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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 skulebiblioteka 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 covid-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-Noreg 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-
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LEDER I ODD LETNES

Sviktet bibliotekene
i koronaens første fase?
Koronaens utbrudd i Norge startet med en
massiv stenging. Kirker, bibliotek, museer
og konsertlokaler ble stengt. Man fikk knapt
besøke syke familiemedlemmer, bryllup og
jubileer ble utsatt, det var ikke lenger lov å
gi sine nærmeste en klem dersom man ikke
bodde under samme tak.
At det var nødvendig å stenge for eksempel
barer og nattklubber, hvor smittehensynet
faller i takt med økende promille, er det ikke
vanskelig å forstå. Men var det nødvendig å
stenge bibliotekene? Ville det ikke tvert i
mot være viktig å holde dem åpne som en
siste skanse for demokratiske ikke-kom
mersielle møteplasser og kilder til informa
sjon, kunnskap og kulturelle opplevelser?
Ragnar Audunson tenker høyt om dette i en
artikkel på side 42-43. I stedet for å stenge
– «Burde bibliotekene i stedet ha bidratt
gjennom å opprettholde et normalt sosialt
rom i en tid der alt annet stengte», spør
han. Etterpåklokskap er som kjent den
mest eksakte vitenskapen i Norge. Men
Audunson går ikke etterpåklokskapens
snusfornuftige ærend. Han drøfter i stedet
åpent om bibliotekene kunne ha tatt rollen
som offentlighetsarenaer i krisetid: «Det
kommer nye pandemier og nye kriser.
Derfor må bibliotekfeltet diskutere
erfaringer og lærdommer med hensyn til
bibliotekenes rolle i kriser,» sier han.
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Bibliotekene fortjener ros for at de raskt
omstilte seg og etablerte tjenester for både
utlån av fysiske medier og nye digitale
formidlingsformer. På den måten ga de aldri
slipp på samfunnsoppdraget. Men bibliote
ket er også, eller kanskje først og fremst
lokaler, møteplasser, et sted for borgerne å
være - alene eller sammen med andre. I
skrivende stund (slutten av august) er det
tall både i Norge og ellers i verden som
tyder på at det kan komme en koronafase
nr 2, som krever tiltak av den typen som ble
innført i mars i år. Jeg håper da at bibliote
kene likevel holder åpne. Det vil selvsagt
kreve de fysiske begrensningene vi i dag
kjenner fra det allmenne smittevernet, som
fysisk avstand, begrensninger på antall
mennesker i et lokale, håndhygiene og så
videre. Men biblioteket vil da likevel være et
sosialt møtested for blant annet de
gruppene som er mest sårbare for den
omfattende stengningen vi så i første
koronafase.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

Lydboktest

KLIPPARKIVET

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. ■

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). ■

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. ■

NOTISER I BIBLIOTEK

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. ■

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». ■
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Hot Lips: I følge en norsk artikkel var noten «Hot lips» en av de første jazzmelodiene vi ble kjent med her hjemme.
Tradisjonen fikk mange spesielle uttrykk vi reagerer på i dag. Kilde: New York Clipper 2.5.1891
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DA JAZZEN KOM TIL NORGE KOM N-ORDET I BOK

Da jazzen
kom til Norge
kom n-ordet
TOVE ANDERSSON
journalist

A

llerede på 1800-tallet opptrådte
svarte amerikanere på norske
scener, som musikere og
blackface-komikere. De ble møtt med
en blanding av fascinasjon og forakt,
lovord og latterliggjøring.
«Charleston i Grukkedalen» (Nasjo
nalbiblioteket 2019) er et tidsdokument
og en doktoravhandling mellom 400
illustrerte sider som bringer et glemt
kapittel i norsk musikk-, kultur- og
mediehistorie fram i dagen, og setter
nåtidens ignoranse i et nytt lys.

Ordet man tviholder på

Det er ingen hemmelighet at det allerede
for over 40 år siden ble fastslått at ordet
«neger» har en negativ konnotasjon. Med
andre ord: Det er ganske 1950-ish.

«I alminnelighet foretrekkes nå ofte
betegnelsen afrikaner eller svart isteden
for neger som oppfattes som rasistisk og
nedsettende.» (Kunnskapsforlaget anno
-82)

N-ordet i sosiale medier

I 1963 holdt Martin Luther King Jr. sin
berømte «I have a dream»-tale og brukte
ordet «negro» 15 ganger. «…the Negro
is the victim of the unspeakable horrors
of police brutality.»
En mannsalder etter den store
borgerrettighetsmarsjen mot Washington
D.C. dukker debatten opp, igjen og
igjen, en repetisjon av de samme argu
mentene, både i sosiale medier og i aviser.
Vennen, forfatteren James Baldwin,
synliggjør problemet.
«I am not your negro». Dette er
tittelen på den briljante filmen som ble
vist på filmfestivaler og kinoer i 2017 og
senere norsk tv.

«De trengte oss til å plukke bomull,
men nå vil de bli kvitt oss som de gjorde
med indianerne», sier James Baldwin
(1924–1987) i dokumentaren. Filmen
er et kraftfullt essay over afroamerikane
res historiske virkelighet, og tematikken
er stadig brennende aktuell.
Det handler om en nær fortid som
kan virke så fjern at den er rystende.
Her forsøkte James Baldwin å fortelle
historien om USA gjennom tre berømte
borgerrettighetsforkjempere: Medgar
Evers, Malcolm X – og Martin Luther
King Jr.
Med hittil upubliserte tekster,
tilgang på brev, arkivfotografier, film- og
nyhetsklipp har regissør Raoul Peck, en
tidligere New York taxi-sjåfør fra Haiti,
formet filmen som også inneholder
autentiske scener med politivold,
reklame på den perfekte 50-tallsfamilien
og klipp fra protestmarsjer som veksler
mellom svart-hvitt og farger. Baldwin
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Styrmannsvals: Møte mellom den hvite mann og sydhavspike romanti
sert (Bartnes forlag 1930-årene)

selv kommenterer amerikanske stereoty
pier og får stående applaus av de hvite.
«Jeg ikke en nigger,» sier han. «Jeg er
en mann ... Hvis jeg ikke er en nigger
og du oppfant ham, må du finne ut
hvorfor. Og fremtiden for landet er
avhengig av det, om det er i stand til å
stille det spørsmålet.»

Pippi

Hos oss har avisoppslagene også handlet
om n-ordet, om voldelige arrestasjoner,
politigrep med fatale konsekvenser,
rasisme og hverdagsrasisme, men mest av
alt har det opprørt folk at ordet «neger»
ble erstattet i flere barnebøker- og filmer.
«Jag ogillar allt indelande av människor
efter nationer och raser.» (Astrid Lindgren
i et intervju 1970 trykket i Expressen.)
I Sverige tok SVT initiativ til å fjerne
ordet fra filmen om Pippi Langstrømpe.
Barnetimen gjorde det samme. Det
kokte i kommentarfeltene. Både
8 I BOK OG BIBLIOTEK 4–2020

barnepsykologer og språkprofessorer
fikk uttale seg. I 2002 gikk professor
i nordisk språkvitenskap, Finn-Erik
Vinje (f.1936), ut i media og uttalte:
«Det er tradisjon i Norge for at ordet
neger ikke er diskriminerende.» Vigrid
Leika fra Norsk Språkråd hevdet:
«Neger er et nøytralt ord på norsk.»
I Sverige ble «negerkongen» til
Söderhavskung på Kurrekurreduttön.
Astrid Lindgrens datter, Karin
Nymann, skrev et forord til Pippi-

bøkene som forklarer hvorfor ordet
«negerkonge» ble brukt. Ti år senere
uttalte hun til VG: «Jeg vokste opp i en
annen verden, da det bare fantes hvite
mennesker i Sverige, og det var langt,
langt til andre folk. I de senere år har jeg
i min beskyttede verden tenkt at det der
n-ordet, det er jo bare et ord som
tilhører historien, det kan vel få stå
igjen? Men der har jeg endret meg nå,
for det er dessverre et ord som brukes
i dag. Det skader, og da kan vi ganske
enkelt ikke beholde det i Pippi-bøkene.»
Det var imidlertid ikke slutten på
debatten.
Den 10.oktober 2017 ble ordet
funnet av lærer Marit Winnæss-Huseby
på Kampen skole i norskboka «Lek med
ord» (Aschehoug forlag) hvor norskele
ver skulle finne ordet som ikke passet
inn: Gås, høne, hane eller neger?
Boka ble først utgitt i 1980 og
trykket opp på nytt.

