom pli ser te. 
«Light in August» er el lers hans leng ste 
ro man, og et greit – og litt van ske lig – 
sted å star te med å lese Faulk ner. 

Mens den al ler best kjen te Faulk ner-
ro ma nen, «Lar men og vre den», kal te 
for fat te ren selv for «my most splen did 
fail ure» – min mest stor ar te de fi as ko 
– og det had de han rett i, sier Hans H. 
Skei.
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Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til 

nesten alle bibliotek i Noreg i 2020 utan å nemne co-
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at det er ikkje pause frå politikken. No er det grunn til 
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den 1. september, og bidra til å setje bibliotekpolitikk på 

dagsorden.
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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. 

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekar-forbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevern-regler, 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 tryk-ketid. 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 dele-gert til den enkelte kommune ved kom-muneoverlegen. Det er store forskjeller på bibliotek, og rådene i denne veilederen må derfor tilpasses lokale forhold. Kom-munens størrelse, personalsituasjonen, lokalenes utforming osv. har betydning for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved behov bør spesifikke risikovurderinger gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmes-sig 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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norsk bibliotekforening oppfordrar alle bibliotek 
og alle bibliotekvener og -brukarar til å vera med og feire 
biblioteka som følgjer oss frå vi startar i 1. klasse og heilt 
til vi går ut av universitetet. Mange stader går skulebi-
blioteka for lut og kaldt vatn, mens somme stader er det 
heldigvis både skule- og kommuneleiing som skjønar kor 
nyttig og bra skulebiblioteket er. Det er desse døma vi vil 
løfte fram, og syne kor viktige skulebiblioteka er for både 
å oppnå læringsmåla og for å gje ungane danning.

Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til 
nesten alle bibliotek i Noreg i 2020 utan å nemne co-
vid-19 og alt det der. I skrivande stund verkar det som at 
samfunnet leitar etter eit balansepunkt. Korleis kan vi 
utsetje oss for så lite smitte som mogleg, samstundes som 
samfunnet ikkje stoppar heilt opp igjen? Då bibliotek-No-
reg stengde ned, heilt utan sentrale påbod, snudde både 
Nasjonalbiblioteket og folke- og fagbiblioteka seg kjapt 
rundt. Korleis kan vi gje eit bibliotektilbod sjølv om dei 
fysiske dørene er stengde?

Vi har sett mange kreative løysingar på alle nivå, noko 
alle i bibliotek-Noreg kan vera stolte av. Vi har hatt be-
still-og-hent-bibliotek/takeaway-bibliotek og enorm auke 
i ressursane til e-bøker og e-lydbøker, Nasjonalbiblioteket 
forhandla fram mellombelse avtalar med forfattarar og 
forleggjarar for visning på nb.no og mange bibliotek har 
satsa både på rettleiing og anna formidling og arrange-
ment på nett.

Alt dette skal vi bruke Nasjonal bibliotekdag for å 
feire at vi har fått til. Men: vi skal òg bruke han til å hugse 
at det er ikkje pause frå politikken. No er det grunn til 
å frykte for at statusen til skulebiblioteka blir svekka i 
den nye opplæringslova. Marker bibliotekdagen over alt 
den 1. september, og bidra til å setje bibliotekpolitikk på 
dagsorden.

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil 
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Nasjonal bibliotekdag 2020

For femte år på rad skal Nasjonal 
bibliotekdag feires 1. september. 
Hensikten er å skape oppmerksomhet 
rundt bibliotek, og Norsk 
Bibliotekforening er initiativtaker.  I år 
er fokus rettet mot skolebibliotekene. 

www.norskbibliotekforening.no
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- Dessverre for store forskjeller

Elevene står på rad og rekke, klare til å innta skolebiblioteket, men det er for 
store forskjeller på hva de tilbys rundt om i Norge. 

tekst: Nina Marie Bigum Udnesseter, leder for Skolebibliotekarforeningen i Norge 

Praten mellom elevene er dempet. Flere kikker 
forventningsfulle bort på hylla med nye bøker. Bøker 
som skal leveres blir lagt på disken, og elevene samles 
i en ring i sofaen på skolebiblioteket. Alle faller helt 
til ro når de har satt seg ned. To elever sitter klare 
med hver sin bok i fanget. Jeg hilser på elevene og 
snakker om mål og forventninger til bibliotektimen. 
Elevene med bøker i fanget skal fortelle om bøkene 
de har lest. Med innlevelse og et godt språk forteller 
de om hva de har lest. De andre elevene sitter stille 
ned og lytter til hva de har å si. Når de er ferdig, blir 
det klappet for dem, og det er åpent for spørsmål fra 
de andre om de ønsker det. De som vil låne bøkene 
etterpå får holde av til det er klart for utlån. Mange er 

ivrige og vil gjerne låne bøkene. Så er det min tur til 
å vise fram aktuelle bøker som jeg har plukket ut til 
dem. Elevene lytter, og jeg ser at en gnist er tent hos 
flere. Tennes gnisten hos mange må vi trekke hvem 
som skal få bøkene først, og resten settes på vente-
liste. 

Rett bok til rett barn
Rett bok til rett barn er et tiltak vi jobber med i 
Lillestrøm kommune hvor blant annet formidling, le-
seglede og lesemotivasjon står sentralt. Som skolebi-
bliotekar må du ha god oversikt over litteraturen som 
finnes, og du må kunne kjøpe inn bøker som fenger 
elevene. Lesing av bøker er en stor del av jobben. Jeg 
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Dette er Nasjonal bibliotekdag 
Nasjonal bibliotekdag ble for første gang arrangert i 2015. 
Dagen skal synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne 
og folk flest. Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, og årets 
tema er skolebibliotek. Årets tema er kun et forslag,  har du 
allerede andre planer for å feire dagen, må du gjerne følge dem.

Nasjonal bibliotekdag gir en mulighet til å snakke om bibliotek 
med dem som ikke vanligvis er på biblioteket. Kanskje du vil 
dele ut brosjyrer på stand? Alle oppfordres uansett til å trekke 
frem aktuelle bibliotekpolitiske saker og dagen er en god 
anledning til å kontakte media.

Alle som markerer Nasjonal bibliotekdag kan fritt benytte 
logoer, farger og bilder som dere finner på denne siden. Lager 
du noe morsomt? Vis det til oss! Bruk emneknagg 
#nasjonalbibliotekdag eller del bilder på vår Facebook-
side eller send bilder til oss på e-post. Husk å spørre de du 
fotograferer om det er ok å dele bildet på nett.

Norsk Bibliotekforening kan dessverre ikke sende ut fysisk 
materiell til alle som skal gjøre noe på Nasjonal bibliotekdag, 
men vi oppfordrer alle til selv å lage det materiell de ønsker seg. 
Plakater, T-skjorter, bokmerker, ballonger, buttons, brosjyrer, 
vimpler, krus eller bokbind!

- Dessverre for store forskjeller

erfarer at formidling fra meg, fra elevene og mellom 
elevene, har effekt. Det er moro å se hvor fort bøker 
kan spre seg rundt i en klasse i etterkant. 
Tall fra PISA-undersøkelsen viser at ungdom som 
leser for fornøyelsens skyld skårer best av alle i lese-
ferdighet. I tillegg har de bedre skår i både matema-
tikk og naturfag.  I PIRLS-undersøkelsen er hyppig 
fritidslesing en av de faktorene vi ser går igjen blant 
barna som skårer bra. 

Lesing utjevner
Gode leseferdigheter er med på å utjevne sosiale 
forskjeller. På skolebiblioteket får alle elever tilgang 
til bøker uavhengig av sosial bakgrunn og oppfølging 
hjemmefra. Leserundersøkelser vi har foretatt av-
dekker at det er barn og unge som ikke har en eneste 
bok hjemme, og at det er foreldre som ikke tar barna 
med på folkebiblioteket for å låne bøker. På skolebi-
blioteket kan vi tilby alle barn bøker, slik at de kan 
få gode leseopplevelser og mulighet til å bli glade i å 
lese. Noen barn har også mer behov for å bli sett og 
kunne prate på nøytral grunn, og skolebiblioteket og 
kan bli deres friareal. Et sted det er godt å være med 
skolebibliotekar å prate med om det trengs. 
I den nye læreplanen står bibliotek nevnt under kom-
petansemålene på alle trinn i barneskolen. Elevene 
skal låne og lese bøker fra biblioteket og de skal velge 
bøker fra bibliotek ut fra egne interesser og lese-
ferdigheter. På mellomtrinnet skal de orientere seg 
i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor 
pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. 
Skolebibliotekaren er en viktig ressurs i dette arbei-
det. Skolebibliotekar, ledelse og lærerne på skolen 
må jobbe tett sammen når de nå skal innføre den nye 
lærerplanen, slik at det blir en god pedagogisk plan 
på skolen for hvordan skolebiblioteket skal brukes.  
På Språkløyper.no ligger det en kompetanse-
utviklingspakke som kan brukes til dette arbeidet 
under «Lesing som grunnleggende ferdighet».

For store forskjeller
En skolebibliotekar har en viktig rolle, og er av stor 
betydning for barn og unges leselyst og litterære 
opplevelser i tillegg til å kunne veilede og hjelpe 
elevene i å finne fram informasjon digitalt og fysisk. 
En skolebibliotekar har en positiv rolle og er en trygg 
voksen som er der for elevene. Alle grunnskoler 
trenger skolebibliotek og en skolebibliotekar. Det 
er dessverre store forskjeller i Norge og vi har alt 
fra skolebibliotek med skolebibliotekar i full stilling 
til skoler uten skolebibliotek. Det burde vært bedre 
statlig føringer, slik at det ikke er tilfeldig hvordan de 
enkelte kommunene og skolene prioriterer skolebi-
bliotek. Alle skoler trenger et skolebibliotek med en 
faglig dyktig skolebibliotekar.
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Digitalt kan ikke erstatte møtene

En kvantitativ studie av ABI-studenter ved OsloMet gjort 
under korona-nedstengingen, viser blant annet til viktigheten 
av biblioteket som sted, og at det digitale ikke kan erstatte 
det fysiske når det kommer til biblioteket som sosial- og 
emosjonell arena.

tekst:  Karina Thorsen Wright – Masterstudent i bibliotek- og informasjonsvitenskap og førstefullmektig ved 

Helsefagbiblioteket P32 – OsloMet. Styremedlem i Norsk Fagbibliotekforening.

som følge av Koronaviruspandemien 
ble Biblioteket i P48, sammen med resten 
av OsloMet, midlertidig stengt i mars. 
Dette påvirket mange, og som et tiltak 
opprettet Universitetsbiblioteket flere di-
gitale tilbud for å kunne fortsette å hjelpe 
brukerne sine.

I likhet med andre studenter rundt 
om i landet påvirket også nedstengingen 
meg, siden jeg var godt i gang med bachel-
orprosjektet mitt i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap og hadde biblioteket P48 

som forskningssted. Nedstengingen førte 
til at jeg måtte finjustere både problem-
stilling og metode for å kunne gjennom-
føre prosjektet, men også til at jeg mistet 
tilgang til studiestedet mitt og den fysiske 
samlingen. Jeg var langt fra den eneste 
som møtte på utfordringer knyttet til 
dette. Motivasjonen ble dermed stor da 
det kom inn et forslag fra veilederen min 
om å utnytte situasjonen og lage en ano-
nym, nettbasert spørreundersøkelse til 
oppgaven, for å undersøke hvordan den 
midlertidige nedstengingen av biblioteket 
P48 også påvirket medstudentene mine 
på ABI-utdanningen.  

Slik var undersøkelsen
Valg av metode har alltid en basis i pro-
blemstillingen, og en kvantitativ spørre-
undersøkelse tar sikte på å analysere data 
i større mengder i form av tall og tabeller, 
ut fra en hypotese. Man kan ut fra dette 
for eksempel måle tendenser og vaner i 
en større gruppe bibliotekbrukere, som i 
tilfellet oppgaven min var tre årskull med 
ABI-studenter som brukere av biblioteket 

Det finnes svært lite forskning 
på dette spesifikke området 
fra før av, da det er en unik 

situasjon få har opplevd.
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P48. Ved hjelp av www.nettskjema.no 
fikk jeg laget en tverrsnittstudie i form 
av et anonymt spørreskjema bestående 
av 12 spørsmål, som alle var designet for 
å produsere forskjellige data. Data som 
gav meg detaljer om respondentene, 
deres bruk av biblioteket, viktigheten av 
bibliotekets tjenester for dem, deres bruk 
av bibliotekets digitale tjenester til vanlig 
og deres bruk under korona, herunder: 
aktuelle digitale tjenester under korona, 
informasjonskanaler, tilbakemeldinger 
om de digitale tilbudene samt andre tilba-
kemeldinger. 

Totalt svarte 79 respondenter fra 
ABI-utdanningen på spørreundersøkel-
sen, ut av 313 aktive studenter på hele 
utdanningen, som utgjør 25.2 prosent. 
Jeg brukte tre Facebook-grupper for 
studenter ved bibliotekutdanningen ved 
OsloMet som publiseringskanaler for å nå 
ut til studentene som var medlemmer der.

Det finnes svært lite forskning på 
dette spesifikke området fra før av, da 
det er en unik situasjon få har opplevd. 
Jeg valgte derfor å bruke forskning gjort 
rundt forskjellige aspekter ved fag- og 
forskningsbibliotek for å bygge den 
teoretiske rammen rundt oppgaven og 
belyse funnene. Jeg valgte å ta for meg 
fem forskningsemner her: forskning gjort 
rundt UH-bibliotek i dag, bibliotekets 
rolle i dagens samfunn, biblioteket som 
fysisk sted, bibliotekrommets atmosfære 
og den fysiske og digitale samlingen. 

Dette er funnene
Min undersøkelse av respondentenes 
hverdagssituasjon som studenter uten 
tilgang til det fysiske biblioteket i P48, 

har avdekket flere interessante ting.  
Respondentene har helt klart vært preget 
av situasjonen, og i tråd med forskningen 
jeg har sett på i teoridelen, stemmer det 
når det gjelder hvor viktig biblioteket 
som sted er for respondentene. De savner 
det fysiske ved biblioteket, både som en 
sosial, emosjonsregulerende arena og som 
faglig arbeidssted med en foretrukken 
atmosfære. Den fysiske samlingen er også 
å foretrekke for mange, og mangelen på 
tilgang til for eksempel pensumbøker 
fra samlingen, har hatt stor påvirkning 
på studieprogresjonen til flere. Man kan 
alltids tilpasse seg til en viss grad uten 
biblioteket som fysisk sted, men uten full 
tilgang til pensum i eksamenstiden er det 
mange som vil oppleve større konsekven-
ser for mer enn bare læringsutbyttet og 
studiemestringen.

Biblioteket har i skrivende stund 
åpnet, og forhåpentligvis har de fleste 
kommet godt nok ut av situasjonen med 
innleveringer o.l. Det er likevel tydelig fra 
denne undersøkelsen at det digitale ikke 

kan erstatte det fysiske, hverken emosjo-
nelt, sosialt, atmosfærisk eller i form av 
ikke-tilgjengelige bøker. Studietiden opp-
leves ofte som tøff for mange fra før av, og 
i undersøkelsen er det tydelig at det har 
vært ekstra vanskelig for respondentene 
uten tilgangen til det fysiske biblioteket. 

Digitale tjenester fungerte
Forsking viser også at det digitale er kom-
met for å bli, og biblioteket P48 tilpasset 
seg nedstengingen veldig fort ved å åpne 
opp flere digitale tilbud for å videre kunne 
hjelpe studentene så godt det lot seg 
gjøre. Det er mange forskjellige digitale 
tjenester som gjør at dette fungerte, med 
eksempel i en av tjenestene som allerede 
eksisterte fra før av: de digitale ressursene 
(Oria, databaser, Bokskapet/Læreverk.
no, FilMet, Idunn, ODA, Fagarkivet). 
Gjennom disse digitale ressursene får 
studenter tilgang til enorm mengde litte-
ratur i form av artikler, studier, e-bøker 
også videre, og som et ekstra tiltak åpnet 
Nasjonalbiblioteket opp for en utvi-
det tilgang til pliktavlevert, digitalisert 
materiale gjennom Nettbiblioteket deres. 

 «Gruppearbeidet 
er nok det jeg savner mest  

med biblioteket»
Respondent i undersøkelsen

Biblioteket P48 tilpasset seg 
nedstengingen veldig fort ved å 
åpne opp flere digitale tilbud.
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Det er likevel sånn at mye fortsatt ikke 
er tilgjengelig digitalt av pensumbøker 
og lignende. Likevel uttrykker flere at de 
er fornøyde med bibliotekets innsats på 
den digitale fronten under nedstengin-
gen, men de opplever at informasjonen 
fra biblioteket ikke når de like lett som 
annen informasjon fra OsloMet, og da er 
det e-post som kommer frem som den 
gunstigste informasjonskanalen. Flere 
kommunikasjonskanaler vil muligens føre 

til at biblioteket når ut til flere av sine nå-
værende og fremtidige bibliotekbrukere.

Veien videre
Dette er en undersøkelse gjort med en 
mindre gruppe respondenter (79 stk 
totalt), men betydningen av dataen er 
likevel store, tatt i betraktning at spør-
reundersøkelsen var åpen og ble besvart 
i perioden 27. mars til 7. april, som var 
midt oppi perioden med nedstenging, 
usikkerhet og høye tall på smittestatistik-
ken. Svarene vil nok til en grad reflektere 
følelsene og tankene til respondentene i 

Vaner som 
forebygger smitte

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

Bruk albukroken
når du må hoste eller nyse og 

ikke har papirlommetørkle  
tilgjengelig.

Vask hendene
ofte og grundig, spesielt når du 
har vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjon
med alkoholholdige midler er 

et godt alternativ når håndvask 
ikke er mulig, for eksempel på 

reise.

denne perioden bedre enn for eksempel 
svarene fra en lignende undersøkelse 
gjort i etterkant. 

Det vil videre være interessant om 
det ble forsket mer på de temaene jeg har 
berørt i denne oppgaven, spesielt i ly av 
nedstengingen. Tiden som følger vil nok 
vise mye interessant forskning gjort rundt 
de samfunnsvitenskapelige og økonomis-
ke konsekvensene av korona-pandemien, 
og forhåpentligvis vil endel av denne 
forskningen også være bibliotekrelatert. 
Til slutt vil jeg ta med et lengre sitat fra 
en respondent, som oppsummerer funne-
ne fra undersøkelsen godt, og reflekterer 
nok det mange studenter har opplevd i 
denne perioden:

«Gruppearbeidet er nok det jeg savner 
mest med biblioteket. Ellers savner jeg 
kanskje skolen mer enn biblioteket. Men 
det overlapper hverandre: etter fore-
lesning får man inspirasjon fra andre 
studenter. Deretter låner jeg utstyr (ho-
vedsakelig PC og printer). Stengningen 
av skolen (og biblioteket) har jeg taklet 
dårlig, synes jeg. Har kommet bakpå i 
studiene. (Respondent, personlig kommu-
nikasjon, ukjent dato, 2020).»