DA JAZZEN KOM TIL NORGE KOM N-ORDET I BIBLIOTEK

W. Foster: “Danseren Walter Foster ble født i Nord-Carolina
i 1879 og etablerte seg i Europa fra 1904, hvor han også
giftet seg med en nederlender”. Trykket frøste gang i BT
17.10.1892

– Slike ord skal ikke forekomme
i våre utgivelser, og vi beklager sterkt at
vi har sluppet gjennom denne svært
uheldige oppgaven, sier redaksjonsleder
Gro Schaathun i Aschehoug Undervis
ning til NTB.
Og igjen: På en skole i Telemark ble
elevene bedt om å tegne en strek mellom
en mørk person og ordet «neger». Og
igjen: I en oppgave i 2020 under
korona-hjemmeundervisning.
I Norsk Etymologisk Ordbok 2014
har Yann de Caprona forklart «På flere
språk fikk ordet neger betydningen “svart
slave” og dermed oppfattes det oftest svært
nedsettende, særlig hvis brukt av hvite
personer, og må unngås.»
Mannen bak selvbiografien «Det löser
sej», musikeren Jason Timbuktu Diakité,
forteller om sist han ble utsatt for n-ordet
i «En dråpe midnatt – en familiebiografi».
Det var på åpen gate i Tønsberg etter
at han hadde holdt konsert. Det var

lenge siden han hadde blitt omtalt med
det ordet på den måten, og så åpent,
fortalte han senere i talkshowet Skavlan.
«Når jeg har blitt kalt «N-ordet» har
min reaksjon alltid vært å skrike, gråte
eller slåss. Men jeg er mye bedre på å
skrive enn jeg er på å bruke knyttne
vene, så jeg har fått mye juling opp
gjennom årene.» (Timbuktu)

Hvor blåser vinden?

Enkelte oppfatter kritikken som en
innskrenkning av ytringsfriheten og
utidig innblanding i språket, men
i Norsk Språkråd har vinden skiftet.
Konklusjonen kan man lese på Språkrå
dets nettside under «neger», avsnittet
«sensitive» ord.
«Det har vært viktig for Språkrådet å
understreke at vi ikke har som oppgave
å forby ord. Derfor har det nøytrale
perspektivet kanskje vært hevdet vel
sterkt innimellom. Det finnes mange

grader av sensitivitet, og rådene varierer
og bør varier e fra ord til ord. Det er
viktig å understreke nyansene.»
Språkrådet er tydelige på at de ikke
kan bestemme om folk skal bruke
«pene» eller «stygge» ord, men oppford
rer til toleranse begge veier.
«Det er et faktum at ordet neger
(i motsetning til det klart negativt
ladde nigger) tidligere ble brukt nøytralt
i norsk, både av folk flest og ikke minst
av dem som var særlig opptatt av like
borgerretter for alle. Dette var vanlig
i alle fall til uti syttiåra, så mange er
oppvokst med en slik språkbruk. Det er
nok urealistisk å vente at alle eldre
mennesker skal skjønne hvor betent
ordet er blitt.»
Språkrådet presiserer at dette må
leses som et råd mot å bruke ordet neger,
med en tilleggsopplysning om at ikke all
bruk av ordet nødvendigvis er ment
nedsettende.
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Bokcover «Charleston i Grukkedalen»

Hvem har definisjonsretten?

– Jeg definerte meg først som «neger», så
«farget», så «svart», sier Chuck D fra
bandet Public Enemy i filmen «James
Brown – Mr. Dynamite»
En del afroamerikanere har valgt å
benytte ordet «neger» i den offentlige debat
ten, både i USA og i Norge. Også flere
organisasjonsnavn innehar ordet «negro».
Vi har hørt det på NRK-programmet
Migrapolis i Norge, der svarte har valgt å
fylle ordet med stolt selvbevissthet og har
definert seg selv som «neger». Vi har ennå
ikke omtalt ordet «melaninrik», et ganske
nytt ord i Norge, men dukker opp i 30 år
gamle bøker om antirasisme fra USA. Om
det vil feste seg i Norge vil tiden vise.
Historien om da jazzen kom til Norge
– og bildene i «Charleston i Grukkedalen» – forteller både om musikkglede og
om rasisme. Mot denne bakgrunnen kan
det som avvises som «politisk korrekthet»
av enkelte, få akademisk tyngde.
10 I BOK OG BIBLIOTEK 4–2020

Neger på Kunnskapsforlaget
-82:
– I alminnelighet foretrekkes nå ofte
betegnelsen afrikaner eller svart
istedenfor neger som oppfattes som
rasistisk og nedsettende.

Neger på www.sprakrad.no:
«Folk bør tenke seg om før de
bruker slike sensitive ord
(kilde: www.wikipedia.org/wiki/neger)

Afrikanere i African Youth:
Oppfatter ordet «neger» som ned
verdigende og respektløst

Neger på www.ordnett.no:
-en, -e -gre person som tilhører el.
stammer fra den mørkhudede
befolkning i Afrika syd for Sahara;
farget; sort; (i sm. lignende uttr.) brun
(ɔ: solbrunet) som en neger / arbeide
som en neger slite hardt (eg. ‘som en
negerslave’)
Etym.: sp.; portug. el. ital. negro eg.
‘sort’, lat. Niger
Om noen leter etter positive
sammenhenger der ordet blir
benyttet, leter de forgjeves i Neger
i Norsk riksmålsordbok:
«negerarbeide, negerdriver,
negerhandel, negerhater, negerlynsjing, negerpakk, negerplantasje,
negerslave, negertjener, bladneger,
haleneger.»

Nå kan du lese Bok og Bibliotek som

DIGITALUTGAVE
på PC, nettbrett eller mobil
digitalutgave.bokogbibliotek.no

BIBLIOTEK I FRA BYGDA TIL BYEN

Nå er biblioteket i Klæbu en del av Trondheim folkebibliotek:

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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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.

HARALD VINGELSGAARD
journalist

B

iblioteket i Klæbu var stort i et
lite bygdesamfunn. Nå er samme
bibliotek lite i en kjempestor by.
Klæbu kommune med sine 6.200
innbyggere ble slått sammen med
Trondheim kommune i januar i år.
Bygdesamfunnet Klæbu ble en bydel
i Trondheim. Biblioteket ble et bydels
bibliotek i Trondheim folkebibliotek.
– Sammenslåingen gir oss flest
fordeler, men også noen ulemper. Det
sier bibliotekmedarbeider Hege Lun
deby som har arbeidet i biblioteket
i Klæbu i mange år, og Ole-Johan Berge
som begynte som avdelingsleder der
i januar i år, etter sammenslåingen.
Vi møter dem i biblioteket i tredje
etasje i Kulturhuset midt i Klæbu
sentrum. Der har de lyse og luftige
lokaler med mange store vinduer, og der
er det høyt oppunder taket. Biblioteket
rommer 16.000 bøker.
– Da vi skulle bli en del av Trondheim folkebibliotek, måtte vi gå over fra
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biblioteksystemet Mikromarc til
Bibliofil.
Det ga svært mye ekstra arbeid.
De måtte blant annet lime nye
strekkoder på alle de 16.000 bøkene,
fordi de to systemene ikke var kompa
tible på alle områder.
Ved overgangen til Trondheim
folkebibliotek måtte de også kategorisere
bøkene litt annerledes, spesielt fagbø
kene og barnebøkene.