Det vil videre være interessant 
om det ble forsket mer på de 

temaene jeg har berørt i denne 
oppgaven, spesielt i ly av ned-

stengingen.
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Småstoff

Norsk Ukeblad er et norsk ukeblad som ble opprettet av Ernst 
G. Mortensen i 1933. Norsk Ukeblad er landets nest største 
ukeblad for kvinner.

Magasinet er et tradisjonelt og koselig familieblad som er 
særlig rettet mot voksne kvinner. Her får leseren nyttig stoff 
om matlaging, baking, helse, skjønnhet, reiser, interiør og 
håndarbeid. I tillegg inneholder bladet blant annet noveller, 
annonser, reportasjer og lesernes egne fortellinger. For de 
som liker hjernetrim er kryssordene perfekt utfordringer. 

Bladet er fullt av lekre oppskrifter på mat og bakst som er 
en fryd for både øyet og ganen. Få tips til hvordan du lager 
utsøkte middager til både hverdag og fest, og les om hvordan 
du baker de flotteste kakene til kaffen.

Her finner man også flotte strikkeoppskrifter til både liten 
og stor. Alle med kjempefine bilder av det ferdige resultatet. 
Utvalget variere fra det mer moderne til det tradisjonelle. 

Norsk ukeblad er et mangfoldig og inspirerende magasin, som 
leverer gode leseropplevelser med et særdeles variert innhold 
og inspirert leserne til et mer positivt liv. 

Magasinet leveres utkommer ukentlig.

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

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

Telefon: 23 24 34 30 

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Norsk Ukeblad

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Private biblioteker vil vokse
Privat drift av folkebiblioteker er upopulært, men det blåser 
Axiells konsersjef Joel Sommerfeldt i. Slik åpner en artikkel i 
Biblioteksbladet om Axiell, som synes de er en for liten aktør i 
Sverige og må ha flere biblioteker og vokse for å få stordrifts-
fordeler. 

Både svenskenes forfatterforening og politikere på venstres-
iden har flagget motstand mot Axiells virksomhet, spesielt 
i Nacka utenfor Stockholm hvor Axiell driver tre biblioteker. 
Også det kristeligdemokratiske partiet mener at bibliotek 
helst bør drives av kommunene. 

Noveller om biblioteklivet
Marit Olaisen har debutert med noveller, en bok vi gjerne 
minner om. I løpet av sin yrkeskarriere har hun jobbet ved 
Stavanger bibliotek, Kolding bibliotek i Danmark og Rana 
bibliotek før hun flyttet til Hadeland. Her har hun jobbet 
på bibliotekene i Gran, Jevnaker og Lunner og deretter ved 
Roa videregående skole. «Desse novellene handlar om livet 
i og rundt norske folkebibliotek frå 1950talet til omkring 
tusenårsskiftet. Dei tek oss med inn mellom bokhyllene, inn 
bak skrankane, ned i dei mørke, støvete kjellarmagasina, og 
inn i veremåtane og tankane til bibliotekarbeidarane: Den 
unge, uerfarne praktikanten, den pedantiske biblioteksjefen, 
den strenge, pirkete lesesalbibliotekaren, den kantete, aso-
siale, mannlege bibliotekaren, og dei andre meir eller mindre 
særeigne personane som held seg der inne mellom bøkene» 
skriver forlaget.

Rasisme rammer biblioteksektoren
Også biblioteksektoren er berørt av rasismedebatten som 
har fått stor oppmerksomhet hele sommeren, spesielt i USA. 
Det fører til opprydninger både på den ene og andre måten. 
Biblioteket ved Louisiana State University har skiftet navn. 

Ved Phildelphia Free Library har president og daglig leder 
Siobhan Reardon måttet ta sin hatt og gå på grunn av ankla-
ger om systematisk rasisme bade innad I biblioteket og over-
for brukere. Reardon skal ikke ha grepet fatt I problematikken. 

Svensk bibliotekar rapporterte bibliotek
Den pensjonerte folkebibliotekaren Johan Brinck rapporterte 
Lunds universitetsbibliotek til den svenske justitieombuds-
mannen (noe som tilsvarer vår sivilombudsmann)  på grunn 
av begrenset service under koronapandemien. Nå har han fått 
beskjed om at henvendelsen ikke fører til noen handling eller 
uttalelse fra instansen, melder biblioteksbladet.se 

Brinck er ikke forbauset og lar saken ligge, selv om han hadde 
satt pris på en begrunnelse.
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Medlemsintervju

Nasjonal bibliotekdag 2020

For femte år på rad skal Nasjonal 
bibliotekdag feires 1. september. 
Hensikten er å skape oppmerksomhet 
rundt bibliotek, og Norsk Bibliotekforening 
er initiativtaker.  I år er fokus rettet mot 
skolebibliotekene. 

www.norskbibliotekforening.no

Medlemsintervjuet 
Thomas Breivik

Hva er mest gøy med jobben din?
Det jeg elsker over alt annet er å formidle til barn og ung-
dom. Den følelsen av å treffe rett, tenne gnisten og få en ny 
leser er et løft man lett blir avhengig av. Når det kombineres 
med å være på bokbåten hvor du bare har en time og det er 
førti til søtti barn som alle vil ha det samme eller ikke vil ha 
noe som helst er utrolig spesielt. Du må virkelig ha en godt 
trimmet formidlingsmuskel for å komme fra den opplevelsen 
med bibliotekaræren i behold.

Hva kan være utfordrende?
Jeg merker at hva som utfordrer meg har endret seg over tid. 
Før synes jeg administrasjon, økonomi og katalogisering var 
det samme som en sakte og pinefull død. Nå har jeg et mer 
nyansert syn på det.
Administrasjon og økonomi er fortsatt en tur innom sk-
jærsilden, men katalogiseringen ser jeg nå bedre verdien av. 
God katalogisering er et av fundamentene for god formid-
ling. Det jeg skulle ønske meg var bedre søkeverktøy og 
tilpasning til den enkelte bibliotekars formidlingsprofil.

Ja, hva tenker du om formidling nå etter bokbåten?
Det var en tøff vår med nedleggingsvedtak og en kald skulder 
fra de politiske partiene som seks måneder før hadde bok-
båtens fortsatte drift som eget punkt i samarbeidserklærin-
gen. Jeg vet at det arbeides hardt for å finne en løsning 
som gir videre drift på litt andre vilkår enn før, men at den 
historiske bokbåttjenesten på vestlandet er over er sårt og 
vanskelig, personlig og faglig. En viktig del av min identitet 
har blitt revet vekk, noe jeg ikke helt har forsonet meg med.

Når det gjelder formidling framover så blir innsatsen min i 
Alver kommune der jeg jobber. Det er mange ting å ta fatt på 
i nye lokaler.
Jeg er en stor tilhenger av en-til-en formidling og tror det 
blir den viktigste formidlingsformen i tiden framover. For 
meg er formidling personlig og krever at man har det man 
formidler i hånden, noe som er en utfordring med digital 
formidling. Jeg har ikke helt fått grepet på det ennå.

Mini-biografi

Thomas Breivik er bibliotekar i Alver kommune i VFestland og 
har vært aktivist for å bevare tilbudet med bokbåten Epos. 

Hvilke bibliotekpolitiske saker opptar seg og hvorfor er du 
medlem av NBF?
Jeg tror på organisering og at det kollektive er mer effektivt 
og når lenger enn det individuelle. Jeg er veldig glad i å se 
folk samles og diskutere det jeg selv er veldig engasjert i. Å 
treffe folk som forstår det grunnleggende og hvor vi kan ta 
faglige diskusjoner til nye høyder er en glede, enten det skjer 
på et landsmøte, i lokallag eller spesialgrupper. Å være engas-
jert i NBF har gitt meg store faglige utfordringer, og frustrert 
meg ut til hårtuppene.

Jeg har veldig sans for den amerikanske bibliotekfilosofen 
R.D. Lankes. Han fokuserer på bibliotekarens rolle som 
utviklingsfaktorer i lokalmiljø og det tror jeg er en vinkel og 
arbeidsmetode vi i liten grad har utforsket og utviklet her i 
Norge. Jeg har stor tro på bibliotekarer som bidragsytere til 
en bedre verden, lokalt og globalt.Thomas Breivik tror bibliotekarer bidrar til en bedre verden

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

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

Ta kontakt med Vidar vk@norskbibliotekforening.no

Vi er på Instagram!
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Biblioteket gir bort alle bøkene

Et nytt minibibliotek i Trondheim gir 
bort alle bøkene. «Bøker & bylab» 
er et nyskapende prøveprosjekt.

HARALD VINGELSGAARD 
journalist
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Nytt liv. Målet er å gi nytt liv til kasserte bøker.
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– Målet er å gi nytt liv til kasserte bøker, 
sier prosjektleder Hanna Malene 
Lindberg.  

Vi møter henne utenfor biblioteket 
en varm sommerdag. Biblioteket ligger 
tett inntil Elgesetergate, en av hoved-
fartsårene inn til Trondheim sentrum. 
Utenfor inngangen til biblioteket er det 
en liten plen. Der står fluktstoler som 
hun har satt opp. Og der, på det grønne 
gresset, har hun plassert mange små 
kasser med bøker.

Ta bøker!
– «Bare ta bøker!», står det skrevet på en 
av kassene. Det betyr at folk kan ta 
bøker fra kassa og gå hjem med dem, 
uten å betale! Dette er gratis bøker. De 
besøkende behøver med andre ord ikke 
komme tilbake med bøkene, slik de må 
gjøre i et vanlig bibliotek.

– Hvordan er det mulig?
– Bøkene i vårt minibibliotek er 

kasserte bøker fra Trondheim folkebibli-
otek. Det er bedre å gi dem bort, enn å 
kaste dem, sier Hanna Malene Lind-
berg.

Trondheim folkebibliotek kjøper inn 
om lag 30.000 bøker i året. Det betyr at 
om lag 30.000 bøker må ut. Nå kjøres 

flere tusen av bøkene i kasser til minibi-
blioteket Bøker & bylab – i stedet for å 
havne på avfallsplassen.

Vi går inn i biblioteket. Det er 
innredet med møbler og reoler, designet 
og snekret av arkitektstudenter. Midt 
i rommet står en kjempestor seksjon 
med bokhyller og innebygd sittekrok. 
Inntil de store vinduene som dekker 
hele veggen ut mot gata, er det laget 
sittegrupper. Og i et hjørne er det blitt 
et miniamfi med puter hvor folk kan 
sitte og lese.  

– Minibiblioteket vårt har alle typer 
bøker, veldig mye god litteratur. 
Forskjellige fagbøker, skjønnlitteratur, 
krim, dikt, bøker om musikk, reiseliv, 
politikk og samfunn, blant mye annet. 

Bøkene har så høy kvalitet, at hun til 
og med har tatt med noen hjem og gitt 
dem bort som julegave. 

– Hvilke bøker er mest populære?
– Strikkebøker, barnebøker og bøker 

om historie, spesielt krigshistorie. 

Kjempeflott
En kvinne – en besøkende – kommer 
innom for å se etter bøker.

– Jeg har vært her flere ganger. Dette 
er et kjempeflott tilbud. Det er mye 

bedre at vi kan få glede av bøkene enn at 
de blir kastet, sier kunde Inger Ulgenes. 

Hun har flere barn, den eldste har 
nettopp lært å lese. Derfor ser hun etter 
barnebøker som kan passe dette nivået.

Ulgenes er så godt fornøyd med 
dette biblioteket, at hun anbefaler det til 
folk hun kjenner, for å rekruttere nye 
besøkende.

– Jeg spør dem jeg kjenner om de 
har hørt om Bøker & bylab. Men de 
fleste har ikke det. 

– Kanskje noen synes det er litt flaut 
å gå inn i biblioteket og forsyne seg av 
bøker og ta dem med hjem, uten å låne 
eller uten å betale noe? Underes hun.

Ulgenes finner noen barnebøker, 
legger dem i sekken og går glad og 
fornøyd på vei ut med sine gratis bøker. 

– Når får dere nye forsyninger med 
bøker? vil hun vite. 

– Om en uke, svarer Hanna Malene 
Lindberg. 

– Jeg kommer tilbake. Garantert, 
sier Ulgenes.

I dette biblioteket blir ingen bøker 
registrerte og ingen skal bruke lånekort. 
Her er det ikke PC til utlån. Her er det 
heller ikke aviskrok, men biblioteket har 
magasinkrok med kasserte magasiner. 
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Gratis. Brukerne trenger ikke å levere bøkene tilbake, slik de må 
gjøre i et vanlig bibliotek, forteller Hanna Malene Lindberg.
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Bøker & bylab har ingen nye bøker! 
Dette minibiblioteket tar imot bøker 

fra besøkende. Derfor er noen av bøkene 
i hyllene bøker som er satt igjen i bytte. 

Bydel med kontorer
Bøker & bylab holder til i første etasje 
i et kjempestort kontorbygg. De 
nærmeste naboene er også store kontor-
bygg. På andre siden av gata er det et 
svært stort bygg som rommer 
studentboliger. Snart skal NTNU utvide 
sitt område ned mot Elgesetergate. 
Bøker & bylab kommer som følge av 
denne utvidelsen. 

Bøker & bylab er et bibliotek og en 
møteplass for studenter og folk i nær-
miljøet omkring Elgesetergate i Trond-
heim. Dette er et samarbeidsprosjekt 
mellom Trondheim kommune, Student-
samskipnaden og NTNU.

Vi befinner oss i en del av byen hvor 
det er svært lite tilbud til folk, med 
tanke på aktiviteter, butikker, kafeer og 
lignende. Bøker & bylab kan endre litt 
på dette.

Samfunnsutvikling
Det var folk som jobber med samfunns-
utvikling i Trondheim kommune som 
ønsket en felles møteplass. Biblioteket 
ble spurt om hva de kunne bidra med. 
Da kom ideen om et bibliotek for 
kasserte bøker. 

Et bibliotek er en terskelfri møte-
plass hvor alle lett kan komme inn og 
møtes. Derfor foreslo Trondheim 
folkebibliotek et pop-up-bibliotek, 
Bøker & bylab på Elgeseter, en del av 
byen som ikke har bibliotek. I bylab-
delen av lokalene arbeider fagfolk fra 
Trondheim kommune med byutvikling. 

Bøker & bylab ble åpnet i desember 
i fjor som et prøveprosjekt på to år. Det 
er økonomisk støttet av fylkesmannen 
i Trøndelag.

– Hvordan opplever du å arbeide 
med et så spesielt bibliotek?

– Det er veldig gøy å arbeide her. Jeg 
lærer veldig mye, sier Hanna Malene 
Lindberg som hadde jobbet i biblioteket 
kun ett år før hun begynte med prosjek-
tet Bøker & bylab.

Koronakrisa satte en bråstopp for 
prosjektet noen måneder våren 2020. 
Men Bøker & bylab åpnet igjen i juni. 
Kanskje blir prosjektet så vellykket, at 
det blir forlenget langt fram i tiden, etter 
de to prøveårene. Kanskje blir det også 
et prosjekt som viser vei for andre, slik at 
Trøndelag og Norge får mange slike 
pop-up-biblioteker med kasserte bøker 
i fremtiden.
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Populære. Mest populære er strikkebøker, 
barnebøker, og bøker om historie, spesielt 
krigshistorie, sier Hanna Malene Lindberg.
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Hvil ken rol le skal bib lio te ke ne 
spille i kri se si tua sjo ner? Det er 
et tema som har blitt en del 
dis ku tert på fel tet.

RAG NAR AU DUN SON 
pro fes sor

Sei nest i 2019 viet det in ter na sjo-
na le bib lio tek tids skrif tet IFLA 
Journal et helt num mer til em net. 

Vi har eks emp ler på at bib lio tek har 
spilt hel te rol ler i kri se si tua sjo ner, for 
eks em pel bib lio te ket i New Orleans 
un der or ka nen Kat ri na i 2005 og un der 
opp tøy e ne i Ferguson i 2014. Da var 
bib lio te ke ne sen tra le i å for hind re at 
lo kal sam funn for vit ret og gikk i opp løs-
ning. Det svenske for slaget til bib lio tek-
stra te gi fra 2019 skri ver at bib lio te ke nes 
rol le som in sti tu sjo ner for de mo kra ti 
blir sær lig vik tig i kri se si tua sjo ner. 

Hvor dan har bib lio te ke ne levd opp 
til det un der den kri sen vi har gjen nom-
levd det siste halv å ret?

Da Solberg-re gje rin gen steng te 
sam fun net 12. mars, fulg te bib lio te ke ne 
på. Var det nød ven dig og rik tig? El ler 
svik tet fol ke bib lio te ke ne og kom mu-
ne ne som eier dem, sen tra le de ler av det 
som bur de være opp ga ven de res i for-
hold til be folk nin gen ved å hol de stengt 
mes te par ten av vå ren og for som me ren? 
Jeg hel ler mot at sva ret på det spørs må-
let må bli ja. Steng nin gen av bib lio te-
ke ne gjor de at de ikke kun ne bi dra med 
det de kun ne og bur de ha bi dratt med, 
over for noen av de grup pe ne som var 
mest sår ba re for den om fat ten de 
steng nin gen av sam fun net el lers.

La oss først se på spørs må let om 
bib lio te ke ne var nødt til å sten ge. 
Had de de noe valg, gitt be stem mel se ne 
i re gje rin gens for skrift om smit te vern til-
tak og Hel se di rek to ra tets be stem mel ser 
om steng ning av virk som he ter, som 
tråd te i kraft 12. mars? Om bib lio te ke ne 
ikke had de noe valg, er de bat ten om 
hvor vidt man valg te rik tig, ir re le vant. 
Hel se di rek to ra tet har imid ler tid, på 
fore spør sel fra Bib lio te kar for bun det, 
ty de lig klar gjort at det ikke var nød ven dig 
å sten ge bib lio te ke ne. I ut ta lel sen av 
Hel se di rek to ra tet he ter det at det er 
for bu det mot kul tur ar ran ge ment og 
be stem mel se ne om å sten ge virk som he ter 
som ba de land, svøm me hal ler og lig nen de 
som even tu elt kun ne kom me til an ven-
del se når det gjel der bib lio te ke ne. 

Ut ta lel sen fra di rek to ra tet slår fast at selv 
om bib lio te ke ne er kul tur til bud til 
inn byg ger ne, er de ikke selv kul tur ar ran-
ge ment. For fat ter kvel der og mø ter 
i bib lio te ket er na tur lig vis kul tur ar ran ge-
ment og kun ne ikke finne sted før en 
be gyn te å lem pe noe på re gu le rin ge ne her 
tid lig i mai. Van lig bib lio tek drift er et 
kul tur til bud, men ikke noe kul tur ar ran-
ge ment. Hel se di rek to ra tet slår vi de re fast 
at bib lio te ke ne er in sti tu sjo ner av en 

 Burde bibliotekene 
i stedet ha bidratt 
gjennom å 
opprettholde et 
normalt sosialt rom 
i en tid der alt annet 
stengte?

an nen ka rak ter enn «tre nings sent re, 
svøm me hal ler, ba de land, for nøy el ses par-
ker, bin go hal ler og lig nen de til bud», og 
at for bu det mot å hol de slike til bud åpne 
ikke om fat ter bib lio te ke ne. En ut ta lel se 
fra Kul tur de par te men tet til Na sjo nal bib-
lio te ket un der stre ker det sam me: Det 
føl ger ikke av na sjo na le ved tak at 
bib lio te ke ne må sten ge. Steng ning el ler 
åp ning av bib lio te ke ne er det opp til 
kom mu ne ne å be stem me. 