Lettere og raskere

Biblioteket i Klæbu kan skaffe bøker
raskere og lettere til sine lånekunder nå,
når biblioteket er en del av den kjempe
store bokbasen til hele Trondheim
folkebibliotek. Biler med bøker kjører
hver dag fra hovedbiblioteket og ut til
alle bydelsbibliotekene i Trondheim.
Tidligere fikk de innlånte bøker bare to
dager i uka.
Nå håper de på mer utlån.
Før var Hege Lundeby ansatt
i Klæbu bibliotek. Nå er hun ansatt
i Trondheim folkebibliotek, avdeling
Klæbu og Byåsen. Hun og de tre andre
ansatte i Klæbu er med andre ord en del

Fusjon. Avdelingsleder Ole-Johan
Berge i bydelsbiblioteket Klæbu
som ble en del av Trondheim
folkebibliotek i januar i år.

av den nye avdelingen som rommer
bydelsbibliotekene både i Klæbu på
Byåsen. Antall årsverk i Klæbu bibliotek
var 2,1, det blir ingen endringer på
dette.

Stort fagmiljø

– Ved overgangen til Trondheim
folkebibliotek er vi blitt en del av et
stort fagmiljø. Det er en fordel. Vi
utveksler erfaringer, deler tips og råd,
understreker de.
Men det tette og nære miljøet blant
medarbeiderne i Klæbu bibliotek, med
felles møter om fredagene, det er
historie. De ansatte deles nå på to
avdelinger – bydelsbibliotekene i Klæbu
og Byåsen. Derfor møtes de ikke så ofte
lenger.
Hege Lundeby jobber mye overfor
barnehagene.
– Vi i Klæbu har fått lov til å
beholde vårt vellykkede prosjekt som er
rettet mot barnehagene. Dette prosjektet
startet vi for 12 år siden.
Biblioteket setter sammen bokkasser
til 11 barnehager. Disse kassene byttes
ut tre ganger i året.

FRA BYGDA TIL BYEN I BIBLIOTEK

– Når jeg bytter ut disse kassene,
holder jeg lesestund for barna i barneha
gene. Dette kommer jeg til å fortsette
med, sier Hege Lundeby.

Selvråderetten

Selvråderetten forsvant da biblioteket
i Klæbu ble en del av Trondheim
folkebibliotek.
– Vi har mistet litt kontroll på
innkjøp av bøker, sier Lundeby.
Før kjøpte de inn bøker selv, og
hadde bedre oversikt over nye bøker.
Nå blir alle bøkene kjøpt inn ved
hovedbiblioteket, som også registrerer
alle bøkene. Deretter kjøres bøkene
i kasser ut til bydelsbiblioteket i Klæ
bu, hvor de settes i hyllene og er klare
for utlån. Dette frigjør tid til formid
ling.
I Klæbu satser de på arrangementer.
Det kommer de fortsatt til å gjøre.
Heretter blir mange arrangement styrt
sentralt, med felles opplegg for flere
bydelsbibliotek. Klæbu kommer til å
fortsette med egne arrangementer, med
lokale krefter fra Klæbu – i tillegg til
fellesarrangementene.

Blir meråpent

Klæbu folkebibliotek var ikke meråpent.
Klæbu kommune hadde ikke råd til å
innføre meråpent bibliotek.
– Vi skal bli et meråpent bibliotek
i løpet av året 2020.
Dermed skal lånerne kunne bruke
biblioteket i Klæbu fra klokka 7 om
morgenen til klokka 23.00 om kvelden,
alle dager. Hver enkelt låner logger seg
inn ved å skanne lånekort eller appen
Bibliofil, og ved å bruke pinkode. Dette
blir et tilbud for personer over 15 år.
Etter sammenslåing med Trondheim
får biblioteket i Klæbu seks timer ekstra
åpningstid i løpet av uka.
Biblioteket i Klæbu fikk naturlignok
en svært dårlig start, fordi det var stengt
i over to måneder på grunn av korona
krisa. De håper på å være i normal drift
til skolestart høsten 2020.
Klæbu ble en bydel i Trondheim
i januar i år. Klæbu kommune ble ikke
slått sammen med Trondheim kom
mune over natta. Arbeidet med å
overføre Klæbu bibliotek til Trondheim
folkebibliotek startet tidlig. Derfor var
det meste på plass ved nyttår, da

kommunene ble slått sammen.
I avtalen mellom Klæbu og Trondheim står det klart og tydelig at Klæbu
skal beholde sitt bibliotek.
Blir biblioteket i Klæbu lagt ned?
Spørsmålet ble stilt av mange i Klæbu
i forbindelse med kommunesammenslå
ing. Klæbu er et lite og oversiktlig
bygdesamfunn hvor lånekundene
engasjerer seg i biblioteket.
Avstanden fra Trondheim sentrum
og ut til Klæbu er på en måte mye
lengre, enn avstanden den andre veien
inn til byen.
– Mange som bor i Trondheim har
aldri vært i Klæbu, fastslår Lundeby.
Avdelingsleder Ole-Johan Berge og
bibliotekmedarbeider Hege Lundeby
kan berolige folket i Klæbu.
Trondheim folkebibliotek satser
på sine bydelsbibliotek. Det er bevist
i praksis mange ganger de senere årene.
– Trondheim folkebibliotek skal ikke
legge ned biblioteket i Klæbu, snarere
tvert imot. Vi skal satse på biblioteket i
Klæbu i fremtiden, sier avdelingsleder
Ole-Johan Berge og bibliotekmedarbei
der Hege Lundeby.
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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

M

ykje av nettsidene til Bok og
Bibliotek har dei siste månadane
dreia seg om éin ting: Debatten
kring SIAN sitt planlagde årsmøte i
lokale leigd på Deichman Majorstua.
Biblioteksjefen sa ja. Det protesterte
professorar, dei tilsette og ein god del av
folk flest på sosiale medium mot. Så sa
biblioteksjefen nei i siste liten, med
grunngjeving i sikkerheitssituasjonen.
Motstandarane var glade, SIAN-leiaren
kjente seg knebla. Kort tid etterpå fekk
han likevel ein talarstol på Deichman,
då han var invitert (som einaste i det
offentlege programmet) til å snakke
under eit arrangement av Selvstendig
hetspartiet. Det vart avlyst på grunn av
koronasituasjonen, men debatten gjekk
vidare.
I ordskiftet som har følgt, er ueinigheitene mange. Er ytringsfridomen
absolutt i biblioteka, eller går grensa ved
ein organisasjon der leiaren er dømd for
hatytringar, eller der innhaldet vert
opplevd som rasistisk? Skal omsynet til
tilsette som kjenner seg støtt og trua av
ein anti-muslimsk organisasjon gå føre
ytringsfridomen til den anti-muslimske
organisasjonen? Kva gjer det med ryktet
og truverdet til biblioteket når denne
typen organisasjonar brukar det til sine
arrangement? Og kva skjer med redak
tøransvaret til biblioteksjefane når dei
leiger ut lokale til eksterne aktørar?

Forkasteleg

Fleire av dei som meiner SIAN må få
sleppe til på biblioteket lener seg på at
lova seier at ytringsfridomen er for alle,
så lenge dei held seg innanfor lovverket.
På spørsmål om han har endra syn i
løpet av debatten, svarar biblioteksjef på
Deichman, Knut Skansen, dette:

– Spørsmålet føreset at dette handlar
om kva biblioteksjefen meiner, og at det
er eit stort handlingsrom for bibliotek
sjefen. Eg har stilt spørsmål ved realite
ten i eit slikt handlingsrom ut frå
lovverket. Anine Kierulf (jurist og
ekspert på ytringsfridom red.anm)
peiker i eit intervju med Bok og
Bibliotek på det same: at ein ikkje kan
nekte nokon tilgang med å vise til lova.
Eg har heile tida meint og meiner
framleis at ytterleggåande organisasjonar
av denne typen forfektar meiningar som
er forkastelege, men det legitimerer
sannsynligvis ikkje at ein biblioteksjef
kan vedta ei generell utestenging.
Men det er ikkje motstandarar som
Joron Pihl og Ragnar Audunson med
på. Dei meiner biblioteksjefane har
moglegheit til å seie nei til grupper som
står for det motsette av det biblioteket
står for, då ytringsfridomen deira står i
strid med bibliotekslova.
– Eg trudde nesten ikkje det var
sant, og opplevde det som veldig i strid
med det som er biblioteket si kjerneverksemd og verdiar, fortel professor
emerita ved OsloMet, Joron Pihl, om
reaksjonen då ho fekk høyre om det
planlagde SIAN-årsmøtet på Deichman.
Reaksjonen vart til det fyrste
debattinnlegget (i Klassekampen og så i
Bok og Bibliotek) i mai, og startskotet
for debatten som følgde. Pihl gjekk
hardt ut mot Deichman, som let filialen
på Majorstua vere arena for årsmøtet til
den islamkritiske organisasjonen. Debat
ten har overraska ho.
– Eg hadde trudd det ville vere
lettare å vere einige om at biblioteka skal
vere rasismefri sone. Eg er overraska over
kor sterk viljen til å beskytte rasistar og
nynazistar sin ytringsfridom er, når den

samstundes går ut over tilsette og
brukarar sine rettar, seier ho.

Inkludering versus
ytringsfridom

Professor Ragnar Audunson meiner
biblioteksjefane står i ein posisjon der
biblioteket si lovpålagte rolle som
inkluderingsarena og formidlar av
kunnskap må vegast mot besøkande
organisasjonar sin ytringsfridom.
– Det skal sjølvsagt veldig mykje til
før ein nektar ein organisasjon i sivil
samfunnet å bruke biblioteket. Vil dei
demonstrere på torget er sikkerheita det
einaste omsynet til om dei får lov eller
ikkje. Men på biblioteket er det meir,
dei må også ta omsyn til kva konsekvensar det får for rolla dei har for å
fremje kunnskap og likeverd, integrering
og inkludering. Det går imot dette å
opne for nokon som meiner nokre
grupper ikkje høyrer heime i det norske
samfunnet, seier han.
For han er det omsynet til bibliote
ket si samfunnsrolle som er det viktigaste i saka, ikkje berre til dei tilsette og
om nokon kjenner seg krenka. I eit
debattinnlegg ber Audunson også om at
biblioteksjefane tek større del i offentlegheita.
– Eg trur biblioteksjefane treng ei
grundigare og meir nyansert refleksjon
over kva rolla som offentlegheitsinstitusjon inneber, og kva den skal vere i ulike
kontekster.
Joron Pihl meiner biblioteksjefar
skyv jussen og ytringsfridomen framfor
seg i denne typen avgjerder.
– Biblioteka bør ta eigne avgjerder,
ikkje berre lene seg på juridiske vurderingar. Dette er også biblioteksfaglege og
politiske vurderingar. Jussen er uansett
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open for tolking, Det vert tydeleg i
debatten. Alle er einige i at biblioteksjefane har redaktøransvaret, men ein er
ueinig om korleis dei forvaltar det.
Verdispørsmålet er om kvar lojaliteten skal
ligge. Biblioteksjefane si lojalitet burde jo
ligge hos biblioteket sjølv, hos dei tilsette
brukarane, og at det er eit demokratisk
rom for dei. Den burde ikkje ligge hos
nokon som eksplisitt spreier hat og
rasisme, men det er det som skjer når
ytringsfridomen som prinsipp er det som
går framfor alt anna, seier ho.
Det store spørsmålet endar opp med
å vere om ytringsfridomen er absolutt,
alltid, eller om redaktøransvaret til
biblioteksjefane gir dei moglegheit til å
nekte nokre ytringar i biblioteket.
– Sentrale aktørar set ytringsfridom
framfor alle andre prinsipp, også når den
vert brukt til å spreie hat og å avgrense
andre sin ytringsfridom. SIAN spreier
hat mot muslimar, om dei får gjere det
på biblioteket, er det truande mot
muslimske brukarar og tilsette sin
biblioteksbruk og eksistens, og det
avgrensar deira ytringsfridom. Då viser
det seg at forsvaret for ytringsfridom i
denne saka er partisk, det blir eit forsvar
for rasistar og nynazistar på bekostning
av individ og grupper som er offer for
deira hatytringar og trugsel, til dømes
muslimar, seier Phil.

Vanskeleg utleige

No er biblioteka opne att etter korona
stenginga, og medan klorofyllet forsvinn
frå trea, vert bibliotekstimeplanane fylt
opp. Skal det vere rom for at organisasjonar som er uttalt kritiske og skeptiske
til grupper i samfunnet, skal få bruke
biblioteka til sine arrangement? Det er
det sterk ueinigheit om.
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Eg har begynt å helle mot at
biblioteka kanskje ikkje bør la andre
aktørar drive opne arrangement i deira
lokale, seier Vidar Lund, som i løpet av
debatten fekk tittelen leiar for Norsk
Bibliotekforening.
For å utdjupe deler han biblioteksarrangement i tre: Biblioteket sine eigne
arrangement, der dei inviterer gjester og
har ansvaret for innhaldet. I tillegg er
det opne arrangement der andre aktørar
er arrangørar, noko mange bibliotek har
lange tradisjonar for, med til dømes
arrangement av historieforeiningar eller
mållaga. Den tredje varianten er lukka
arrangement av eksterne aktørar, der
biblioteket står for utleige av lokale til
eit møte eller anna for spesielt inviterte.
– Eg opplever at nokre snakkar litt
forbi kvarandre i debatten. Eit arrange
ment er ikkje alltid eit arrangement. Det
er ikkje så enkelt at nokon berre kjem til
lokalet og held arrangementet dei har
avtale om. Det har vore praksis mange
stader, men det bør ein kanskje ikkje
fortsette med, seier Lund.
Han er tydelig på at biblioteka må ta
ansvar for det som skjer hos dei.
– Kanskje må ein behandle arrangørar
ulikt, om ein opplever at nokon ikkje er
til å stole på, og til dømes reklamerer for
eit arrangement til tross for at det var
avtalt å vere eit lukka medlemsmøte. Ein
må vurdere om ein treng ekstra folk på
jobb i tilfelle det vert bråk, eller om ein
skal kontakte politiet.
Her ser han eit skilje mellom dei to
omdiskuterte arrangementa på Deich
man. Årsmøtet til SIAN var for medlemer av organisasjonen, altså eit lukka
møte i leigde lokale.
– Om me fyrst låner ut til medlems
møter og den slags, kan me ikkje

forskjellsbehandle. Eg hadde nok følt at
eg måtte leige ut til SIAN, eg også, om
dei ville ha årsmøte i biblioteket, og
andre fekk ha det. Så får ein heller vere
til stades og eventuelt melde det til
politiet om det er ekstreme utsegn. Kor
attraktiv ein vert då, blir jo eit anna
spørsmål, men det får så vere.
Men arrangementet som Selvsten
dighetspartiet hadde planlagt på
Deichman etter at årsmøtet vart avlyst.
– Det er eit møte eg ikkje ville ha latt
nokon hatt på mitt bibliotek utan å vere
medarrangør. Men spørsmål er kva avtalen
med biblioteket var. Medlemsmøte eller
lånt lokale til å gjere kva som helst?
Selvstendighetspartiet sitt arrangement
vart lagt ut offentlig på Facebook og er
tilsynelatande ope for alle som melder seg
på via e-post. Det seier Skansen at ikkje
var det biblioteket sa ja til.
– Det var på same måte som SIAN
sitt møte eit lukka møte for medlemer,
men me erfarte at dei endra program
met og gjekk ut med det som eit
offentleg møte. Dette gjekk imot
retningslinjene våre, og dersom det ikkje
hadde blitt endra, ville møtet ha blitt
avlyst innanfor regelverket på Deich
man, seier han.