Nå kun ne det na tur lig vis være and re 
fak to rer enn stat li ge ved tak og for skrif-
ter som gjor de steng ning nød ven dig, for 
eks em pel so si a le nor mer. Kam pen mot 
vi ru set ble de fi nert som en na sjo nal 
dug nad – en vel dig spe si ell form for 
dug nad. Den må ten man kun ne bi dra 
i den ne dug na den, var å hol de seg 
hjem me: ha hjem me kon tor, trek ke seg 
til ba ke fra so si al om gang, ikke rei se 
kol lek tivt. De to be gre pe ne dug nad og 
so si al dis tan se ring er som ild og vann. 
Det ene ute luk ker det and re. Men nå 
ble de knyt tet sam men. Man bi dro til 
dug na den ved å hol de seg for seg selv og 
sten ge. Bare de som had de funk sjo ner 
som er helt nød ven di ge for at sam fun net 
skal gå rundt – hel se per so nell, an sat te 
i kol lek tiv trans por ten (som vi helst ikke 
skul le bru ke), rein hol de re og an sat te 
i dag lig va re bran sjen – skul le hol de 
åpent. Dug nads nor men er sterk i Norge 
og ten den se ne til pa nikk, sær lig den 
før s te tida, bi dro til ster ke re ak sjo ner på 
det som ble sett på som av vik fra 
nor men. Da er det kan skje ikke rart at 
bib lio tek fel tet sa at vi vil også bi dra. Vi 
må sten ge, slik at folk ikke skal smit te 
hver and re i le se sa len og i avis kro ken 
el ler gjen nom vi rus som over le ver på 
tas ta turet på pub li kums ter mi na le ne. 
Det var et na tur lig valg som det er 
man ge gode ar gu men ter for.

Men bur de bib lio te ke ne i ste det ha 

Ko ro na en og bib lio te ke ne:

Svik tet bib lio te ke ne?
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bi dratt gjen nom å opp rett hol de et 
nor malt so si alt rom i en tid der alt an net 
steng te?

Nå må det i rett fer dig he tens navn sies 
at fol ke bib lio te ke ne snud de seg raskt 
rundt og ut vis te en pris ver dig krea ti vi tet 
med hen syn til bib lio tek lo vens før s te 
ledd – det som for plik ter bib lio te ke ne til 
å stil le bø ker og and re me di er gra tis til 
dis po si sjon for alle som bor i lan det. 
Man ge bib lio tek ut vik let en form for 
bo ken kom mer-tje nes te, der lå ner ne via 
net tet kun ne be stil le og så ble bok pak-
ke ne bragt ut el ler kun ne pluk kes opp. 
Na sjo nal bib lio te ket ut vi det det di gi ta le 
til bu det både med hen syn til for mid ling 
og di gi ta le mø ter og re kord man ge 
opp søk te dis se til bu de ne. De som sto 
bak dis se til bu de ne fra det lil le lo ka le 
bib lio te ket opp til Na sjo nal bib lio te ket, 
for tje ner ros og aner kjen nel se.

Men så har vi lo vens and re ele ment 
som for plik ter bib lio te ket til å være en 
uav hen gig mø te plass i lo kal sam fun net. 
Her er det vik tig å pre si se re lov be stem-
mel se ne ord bruk: mø te plass i lokalsfun
net. Vir tu el le mø te plas ser til freds stil ler 
ikke uten vi de re kra vet om å være 
mø te plas ser i og for lo kal sam fun net.

Og her kom mer et an net vik tig po eng 
inn. Kost na de ne ved ko ro na kri sen og de 
strenge smit te vern til ta ke ne ram met ikke 
likt i be folk nin gen. Det er ikke gitt at de 
som for eks em pel kun ne gjø re bruk av 
NBs di gi ta le til bud med hen syn til 
for mid ling av vir tu el le mø ter, til hø rer de 

 Bibliotekene kunne ha 
vært et tilfluktsrom .

grup pe ne som ble har dest ram met av 
ko ro na til ta ke ne. Le de ren for den 
bri tis ke le ge for en in gen for all menn prak-
ti ke re skri ver om en pan de mi av 
en som het som føl ge av steng nin gen – en 
pan de mi som ikke bare ram mer eld re. 
For man ge har det lo ka le bib lio te ket 
vært en liv li ne ut til sam fun net. Gjor de 
ikke nett opp steng nin gen av nes ten alt 
an net det eks tra nød ven dig og vik tig å 
opp rett hol de den ne liv li nen? Bur de ikke 
det ha vært bib lio te kets bi drag til 
dug na den? Jeg tror sva ret på det er ja. 
Men i ste det ble den kut tet, de før s te 
par må ne de ne uten at for skrif ter og 
be stem mel ser gjor de det nød ven dig. 

I pe ri oden da bar ne ha ger og sko ler 
ble stengt, var det en sterk be kym ring 
for hva kon se kven se ne kun ne bli for de 
mest sår ba re og ut sat te bar na. Ville noen 
se dem? Her kun ne utvil somt bib lio te-
ke ne ha be tydd noe. Bib lio te ke ne kun ne 
ha vært et til flukts rom slik bib lio te ket 
i Ferguson var det for bar na der i 2014 
– et ikke-stig ma ti se ren de og nor malt 
til flukts rom i mot set ning til bar ne ha ger 
og sko ler som hol der åpent bare for de 
ut sat te bar na. Vi vet fra en her væ ren de 

stats råds vit nes byrd hva det å bli sett av 
en bib lio te kar kan bety for et ut satt 
barn.

Et siste po eng: Vi vet at det har vært 
sær li ge ut ford rin ger knyt tet til å brin ge 
in for ma sjon ut til inn vand rer grup per. 
Bib lio te ke ne er blant de in sti tu sjo ne ne 
som har best kon takt med inn vand re re 
i sine lo kal sam funn. De er lov li ge 
are na er også for kvin ner fra mil jø er som 
el lers gir kvin ne ne lite be ve gel ses fri het. 
Jeg er ikke i tvil om at bib lio te ke ne 
i inn vand rer tet te by de ler i stor by ene 
våre kun ne ha be tydd mye – gjort en 
for skjell som det he ter på mo der ne og 
ang li fi sert norsk – med hen syn til (nei, 
jeg er ikke blitt så mo der ne og ang li fi sert 
at jeg skri ver «når det kom mer til») å få 
in for ma sjon ut til dis se grup pe ne. Her 
kun ne bib lio te ke ne, i tråd med hva 
for slaget til svensk bib lio tek stra te gi 
skri ver, vært sær lig vik ti ge som of fent lig-
hets are na er i en kri se tid.

Det kom mer nye pan de mi er og nye 
kri ser. Der for må bib lio tek fel tet dis ku-
te re er fa rin ger og lær dom mer med 
hen syn til bib lio te ke nes rol le i kri ser.
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Bib lio te ka ren had de tid li ge re en 
ar beids dag pre get av ma nu el le 
kunn skaps søk i kort ka ta lo ger og 
en-til-en kom mu ni ka sjon med 
fler tal let av bib lio te kets bru ke-
re. I dag vir ker bru ker ne selv-
drev ne. De hen ter bø ker i 
hen te hyl len, le ve rer til ma ski-
ner, og hol der åpent et ter 
sten ge tid, der fol ke bib lio te ke ne 
er mer åp ent. I min mas ter opp-
ga ve i so sio lo gi te ma ti ser te jeg 
end rin ger i bib lio te ka re nes 
ar beid si den 1980-tal let. 
Tek no lo gi en har le det til pro fe-
sjons end rin ger for bib lio te ka-
ren, i til legg har et end ret 

lov verk og sam funns ut vik lin gen 
gitt nye vil kår for ar bei det.

I den ne ar tik ke len vil jeg 
dis ku te re end rin ger bib lio te ka-
rens ar beid in nen fag bib lio tek 
og fol ke bib lio tek, med et 
ho ved fo kus på tek no lo gi end rin-
ger. Det te er på bak grunn av 12 
in ter vju er med bib lio te ka rer i 
al de ren 55 til 70 år, med 
sam ta le em ner om pro fe sjons-
end rin ger og be tyd nin gen av 
lang ar beids er fa ring.

Sam men lig nin gen av fag- og 
fol ke bib lio tek vi ser hvor dan 
pro fe sjo nen er i end ring. Det 
bib lio tek tek nis ke ar bei det er på 

man ge må ter er stat tet av 
tek no lo gi, og det er and re 
opp ga ver som bi drar til å 
kon sti tue re pro fe sjo nen. Bib lio-
te ka re ne som gjen nom før te 
ut dan nel sen på 1970- og 
1980-tal let har vi de re ut vik let 
kom pe tan ser ut i fra om de 
ar bei det i et fag bib lio tek el ler 
i fol ke bib lio te ket. Det te in ne bæ-
rer for skjel ler i pro fe sjons ut øv-
el sen og gjør at lang ar beids er-
fa ring får ulik be tyd ning. I et 
til ba ke blikk på kar rie ren spur te 
jeg bib lio te ka re ne om de res 
opp fat nin ger av end rin ge ne, og 
om for skjel len mel lom da og nå.

Er det dette 
jeg skal bruke 
kompetansen 
min på?

46  I  BOK OG BIBLIOTEK 4–2020



ER DET DETTE JEG SKAL BRUKE KOMPETANSEN MIN PÅ?  I  BIBLIOTEK

Tiden da en hvisket sine forespørsler til en høyt hevet skranke er definitivt forbi. Før hadde 
folkebibliotekets bibliotekarer en privilegert posisjon. Det var «vanntette skott» mellom de 
ansatte der bibliotekaren arbeidet med bibliotektekniske oppgaver, mens andre tok hånd 
om rent praktiske gjøremål. Organisatoriske endringer har gitt en flatere struktur, samtidig 
har et utvidet mandat ledet til flere oppgaver med formidling og arrangement. 

Det var en let tel se at det ble fær re 
ru ti ne mes si ge gjø re mål for tel ler 
bib lio te ka re ne, men sam ti dig 

for svant noe av grunn laget for de res 
spe si el le po si sjon i fol ke bib lio te ket. En 
pro fe sjon, sies det, be fin ner seg mel lom 
kli en tel let, alt så bru ker ne, og ob jek tet, 
som i det te til fel let er in for ma sjo nen. Der 
ek si ste rer hand lings for men, og det er noe 
av den ne hand lings for men tek no lo gi en 
har over tatt. I dag har alle ei er skap til å 
søke, en kan orien te re seg i sam lin gen, og 
finne ut hvor bø ke ne står selv. Bib lio te ka-
rens tje nes ter er så le des all menn gjort, og 
lig ger i bru ke rens lom mer, i tek no lo gi en.

Nye jakt mar ker he ter det, og 
fol ke bib lio te ke ne er i end ring. Det 
byg ges stort og det byg ges bredt. Til 
grunn for ut vik lin gen lig ger en ny 
kul tu rell for vent ning til hva et bib lio tek 
skal være. Bru ker ne har til gang på 
kul tur og un der hold ning, så bib lio te ket 
må til by noe mer. For bib lio te ka ren 
be tyr det te et ut vi det sam funns opp drag. 
Det te er lov fes tet, og fol ke bib lio te ke ne 
skal bli en mo der ne kul tur in sti tu sjon. 
Un der in ter vju ene kom det ty de lig fram 
da bib lio te ka re ne snak ket om fol ke bib-
lio te ket som «en so si al mø te plass» og 
«de batt are na». Sam ti dig skal det dri ves 

ar beid for so si al ut jev ning, et ar beid som 
er gitt bib lio te ka ren.

I bib lio te kets fag kret ser dis ku te res 
det hvor vidt lo ka le ne i seg selv er den 
stør ste styr ken. Sær lig i de sto re by ene 
tren ger folk et sted å unn slip pe en 
hek tisk hver dag. De tren ger en film-
klubb, en le se sir kel, en ko pi ma skin, en 
språk kafé, og bib lio te ket står jo der. 
Bib lio te ka ren til ret te leg ger, og det føl ger 
nye ar beids opp ga ver. Dis se er ru ti ne-
mes si ge, men ikke slik som før, for de 
hen spil ler ikke på bib lio tek fa gets 
kunn skaps grunn lag: «Er det det te jeg 
skal bru ke kom pe tan sen min på?» spur te 

ESPEN EIGIL BARRATT-DUE SOLUM

Ubeskyttet.  
Lar en tittelen stå 
ubeskyttet, vil ordet 
bibliotekar kunne  
bety noe tilsvarende 
funksjonær i framtiden.

BOK OG BIBLIOTEK 4–2020  I  47



BIBLIOTEK  I  ER DET DETTE JEG SKAL BRUKE KOMPETANSEN MIN PÅ?

en bib lio te kar re to risk, «ko pie ring av 
vit ne mål og søk na der?». 

En pro fe sjon er tuf tet på ev nen til å 
til by en eks per ti se, og det er be tyd nin-
gen av bib lio te ka rens eks pert kunn skap 
som er ut ford ret i fol ke bib lio te ket. Nye 
ar beids opp ga ver med for mid ling drei er 
seg ikke nød ven dig vis om lit te ra tur for-
mid ling, og in ne bæ rer ofte at bib lio te ka-
ren må til eg ne seg nye fer dig he ter. 
Sam ti dig opp le ves end rin ge ne som 
spe si elt sto re for de som er lengst fra sin 
for mel le ut dan ning, med et an net fag lig 
stå sted. 

Bib lio te kar tit te len er hel ler ikke 
be skyt tet, og med nye opp ga ver har det 
fle re ste der kom met ny an set tel ses po li-
tikk. Hva in ne bæ rer til fan get av 
kom pe tan ser? Det har med ført et an net 
fot fes te for yr kes ut øv el sen, og det kan gi 
stør re for skjel ler der den ene fi li a len ikke 
har det sam me til bu det som den nes te. 
En pro fe sjon ut gjør en stan dard, der 
be tin gel sen er at de pro fe sjo nel le til byr 
like tje nes ter, og at de opp rett hol der et 
fag. Ut vik lin gen har re sul tert i et end ret 
fo kus, og som en bib lio te kar for mu ler te 
det: «All ny kunn skap er bra å få inn, 
bare en ikke kas ter ut bar net med 
ba de van net. Av og til er jeg redd bø ke ne 
druk ner i alle de and re tin ge ne». Ved 
si den av lit te ra tur kunn skap er det også 
fle re som er be kym ret for en svek ket 
kom pe tan se knyt tet til kil de kri tikk 
i fol ke bib lio te ket, noe de men te er 
ak tua li sert av in for ma sjons meng den 
som bru ke ren har til gang til. 

Fag bib lio te ke nes spe sia li se ring
Fag bib lio te ket til byr bib lio te ka ren en 
an nen yr kes mes sig po si sjon, også som 
re sul tat av den tek no lo gis ke ut vik lin gen. 
Det har skjedd en eks plo sjon i elek tro-
nis ke tids skrif ter, da ta ba ser og ut gi vel ser, 
og det te be tyr en vi de re fø ring av 
bib lio te ka rens ar beids opp ga ver til knyt-
tet kunn skaps or ga ni se ring, selv om 
red ska pe ne er end ret. 

En bib lio te kar kan gjer ne ut ta le at 
rol len er som en «ge ne ra list» blant and re 
an sat te. Fag bib lio te kets bru ke re er jo 
spe sia lis ter in nen sine egne fag felt. 
Rol len som ge ne ra list har ut vik let seg fra 

å hol de over sikt over hvor in for ma sjo-
nen fin nes, til en mer kva li ta tiv til nær-
ming der bib lio te ka ren opp ar bei der 
fag kunn ska per. I til legg har en øken de 
til gang til in ter na sjo na le da ta ba ser gjort 
det til bib lio te ka rens opp ga ve å ha 
inn blikk i hvil ken in for ma sjon som 
fin nes i hver av dis se. Slik kan bru ke ren 
raskt få over sikt, der det te ar bei det el lers 
ville vært svært tid kre ven de. 

Fag bib lio te ka re ne jeg in ter vju et 
ar bei det sjel den i skran ken, og den 
fag li ge stolt he ten var knyt tet til å 
be sva re avan ser te re fe ran se spørs mål. 
Ti den de kan vie kil de grunn laget in nen 
et fag felt, og ar beids er fa rin gen de 
opp ar bei der seg, fø rer på den ne må ten 
til en spe sia li sert kom pe tan se. Sam ti dig 
har også bru ker ne fått til gang til 
sø ke tje nes ter, noe som har ført til at 
fag bib lio tek man ge ste der er byg get ned, 
el ler de er sen tra li sert inn i stør re 
ho ved bib lio tek. Det te er også et re sul tat 
av re for mer i of fent lig sek tor og med 
sam men slå in ger i ut dan nings sek to ren.

Hva har vi tapt, og hva har vi tjent 
på den ne ut vik lin gen? Når et mind re 
in sti tutt- el ler forsk nings bib lio tek leg ges 
ned, vil ikke bib lio te ka ren på sam me 
måte være in te grert blant de an sat te. 
Det te kan gå ut over bib lio te ka rens 
mu lig het til å være opp da tert i et fag felt, 
og i forsk nin gen. En bib lio te kar be skrev 
hvor dan per son li ge re la sjo ner er 
av gjø ren de for å opp rett hol de gode 
tje nes ter. En an nen for klar te hvor dan 
fag bib lio te ket er som en kom po nent i et 
ma ski ne ri, et tann hjul som hol der 
in sti tu sjo nen i be ve gel se. Beg ge ar bei det 
i mind re fag bib lio tek, og had de ar beids-
opp ga ver til knyt tet be stem te fag om rå-
der. 

Li ke vel gir stør re fag bib lio tek and re 
mu lig he ter. Ar beids de lin gen gjør at 
fag om rå der blir gitt for skjel li ge bib lio te-
ka rer, og igjen blir det rom for spe sia li-
se ring. I sto re fag bib lio tek kan en også 
spo re ut vik lings ten den ser som har bå ret 
fram end rin ge ne i fol ke bib lio te ket. Det 
er snakk om å nå ut, og om å etab le re en 
mer ut ad ret tet bib lio tek drift. Sam ti dig 
skal den ne mål set tin gen for hand les mot 
fag bib lio te ke nes øv ri ge opp ga ver, og slik 

blir be gre pet om «en so si al mø te plass» 
byt tet med «en fag lig-so si al mø te plass».