Ikkje fyrste gongen

Både Lund og Skansen påpeikar at dette
er debattar ein har hatt før på biblio
teka. Lund seier seg overraska over at
dette har blitt så stort denne gongen,
etter den omfattande diskusjonen som
gjekk då biblioteket i Kristiansand sa nei
til eit ope debattarrangement av akkurat
SIAN i 2014, og saka vart klaga inn til
Sivilombudsmannen. Der vart det
konkludert med at biblioteket si
grunngjeving for avslaget, at arrange

ER DET GRENSER FOR KVEN SOM SKAL FÅ MØTAST PÅ BIBLIOTEKET? I BIBLIOTEK

Alle illustrasjoner er skjermbilder
fra noen av innleggene som gikk på
www.bokogbibliotek.no i vår.
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mentet ikkje var i tråd med verdiane til
biblioteket og kommunen, ikkje var god
nok. Biblioteket måtte vurdere saka på
ny, og det enda med eit arrangement der
biblioteket tok regi og inviterte dåverande SIAN-leiar Arne Turmyr. Og det
har vore fleire slike debattar, Skansen
meiner me no ser at samfunnsdebatten
elles påverkar denne omgangen.
– Ordskiftet internt i sektoren har
endra seg dei siste åra. Ytterleggåande
organisasjonar har leigd rom i biblioteka
i fleire år. Det har alltid blitt diskutert,
men ikkje med det omfanget me har sett
no. Det syns eg er positivt. Årsaka er
nok at denne saka er ein del av eit større
offentleg ordskifte om identitet, rasisme,
ytringsfridom og kvar grensene skal gå
for kva me skal tåle av kvarandre sine
ytringar i det offentlege rom, seier han.
På Deichman skal dei utarbeide nye
retningslinjer for korleis dei skal stille
seg til denne typen spørsmål framover,
og om kva politikk dei skal ha rundt
arrangement av eksterne aktørar.
I saka i Kristiansand, uttalte Sivilom
budsmannen at dei ikkje kunne nekte
med grunnlag i verdiane til biblioteket,
men skriv likevel at biblioteka må ha rom
for skjønn. I ei vidare grunngjeving skriv
dei at «En forutsetning for at bibliotekene
skal kunne bidra til en offentlig samtale og
debatt, er at alle lovlige ytringer får slippe til,
ikke bare de som ligger innenfor kommunens
eller bibliotekets verdier. Bibliotekene må
nok ha et visst rom for skjønn i situasjoner
der det er snakk om fremsette ytringer som
grenser mot det straffbare og som vil oppfattes
som grove krenkelser, ikke minst for andre
brukere av biblioteket. En generell henvis
ning til at en organisasjons formål er i strid
med kommunens verdier – slik som det er
gjort her – kan imidlertid ikke være
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tilstrekkelig.» Difor veit ein heller ikkje kva
Sivilombudsmannen ville ha svart om
biblioteket til dømes grunna avslaget sitt
med å vise til biblioteksforskrifta eller til
omsynet for eigne tilsette og andre
brukarar.

Kvardagen viktigast

Lund meiner diskusjonen om å la andre
ha arrangement på biblioteka må takast,
og det er ikkje berre i for denne typen
saker.
– Mange kan bomme, om det er
invitert nokon som forfektar alternativ
medisin kan det gå imot biblioteket si
plikt til å vere kunnskapsbasert, til dømes.
Det er lurt å vere bevisst på kva ein knyter
biblioteket sitt namn og rykte til, det gjeld
ikkje berre rasisme, seier Lund.

– Ein skal sleppe alle til, men i ein
redaktørstyrt setting, fortset han.
For han er det viktig å påpeike at
antirasisme er noko biblioteka må jobbe
med kvar dag.
– Slike saker som dette kjem opp
ein gong i blant, det er endå viktigare
at biblioteka jobbar med å ha klare
rutinar på å fange opp det som skjer i
biblioteksrommet i kvardagen. At ein
slår ned på kvardagsrasisme og
rasistiske ytringar mellom brukarar
eller mot tilsette. Det er slik ein
skapar eit trygt og inkluderande
bibliotek, der ein også kanskje kan
tole at det er medlemsmøter i organisasjonar som forfektar eit heilt anna
syn i lukka rom, seier Lund.

ENDELIG KOM DAGEN – DEICHMAN BJØRVIKA ÅPNET DØRENE 18. JUNI I BIBLIOTEK

Endelig kom dagen

– DEICHMAN BJØRVIKA

åpnet dørene 18. juni

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.
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– Oversetterne har et

Journalister snakker gjerne
om sitt samfunnsoppdrag
– den frie presse som en viktig
forutsetning for demokratiet.
Leder for Norsk Oversetter
forening, Hilde Lyng, synes
oversetterne har et like viktig
oppdrag: Det er de som bringer
en verden av litteratur til
norske lesere.

NINA KRAFT
journalist
Portåpner. Oversettere åpner porten til andre virkeligheter.

– Vi er et lite språksamfunn og må ha
impulser utenifra for å kunne reise
gjennom litteraturen og lære om verden
gjennom litteraturen. Særlig nå som
mulighetene til å reise fysisk trolig blir
mindre i en god tid fremover, sier
lederen for Oversetterforeningen.
– Det blir kanskje lenge til vi kan
reise så mye som mange nordmenn har
gjort de siste tjue årene. Når Muham
med ikke kan komme til fjellet, må
fjellet gå til Muhammed, mener Hilde
Lyng, som har vært leder for Oversetter
foreningen siden 14. mars – altså to
dager etter at koronatiltakene trådde
i kraft – og har fått alle koronautford
ringene dumpet i fanget.
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Den rare og smale litteraturen

– I koronatiden har også teatrene under
streket sitt samfunnsoppdrag, har jeg obser
vert. Har forlagene et samfunnsoppdrag,
og særlig i disse tider?
– Absolutt! Og når det gjelder
oversatt litteratur, er jo det porten inn til
andre virkeligheter, andre tradisjoner,
andre forhold og skjebner. Verden er
større enn Norge.
– Sett fra leser-perspektiv kan det virke
som om færre seriøse bøker blir oversatt?
– Jeg er redd det blir flere kvinnermed-ryggen-til-bøker, svarer Hilde
Lyng. Med det mener hun bøker hvor
omslagsbildet viser en kvinne med langt
hår som står med ryggen til oss leserne

og ser drømmende inn i en solnedgang
eller en steinport med blomster rundt
eller et toskansk landskap. «Chick lit»
kalles det gjerne, eller «løkkeskriftromaner», fordi tittelen på omslaget ofte er
i sirlig håndskriftskrift.
– De bøkene har sin plass, men får
ikke dominere. Det er nedgang i overset
telser av den smale og rare litteraturen
som gir oss nye perspektiver på livet.
Hederlige unntak finnes, men det er liten
tvil om at forlagene i flere år nå er blitt
mye mer børs og mindre katedral.

Dyrere for forlagene

Siden forlagene sliter og oversettelser er
dyrt, mener Lyng det må spesielle

– OVERSETTERNE HAR ET SAMFUNNSOPPDRAG I BIBLIOTEK

samfunnsoppdrag
at så mye mer strømmes. Vi får en liten
ekstrainntekt sånn. Men hvis det som
strømmes stort sett er eksisterende titler,
vil det i det lange løp ikke gi oversettere
tilstrekkelige inntekter. Strømning av
bøker som allerede er oversatt, vil heller
ikke gi leserne flere kvalitetsbøker på
norsk.
– Hvor pessimistisk er du? Hvordan
tror du det går med dine medlemmer nå
som folk leser mindre?
– Vi får vente med dommedag før det
har gått en tid og vi ser i hvilken grad
korona har forandret folks lesevaner. De
oversatte bøkene som kommer ut nå, er
ofte blitt bestilt for et halvår eller et år
siden. Bokbransjen har hatt nedgangspe
rioder før, og kommet seg igjen.
– Hvordan er dine personlige erfarin
ger med forlagene for tiden? Hvor nervøse
er de, tror du?
– Jeg er heldig som har fått nye
oversetteroppdrag, og i tillegg har jeg
fast inntekt som leder for Oversetterfor
eningen hvor jeg har en femti prosent
stilling. Men jeg vet at det finnes forlag
som ikke bestiller eller har utsatt
oversettelser.