Be tyd nin gen av er fa ring
Ver di en av ar beids er fa rin ger er størst 
når be stem te fer dig he ter vi de re ut vik les 
gjen nom kar rie ren. I fag bib lio te ket 
bi drar lang er fa ring til fag kunn ska per 
som gjør at bib lio te ka ren kan gi best 
mu lig tje nes ter. Det te er en er fa rings-
kom pe tan se opp ar bei det over tid. 
Sam ti dig vi de re ut vik ler det te pro fe sjo-
nens kom pe tan ser om kunn skaps or ga-
ni se ring, og det for ster ker bib lio te ka-
rens rol le blant de and re an sat te. Med 
lang er fa ring opp ar bei der bib lio te ka ren 
i fag bib lio te ket også kunn skap om 
mo der in sti tu sjo nen. De bi drar så le des 
til en kon ti nui tet over tid, og de kan 
in tro du se re ny an sat te til in sti tu sjo nens 
ku ty mer og prak si ser. Som en bib lio te-
kar sa: «Vi tren ger noen folk som kan 
for stå de rare tin ge ne som er gjort på 
gam le må ter, og som vet hvor alt er 
i ma ga si net, for eks em pel». Det er 
fag bib lio tek også uten for ut dan nings-
sek to ren, og kunn skap kan ofte gå 
i arv. 

I fol ke bib lio te ket bi drar bib lio te ka-
rens er fa rings kom pe tan se til å iva re ta en 
fag lig tra di sjon og kunn ska pen om 
bib lio te kets sam lin ger. Med lang 
er fa ring føl ger et over blikk, og det gir en 
kon ti nui tet til ar beids plas sen når 
hver da gen er pre get av end rin ger. Av de 
jeg snak ket med trakk fle re fram en evne 
til å «bru ke av hele seg» i møte med 
bru ker ne. Det te in ne bæ rer en trygg het 
i møte med men nes ker med ulik 
bak grunn, og bi drar til fol ke bib lio te kets 
opp drag om å være en de mo kra tisk 
mø te plass, åpen for alle. Den ne er fa-
rings kom pe tan sen hen spil ler ikke på 
pro fe sjo nens kunn skaps grunn lag som 
så dan, men kom mer av livs er fa ring. 
Der for er det hel ler bib lio te ka rens 
kunn ska per om lit te ra tur og sam lings ut-
vik ling som vil sik re pro fe sjo nens 
fram tid i fol ke bib lio te ket. I det te inn går 
også er fa ring, for det te er kunn ska per en 
opp ar bei der seg over tid. Be tyd nin gen 
av lang er fa ring er der for ikke mind re 
i fol ke bib lio te ket, men den brin ge 
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kan skje ikke den sam me pre sti sjen som 
i et fag bib lio tek. 

Ikke len ger en pro fe sjon?
I dag er pro fe sjo nen bib lio te kar i bryt-
nings punk tet mel lom å for val te fag-
kunn skap og bi dra til ut vik lin gen av en 
mo der ne kul tur in sti tu sjon. End rin ge ne 
står i re la sjon til sam funns ut vik lin gen, 
og har tatt pro fe sjons ut øver ne i fag- og 
fol ke bib lio tek i uli ke ret nin ger. Det er 
al li ke vel et fel les skap om ver di grunn-
laget som er knyt tet til de mo kra ti se ring 
av kul tu rel le go der og del ta kel se 
i sam fun net, samt om kva li tet i in for ma-
sjons ar beid og kil de kri tikk. 

Bib lio te ka rer sier gjer ne at pro fe sjo-
nen er mer delt enn en het lig, sær lig 
i sam men lig nin gen mel lom fag bib lio tek 
og fol ke bib lio te ket. Al li ke vel opp fat ter de 
seg selv som bib lio te ka rer, og det er en 

fel les for stå el se for pro fe sjo nens bi drag. 
Bib lio te kar pro fe sjo nen for val ter en 
in tel lek tu ell og kul tu rell arv som de 
me ner det er de res opp ga ve å vi de re for-
mid le. Fel les ska pet som bin der dem 
sam men er på den ne må ten ide elt, gitt 
noen fel les red ska per og et øns ke om hva 
pro fe sjons ut øv el sen skal til by sam fun net. 

Med ny an set tel ses po li tikk kan 
fol ke bib lio te ket mis te noe av den 
his to ris ke kon ti nui te ten som bib lio te ka-
ren har re pre sen tert. Det er ofte i en 
fag lig tra di sjon at ver di grunn laget til 
in sti tu sjo ner be va res, og for fol ke bib lio-
te ke ne kan det te knyt tes til ned ar vet 
tan ke gods om fol ke opp lys ning og 
dan nel se. Det te ut gjør et grunn lag for 
for hol det mel lom bib lio te ka ren og 
bru ker ne. Lar en tit te len stå ube skyt tet 
vil or det bib lio te kar kun ne bety noe 
til sva ren de som funk sjo nær i fram ti den, 

et be grep de fi nert av sin kon tekst. Da 
mis ter en også noe av grunn laget for å 
kalle bib lio te kar for pro fe sjon, i det 
fel les kom pe tan se fal ler bort. I så fall 
kan en hev de at bib lio te ka ren ho ved sa-
ke lig har en fram tid i ut dan nings sek to-
ren, el ler i egne av de lin ger for bib lio tek-
tek nisk ar beid. Hva går i så fall tapt for 
all menn he ten? 

Når de eld ste bib lio te ka re ne for la ter 
ar beids li vet, vil bib lio te ke ne end res. De 
står med en sub stan si ell, en dyp og 
per son lig his to rie for stå el se som de 
ut ø ver i det dag li ge ar bei det. Bib lio te-
ke ne pre ges av det te. Det brin ger en 
fag lig tra di sjon til ar bei det og sør ger for 
at bib lio te ke ne er for bun det med ti den 
før di gi ta li se rin gen. Når en ny ge ne ra-
sjon over tar ar bei det, vil den ne kon ti-
nui te ten være for ank ret i pro fe sjo nen, 
og i det fag li ge fel les ska pet. 

  Er du bibliotekar,

  hører du til hos oss

  – uansett hvor du jobber

Hvorfor Bibliotekarforbundet?
• Ivaretar deg i lokale lønnsforhandlinger.
• Tilbyr gratis kurs for medlemmer og tillitsvalgte.
• Inviterer til medlemsmøter med faglig påfyll.
• Inkluderer gratis abonnement på tidsskriftet «Bibliotekaren».
• Tilbyr gode forsikringsvilkår.
• Har stipendordninger du kan søke på.
• Gir råd og veiledning, og advokatbistand om nødvendig. 
• Gir deg innflytelse på BFs arbeid med bibliotekpolitikk 
 og arbeidslivsspørsmål.

Meld deg inn nå! 
Innmeldingsskjema finner du på
http://bibforb.no/medlemskap/bli-medlem/ 
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Studentene setter pris på at biblioteket 
tilbyr ulike typer arbeidsplasser. Nesten 
halvparten av studentene sier generelt 
at de foretrekker å jobbe i biblioteket. 
Men nesten like mange peker på enten 
tilgang til grupperom, eller til stille 
lesesal. Det er bare en fjerdedel av 

studentene som sier at de foretrekker 
arbeidsplasser i de andre bygningene på 
campus, i Studenthuset eller i kantina. 
Fritekstsvarene viser samtidig   at 
grunnene til å ønske å jobbe et annet 
sted enn i biblioteket, er de samme 
grunnene som gjør at andre foretrekker 

biblioteket. De ønsker et rolig sted å 
jobbe med god plass – for noen er det 
kantina eller klasserommet.  

Brukerundersøkelsen ble gjennom-
ført ved årsskiftet 2019/20 som et ledd 
i arbeidet med en plan for framtidig 
bibliotekstruktur ved universitetet. 
Utvalget som utredet bibliotekstruktu-
ren var sammensatt av representanter 
for fakultetene, studieadministrasjonen, 
Eiendomsavdelingen, biblioteket og 
studentene.  Alle studenter og faglige 
ansatte ved universitetet fikk e-post 
med lenke til et nettskjema. 1542 
studenter og 637 faglige ansatte svarte. 
Dette var en svarprosent som var høy 
sammenlignet med andre undersøkelser 
foretatt ved OsloMet. Til sammen kom 
det også over 2000 fritekstsvar, noe 
som tyder på stort brukerengasjement 
knyttet til bibliotektilbudet. 

Gjennomgangen av fritekstsvarene 
utdyper hvor viktig variasjon er for 
studentene. Studentene har sammen-
satte behov. De ønsker mulighet til å 

Studentene foretrekker  
biblioteket

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

Biblioteket er det stedet der studentene 
foretrekker å arbeide med studiene sine, viser en 
brukerundersøkelse foretatt ved OsloMet. «Synes 
ofte det kan være deilig å jobbe der det er en 
hyggelig atmosfære, der det ikke nødvendigvis er 
helt stille, men forholdsvis rolig. Derfor er det fint å 
jobbe på biblioteket,» utdyper en av studentene. 
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jobbe uforstyrret, men også der hvor 
det er sjans for å møte kjente, de 
ønsker å jobbe alene og i grupper med 
andre.  

For noen varierer behovet over tid, 
med arbeidsoppgave eller faser i 
studiene. En respondent oppsummerte 
hvorfor hen foretrakk biblioteket som 
arbeidsplass slik:  

«Biblioteket: rolig, enkel tilgang på 
pensumbøker. Stille lesesal: like før 
eksamen eller når jeg trenger å konsen
trere meg ekstra er det greit med et sted 
man kan fokusere helt på studiene, uten 
andre distraksjoner. Grupperom: Ufor
styrret sted å jobbe sammen med andre. 
Greit at man kan booke på forhånd for å 
sikre seg plass. Arbeidsplasser i ulike bygg: 
Tilgjengelig, trenger ikke gå langt fra 
klasserom. Supert om man er litt tidlig 
ute til undervisning og trenger å for gjort 
lekser.» 

Andre begrunner det med: 
«Arbeider best med litt bakgrunnsstøy. 

Lett tilgang til bøker. Søker hjelp hos 

bibliotekarer om bøker og referansetek
nikk.» 

«Foretrekker bibliotek da biblioteket i 
seg selv motiverer til fordypelse, men det 
forutsetter stillhet» 

«Synes ofte det kan være deilig å jobbe 
der det er en hyggelig atmosfære, der det 
ikke nødvendigvis er helt stille, men 
forholdsvis rolig. Derfor er det fint å 
jobbe på biblioteket.»

Betjent skranke  
er viktig for studentene
Det er sannsynlig å tenke at en av 
grunnene til at studentene sier at de 
foretrekker biblioteket som arbeidssted, 
er knyttet til det at betjent skranke er 
det tilbudet som de setter høyest. De 
faglig ansatte er mindre opptatt av 
biblioteklokalet, de har jo egne konto-
rer. Det tilbudet som de faglige setter 
høyest er at biblioteket svarer på e-post.

Brukerundersøkelsen skulle brukes 
til å gi oss råd med tanke på framtidig 
bibliotekstruktur. I dag har OsloMet 4 

bibliotek, hvorav tre er på campus 
Pilestredet.  Et stort flertall av studen-
tene (78 %) rangerte et bibliotek plassert 
i samme bygg som sin egen utdanning 
som viktigere enn et sentralt plassert UB 
på campus. I undersøkelsen kunne man 
velge flere alternativer. Dermed var det 
også en god del studenter som ville ha et 
sentralt bibliotek (43 %). Et desentrali-
sert bibliotek var viktigst for helsefagstu-
dentene – som i dag har et sentralt 
bibliotek. Helsefagbiblioteket betjener 
studenter som har tilhørighet i flere 
bygg. 

Hele 31 % av studentene sier at de 
bruker flere av OsloMets biblioteker. 
Det er særlig helsefagstudentene som 
bruker flere bibliotek – sannsynligvis 
fordi deres undervisning foregår mer 
spredt på campus. En del studenter 
opplever nok også at en bok som de 
ønsker, ikke finnes eller er utlånt på det 
biblioteket som de vanligvis bruker. Da 
går de til et annet bibliotek for å få 
boka. 

Proft. «Biblioteket ved 
OsloMet er veldig proft og 
godt tilgjengelig! Takk!»
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Blant de UF-ansatte er holdningen 
noe mere sammensatt, men det er et 
flertall som foretrekker et sentralt 
plassert bibliotek på campus. De 
trenger ikke biblioteket som arbeids-
sted, og de behøver ikke å gå til 
biblioteket for å hente bøker – det 
bestiller de i dag elektronisk og får 
dem til sitt kontor. 

Dette skillet, der studentene er 
opptatt av fysisk tilgang, mens de faglige 
ansatte er opptatt av tjenester fra 
biblioteket – samsvarer helt med hva 
som er konklusjonen om framtidas 
bibliotektjenester i rapporten som 
Oxford Research lagde for det danske 
forsknings- og undervisningsministeri-
ene i 2019.

Bibliotekutredningen om framtidig 
bibliotekstruktur endte for øvrig med å 
anbefale at det etableres et felles biblio-
tek på campus Pilestredet. Studentenes 
skepsis var et element som måtte veies 
opp mot andre hensyn.  Det handlet om 
ressurser til å utvikle nye tjenester, om 
OsloMets policy for campusutvikling 
der man ønsker at hele campus skal 
brukes av studentene.

Framtidige bibliotektjenester
Studenter og ansatte er enige om at 
utvikling og vedlikehold av den digitale 
samlingen (databaser, elektroniske 
tidsskrifter, e-bøker mm.) er den viktigste 
oppgaven for biblioteket i framtida. 
Deretter sier 83 % av studentene at 
arbeidsplassene i biblioteket er viktig. 
Utvikling og vedlikehold av den fysiske 
samlingen kommer på tredjeplass hos både 
studenter og ansatte. Gjennomføring av 
systematiske litteratursøk er den tjenesten 
som kommer på andre plass blant de 
fagansatte. Det er en tjeneste som 
fakultetene må betale for i dag. Det 
opprører mange fagansatte. Det er flere 
fritekstkommentarer som tar opp dette. 
Mange etterspør også bibliotekarer som 
kan gå inn i forskningsprosjekter og 
forskningsgrupper: 

«Forskningsbibliotekarer som kan 
fristilles i større prosjekter over tid. Det er 

helt avgjørende for min jobb å ha tilgang 
på gode bibliotektjenester :)» 

«Bibliotekarressurs knyttet til 
forskergrupper, ikke bare til store 
prosjekter.» 

3 av 4 studenter mener at råd og 
veiledning fra bibliotekarene i skranken er 
viktig. På 5. plass blant både studenter og 
fagansatte kommer kurs og veiledning i 
referansehåndtering. 

De fagansatte prioriterer digitalisering 
av pensumlister på 4. plass. Det er et 
forholdsvis nytt tilbud. OsloMet har 
innført pensumlistesystemet Leganto. 
Tidligere tiders kompendier er nå erstattet 
av digital tilgang direkte fra pensumliste-
systemet. Bibliotekarene har tatt et stort 
ansvar i innføringen av Leganto, som er et 
system som avlaster lærerne vesentlig. 

I tillegg er det verd å nevne at drøyt 
63 % av de fagansatte som mener at 
«Lagring og forvaltning av forsknings-
data (for å sikre gjenfinning mm.)» er 
viktig. Dette er den eneste oppgaven på 
lista, som ikke tilbys av biblioteket i dag.  

Andre tjenester som arrangementer, 
utlån av teknisk utstyr, mulighet til å 
kjøpe mat og drikke, rangeres som 
minst viktige for studentene. Minst 
viktig betyr likevel at mange  sier at de 
vil ha disse tjenestene, ofte mer enn 
50 %.

Også de fagansatte mener at hjelp til 
å arrangere forskning- og kulturformid-
lingsarrangementer er mindre viktig. 
Men de som synes det er viktig, er 
likevel så mange at om de kom på 
arrangementene ville det innebære en 
betydelig økning i deltakelsen.  

De UF-ansatte ble bedt om å gi 
innspill dersom de hadde andre ønsker 
til UB. Den sjansen var det mange som 
grep.  Det er stor variasjon i fritekstsva-
rene, men ønsker knyttet til tilgang og 
omfang av litteratur, samt forsknings-
støtte fra biblioteket, er fremtredende. 
Det er flere som kommer med ønsker 
om et bredere og også større utvalg 
litteratur, både i form av bøker og 
tidsskrift.

Biblioteket brukes
Fra tidligere brukerundersøkelser vet vi 
at omtrent 80 % av studentene sier at de 
bruker biblioteket. Bare 6 % av de 
fagansatte sier i denne undersøkelsen at 
de ikke bruker biblioteket. 18 % sier at 
de kun bruker den digitale samlingen 
som er tilgjengelig på nettet. 3 % sier at 
de kun bruker den analoge samlingen, 
mens 73 % sier at de bruker både analog 
og digital samling. 

Bibliotekets tjenester  
må gjøres bedre kjent
Fritekstsvarene fra UF-ansatte knyttet til 
spørsmålet om bibliotekets tjenester og 
utviklingen av UB på OsloMet, viser at 
biblioteket har en stor jobb å gjøre i å få 
sine tjenester kjent. Flere etterspør tje-
nester som allerede tilbys eller utvidelse 
av disse:  

«Arrangementer, Formidlingsaktiviteter, 
utstillinger og sosiale arenaer for studenter 
og ansatte.»   

«Annet referanseprogram enn Endnote»  
«Individuell veiledning i 1) utvikling 

av gode søkekriterier 2) gjennomføring av 
søk  begge knyttet til tema/nærmere 
definerte forskningsspørsmål»  

 «Språkvask norsk for artikler/
avhandlinger skrevet på norsk (akademisk 
norsk)  det tilbys ved for eks. Åbo 
Universitet Språkvask norsk/engelsk?»  

 «Kurs/veiledning i bruk av maler 
i Word/utnytte potensialet i Office»  

«Bekjentgjør tydelig på bibliotekets 
nettside hvem vi skal henvende oss til 
(epost adresse) for å foreslå innkjøp av 
litteratur, bestille fjernlån/kopier, avtale 
individuell veiledning, samt info om hvem 
som er bibliotekaransvarlig/kontaktperson 
ved de respektive fakultetene» 

At bibliotektjenestene ikke er nok 
kjent, er at allment problem for mange 
bibliotek. Etter min mening kunne vi hatt 
en bråte informasjonsmedarbeidere uten 
at det ville løse problemet. En av løsnin-
gene er en bedre forankring i universitetets 
ledelse. Det er derfor et prioritert område i 
Handlingsplan for OsloMets bibliotek, 
som ble vedtatt av rektor i fjor. 
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Hva mener de UB-ansatte?
Hverken administrativt ansatte eller 
UB-ansatte var med i brukerundersøkel-
sen ved årsskiftet. I ettertid er det 
gjennomført en egen undersøkelse blant 
de ansatte i UB. Prioriteringene av 
arbeidsoppgaver blant de UB-ansatte 
samsvarer i stor grad med hva studen-
tene og de UF-ansatte prioriterer. Kurs 
og veiledning ikke bare i referansehånd-
tering, men i informasjonssøking og 
kildekritikk rangeres noe høyere blant 
bibliotekarene enn blant studenter og 
ansatte.