Mangler i verdenslitteraturen

støtteordninger til for at kvalitetsbøker
skal overleve på markedet.
– Norsk kulturråd har en innkjøps
ordning for oversatt litteratur. Jeg mener
at den bør styrkes, både generelt og
i forbindelse med koronakrisen, for å
støtte ekstra opp under kvalitetsutgivel
ser. Kulturrådet har også en litteraturprosjektordning for større prosjekter
som norske forlag burde benytte seg
enda større grad av enn de gjør i dag,
sier hun.
– I forbindelse med krisen har de
nordiske eksportorganene for litteratur
lansert en garantiordning der 50 % av
oversetterutgiftene for oversettelser fra
de nordiske språkene dekkes. En slik

midlertidig ordning gjennom Norsk
Kulturråd kunne kanskje også bidra til
at det blir utgitt mer oversatt litteratur.
Nettopp i en situasjon som den vi
befinner oss i i dag, der mulighetene for
å reise er mer begrenset enn på lenge, er
det viktig at vi importerer impulser
utenfra, at verden kommer til oss,
mener lederen for Oversetterforeningen.
– Nordmenn leser mindre, og særlig
i koronatiden. Salget gikk ned med 60
prosent i mars i år sammenlignet med
samme måned i fjor?
– Samtidig går jo strømming opp.
Men ikke så mye av det kompenserer for
nedgang i salg av papirbøker. For oss
oversettere er det ikke egentlig ugunstig

– Da jeg studerte litteratur i sin tid, måtte
vi lese en god del sentrale verker på engelsk
for det fantes ikke noen norsk oversettelse
– eller den var ikke adekvat. Nevn et
sentralt verk i verdenslitteraturen som
fortsatt ikke finnes i norsk språkdrakt, og
som du mener avgjort burde ha vært
oversatt?
– Jeg skulle først og fremst sett mye
mer litteratur fra den tredje verden.
Men om jeg skulle velge én roman som
ikke er oversatt, ville jeg velge verdens
første roman, 源氏物語 (Genji monoga
tari), «Fortellingen om Genji», skrevet av
den japanske adelskvinnen Murasaki
Shikibu før 1021 en gang. Det er
kanskje en jobb for min forgjenger, Ika
Kaminka, sier Lyng.
Det meste av skjønnlitteraturen som
oversettes til norsk er fra engelsk – og
pussig nok fra våre nabospråk – dansk
og svensk – som mange nordmenn leser
uansett.
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– Kan ikke tospråklige landsmenn bidra
med oversettelser fra sine hjemlands språk?
– For noen år siden samarbeidet
Oversetterforeningen med Kulturrådet
om å forsøke å rekruttere oversettere fra
en del minoritetsspråk. Det var ikke lett
å rekruttere de riktige deltakerne, de
som hadde full tospråklig kompetanse
og samtidig talent og interesse for å
oversette. Men vi fant noen, blant annet
fra polsk. Det er et problem at mange
som har flerkulturell bakgrunn ikke har
god nok kompetanse i begge – eller alle
– språkene sine. Velfungerende mors
målsundervisning er en forutsetning for
full to- eller flerspråklighet. Uten det,
får vi lett «halvspråklige» språkbrukere.
– Så hvordan sikrer man da at det
finnes mange nok og gode nok oversettere
fra ulike språk?
– Ingen tar ansvar for dette. Nedbyg
gingen av språkfagene på universitetene
er et resultat av politiske beslutninger,
sier Lyng. – Når det gjelder veldig
sjeldne språk, finnes det ofte kanaler for
å finne en oversetter, en som kan
arameisk eller noe sånt. Forlagene
sjekker med universitetene og finner en
dyktig student som kan tenke seg å få
ekstra inntekter. Det finnes jo noen
sjeldne språkfag igjen, irsk har greid å
holde det gående, takket være entusias
tiske språkfolk som ikke gir seg. Da jeg
studerte irsk-gælisk i 1992 var jeg den
eneste som tok grunnfaget.

Lyng påpeker at norsk språk forandrer
seg. Noen tekster er dessuten veldig
preget av den tiden de ble oversatt i. De
inneholder slang og uttrykk som
i ettertid virker veldig tidstypiske og som
ikke brukes lenger eller brukes mindre.
– Da J.D. Salingers «The Catcher in
the Rye» først gang kom ut på norsk
med tittelen «Hver tar sin, så da får vi
andre ingen», ble den regnet som en helt
ellevill og «crazy» tekst. Den var full av
«ungdommelig» femtitallssjargong som
virker veldig datert i dag. Den nyere
oversettelsen er mer tidløs.
– Men hvis en roman fra det
19. århundre som ble oversatt i det
19. århundre, virker litt gammeldags
i språket – er det ikke rimelig med et
gammelmodig norsk?
– Det kommer an på hvordan man
vil at romanen skal leses. Hvis man vil
at den skal oppleves av vår tids lesere på
samme måten som datidens publikum,
må man oppdatere språket. Ellers virker
den anakronistisk, påpeker Lyng.

Fra hjemlig til fremmed

God i norsk

Mange lesere lurer sikkert på hvorfor
noen sentrale verker i verdenslitteratu
ren aldri oversettes, mens andre overset
tes igjen og igjen, noen ganger etter et
par-tre tiår. Lyng forklarer at det kan ha
flere årsaker:
Noen verk er oversatt i en periode da
det var vanlig å gjengi språket på godt og
lett lesbart norsk – altså med kort vei
mellom punktum og uten kompliserte
setninger. I dag er man mer opptatt av å
gjengi språket på en måte hvor det
fremmede ved originalen skinner
igjennom. Et verk fra f eks Tokyo skal
leses som en roman fra Tokyo, skrevet av
en forfatter med japansk kulturbakgrunn.
– I tidlige oversettelser kan det også
ha vært et element av selvsensur fra
oversetterens side – en del av teksten
kan ha vært oppfattet som upassende,
sier Lyng. – Og, hvis vi fremdeles holder
oss endel tilbake i tid, mente en del
forlag eller oversettere trolig at deler av
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teksten ikke var nødvendig. Poenget var
sagt før. Så de forkortet en smule her og
der – og ikke bare i bøker beregnet på
barn. Noen ganger skar de inn på en
måte som virker helt uforståelig.
Virginia Woolfs «To the Lighthouse»
kom første gang ut på norsk uten det
– helt sentrale – midtpartiet.

Crazy 50-tallssjargong

Hilde Lyng har studert irsk og har bodd
i Irland et år, men hun oversetter mest
fra engelsk og svensk. Hun har grunnfag
i engelsk og irsk og hovedfag i translato
logi med oppgaven «All Spik English,
Sor», om oversetting av flerspråklighet
i Brian O’Nolans «An Béal Bocht».
– Hva er den viktigste kvalifikasjonen
hvis man har lyst til å beg ynne å oversette?
– Hvis du skal bli litterær oversetter
må du kunne norsk virkelig godt – og
du må ha talent. Det siste er helt
nødvendig. Noen tror jo at alle kan
engelsk og alle kan skrive, og da kan alle
oversette. Kontakter i forlagene er også
helt nødvendig. Det får du ved å
begynne nederst, som språkvasker eller
korrekturleser, anbefaler hun.
– Hvordan ble du selv oversetter?
– Å, det var nesten en – lykkelig – til
feldighet, utbryter hun og legger til at
veien frem har vært kronglete. Hun kom
inn på NTNU og begynte å studere

matte, så studerte hun engelsk og
vurderte å ta landskapsarkitektur.
Deretter tok hun irsk, gikk på kunst
skole, besto opptaksprøven på Kunstaka
demiet. Og det var da at hun bestemte
seg for å bli oversetter og tok anvendt
lingvistikk. Siden fulgte jobb i IBM, en
periode som byråoversetter, og etterhvert
oversatte hun noen bøker. Først da tok
hun hovedfaget i translatologi. I kortere
perioder har hun vært timelærer ved UiO
og universitetslektor ved UiA.
– Vi nordmenn tror alle vi er så gode
i engelsk, som du var inne på. Fortell om
noen forskjeller vi ikke tenker på mellom
norsk og engelsk?
– Noen ganger er vi kortere og
greiere på norsk. På engelsk har jeg ofte
måttet oversette passasjer som «han
løftet armen og strakte den ut og løftet
kaffekoppen og drakk.» På norsk er det
nok med «Han tok en slurk.»