De UB-ansatte ble spesielt spurt om 
å rangere hvilke faktorer som er viktig 
for at de selv kan gjøre en god jobb i 
framtidens UB. Det som rangeres høyest 
er jevnlige samtaler/fysiske møter med 
UB-kolleger (55 %), mens jevnlige 
samtaler/møter med brukerne kommer 
på plass 2.  Dernest følger regelmessige 
samlinger for alle UBs ansatte og felles 
informasjonsmøter. Kontorfellesskap 
med de kollegene som man arbeider 
tettest med rangeres også høyt, mens 
ingen tar til orde for kontorfellesskap 
med brukerne – altså at bibliotekarene 
skal flytte ut i forskningsmiljøene. Men 
de UB-ansatte vil gjerne ha kontor med 
nærhet til brukerne. De ansatte er også 
engstelige for konsekvensene for arbeids-
utførelsen dersom de plasseres i åpne 
kontorlandskap. 

Skjermsamtaler (skype, zoom, chat) 
vurderes forholdsvis lavt av både 
studenter, UF-ansatte og bibliotekan-
satte. Undersøkelsen ble gjennomført 
før Korona-nedstengningen. Det er 
mulig at holdningen til skjermsamtaler 
har endret seg nå. 

Mange positive 
tilbakemeldinger
Det var svært mange som benyttet 
muligheten til å skryte av biblioteket i 
sine fritekst-merknader. Det var ikke 
formålet med undersøkelsen. Men 
hyggelig var det å få så mange godord 
fra brukerne: 

«Jeg vil takke de ansatte ved 
Universitetsbiblioteket. De er en reell 
ressurs for oss både i undervisning og 
forskning. Jeg er positivt overrasket over 
hvor rask reaksjonen er når jeg henvender 
med til biblioteket, og hvor stor viljen til å 
hjelpe meg er, enten det gjelder 
pensumlister i Leganto eller mine 
forskningsbehov.» 

«Biblioteket ved OsloMet er 
veldig proft og godt tilgjengelig! Takk!» 

«Det beste med at mitt forskingsinsti
tutt ble en del av OsloMet, er tilgang til 
biblioteket og den innsatsen og servicen 
som ytes av de ansatte» 

Undersøkelsen ble gjennomført av 
Mari Kannelønning, Inga Lena Grøn-
lund og Sissel Gram Mikus. Rapporten 

fra OsloMets bibliotekutredning  
er skrevet av Inga lena Grønlund,  
Sissel Gram Mikus og Vilde Farup 
Halvorsen. 

Referanser: 
Oslomet – storbyuniversitetet (2020) 
Universitetsbiblioteket OsloMet – det vi 
har felles! : Handlingsplan for bibliotek 
2019-2024    https://ansatt.oslomet.no/
documents/585743/116411112/ 
Handlingsplan+for+bibliotek+2019 
2024/2c4b462b6ceb88ba255b 
c36d8ac9cc3b

OsloMet – storbyuniversitetet. (2020). 
Årsrapport 2019.  https://ansatt.oslomet.no/ 
documents/585743/54495365/%C3% 
85rsrapport+2019/6bf2345e-cc2e- 
c4ad-551e-e6eb614806b3?version= 
1.0&download=true

OsloMet – storbyuniversitetet (2020). 
Utredning om fremtidens universitets-
bibliotek ved OsloMet

Oxford Analyse – rapport  
(https://kum.dk/fileadmin/KUM/ 
Documents/Nyheder%20og%20Presse/
Nyheder/2018/Analyse_af_det_ 
fremtidige_behov_for_ 
forskningsbiblioteksbetjening_ved_
Oxford_Research.pdf )

BOK OG BIBLIOTEK 4–2020  I  53

Vår erfaring | Din trygghet

Vi tilbyr kvalitetsprodukter og personlig service.
Ring 33802185 eller send e-post til: post@beyerhandel.no

På tide med litt vedlikehold? Vi har renseproduktene til dine skrivere.

Behov for fjernhjelp? Ta kontakt for pris.

Med en skriver fra Datamax-O’Neil og programvaren Bartender, kan du prege dine egne RFID brikker. 
Benytt plastetikett med strekkode for økt sikkerhet. Har du behov for en strekkodeskanner som leser like fint 
fra nettbrett og mobil som fra bøker, har vi håndholdte, for stativ eller nedfelt i skranke. Skal du lese RFID og 
strekkode på en enkel måte, må du sjekke våre nettsider for mer info.

Følg med på våre nettsider www.beyerhandel.no



BIBLIOTEK  I  FOLK I NORD ER EN VIKTIG,  FREDSBEVARENDE STYRKE

I Kirkenes har nesten alle 
arbeidsplasser noen som 
snakker russisk. Så biblioteket 
har selvsagt en stor russisk 
samling, som har en større 
betydning ut over å slukke 
lesetørsten. 

ANN-MARI GRE GER SEN  tekst 
ALF OVE HANSEN  foto 

– Da jeg kom som ny ut dan net bar ne-
bib lio te kar hit for fem år si den, var det 
kon trast fylt for en Oslo- og Bergenut-
dannet mol den ser. På den lo ka le 
Jo ker bu tik ken kjen te jeg ikke igjen et 
enes te språk. Det ga meg umid del bart 
en inn sikt i hvor ig no rante vi er sør på, 
sier Lisa Finn øy Ug el vik.

Hun lå ser oss inn noen ti mer før 
åp nings ti den i et mid ler ti dig lo ka le én 
eta sje ned i Samfundshuset i Kir ke nes. 
Om gitt av fag be ve gel sens fa ner i de res 
høy borg fø ler en his to ri ens kamp sus. 

Raskt ute med  
rus sisk sam ar beid
– Vi pus ser opp gul ve ne i to av tre 
eta sjer, og har hel dig vis fått flyt te inn 
i Samfundshusets stor sal. Det er stas å 
ha det mid ler ti di ge bib lio te ket i lo ka ler 
med så mye lo kal his to risk be tyd ning. Vi 
ser at det er et ter trak tet at vi har åp net 
dø re ne igjen et ter fire må ne der med 
ko ro na, umid del bart et ter fulgt av 
flyt ting.  

Lisa kom til et bib lio tek som 
i man ge år har bygd opp og stått på for 
rus sisk lit te ra tur og sam ar beid over 
gren sen. Hele byen og om rå det er 
ge ne relt pre get av nett opp det. I sel ve 
Kir ke nes er det 3500 inn byg ge re, mest 
norsk, noe sa misk, finsk og rundt 250 

rus sis ke inn vand re re. Sør-Var an ger er 
også Norges enes te kom mu ne med gren-
 se til Russ land. Id ret ten var først ute til 
å ut vik le et sam ar beid med Russ land 
et ter at mu ren falt, der et ter fulg te 
bib lio te ke ne. Med gren se bo er be vis 
be ve ger folk i lo kal om rå det seg fritt. 
Rus ser ne kjø per nis ser på Eu ro pris og 
blei er på Kiwi, mens nord menn ny ter 
godt av bil li ge rus sis ke va rer som 
driv stoff og an net fly ten de.

Sjø menn kom først
Bib lio te ket har, som de fles te and re 
ar beids plas ser i Sør-Var an ger, rus sis ke 
an sat te. Nina Strimp har vært an satt 
si den 1996, og både sett og for met 
ut vik lin gen. 

– Det be gyn te med at rus sis ke 
sjø menn ville ha noe å lese, men det er 
klart at man ge sy nes det var mye 
gam mel mo dig som kom opp i kas se ne 
vi fikk fra Deich man ske. Bib lio te ket ved 
da væ ren de sjef Hil dur Eik ås be stem te da 

seg for å kjøpe inn selv. Og det har vi 
fort satt med.

I 2019 stod rus sisk språk lig ma te ria le 
for ca 30 % av ut lå net ved Sør-Var an ger 
bib lio tek, in klu dert stør re de pot-ut lån 
til di ver se bib lio tek.

Folk i nord er en viktig,  
fredsbevarende styrke

Beleste lånere. Biblioteket har utlån av depot til Alta og Vadsø og litt Hammerfest, Gamvik, Hasvik, 
og Tana . Mange vil ha konkrete titler, ikke bare depot . Det er beleste lånere der ute . Vi sender også til 
Sør-Norge, og til og med Nasjonalbiblioteket i Oslo, sier Lisa Finnøy Ugelvik (t .v) og Nina Strimp
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Både Nina og Lisa ten ker det er fle re 
grun ner til at det er vik tig å ha en så 
sterk rus sisk sam ling.

– Bø ke ne er med på å gi en fel les 
iden ti tet, og ikke minst en god hjelp 
i en in te gre rings pro sess. Så skal vi jo også 
som bib lio tek være der for lo kal be folk-
nin gen, og da må vi kun ne gjen spei le et 
fler kul tu relt sam funn. Vi ser at bar na er 
de som drar med for eld re ne hit, og når 
det er sko le klas ser her så sprin ger de 
rus sis ke bar na opp og fin ner rus sis ke 
bø ker. Barna els ker for eks em pel Dus te-
fjer ten. Ge ne relt er skan di na vis ke even tyr 
vel dig po pu læ re i Russ land. De li ker å 
lese om folk som le ver så godt. Alle vil 
lære av vel lyk ke de land, sier Nina. 

 – Vik tig at en har rom for å ut fors ke 
fle re si der av seg selv. Fø ler en på 
hjem leng sel, kan lit te ra tur og bib lio te ket 
bøte på det, ten ker Lisa. 

Kjø per inn 300 bø ker
En del av den rus sis ke av de lin gen har 
også bø ker om Russ land på di ver se 
språk. Russlands his to rie og kul tur er en 
vel dig po pu lær ka te go ri.

Bib lio te ket har også ut lån av de pot 
til Alta og Vad sø og litt Ham mer fest, 
Gam vik, Has vik og Tana. Man ge vil ha 

kon kre te tit ler, ikke bare de pot. Det er 
be les te lå ne re der ute.

– Vi sen der også til Sør-Norge, og til 
og med Na sjo nal bib lio te ket i Oslo. Vi 
kjø per inn våre egne bø ker som dis tri-
bu e res til hele Finnmark. Fyl kes bib lio te-
ket i Finnmark bi drar med støt te til 
Norsk-Rus sisk bib lio tek tje nes te med 
100.000 i året, for tel ler Lisa. 

Det er ikke uten grunn av lå ner ne 
strøm mer til bib lio te ket. 

– Vi kjø per vel rundt 300 bø ker 
i året. Det er både fra rus sis ke for fat te re, 
og nors ke for fat te re som er ut gitt på 
rus sisk. Vi får tips om hva som er 
ak tu elt pri mært fra lå ne re, og også 
lo ka le bib lio te ka rer, NORLA (Norsk 
lit te ra tur i ut lan det) og Norsk-rus sisk 
for en ing. Vi kjø per nes ten alle bø ke ne 
i Russ land da det er bil ligst, sier Nina. 

Nina kom mer fra et om rå de nært 
Mos kva, og er full av be geist ring for det 
nors ke bib lio tek ve se net. 

– Dere har ver dens klo kes te bib lio-
tek lov. Alle blir hørt. Dere ten ker på 
ab so lutt alle låne grup per og de res beste. 
I Russ land har vi man ge flot te bib lio tek 
og de er godt be søkt, men der er det 
ideo lo gi en som sty rer og kla re reg ler på 
hva en kan gjø re. 

Gren se spren gen de
Lisa har vært på tje nes te rei se i Russ land, 
og er im po nert over stan dar den. Alle 
bib lio te ke ne hun be søk te had de 
3D-prin te re, var vel dig flot te og de 
an sat te var vel an sett. Nina me ner det er 
for ståe lig. De har et godt sam ar beid 
med bib lio te ke ne som lig ger nært seg, 
som Mur mansk, Ni kel, Za pol jar ny, 
Se ve ro morsk med fle re.

Det te sam ar bei det fikk en god 
dra hjelp i 2008. Da for tal te Bok og 
Bib lio tek i en stør re re por ta sje fra 
Sør-Var an ger at de fikk 500.000 fra 
Fritt Ord til «Det gren se spren gen de 
bib lio tek» (DGB). For må let var å se på 
mu lig he ter til å ut vik le bib lio te ket til å 
bli «et mø te sted i lo kal sam fun net, en 
de mo kra tisk are na, en ak tiv for mid-
lings are na og sam funns ak tør». De 
skul le blant an net hen te ide er og 
im pul ser fra «ster ke, gode» bib lio tek, 
in sti tu sjo ner og ak tu el le or ga ni sa sjo ner 
og for en in ger. DGB skul le også 
vi de re ut vik le den rus sis ke bib lio tek tje-
nes ten, se på «Twin City»-kon sep tet, og 
vur de re hvor dan bib lio tek sam ar bei det 
mel lom Sør-Var an ger kom mu ne og 
ak tu el le, rus sis ke bib lio tek kan ut vik le 
seg.

1 Biblioteket i Kirkenes ligger 
godt plassert i bybildet . Nå skal 

de samarbeide enda mer med 
butikkene, for å sikre at folk 

bruker sentrum .
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i både Ni kel og Mur mansk. Vi har hatt 
nors ke for tel ler stun der på rus sisk side, 
og så har rus ser ne hatt duk ke tea ter hos 
oss. Ikke så nøye om en kan språket el ler 
ei, de fles te barn kjen ner jo de tra di sjo-
nel le even ty re ne, sup ple rer Lisa. 

Bib lio te kar drøm mer
Hun har tatt tak i vi de re ut vik lin gen av 
bib lio te ket som mø te plass og ut ad ret tet 
kul tur plass, som den nye fol ke bib lio tek-
lo ven kre ver. 

– Barna er vel dig iv ri ge, og vi ser at 
det er en stund si den for eld re ne var med 
da de sier «hysj» når bar na snak ker høyt. 
Så den my ten med hy sjing får vi nå 
snart helt av li vet. Vi fik set først opp 
bar ne av de lin gen, og vi har fått på plass 
to sce ner slik at vi kan i enda stør re grad 
bli et sted folk fra alle kul tu rer mø tes. 
Våre film treff på lør da ger er blitt en stor 
suk sess, det sam me er lo kalt kul tur pro-
gram på tirs da ger. Vi har et va ri ert 
lo kal mil jø som bru ker oss mye, for tel ler 
Lisa. 

pro sjek ter med and re rus sis ke part ne re. 
Vi ser at det å ha en god rus sisk bok-
sam ling gir oss til gang til man ge and re 
spen nen de pro sjek ter og sam ar beids mu-
lig he ter. 

Gren se sam ar bei det har en lang 
his to risk lin je til ba ke i tid, og det te er et 
sam ar beid som bib lio te ket har stor gle de 
av. Nina Strimp trek kes også spe si elt 
frem som en stor res surs.

– Det har vært helt av gjø ren de for 
ar bei det at bib lio te ket har en bib lio te kar 
som har rus sisk ut dan nel se, kom pe tan se 
og bak grunn. Det vil det også være 
i frem ti den, et ter hvert som vi ser at vi 
kan sam ar bei de på sta dig nye må ter. Vår 
rus sis ke sam ling er så dan et vik tig 
de mo kra ti- og kul tu relt sti mu le ren de 
pro sjekt for et bib lio tek i gren se land, 
sier Dag finn Gjerde.

– Vi har vel nes ten dag lig kon takt, 
og har hatt og har man ge spen nen de 
pla ner på gang. Blant an net har vi hatt 
en in ter na sjo nal film fes ti val i Kir ke nes, 
og and re fes ti va ler som er blitt strea met 

Multikult. De russiske bøkene er med på å gi en 
felles identitet, og ikke minst en god hjelp i 
en integreringsprosess. – Så skal vi jo også som 
bibliotek være der for lokalbefolkningen, og da 
må vi kunne gjenspeile et flerkulturelt samfunn, 
sier russiskansvarlig Nina Strimp.

Demokrati. Vår russiske samling er et kulturelt 
og demokratistimulerende prosjekt, sier Dagfinn 
Gjerde .

Bib lio tek le der Dag finn Gjer de er 
ikke i tvil om hvor for Sør-Var an ger 
bib lio teks sat sing mot Russ land er 
vik tig.

– Det er en in te grert og vik tig del av 
det sam le de sam ar bei det som Sør-Var-
an ger kom mu ne har med sin rus sis ke 
nabo. Vi har hatt for ny e de kul tur av ta ler 
over man ge år med Pechenga og 
Sevoromorsk, samt en lang rek ke 
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Lå net av bar ne bø ker har fak tisk gått 
opp de siste åre ne, og det er Li sas 
for tje nes te. Fak tisk var det en her om 
da gen som så for els ket på Lisa og sa 
«Jeg vil også bli bib lio te kar», skry ter 
Nina

– Haha, ak ku rat det var jo litt 
hyg ge lig. Det er flott å være her. Alle 
job ber hardt for at vi skal bli en mo de-
r ne og åpen mø te plass. Så får vi håpe at 
ko ro na en ikke øde leg ger alt som er 
byg get opp. Det er ge ne relt ikke bare 
bare å trek ke folk til sent rum, så nå 
ten ker vi høyt sam men med næ rings li-
vet. Det har vært kvelds åpent tirs da ger, 
nå kan det bli tors da ger da det er 
sel ves te lang da gen i by kjer nen hvor 
bib lio te ket lig ger.

Folk be va rer fre den
Lisa har selv fått ut vi det ho ri son ten et ter 
fem år i nord. Før var Russ land et sted 
langt bor te i ver den, og hun svar te feil 
på en quiz om hvor man ge land Norge 
gren ser til…

– Nå har jeg fått inn sikt i kul tu ren, og 
det er vir ke lig in gen plass i ver den som er 
så gjest fri og uten Jan te lov. Den rus sis ke 
gjest fri he ten gir ikke plass til sje nert het, 
der skal du få og ta imot. Sør på er det mer 
snakk om Russ land og stor po li tikk, men 
det er ikke det som tel ler når det kom mer 
til styk ket. Her er Russ land na bo en din. 

Folk fra Russ land kom mer over også 
for å låne bø ker, og ord fø rer ne i na bo by-
ene er ge ne relt iv ri ge til å være med på 
ut vik ling og sam ar beid. De støt ter også 
øko no misk nes ten alt Norge fore slår og 
set ter pris på kom pe tan sen som de les 
over gren se ne.

– Bib lio te ke ne i Russ land går mer og 
mer fra å være rene in tel lek tu el le sen ter 
til å bli mø te plas ser som i Norge. Jeg 
tror vi har vel dig godt av å sam ar bei de 
enda mer på folk-til-folk-nivå. Bib lio te-
ke ne er et ledd i det te, at vi mø tes som 
van li ge men nes ker og vi ser hver and re 
li ve ne våre. Jeg ten ker at folk i nord er 
en vik tig, freds be va ren de styr ke, 
av slut ter Nina Strimp. 

Folk-til-folk. Storpolitikken går sin gang, mens grense bibliotekene 
i Norge og Russland samarbeider på sitt vis om ord, bilder og tekst . 
I Kirkenes tror bibliotekarene at vi har veldig godt av å samarbeide 
enda mer på folk-til-folk-nivå . Bibliotekene er et ledd i dette, at en 
møtes som vanlige mennesker og viser hverandre livene våre .

Kulturtilbud. Barne- og ungdomsbibliotekar 
Lisa Finnøy Ugelvik håper folk vil fortsette å 
bruke dem også i de nye normal-tidene . Mange 
ulike kulturtilbud som filmlørdager og quizer har 
trukket til seg både små og store . 
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Sig mund Løv åsen har løv 
i nav net og eik i sje len. Han 
skri ver dikt om trær, fug ler, liv 
og død, jord, barn dom, til hø rig-
het og kjær lig het. Nå i høst 
kom mer han også med en 
bio gra fi om Kjell Aukrust.

NINA KRAFT 
journalist

– Gam le ha nen mar ke rer seg, den 
mar ke rer re vir, sier Sig mund Løv åsen 
om den svar te ha nen med rød kam. Den 
trip per rundt føt te ne våre og opp på 
tram men opp mot ve ran da en mens den 
med stolt mine ro per ut sitt «kykkeliky».

– Hva ha nen he ter? Den he ter «Eg». 
Det er den yng ste dat te ren min som har 
døpt den.

– Me ner du som «jeg» på ny norsk? 
Har hun opp kalt den et ter seg selv?

– Jeg tror mest hun men te «egg», sier 
tre årin gens far.

Går den og ver den
Sig mund Løv åsen (født 1977) har skre vet 
dikt, skue spill og ro ma ner si den de bu ten 
med ro ma nen «Ny ryd din ga» i 2003. Den 
siste fik sjons bo ken hans er en dikt sam ling 
som he ter «Med øk se ne dei haustar inn». 
Den kan nes ten le ses som en ro man.

Det er en tid løs ver den Løv åsen 
be skri ver. Han trek ker sta dig trå der til 
Bi be len, men også til for eks em pel 
Gan ges og py ra mi de ne i det gam le 
Egypt. Trak to rer, mo tor sag, rund bal ler 
og «landbruksoppgjeret» fin nes i det te 
dikt-uni ver set, men det gjør også plog, 
heste piss og en far som usen ti men talt 
slak ter dyra hjem me på går den.

Og gjen nom det hele renner elva, 
som får bi bels ke pro por sjo ner, f eks 
i dik tet «Elva og land ska pet»:

«Kul tur land ska pet har vakse ut av 
el ve ne/ Der det var vatn til å vat ne med, 
fisk å fiske, grø de rik jord å grø i/ Hu ang 
He, Gau la, Gan ges, Sjoa, Ayeyarwady, 
Try sil el va, Tig ris, Ala ba ma/ Og Anar joh ka

I opp ha vet var Elva, alt var til ved 
Elva, og utan henne var ikkje noko til/ 
Det som vart til i henne, var liv, og Elva 
var ly set for men nes ka/Elva skin 
i mørkret og mørkret har ikkje over-
vun ne henne»

Bin der alt sam men
Trekk fug le ne flyr også fra dikt til dikt 
i Løvåsens poe si:

«Flyr lin er la høgt, blir li net langt/
Flyr sva le ne lågt, blir det regn/ Sit skjo ra 
i glaskarmen, kjem dø den»

– Fug le ne er for bin del ses lin jer mel lom 
fjernt og nært i dik te ne dine? 

– Lin er la kan jo ha sit tet på Jesu 
kors. El ler en spe si ell lin er le for to tu sen 
år si den, ikke ak ku rat den som vi ser på 
tu net her. Fug le ne bin der ver den 
sam men. Små barn kan se en fugl og 
ten ke at den har flydd langt, langt bor te 
et sted, blant py ra mi de ne i Egypt for 
eks em pel. Og så se at den lan der her 
i Svart skog, sier Løv åsen.

– Fug ler re pre sen te rer fri het. De kan 
fly over alt. Fri som fug len, sier vi jo. 
Man ge gam le sagn og mye over tro er 
for bun det med fug ler. Det fin nes man ge 
fol ke li ge for tel lin ger om hvor dan 
for skjel li ge fug ler fikk sin sang stem me 
el ler far ge. Sva le ne over vint rer un der 
van net i sjø ene om vin te ren, trod de folk. 

Det hen der også at Løvåsens ei ker 
flyr. Som i:

«Det blir for talt om ei eik som falda 
ut vengange og flaug mot sola/da dei fel-
te henne/

Det gam le und ra seg ikkje over 
det te, for ho had de ei flogrogn i seg».

Gud, liv og død
– Ved si den av ei ker og fug ler ser jeg mye 
liv og død i dik te ne – og gjen fød sel 
i na tu ren?

– Er det ikke det som gjen nom sy rer 
li vet, da? Vi har det ikke fremst i pan ne-
bras ken hele ti den. Men vi le ver jo li vet 
vårt i spen net mel lom fød sel og død, og 
det vet vi. In stink te ne som na tur lig lig ger 
i oss er sty ren de for man ge av val ge ne vi 
fore tar i li vet, sier Løv åsen. Han slår ut 
med hen de ne for å un der stre ke po en get 
og smi ler med de brun grøn ne øy ne ne.

– Du bru ker man ge bi bels ke bil der, og det 
er en del re fe ran ser til and re fore stil lings ver de
ner og my to lo gi er. Hva er ditt for hold til Gud?

– Un der opp veks ten gikk jeg på 
søndagskole hos Mi sjons me nig he ten 
i Try sil. Jeg er kon fir mert og gift 
i kir ken, men jeg er in gen tro en de mann 
i dag. Uan sett om man er tro en de el ler 
ikke gjen nom sy rer al li ke vel kir ken og 
re li gi o nen det sam fun net vi kom fra, og 
som jeg skri ver om. Re li gi o nen vi har 
med oss fra gam melt av er en del av alt 
– også i for hol det vårt til na tu ren, 
me ner for fat te ren. 
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Han for tel ler at han voks te opp med 
jord bruk og kul tur land ska pet, og eld re 
tra di sjo ner og for tel lin ger som var 
over le vert fra ge ne ra sjon til ge ne ra sjon 
var frem de les le ven de blant de voks ne 
som på vir ket ham. 

– Selv kul tur land ska pet vårt er fylt av 
den krist ne tra di sjo nen. Bi be len er en 
gull gru ve for en for fat ter, den er nød ven-
dig å for hol de seg til for å for stå his to ri en 
vår. Over tro en var også le ven de – selv da 
jeg vok se opp. Jeg er fa si nert av hvor dan 
tid li ge re ge ne ra sjo ner kjem pet en 
des pe rat kamp for å kla re seg. Men de 

had de ri tu a le ne sine, som ga dem håp. 
Og noen gan ger er hå pet nok.

Har mo ni med skyg ger
– Noen av dik te ne hand ler om hvor dan 
små barn opp da ger ver den. Du had de 
al li ke vel stort sett en lys og lyk ke lig 
barn dom, fore stil ler jeg meg ut fra 
dik te ne?

– De but ro ma nen min, «Ny ryd-
din ga» er en barn doms skild ring, om 
en ti åring. Noen men te at den bo ken 
ble for har mo nisk, at den bød på for 
lite mot stand. Jeg har også tenkt at 

kan skje jeg var uer fa ren da jeg skrev 
den, og var litt feig. Kan skje had de jeg 
skre vet den an ner le des i dag, litt 
mør ke re? El ler kan skje ikke, re flek te-
rer han.

– Vil du lese et av dik te ne fra «Med 
øk se ne...» høyt for meg?

Løv åsen slår opp i sin egen dikt sam-
ling  – litt på måfå, vir ker det som:

«I dag kom dei var me septembervin-
dane/ dei som får la ken på tør ke sno ra til 
å bølgje i takt med kornåkrane/ Dei som 
får hestar til å stil le seg på høg de ne og 
sam le sol til stall vin te ren
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Vindar så mju ke at ein byrjar lure på 
om ein har sklidd over i døds ri ket/ utan å 
mer ke det/ At det er slik det er der, hestar 
i sol, hav re aks og kvite la ken i same 
bølgje,/ og vind gjen nom hå ret så varm at 
vin te ren syntest uendeleg langt bor te»

– Hvor for valg te du ak ku rat det te dik tet?
– For di du ikke had de gjort noen 

no ta ter ved det dik tet, sier han – med et 
er ten de glimt i øy ne ne. 

Til gjen ge lig poe si
Hu set i Svart skog har vært fa mi li ens 
hjem i tret ten år nå, men for fat te ren 

kom mer opp rin ne lig fra en gård 
i Try sil.  

– Vi bod de i Oslo noen år. Så fikk 
Ma ria og jeg vårt før s te barn. Vi had de 
lyst til å flyt te ut til et sted med na tur og 
litt mer rom uten dørs. Her på Svart skog 
er det bare tjue mi nut ter med bil fra 
Oslo, så her fikk vi i pose og sekk. Vi 
dri ver ikke gård selv, men bor midt 
i kul tur land ska pet. På na bo går den er 
det hes ter sau er, kyr og fritt gå en de 
gri ser, for kla rer han.

– Som for fat ter er du til gjen ge lig, 
i mot set ning til noe av sam tids ly rik ken 
forøvrig – og jeg me ner ikke platt. Er det 
noe du til stre ber?

– Jeg sy nes sam tids poe si en har fått 
ufor tjent dår lig ryk te på seg for å være 
util gjen ge lig. Mye sam tids poe si er 
egent lig lett til gjen ge lig, sy nes jeg. Det 
er for dom mer som gjør at folk opp fat ter 
mye av den som «van ske lig». El ler det 
hand ler om hvil ke dikt sam lin ger de 
mø ter som uer far ne dikt le se re. En god 
bib lio te kar kan vei le de de fles te le se re til 
en sam ling sam tids poe si som de 
«for står». 

– Du er i hvert fall ab so lutt ikke 
jå le te. Skue spil let ditt «Vid din sida», som 
hand ler om et eld re ek te par som har hatt 
det godt sam men, men er i ferd med å 
mis te hver and re når han får Alz hei mer, 
har navn et ter en pop låt fra 1966. Den 
ble sun get inn av det svært så fol ke li ge 
dan se ban det SvenIngvars...?

– Ja, jeg voks te jo opp med byg de fes-
ter i Try sil. Da var det slik mu sikk som 
ble spilt. Man ge av Sven-Ingvars-lå te ne 
hus ker jeg med gle de. De gam le lå te ne 
de res var fine. I dag går det mer i jazz og 
fol ke mu sikk og klas sisk for meg. Det 
lyt ter jeg gjer ne til når jeg skri ver.

«Heim stad dik ter»
– Er du en slags «heim stad dik ter», som det 
ble kalt da jeg gikk på sko len?

– Ja, du må gjer ne si det! Jeg li ker 
i grun nen godt at folk kal ler det jeg 
skri ver for heim stad dikt ning el ler 
fol ke livs skild rin ger. Jeg for hol der meg til 
hjem ste det i det mes te jeg skri ver, og ser 
slekt ska pet til slike gam le mer ke lap per.

– Ikke for å være odi øs, men bø ke ne 
dine hand ler jo om folk som i nes ten på fal
len de grad – for en som skri ver på 
be gyn nel sen av 2000tal let – har dype 
røt ter i et ru ralt lo kal sam funn. Og det er 
jo umo der ne i vår glo ba li se rings tid. Noen 
vil kan skje til og med få as so sia sjo ner til 
rik tig skum le greier som Blut und Bo den...

– Du sier noe. Ja, ja..., hum rer han 
– og vir ker ikke det mins te for nær met 
over det im per ti nen te spørs må let. 

– Na sjo nal Sam ling had de nok ikke 
hatt noe å si på mine bø ker. Jeg had de 
nok ikke blitt sen su rert, fun de rer han. 
Og blir snart litt mer al vor lig igjen.

– Svart skog er et om rå de med sto re 
kul tur land skaps ver di er, stort bio lo gisk 
mang fold og vik ti ge for tids min ner. Da 
jeg flyt tet hit, had de fyl kes man nen 
nett opp fått en ny opp ga ve – å ta vare 
på kul tur land ska pet. Så jeg opp ret tet et 
en kelt manns fore tak, skrev et brev og 
spur te om fyl kes man nen had de bruk for 
meg. Sel ska pet mitt fikk i opp ga ve å 
re gist re re alle ei ke ne i om rå det. Hvor 
om fangs rik stam men er, om det er 
hul rom i den, om bar ken er dek ket av 
mose, om det er skra per i bar ken. Det te 
– og en del and re ting –  re gist re rer jeg 
i de tal jer te skje ma.

Han leg ger til at rett som det er har 
den fyl kes kom mu na le re gist re rin gen 
re sul tert i et dikt. Den frie na tu ren og 
den by rå kra tis ke ten ke må ten dan ner 
på fal len de og frukt ba re kon tras ter.

So lan og Lud vik på fe rie
Her vi står i Løvåsens hage i Svart skog 
– som lig ger i Op pe gård kom mu ne, 
nord øst for Kol botn – kan vi ikke se 
noen av de sto re ei ke ne fra Løvåsens 
dikt. Hagen er der imot full av ep le trær, 
pæ re trær, plom me trær, kir se bær trær, 
sol bær bus ker og ra bar bra bed. 

Og høns, selv sagt. Rundt oss kryr 
det av bru ne og sprag le te hø ner – og 
noen ha ner – med litt mer spen nen de 
stam tav ler enn hvi te ita lie ne re et ter 
ut se en det å døm me. Gode egg ver per de 
også, får jeg høre. Ikke rart at tre årin gen 

 Dei rissa kors i plo gen, 
kors i harv/ Pløgde 
først eit kors på  
åke ren,/ jord mørkt 
kors i det halm gule 
el ler grasgrøne/ Og 
svalane tek na kors på 
him me len.
Fra «Med Øk se ne dei haustar 
inn» av Sig mund Løv åsen
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Ast rid fant på et så pas sen de navn til 
den stør ste og eld ste ha nen. Alle ha ne ne 
og hø ne ne har for res ten fått navn av de 
tre bar na – ved si den av Ast rid er det 
Hal vor, som er el le ve, og In ge borg, som 
er tret ten.

– Må du bo på byg da for å dik te, for 
her har du stof fet ditt? El ler er det bare 
hyg ge lig å bo her og mind re dyrt enn 
i f eks Oslo?

– Det er da blitt dyrt nok, vi had de 
ikke hatt råd had de vi flyt tet hit i dag. 
Som for fat ter kun ne jeg godt ha bodd 
i byen. Da jeg skrev den and re ro ma nen 
min, «Brakk», bod de jeg i Oslo og 
Gøteborg. Noen gan ger kan det være en 
stor for del å se hjem ste det uten fra. Olav 
Duun skrev om hjem ste det sitt, Nam da-
len, hele li vet. Han var knapt nok inn om 
der i vok sen al der. Man ge tror nok at 

Aukrust all tid holdt til i Alv dal, men han 
bod de fak tisk på Midt ås en i Oslo i fem ti 
år. Aukrust men te det var nød ven dig for 
å skrive om Alv dal og Lom. 

– For tell meg mer om Aukrust som jeg 
sann syn lig vis ikke vet?

– Da Kjell Aukrust voks te opp, 
drøm te han om å bli bil led kunst ner. 
Han gikk på re kla me ut dan ning på 
tret ti tal let og pro du ser te i åre vis teg nin-
ger for avi ser og uke bla der, pla ka ter og 
re kla me. Bred den i alt han job bet med 
var noe av det før s te som slo meg. Film 
med Ivo Caprino, bil led kunst, bal lett, 
tea ter, ra dio, il lust ra tør, for fat ter, 
i til legg til rol len som a-kjen dis og til 
ti der me die klovn. 

Men hjem me bod de Aukrust i in tim 
kon takt med fi gu re ne han had de skapt. 
De var le ven de ve se ner for ham – som 

han snak ket med – opp da get jeg un der 
ar bei det med bio gra fi en. Han tok dem 
med på fe rie. Da han døde, sto Lud vik 
og So lan opp ført som på rø ren de 
i døds an non sen.

Fyl kes mann-dikt
– Hjel per det deg i egen dikt ning at du 
skri ver om en an nen for fat ter?

– Det tror jeg helt klart. Det vir ker 
også frukt bart å skrive i fle re sjang re.

– En sjel den gang i ditt skue spill «Vid 
din sida» og gan ske mye i ro ma nen 
«Mam sell Iversen» ser vi også det ne ga ti ve 
ved flokk men ta li tet. Er det te «byg de dy ret» 
spe si elt for byg de kul tu ren, og er det noe du 
selv har opp levd?

– Mye av det jeg bru ker som stoff er 
for tel lin ger som jeg hør te hjem me 
i Try sil, men de er om skre vet. An net er 
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fan ta si. Jeg vet ikke om det er mer 
byg de dyr på byg da enn i byen. Det er 
mer gjen nom sik tig på byg da. I vår tid 
har vel so si a le me di er tatt over som 
platt form for by- og byg de dyr.

– Hvor kom mer lit te ra tur fra? Hva 
in spi re rer deg til å skrive?

Igjen duk ker det tryg ge lil le smi let 
opp i øye kro ke ne:

– Ja, den som had de visst det! Ikke å 
sit te og glo på PC-en i hvert fall. Når jeg 
job ber for fyl kes man nen, kan det hen de 
at det kom mer et dikt ut av det. Jeg kan 
slå gres set, og et dikt fal ler ned i ho det 
mitt. Jeg kan slå opp fakta og drive 
re search for en bio gra fi, og det blir 
ut gangs punk tet for noe jeg skri ver som 
skjønn lit te rær for fat ter.

Bib lio te ket nød ven dig for 
for fat te re
Løv åsen me ner han be gyn te å skrive 
«for di jeg har et slags ut trykks be hov» 
som måt te få en ka nal. Det be gyn te 
først med mu sikk. Han spil te trom pet 
og gikk på mu sikk lin jen på en fol ke høg-
sko le.  

– Der skrev jeg noen dikt. Så kom 
jeg inn på For fat ter stu di et i Bø. Først 
ville jeg fort set te med ly rikk, men jeg 
ble ut ford ret til å skrive dra ma tikk og 
pro sa.

– Og se ne re igjen ble du le der for 
For fat ter for en in gen, og var det i fem år, 
inn til 2017. Var ikke det en di strak sjon 
fra for fat ter ska pet? En del for fat te re får 
ikke skre vet så mye skjønn lit te ra tur mens 
de le der For fat ter for en in gen...

– Det fikk ikke jeg hel ler. Men det er 
utro lig vik tig å styr ke den nors ke 
kul tur- og lit te ra tur po li tik ken, og der for 
fant jeg det sti mu le ren de og vik tig å 
være le der for en in gen i noen år. Inn-
kjøps ord nin gen til bib lio te ke ne er jo 
sel ve grunn stei nen i norsk lit te ra tur po li-
tikk. Den er helt av gjø ren de for at vi 
kan ha en rik norsk lit te ra tur, un der stre-
ker han. 