Spiller mange roller

– Kan du oversette hva som helst, eller bør
du føle en slags affinitet med forfatteren?
– Vi oversettere er i utgangpunktet
som skuespillere. En god oversetter kan
«spille mange roller», men jeg tror jeg er
aller best dersom teksten harmonerer
med min egen måte å skrive på.
– Hvor lang tid bruker du på en bok?
– På en roman med standard
vanskelighetsgrad på 3–400 sider bruker
jeg tre til fire måneder.
– Hvilke hjelpemidler bruker du mest:
ordbøker, nettet, oversetterprogrammer?
– For oss som oversetter fra engelsk
er bibelen Cappelens store norsk-eng
elske ordbok, som leksikografer gjerne
kaller «Herbert» etter Herbert Svenke
rud. Nettet er jeg stadig innom, men
oversetterprogrammer brukes mest av de
som oversetter tekniske termer, bruksan
visninger og lignende.
– Har oversettere de betingelsene og
den prestisjen dere fortjener?
– Vi får bedre betalt enn i de fleste
land, inkludert våre naboland, for vi har
forhandlet frem gode avtaler med
Forleggerforeningen. Det gjelder
standardtekster. For vanskelige tekster er
det ikke spesielt godt betalt. Vår
sykelønnsordning og sosiale ordninger
er faktisk bedre enn forfatternes. Vi har
rett på dagpenger, men det er for få
stipendordninger for skjønnlitterære
oversetter. Men utad er vi nok fremdeles
litt litteraturens ydmyke tjenere og blir
glemt utenom en festtale i ny og ne.

Å LEVE MED FAULKNER I BIBLIOTEK

Å leve med Faulkner
Å oversette William Faulkner
til norsk er en evig kamp. Den
store amerikanske forfatteren
er notorisk vanskelig. Men for
Faulkner-forsker Hans H. Skei
er det blitt en del av livsverket
– og en evig glede.

NINA KRAFT
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år «Sanctuary» kommer på norsk
denne høsten, oversatt av Hans
H. Skei, blir det den niende
boken av William Faulkner som Skei
har gitt norsk språkdrakt. Litteraturpro
fessoren har dessuten skrevet flere bøker
om sørstatsforfatteren som fikk Nobel
prisen i 1950, og han regnes som en av
de mest prominente Faulkner-forskerne
internasjonalt.
Det har aldri blitt noen rutine å
oversette Faulkner, forteller Skei, selv
etter en magistergrad og en doktorgrad
om samme forfatter, og etter stadige
studieturer til de universitetene i de
amerikanske sørstatene som har den
største Faulkner-kompetansen. Blant
dem var Southern Studies Program ved
University of South Carolina, som var
ledende da han bodde der som stipen
diat i studieåret 1976–77.

Ekstremt rikt ordforråd

– Jeg er en flittig bruker av «A Glossary
of Faulkner´s South» av Calvin S.
Brown, og jeg er heldig som har knyttet
mange kontakter blant folk som er født
og oppvokst i Mississippi, sier han.
– Jeg slår opp og slår opp, og greier å
oversette mellom åtte og to sider per
dag. Fem sider regner jeg som veldig
bra, men det tar selvsagt måneder før jeg
er ferdig med hver eneste bok.
– Faulkner kan bruke fem–seks
synonymer i løpet av få setninger. Da
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må jeg finne fem–seks norske synony
mer – og variere språket på samme måte
i oversettelsen. Det er vanskeligere på
norsk enn på engelsk, sier Skei, og
sammenligner med en av Faulkners
amerikanske samtidige:
– Jeg oversatte en gang en bok av
John Steinbeck – «In Dubious Battle»
på engelsk – den ble hetende «De edle
sinn» på norsk, mens min tittel selvsagt
var «I uviss kamp» (fra «Paradise Lost»).
Under dette arbeidet slo jeg opp ett
ord én gang. Med hver Faulkner-bok må
jeg slå opp mange ganger per side – selv
om jeg har forsket på Faulkner hele
livet.

Oversettere kan ta feil

Du skal ha god kjennskap til Faulkner
for å oversette presist, understreker Skei.
En del eldre oversettelser inneholder
både unøyaktigheter og feil – som til
dels er komiske.
– Den første norske oversettelsen av
Faulkners «Sanctuary» var ved Leo
Strøm og kom i 1951. Den er så preget
av sin tid at det av og til blir komisk. En
del spesielle uttrykk har, rimelig nok
kanskje, vært ukjente for oversetteren.
Et eksempel kan være «a shooting
gallery» som Strøm ikke ante var et
folkelig uttrykk for det horehuset hvor
så mye av romanen foregår.
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Synonymer. – Faulkner kan bruke fem–seks
synonymer i løpet av få setninger. Da må jeg
finne fem–seks norske synonymer – og variere
språket på samme måte i oversettelsen.

Selv Sigurd Hoel kunne trå feil,
påpeker Skei. Hoel innlemmet Faulkners «Light in August» i sin gule serie så
tidlig som i 1934, kun to år etter at
originalutgaven kom ut i USA. Hoel
oversatte denne boken selv – og ga den
en underlig misvisende tittel: «Mørk
August».
– Hoels engelskkunnskaper må ha
vært mangelfulle, og han tar en del
snarveier. Noen ganger virker det som
om han kjeder seg og utelater noen
partier, er Skeis dom.
Så fulgte flere norske utgaver av denne
boken, noen av dem med oppdatert
språk, men den ble ikke fullt ny-oversatt

før Skei leverte sin oversettelse i 2016
– og da med tittelen «Lys i august» slik
forfatteren nok ville ha ønsket det.
– Jeg tror at Hoel kom til å mislike
Faulkners litteratur – selv om de de to
forfatterne ble gode venner da Faulkner
kom til Stockholm for å motta Nobel
prisen, og Hoel møtte ham der og ved et
par anledninger senere, forteller Skei.

Snopes-familien

Under et av sine mange forskningsopp
hold i USA gjorde Skei forarbeidene til
en bok om Faulkners roman «The Ham
let». Etter endt arbeidsdag begynte han
så smått å oversette denne boken. Med

unntak av noen noveller som han
oversatte for den store antologien med
Faulkner-noveller som han redigerte for
Bokklubben (1992), ble dette hans
første oversettelse. «The Hamlet»
(originalutgave i 1940) fikk tittelen
«Bygda» da den kom på norsk i 1996.
«Bygda» er første bind i Snopes-trilo
gien, mens de to neste bindene ikke
kom før i 1957 og 1959, og er radikalt
forskjellige fra første boken.
Trilogien handler om en familie ved
navn Snopes – grådige, hjerteløse,
innskrenkede mennesker. De sprer seg
som en gresshoppssverm og underlegger
seg – og legger øde – alt og alle i en
Frenchman’s Bend, et lite hjørne
i Faulkners oppdiktede landskap
i Sørstatene, som Faulkner har kalt
Yoknapatawpha County.
– En «Snopes» er bare opptatt av
penger og mat, lyver og bedrar, bruker
alle midler, setter alle opp mot hver
andre, og inntar alle mulige posisjoner
i samfunnet – selv når de ikke har
kompetanse. Det finnes ærlige med
lemmer i Snopes-klanen, men i all
hovedsak er de en ødeleggende kraft
i alt de kommer i berøring med,
forklarer han.

Trump?

– En «snopes» ble nærmest et begrep på
grunn av Faulkner. Det er merkelig at
ingen bruker denne betegnelsen om
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Trump i dag, mener litteraturprofesso
ren og Faulkner-oversetteren.
Han legger til:
– I parentes: Trumps niese, Mary
Trump, bruker heller Compson-navnet,
som i «Larmen og vreden», for å
beskrive sin egen familie – og har til og
med et firma som heter «Compson
Enterprises»!
Den andre i denne triologien,
«Byen», er ifølge Skei faktisk en av
Faulkners svakere romaner – og det
mente anmelderne også da han kom
med sin norske versjon i 1998.
– «Byen» fikk dårlig kritikk, og det
var uklart om jeg ville få støtte til annen
bok i triologien – for slike bøker som
dette er jo avhengig av oversetterstøtte.
Jeg måtte ha et eget møte med Kulturrå
det for å få midler til å oversette den
tredje, «Herskapshuset» («The Man
sion», originalutgave 1959, oversatt av
Skei i 2000), forteller han.
I dag mener Skei at den nok er en
bedre roman enn han ga uttrykk for
i etterordet, og av minst en kritiker ble
han nærmest genierklært for å ha
gjengitt ulike fortellere på så forskjellig
vis.