– Hva be tyr bib lio tek for deg per son lig?  
– Jeg er vel dig be kym ret for endel av 

sko le bib lio te ke ne rundt om i lan det. 
Det vir ker som om de har svært ulik 
stan dard. En kel te ste der er de flot te og 
mo der ne, and re ste der er sko le bib lio te-
ket bare en li ten bok hyl le i en krok. 
Bib lio te ket er blitt en inn spa rings post 
i man ge kom mu ner. 

For meg selv mer di rek te: Jo, jeg 
bru ker bib lio te ket i Kol botn mye til 
re search, og noen gan ger som kon tor 

hvis jeg har be hov for å kom me meg litt 
bort for å skrive. Et godt fun ge ren de 
bib lio tek sy stem er helt av gjø ren de når 
jeg skri ver sak pro sa, bio gra fi for 
eks em pel. Barna mine be sø ker dess uten 
bib lio te ket flit tig – mer enn jeg gjor de 
da jeg var på de res al der. 

Jord vern
– Hva brenner du for ved si den av 
lit te ra tur?

– Jord vern, sier han kon tant. 
– En mat po li tikk som går ut på å 

hugge ned regn skog og dyr ke jorda 
i Bra sil el ler lig nen de ste der, og sam ti dig 
la jorda lig ge brakk her hjem me, er 
per spek tiv løs. Ti den med ko ro na bør gi 
oss noen tan ker om hva som kan skje 
hvis vi blir alt for av hen gi ge av å im por-
te re ma ten vår. 

Vi kan ikke ta det for gitt at and re 
land skal for sy ne oss med det al ler mest 
nød ven di ge – mens vi selv byg ger 
par ke rings plas ser på små åker lap per og 
sto re jor der, un der stre ker han.

– Jeg brenner også for lo kalt mil jø-
vern. Vi må be va re kul tur land ska pet og 
na tu ren rundt oss, der vi bor. For 
eks em pel for oss her på Svart skog: 
Na tu ren her er en stor gle de for oss som 
bor her – men vi kan ikke bare ta den 
for gitt. Den fun ge rer også som fri om-
rå de for hele Os los be folk ning.

– Kom mer det te mil jø en ga sje men tet 
også fra barn dom men og ung dom men?

– Egent lig ikke. Det var sky ting, 
korps, jakt og fiske det gikk i da jeg var 
barn og ung. Det sto re var lands skyt ter-
stev net hvert år, sva rer han.

– Jeg var in gen iv rig le ser hel ler så 
tid lig. Le se gle den kom se ne re – i 18–19 

 «....Menneneska vil 
ven de seg mote ei ke ne, 
slik /ei ke ne ven der seg 
mot men nes ka. Både 
trea og men nes ka 
ikring dei/ treng 
kjærleik, lys og at 
nokon vier li vet sitt  
til dei.
Fra «Med Øk se ne dei haustar 
inn» av Sig mund Løv åsen

års al de ren. Da tok jeg med meg 
bib lio tek bø ker av Børli og Ul ven og 
Kafka oppe i skog bry net og lå der og 
les te.

Ei ken og as ken 
Vi er ved slut ten av sam ta len, og 
Løv åsen i ferd med å kjøre meg til 
buss hol de plas sen. Idet bi len svin ger ut 
av por ten ser vi at hans kone Ma ria står 
der og pra ter med et eld re par – man-
nens an sikt vir ker kjent på meg. Det 
vi ser seg å være for fat te rens svi ger for-
eld re, det vil si Kar sten Alnæs og hans 
kone, som bor i nær he ten og er kom met 
på be søk. 

I bi len snak ker han sta dig om ei ker 
som vi pas se rer på vår vei. Jeg mer ker 
meg en hel rek ke sto re trær som står i rad 
på et jorde, og Løv åsen sier at ak ku rat 
dis se ei ke ne har han skre vet dikt om. 

Jeg har bedt ham å vise meg noen av 
de ei ke trær ne han er al ler mest glad i. 
Han tar tu ren inn om et av dem – den 
kjem pe sto re ei ken ved Op pe gård kir ke, 
om trent der Løv åsen selv reg ner med å 
bli be gra vet – el ler som han skri ver 
i dikt bo ken sin:

«Kyrkjegarden er om gitt av tret ten 
ei ker/ re gist rer te i Na tur base av under-
tekna/ Un der dei skal eg gravast ned»

Kjem pe ei ken er minst tre hund re år 
gam mel – fan ta si eg gen de og prakt full. 
Vi går ut av bi len et øye blikk for å 
be und re den.

– Hva med Ygg dra sil? Er den også en 
in spi ra sjons kil de? 

– Nei, nei, nei! Ygg dra sil var jo en 
ask! Og eik og ask er kon kur ren ter, 
inn ven der han med en lat ter.

– Eika der imot var tor den gu den Tors 
tre. Den var Zeus´ tre. Jeg har hog get en 
mas se ask rundt her i om rå det. As ken 
gror raskt opp og skyg ger for eika. 
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Våren 2020 gjennomførte Nasjonalbiblioteket en 
brukerundersøkelse. Undersøkelsen er bygd over 
samme mal som tidligere undersøkelser i 2013 
og 2017. Målet med undersøkelsen er å finne ut 
hvem som bruker tjenestene våre og hvor 
fornøyde brukerne er med disse. 

SVEIN ARNE TINNESAND 
AVDELINGSDIREKTØR  
NASJONALBIBLIOTEKET

Sig mund Løv åsen går i bok hyl len:

– Les «Dan ny og 
den sto re fa san jak ten»
Bar ne bo ken av Ro ald Dahl har 
vært en av Sig mund Løvåsens 
sto re le ser opp le vel ser. Det var 
bo ken han hus ker best – for di 
for eld re ne hans les te den for 
ham da han var li ten.

Nå er det Sig mund Løv åsen som le ser 
Dahl-klas si ke ren for bar na sine, og de er 
like fa sci nert som han var, for tel ler han.

– «Dan ny og den sto re fa san jak ten» 
er spen nen de. Dahl tar barn på al vor og 
hol der ikke igjen selv om han skri ver for 
yng re le se re. Dan ny er mor løs og fat tig, 
og gods ei er nes folk sky ter et ter dem. De 
bor i hus vogn. De be går lov brudd. 
Sam ti dig er det ei kjær lig hets his to rie om 
en far og en sønn. 

– En bok med so si al be visst het, alt så. 
Kan du an be fa le noen vok sen bø ker som 
vi ser noe av det sam me?

– Ikke helt det sam me, men i vok sen 
al der har jeg vært opp tatt av noen nors ke 
for fat te re rundt for ri ge år hund re skif te, for 
eks em pel Ama lie Skram og Olav Duun. 
Der er det mørkt og grått så det hol der! 
Noe av rå ska pen og det tra gis ke i Duuns 
«Juvikfolket» el ler Skrams «Hel le myrs fol-
ket» tror jeg er i slekt med det jeg skild rer 
i min ro man «Mam sell Iversen».

– Da du be gyn te å lese vok sen lit te ra tur 
be gyn te du med Kafka, Børli og Ul ven, 
har du sagt. Hvor for de tre?

– Jeg had de fått med meg at det var 
reg net som gode for fat te re. Det gjor de 
meg nys gjer rig. Jeg gikk på bib lio te ket 
og pluk ket opp for fat te re og tit ler jeg 
had de hørt om, og Børli fikk sær lig 

be tyd ning for min egen skri ving. Jeg 
had de med meg en no tis bok og skrev 
ble ke Børli-ko pi er. De var rik tig dår li ge. 
Men de var vik ti ge for min ut vik ling 
som for fat ter.

– Hvil ke for fat te re ute i ver den vil du 
an be fa le når du vel ger fra øver ste hylle?

– Pab lo Ne ru da har vært vik tig for 
meg. Av nors ke sam tids poe ter har jeg 
hatt stort ut byt te av In ger Eli sa beth 
Hansen og Øy vind Rimbereid.

– Er du en sånn per son som hus ker dikt 
du er sær lig glad i, og som sta dig kan si te re 
dikt høyt?

– Nei. Jeg kan nok frem de les syn ge 
noen Je sus-san ger fra mi sjons hu set -- 
men det er ikke noe jeg gjør med bar na 
mine. Den nors ke sang skat ten, der imot! 
Jeg kan nok på stå en de fot syn ge en 
gam mel norsk sang el ler to.

Na sjo nal bib lio te kets bru ker un der sø-
kel se ret ter seg mot fem bru ker-
grup per. Det gjen nom fø res 

un der sø kel ser blant re gist rer te bru ke re på 
NB i Oslo, nett bru ke re, fors ke re og 
bib lio tek, i til legg til at det gjen nom fø res 
en be folk nings un der sø kel se som ser på 
kjenn skap i be folk nin gen. I den ne 
ar tik ke len ser vi nær me re på sva re ne fra 
bib lio te ke ne. Hen sik ten med bib lio tek-
de len av un der sø kel sen er å måle hvor dan 
bib lio tek le de re rundt om i lan det 
opp le ver Na sjo nal bib lio te ket, tje nes te ne 
og til bud samt er fa rin gen med de mid ler 
Na sjo nal bib lio te ket de ler ut.
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Brukerundersøkelse:

Populære tjenester fra Nasjonalbiblioteket
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Me to de
Un der sø kel sen ble dis tri bu ert over e-post 
til 508 bib lio tek. Det var 302 per so ner 
som valg te å be sva re un der sø kel sen. Det te 
ut gjør en del ta kel se på 59,4 %. Sta tis tisk 
feil mar gin er pluss mi nus 2,5 %. 

«Alle» bru ker NBs tje nes ter
Nes ten alle bib lio te ke ne sva rer at de 
be nyt ter NB sine tje nes ter. 96 % av 
bib lio te ke ne opp gir at de bru ker 
de pot bib lio te ket og like stor an del 
opp gir at de bru ker NBs di gi ta le 
sam lin ger. På de nes te plas se ne føl ger 
Bib lio tek søk, inn lån, Na sjo nalt lå ne kort 
og avis tje nes ten. Alle dis se med en 
bru ker pro sent på over 80  %. 

Na sjo nal bib lio te kets tje nes ter er 
grunn leg gen de in fra struk tur for bib lio-
tek sek to ren, det er der for en selv føl ge at 
det te er noe man ge bib lio tek be nyt ter seg 
av. I den grad det fin nes noe opp sikts vek-
ken de i den ne un der sø kel sen er det at alle 
tje nes te ne har hatt økt bruk si den for ri ge 
un der sø kel se i 2017.

For nøy de bru ke re
Ge ne relt får NB gode til ba ke mel din ger 
på sine tje nes ter i den ne un der sø kel sen. 

Hele 99 % av bru ker ne sva rer at de er 
for nøyd med tje nes te ne fra de pot bib lio te-
ket, in gen sva rer at de er mis for nøy de 
med den ne tje nes ten. Det te må sies å 
være et svært godt re sul tat når det te også 
er den mest bruk te av NBs tje nes ter. Den 
tje nes ten som har høy est an del mis for-
nøy de bru ke re er den nye tje nes ten 
til gang til di gi talt pliktavlevert ma te ria le. 
Tje nes ten, som var ny i fjor, har 7 % 
mis for nøy de bru ke re. NB vil se nær me re 
på om det er tje nes ten i seg selv el ler 
mang len de in for ma sjon om rik tig bruk 
av tje nes ten er grun nen til det te re sul ta-
tet, si den det te er en ny tje nes te. Men 
også for den ne tje nes ten er 82 % som sva-
rer at de er «for nøyd med tje nes ten».

Det er inn le ve ring av sta tis tikk og 
bruk av de pot bib lio te ket som of test 
fø rer til at bib lio tek tar kon takt med 
NB. 92 % er for nøy de med vei led nin gen 
og in for ma sjo nen de har fått når de har 
vært i kon takt med NB. 

Bokårsmidler til alle
Pro sjekt mid le ne fra Na sjo nal bib lio te ket 
er et vik tig vir ke mid del for bib lio tek ut-
vik ling. I 2019 ble det både lyst ut 
ut vik lings mid ler og det ble lyst ut 

bokårsmidler i for bin del se med Bokå-
ret2019. 1 av 3 bib lio tek søk te ut vik-
lings mid ler, 1 av 2 søk te bokårsmidler. 

Halv par ten av de bib lio te ke ne som 
søk te på ut vik lings mid ler fikk til delt 
mid ler. I un der sø kel sen ble det også spurt 
om hvor for bib lio tek ikke søk te på 
ut vik lings mid ler. Den vik tig ste grun nen 
(38 %) var at de ikke had de egne 
res sur ser å set te inn i ut vik lings pro sjek tet. 

Hele 94 % av bib lio te ke ne som søk te 
fikk bokårsmidler. Det te var mid ler med 
små krav til egen inn sats. Må let med 
bokårsmidlene var å få til bokårsarrange-
menter i alle nors ke kom mu ner, noe 
som ble opp nådd.

Les mer
Na sjo nal bib lio te ket øns ker 
til ba ke mel din ger fra bib lio te ke ne 
på det ar bei det vi gjør. Å gjen nom-
fø re bru ker un der sø kel ser ved jev ne 
mel lom rom er en måte å få slik 
til ba ke mel ding. Bru ker un der sø kel-
sen vil også bli pre sen tert på 
Na sjo nal bib lio te kets nett si der.
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Etterlengtet   gjenåpning

Trygt. – Det føles trygt her. Det er god plass og lite folk. Det er 
antibac, og de ansatte rydder og vasker, sier Gareth Western som 
er innom biblioteket for påfyll av lesestoff. – Det tar ikke mange 
sekundene å vaske over utlånsterminalen med litt sprit på papir, 
føyer Grethe Borgen, biblioteksjef i Lillehammer, til.
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– Vi var etterlengtet. Du skulle 
tro vi hadde gitt dem gull, sier 
biblioteksjef Grethe Borgen om 
publikums reaksjon etter at 
biblioteket i Lillehammer 
gjenåpnet 2. juni.

KJETIL S. GRØNNESTAD  tekst 
ALF BERGIN  foto

Gjenåpningen etter nedstengingen 
12. mars på grunn av koronapan-
demien, ble foretatt i samråd 

med kommuneoverlegen. Fram til 
åpningsdagen var nødvendige smitte-
vernrutiner og tiltak kommet på plass. 
Det første publikum møter i inngangs-
døra er antibac. Plexiglass i skrankene 
skjermer de ansatte mot smitte fra 
lånerne. Rutiner for vasking av mye 
brukte overflater, som dørhåndtak og 
utlånsterminaler, er innført.

– Vi tar litt sprit på litt papir og 
tørker over. Det går fort, sier bibliotek-
sjefen som også tar en sveip i ny og ne.

– Dessuten benyttet vi anledningen 
da vi var stengt, til å pusse opp publi-
kumstoalettene, legger hun til.

Ønsker publikum inn til 
nedstrippet tilbud
– Det var veldig fint å møte brukerne 
igjen. Det er trist med et stille bibliotek, 
sier bibliotekar Sissel Fjeldet, som i et 
par uker under nedstegningen var 
utplassert som vakt ved legesentre i 
byen.

– Det var annerledes, men fint å 
kunne bidra, sier hun.

Det var ikke bare bibliotekarene som 
var glade for gjenåpningen. Også 
publikums reaksjoner på igjen å få 
besøke biblioteket sitt, var positive.

– Det er mange som liker å gå rundt 
i biblioteket for å finne inspirasjon og 
leselyst, sier Borgen.

Men tilbudet er ikke slik det var. 
Foreløpig er det strippet ned for å unngå 
at biblioteket skal bli for populært. 
Derfor åpnet de opp med fire timers 
sommeråpningstid. Meråpent bibliotek, 
utskrifter, kopiering og leseplasser for 
studenter er ikke på plass. Det er heller 
ikke kaffemaskinen. Med unntak av i 
avissalongen, er så godt som alle stoler 

Etterlengtet   gjenåpning
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tatt bort. Alt for å skape et mindre 
trivelig bibliotek, slik at publikum 
oppholder seg kortere tid i lokalene. 
Dermed unngås for store folkeansamlin-
ger.

– Det var valget vi gjorde. Vi ønsket 
heller et nedstrippet tilbud enn å sluse 
folk inn i puljer, forklarer biblioteksje-
fen.

Fikk god støtte 
i smittevernveilederen
Når biblioteket er åpent, må det løse 
sine oppgaver selv om koronaviruset 
fortsatt herjer med verden. De ansatte, 
og publikum, må beskyttes mot smitte 
så godt det lar seg gjøre. Flere av 
smitteverntiltakene blir permanente.

– Plexiglasset og antibacen blir nok 
stående, tror Borgen.

På Lillehammer ble én i personalet 
testet for korona, men så langt har ingen 
blitt smittet. For å unngå at alle må i 
karantene dersom én skulle få covid-19, 
er staben delt i to. Gruppene deler ute- 
og innetida likt.

– Jeg er veldig glad for smittevern-
veilederen vi fikk, fordi den snakket 
direkte til oss som bibliotek, sier 
Borgen.

Smitteveilederen, som ble utarbeidet 
av Bibliotekarforbundet og Norsk 
Bibliotekforening, ga råd for hvordan 
biblioteket gradvis og kontrollert kunne 
gjenåpnes.

Økt digitalisering av biblioteket
En konsekvens av nedstegningen var at 
digitalt materiale ble så godt som eneste 
utlånsmulighet. Resultatet av det var at 
både personal og lånere ble flinkere 
digitalt. En observasjon Borgen har 
gjort seg, er at lånerne er bedre forberedt 
nå enn før. De trenger kortere tid på å 
finne det de leter etter.

Under koronanedstengningen ble de 
ansatte bedre på digital formidling. De 
som satt på hjemmekontor drev kun 
med dette. 

– Vi stjal idéer som ravner fra andre 
bibliotek, ler Borgen.

Idétyveriene ga Lillehammer 
bibliotek en bedre nettside, bedre 
Facebookside og flere lenker som 
brukerne drar nytte av. Formidlingstil-
tak som «Ukens tidsskrift» og 
«Sommerlesing» der hver bibliotekar 
kommer med sine personlige valg, er 
også blant de nye digitale formidlingstil-
budene hun ramser opp.

Tiltak. – Vi valgte å ha et redusert tilbud, i stedet for å sluse folk inn i puljer, sier Grethe Borgen, 
biblioteksjef i Lillehammer . Så godt som alle sitteplasser er fjernet, slik at publikum skal oppholde seg 
kortere tid i lokalet .

Savn.– Det var veldig fint å møte brukerne igjen . De var et savn . Det er trist med et stille bibliotek 
uten lånere, sier Sissel Fjeldet, bibliotekar ved Lillehammer bibliotek .
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Glede landet rundt

Det er ikke bare i Lillehammer at 
publikum gleder seg over åpne 
bibliotekdører.

– Bare glede, sier Turid Haug, 
bibliotekleder på Frosta bibliotek 
i Trøndelag, når hun skal beskrive 
publikums reaksjon på gjenåpningen.

Tilbudet går for halv maskin
Men selv om bibliotekene har gjenåp-
net, er ikke tilbudene de samme som 
før nedstegninga. Flere bibliotek 
forteller om reduserte åpningstider. 
Mange tilbud, som meråpent, lesesals-
plasser, arrangement, pc-bruk og 
utskriftsmuligheter er redusert eller 
fortsatt stengt.

– Kommunens covid-19-team 
frarådet åpning av avis- og tidsskriftsa-
longen. Publikum har vist tålmodighet, 
men nå merker vi litt utålmodighet. Vi 
håper vi får grønt lys til å gjenåpne for 
avislesing til høsten, sier Sonja-Kristin 
Granaas, bibliotekleder i Alta.

Avhenger av smittesituasjonen
Smittesituasjonen framover bestemmer 
hvilke tilbud som kan utvides eller 
gjenåpnes. I Lørenskog er det meråpne 
biblioteket stengt.

– Vi har ikke planlagt noen åpnings-
dato for det meråpne biblioteket, men 
vurderer dette fortløpende, forteller 
Mette Rysjedal, biblioteksjef i Løren-
skog.

Ifølge Rysjedal fører ulike tilbud på 
bibliotekene til at Lørenskog nå har mer 
besøk fra andre kommuner enn før. Det 
skyldes at de var blant de første til å 
åpne opp for pc, utskrift og kopiering.

– Vi oppdaget raskt at folk kom 
langveis, fra omliggende kommuner, for 
å benytte seg av tilbudet, sier hun.

I Frosta vet ikke biblioteklederen om 
sommeråpningstida tar slutt. Den kan 
bli permanent, siden hun fra 2021 får 
redusert bemanninga.

Fikk ny digital møteplass
Vasking av skranke og publikumsflater, 
antibac-stasjoner, oppslag om å holde 
avstand er sammen med pleksiglass 
foran skrankene, noe som går igjen fra 
bibliotek til bibliotek.

Men noe positivt har kommet ut av 
pandemien. Ikke minst for bibliotekene 
i Troms og Finnmark.

– Avstandene er enorme. Fylkesbibli-
oteket var veldig på etter nedstengnin-
gen, og arrangerer jevnlige nettmøter 
med oss i folkebibliotekene. Før hadde 
vi sporadisk e-postkontakt og et par 
fysiske møter. Selv om det er litt plunder 
med de digitale møteplattformene, er 
dette et veldig bra tilbud, sier Granaas.

Blitt bedre digitalt
Også styrking av det digitale tilbudet går 
igjen. Både personale og publikum har 
blitt flinkere til å bruke dette. Og dette 

kan bli enda viktigere framover.
– Vi må forberede oss til mer digital 

formidling mot barnehager og skoleklas-
ser i tilfelle vi får en ny nedstenging til 
høsten, sier Granaas.

I Lørenskog bestiller brukerne 
materiale mer nå enn de gjorde før.

– Det blir spennende å se om 
oppgangen i bruk av e-bøker og e-lydbø-
ker, som vi fikk under nedstengingen, vil 
vare, sier Rysjedal.

Nedskalert møteplass
Publikum har fått tilgang på lesestoff, 
men bibliotekenes rolle som møteplass 
lider mer. Her er det imidlertid stor 
forskjell fra bibliotek til bibliotek, siden 
det er lokalene som setter begrensingene. 
På Frosta er ikke dette noe stort pro-
blem.

– Vi har et ganske stort rom, og kan 
møblere og plassere folk spredt, sier 
Haug.

I Alta derimot er lokalene uegna for 
større arrangement. De kan leie kinoen, 
men siden den ikke er kommunal, kan 
det ifølge Granaas bli dyrt. Derimot ga 
koronasituasjonen det ekstra puffet de 
trengte til å etablere et nytt opplegg for 
barn.

– I samarbeid med kirka i Alta fikk vi 
på plass et tilbud om sommerskoleak-
tiviteter for barn i alderen 9-13 år tre 
ganger i uka, sier en stolt biblioteksjef, 
som vil jobbe for at dette gjentas neste år.

Det digitale utlånet økte voldsomt. 
Mens utlånet av elektronisk materiale i 
Bookbites for Oppland konsortium lå 
på pluss/minus 2000 eksemplarer i 
desember og januar, økte dette til 
nesten 6500 i mars. Siden mai har det 
stabilisert seg på i overkant av 8000 
utlån. Det er spesielt lydbøker som har 
bidratt til økningen. Mens e-lydbøker 
hadde under sju prosent av e-utlånet i 
desember, er det nå oppe i rundt 
1/3-del.

– Vi kjøpte mye mer e-materiell enn 
før, flere hundre prosent mer enn 
vanlig. Ikke minst kjøpte vi langt flere 
lydbøker, sier Sissel Fjeldet, som i tillegg 
til å være bibliotekar, sitter i innkjøps-
gruppa for elektronisk materiell.

Uvisst når manglende  
tilbud innføres
Borgen ønsker å øke bibliotektilbudet 
gradvis, men kan ikke si hva som legges 
til først, og når det kan skje. Det 

avhenger av smittesituasjonen. Inntil 
videre forblir døra mellom biblioteket og 
bibliotekcaféen «Leseriet» låst. Meråpent 
er satt på vent. Litteraturhuset kan ikke 
ha arrangement når biblioteket er åpent. 
Det vil også være restriksjoner på antall 
publikum.

– Vi kan ikke ha for populære 
debatter, sier Borgen med et skjevt smil, 
men legger til: – Vi har heldigvis 
muligheten til å strømme noen av 
arrangementene.
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•  Fagforbundet kjemper for lønna di  
og for å forbedre og forsvare medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi 
få gjennomslag, er det viktig at vi er 
mange. 

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

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

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

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

 

Velkommen som medlem! 
Send SMS Fagforbundet medlem 
til 1980.

Fagforbundet for deg som jobber i bibliotek
|  Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

Anmeldt av ROY G. TVEIT

Treet finner vi i en lang rekke kulturer 
og trosretninger, som metafor for 
naturen og moder jord. Trær assosieres 
gjerne med liv, vekst, fruktbarhet og 
gudommelighet. 

Hva er så Livets tre? I tillegg til å 
være en ypperlig tittel på Ragnhild 
Nilsens bok, gjenspeiler tittelen på 
mange måter den livskunnskapen som 
denne vesle boka er full av. Livets tre er 
symbol på det som ikke visner, og som 
bærer i seg uante muligheter. I språket er 
Livets tre en frase som peker mot de 
muligheter vi mennesker har til å leve 
betydningsfulle og gode liv. Boka Livets 
tre blander humor og alvor, og byr på 
trøst og gjenkjennelse. Den språklige 

symbolikken er livstilførende, og flere av 
tekstene i Livets tre gir oss ansporinger 
til hvordan vi kan finne trøst, mening 
og glede i livet. 

Livets tre har en  tydelig poetikk 
fundert på raushet og nærhet, der 
fortellerstemmen er til stede med øyne og 
ører i naturen. Noen av tekstene er 
skjønnlitterære, andre har en essayistisk 
stil. Felles for dem alle er at de har et 
språk som gjør forståelsen lett tilgjenge-
lig. Budskapet i disse tekstene er ikke 
vanskelig å få tak i, selv om noen av dem 
kan åpne for flere tolkninger. Livets tre er 
ei poetiserende bok, med allitterasjon, 
kontraster, metaforer og symboler som 
viktige virkemidler. Leseren vil ofte 

kunne nikke gjenkjennende til det Nilsen 
skriver. Et stykke natur er en av bokas 
tekster, en dialog mellom mor og barn:

Mor, hvorfor er jeg lei meg i dag når 
jeg var glad i går?
Fordi du er et stykke natur, med 
vårdager, høstdager, sommervarme og 
vinterkulde i deg.
Blir jeg glad igjen?
Ja, mitt barn, så sikkert som at det 
etter hver natt kommer en ny 
morgen, vil gleden banke på døren 
din igjen. Ha tillit når den kommer, 
og slipp den inn.
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Her er de siste linjene av en annen og 
noe lengre tekst fra boka:

Jeg står i et paradigmeskifte. Jeg 
beveger meg fra å se på naturen som 
noe dødt og hardt som jeg kan herse 
med, til å erkjenne at naturen er noe 
sterkt og levende jeg bør respektere 
og samarbeide med. 
Jeg er selv natur.

I Å omfavne et tre oppfordrer fortelleren 
oss til å ikke miste bakkekontakten, selv 
om vi når store høyder i livet: «Og selv 
om du skulle nå store høyder, sier treet, 
behold bakkekontakten. Gjennom 
bakken bærer du høyden. Gjennom 
høyden fornemmer du bakken. Slik 
skaper du balanse i ditt liv.» 

En av tekstene avsluttes med at 
fortelleren inngår en pakt med treet:

Jeg beundrer deg vakre tre. For din 
ro, din tålmodighet og din vilje til liv, 
på tross av avskoging, uverdige 
branner og menneskers grådighet. Jeg 
vil plante et tre for hvert år du lar 
meg leve og få bidra til vekst og 
modning for dine skoger.

Budskapet og moralen som formidles 
i de ulike tekstene, setter oss som lesere 
i ettertanke og gir nye perspektiver på 
livene vi lever. Livets tre er ei bok som 
fokuserer på mennesket og naturen. 
Nilsen styrer unna klisjene og tar i bruk 
et originalt og levende språk som bærer 
fram innholdet og kommuniserer med 
leseren. 

I teksten En tur i skogen bruker 
forfatteren uttrykket å ta seg et skogsbad. 
Hva skal vi legge i det? Jeg tolker det 
som å gå (eller jogge) en tur i skogen for 
å tenke klarere og la nye idéer få spire. 
Uttrykket stammer fra Japan, ifølge 

forfatteren. Man tar seg et skogsbad for 
å komme i balanse. Undersøkelser har 
påvist store helsegevinster av jevnlig å gå 
en tur i skogen. Til og med å ha synlige 
trær utenfor vinduet har vist seg å være 
positivt for den mentale helsa, skriver 
forfatteren, og avslutter med det 
retoriske spørsmålet: Er det ikke underlig 
hvordan mennesker og trær hører sammen?

I de lyriske tekstene spenner verse-
linjene opp dialogen mellom naturen og 
menneskene og tydeliggjør naturens 
påvirkning på oss. Vi blir minnet på 
sammenhengen mellom naturen og livet 
og hvor viktig trær og skog er for 
planeten vi lever på. Verselinjene gir oss 
dessuten et lyrisk gjenskinn av de vakre 
akvarellene som løper parallelt med 
tekstene gjennom hele boka, på den 
måten kommer også naturens betydning 
for kunsten fram. 

Det litterære motivet er delt inn etter 
årstidene; høst, vinter, vår og sommer. 
Dette fungerer bra med tanke på å 
berike sinnet, berøre sansene og befeste 
skjønnheten i helt vanlige hverdagsopp-
levelser gjennom et helt år. I teksten 
Midtvinterdemring befinner vi oss i den 
delen av boka som har vinteren som 
bakgrunn: 

Dagen foldet seg ut av en lav himmel 
som en enkel, ren tone
Varme av samtalens nærhet vandret vi 
inn i skogens vinterdvale og fant den 
sjeldne, hvite rosen som blomstrer 
i snøen.

Marianne Andresens akvareller illustre-
rer tekstene, og visualiserer på den 
måten årstida de enkelte tekstene er 
knyttet til. Akvarellene, med motiver 
hentet fra skogen, fungerer svært bra 
som tekstillustrasjoner og gjør boka 
stemningsfull, fargerik og fin. 

Ragnhild Nilsen evner å gjøre trær til 
sterke symboler på våre egne liv, og hun 
skriver vakkert om menneskets forhold 
til naturen og de nære forbindelser. 
Livets tre er ei bok som beveger oss til å 
hegne om livet rundt oss og til å ta vare 
på oss selv og andre. Tekstene er 
estetiske samtidig som de formidler 
viktig kunnskap, og de framstår som 
både dypt personlige og erfaringsbaserte.  

Livets tre er en hyllest til naturen, og 
ei bok for oss som er glad i skogen og alt 
som lever der. I tillegg er den ei eksisten-
siell bok hvor vi kan søke etter spørsmål 
som vi kanskje ellers ikke ville fått tak i, 
eller ikke ville funnet svar på. Noen av 
tekstene i boka er rent estetiske, egnet til 
å gi oss gode øyeblikk. Andre er fulle av 
livsvisdom, egnet til å utvide vår egen 
horisont. 

Ei vakker bok til å bli klokere av.

FAKTA
Forfatter: Ragnhild Nilsen
Tittel: Livets tre
Utgivelsesår: 2020
Sider: 131



Bibliotek i tørket 
trestamme 

Hvis du vandret langs Månastien på 
Rjukan i sommer la du kanskje 
merke til et bittelite bibliotek ved 
elvebredden. Biblioteket er hugd 
inn i en trestamme, som måtte 
tørkes før den kunne tas i bruk. 
Det er Rjukan bibliotek og Rjukan 
frivilligsentral som har latt seg 
inspirere av det som går som en 
farsott over Europa, nemlig å lage 
bittesmå bibliotek for gratis utlån 
og bokbytte. Mon tro om Erik finner 
en god sommerkrim han kan 
bytte til seg?  ■

Knuste bibliotekets PC-skjermer 
En utagerende mann i 40-årene gikk løs på inventar og knuste PC-skjermer på 
Hammerfest bibliotek. Mannen, som biblioteket tidligere har hatt ordensmessige 
utfordringer med, ble bortvist fra biblioteket ut dagen. «Vi håper at han 
etterkommer det, men dersom han skulle komme tilbake, vil vi vurdere nye 
tiltak», sier Torfinn Halvari ved politiets operasjonssentral til iFinnmark.no. «Det 
er klart at det er ubehagelig for ansatte og øvrig publikum når noen er utagerende 
og går til angrep på ulike gjenstander. Det er en oppførsel som de ansatte skal 
slippe å bevitne så godt det lar seg gjøre. Derfor har vi bortvist han ut dagen, slik 
vi har hjemmel til», sier Halvari.  ■

«Ikkje putt bøker i mikrobølgeomnen»
Bøker har eksplodert når amerikanske låntakarar har putta dei i mikrobølgjeomn 
for å fjerna eventuell koronasmitte. «Biblioteka byrja å høyre om det for rundt ei 
veke sidan, då bøker som vart returnerte hadde brannskadar», seier direktør for 
Pinellas Public Library Cooperative, Cheryl Morales, til avisa Tampa Bay Times. 
Bøkene er ofte merka med metall, slik at dei kan eksplodera om dei vert putta i 
mikrobølgjeomnen, noko som har skjedd.  ■

Danker ut storforlagene
Klassekampen har gjennomgått de siste tre årenes regnskap fra noen av landets 
største forlag. Der er det flere sørgelige kapitler. I 2019 endte flere forlag med en 
svakere driftsmargin, altså lønnsomhet, enn årene før. For flere av forlagene svinger 
driftsmarginen fra år til år, men Kagge har siden 2017 et snitt på 11,5 prosent. Det er 
nest høyest i bransjen, bare slått av Universitetsforlaget (18,5 prosent). Forlagssjef 
Jorunn Sandsmark forklarer tallene med nøysomhet, fellesskap og kjærlighet til faget. 
«Vi passer på ikke å bruke penger på ting vi ikke må ha. For eksempel kjøper vi 
møbler brukt eller får dem gratis, og har de samme Ikea-tallerkenene som for 20 år 
siden. Vi har vokst jevnt og trutt, og har hele tida vært nøye med å ikke vokse over 
evne. For oss har det vært en suksessoppskrift», sier hun. 
Strawberry Publishing, Petter Stordalens forlagshus, har valgt en annen modell. Etter 
oppstarten i 2018 har forlaget blant annet slukt Juritzen forlag, noe som ga gode 
resultater i fjor. Gyldendal og Cappelen Damm har hatt moderat, men positiv 
driftsmargin, mens Aschehougs driftsmargin endte på minus 10,1 prosent i fjor – mot 
minus 5,9 året før. Forlaget har hatt negativt resultat etter skatt hvert eneste år siden 
2016. Tallene gjelder riktignok bare morsselskapet, ikke datterforlagene Oktober og 
Universitetsforlaget, som leverer egne regnskap – begge med positive tall.  ■

Boka hans skal liggje gøymd i 94 år
Den prislønte forfattaren Ocean Vuong, kjent for til dømes diktsamlinga 
Natthimmel med kulehòl og romanen På jorda er vi glimtvis vakre, skal skrive ei bok 
ingen av oss får lese. Han er nemleg utnemnt til å vere den neste forfattaren som 
skal bidra i «Future Library», eller Framtidsbiblioteket om du vil. Prosjektet består 
av 1000 tre i Nordmarka og eit rom i Deichman Bjørvika, der ein ny forfattar kvart 
år plasserer eit nytt ulese og upublisert verk. I år 2114 skal bøkene trykkast på 
papir som blir laga av trea i Nordmarka. «Det er ei stor glede og ære å vere ein del 
av Framtidsbibliotektet. Det er sjeldan at eit prosjekt går så djupt inn i framtida. 
Det er eit veldig optimistisk prosjekt», seier Ocean Vuong til NRK Kultur. «Kanskje 
dei vil sjå på dette som vi ser på runer. Eller kanskje dei trur det er heilage 
skrifter», seier han og ler.  ■

Pandemi på 
Nasjonalbibliotekets 
høstprogram
Nå inviterer Nasjonalbiblioteket 
igjen publikum til arrangementer 
på Solli plass. Arrangementet 
«Pandemi i kulturhistorien» vil 
blant annet belyse temaer som 
pestens symbolske og religiøse 
betydning, hvordan pest og 
pandemi har manifestert seg i 
litteraturen og visuelle media og 
hvordan pandemier har påvirket 
vår kunnskap om og holdning til 
folkehelse, medisin og 
samfunnsansvar.  ■
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Kryssordforfatter: Rolf Bangseid

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

Løsningen på kryssordet i nr 3-2020 var:  
«Oslos nye hovedbibliotek i Bjørvika»
Vinneren ble Mary Johanne Skimmeli, Trondheim.  
Vi gratulerer!
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Siste reis med bokbussen

Årets bibliotek 2019Økofeminisme og klima
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Portrett: Sofi Oksanen

4 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

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. 

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekar-
forbundet og Norsk Bibliotekforening 
med bakgrunn i generelle smittevern-
regler, 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 tryk-
ketid. 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 dele-
gert til den enkelte kommune ved kom-
muneoverlegen. Det er store forskjeller 
på bibliotek, og rådene i denne veilederen 
må derfor tilpasses lokale forhold. Kom-
munens størrelse, personalsituasjonen, 
lokalenes utforming osv. har betydning 
for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved 
behov bør spesifikke risikovurderinger 
gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmes-
sig 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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Skal biblioteket være  
en møteplass for  
hatefulle ytringer?

Viktig dokumentKreativt i koronatid

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Bok og Bibliotek  
ønsker alle lesere 
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QURIA®
– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK

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

Les mer på www.axiell.no

Vi hilser 
Melhus og 

Skaun bibliotek 
velkommen til 
Quria-familien
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