«Told by an idiot»

Skei innrømmer villig at Faulkner ikke
gjør det lett for sin leser – eller sin
oversetter. Faulkner er regnet som en
modernist i tradisjonen fra Joyce og
Virginia Woolf. Det kan være svært
uklart hva som foregår selv på overflate
nivå i bøkene hans – hvem som taler,
hvor vi er, når det hele utspiller seg.
Teksten består gjerne av interne minner
og monologer som ruller og går inni
romanpersonenes hoder – og tankene
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deres går gjerne fra nåtid til fortid og
tilbake igjen uten forklaringer.
«Larmen og vreden» («The Sound
and the Fury», som Faulkner skrev
i 1929 og som Skei oversatte i 2004) har
for eksempel en handling som hopper
frem og tilbake mellom en lang rekke
ulike tidspunkt fra 1898 til 1928 – for
talt gjennom flere personer i Compsonfamilien.
Første del av boken fortelles gjennom
sinnet til Benjy, som vi møter både når
han er liten gutt og fullvoksen mann.
Benjy har sterk utviklingshemming og
forstår lite av hva som skjer, men kan
gjengi det han ser og opplever på sitt sett.
Tittelen er hentet fra Shakespeares
Macbeth: « Life’s but a walking shadow,
a poor player 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 nothing.»

Samme navn

Synsvinkelen i romanen skifter stadig
frem og tilbake – uten at det er klart for
leseren hvem vi følger for øyeblikket. Det
blir ikke lettere av at flere av personene
heter det samme. Tre personer har navnet
Jason og to Quentin – og en av dem er
en kvinne. Vi vet ikke alltid hvem det til
enhver tid refereres til.
– Den første oversettelsen av
«Larmen og vreden» kom i 1967, av
Helge Simonsen. Han forsøkte å hjelpe
leseren til å forklare hvilken Quentin
ved å sette inn et «han» eller «hun».
Noen ganger tok han feil, opplyser Skei.
– Da jeg skrev magisteroppgaven
min om denne Faulkner-romanen,
forsøkte jeg å sette opp en tidsplan,
avsnitt for avsnitt, setning for setning,

men det var nesten umulig. Jeg hadde
aldri gjort det i dag.

Lenge uoppdaget

«The Sound and the Fury» ble opprin
nelig trykt i mindre enn 2000 eksempla
rer i USA da den kom ut i 1929. Skei
forteller at knapt noen av sambygdin
gene i hjemstedet Oxford i Mississippi
leste Nobelprisvinneren og småstedets
store sønn.
– Det var kanskje ikke så rart, siden
han i bok etter bok fremstilte så mange
Snopes-lignende typer, karakterer som
tar livet av seg og slår naboer ihjel med
kaldt blod, kommenterer han.
Faulkners persongalleri begjærer sine
søsken, snyter søsken for familiearven,
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ikke gode nok i utgangspunktet, mens
andre tåler tidens tann dårlig fordi det
norske språket endrer seg eller fordi
oversetteridealene endrer seg.
Han synes for eksempel at den første
oversettelsen av «Sanctuary» – «Det aller
helligste» – er preget av overdrivelser
i mange retninger – ikke minst når det
gjelder å gjengi muntlig tale.

Før borgerrettsbevegelsen

de lynsjer svarte og tramper over
fattigfolk. Voldtekten i romanen
«Sanctuary» er kvalmende realistisk.
– Noen har oppfattet Faulkner som
den store kronikør for sitt område av
USA, men gjennom tette og nære
skildringer kommer han farlig nær alt
som er galt og urettferdig og som
herrefolket ikke vil ha frem i lyset. Slik
blir han, med den franske Faulkner-eks
perten André Bleikastens ord, «en
forræder mot sin egen stamme» – slik
store diktere gjerne blir, sier Skei.

Kvalitet og oversettelse

Skei minner om at det ikke er noen
garanti for at selv den litteraturen som
det er enighet om at har høyest litterær

kvalitet, kommer på norsk, eller at
oversettelsen blir god nok. Mange
tilfeldigheter spiller inn.
Hemingway ble for eksempel
berømt fra sin først e bok, mens
Faulkners gjennombrudd internasjonalt
kom først etter andre verdenskrig. Han
hadde en høy stjerne i Frankrike, der
forfattere som Sartre, Camus og
Malraux var begeistret for ham. Men
viktigst av alt var et samlebind med
Faulkner-tekster som kom ut i USA
i 1946 – «The Portable Faulkner». Så
sørget Nobelprisen i 1950 for enda
bredere interesse.
Skei ser heller ingen automatikk i at
kanoniske bøker må ny-oversettes etter
et visst antall år. Noen oversettelser er

Et for oppstyltet og «fint» språk er
forøvrig ikke den vanligste tabben
oversettere gjør når de gjengir Faulkner
eller andre forfattere som bruker mye
dialekter og sosiolekter.
Faulkner skrev om et landbrukssam
funn i de amerikanske Sørstatene som
nå er historie. Dette utspiller seg før
moderne landbruksmaskiner, før
borgerrettighetsbevegelsen, oftest lenge
før annen verdenskrig. Hvor folk var ute
på jordene med hest og plog, ikke
traktor. Ofte brukte de vogn, ikke bil.
(Her synes forresten Skei at han har
en fordel, oppvokst som han er på et
tradisjonsbruk på Dønna i Helgeland
i Nordland. Han vet ting av typen
hvordan man saler en hest og pløyer med
plog – tapt kunnskap for de fleste av oss.)

Ikke Oslo øst

I eldre oversettelser blir iblant språket til
fiksjonspersoner fra lavere som sosiale lag
gjengitt i «Vika-språk» eller en øst-norsk
dialekt. Dette gir feil signaler, påpeker
den erfarne oversetteren. For de ameri
kanske svarte, etterkommere etter slaver,
bodde jo ikke akkurat på Toten, i Fredrikstad eller Oslo øst. Dessuten blir det
gjerne overdrevet folkelig og kan virke
kunstig, litt vel breialt og revy-aktig.
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– Noen norske oversettere slår om
seg med apostrofer som i «d´ække» eller
«jeg ví kke». Det er jeg forsiktig med,
sier Skei.
– Faulkner selv unngår overdreven
bruk av apostrofer. Han karakteriserer
personene ved å bruke regionale ord
som var vanlige i miljøet han skriver om
– og som noen ganger er veldig uvanlige
i dag.
Faulkner får dessuten differensiert
personene ved å legge skrivemåten
nærmere talespråket når det passer seg.
Det er større skille mellom muntlig og
skriftlig språk på engelsk, så her har
Faulkner mer å spille på, uten at det blir
overdrevent eller påfallende, enn vi har
på norsk.

Det farlige ordet

Et språklig minefelt i mye eldre,
amerikansk litteratur er bruken av «the
n-word», som amerikanerne kaller det.
Her er Faulkner, slik Skei ser det, på
ingen måte nedlatende, bare svært
realistisk – for det i dag forbudte ordet
var en naturlig del av ordforrådet
i Sørstatene for noen tiår siden.
Ordet «nigger» møter leseren på en
av de første sidene i «Larmen og
Vreden». Det er en svart mann som
bruker ordet om andre svarte personer.
Et par sider senere kommer det anstøte
lige ordet på ny, og igjen blir ordet lagt
i munnen på en svart person. Og slik
fortsetter det.
I Skeis norske Faulkner-gjengivelse
er «nigger» konsekvent oversatt til
«nigger» og «negro» til «neger».
– Noe annet hadde vært utenkelig.
Da hadde det ikke blitt Faulkner, mener
Skei.
Men at Faulkner bruker ord som
den gang var vanlige og i dag er
utenkelige, betyr ikke at Faulkner så
mellom fingrene med rasisme og
undertrykkelse i sin samtid, understre
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ker Skei. Og det er historisk riktig at
svarte brukte ordet «nigger», om seg
selv og andre svarte.

«Svart blod»

Skei fremholder at sørstats-forfatteren
både språklig og ellers hadde et nyansert
og åpent blikk for forholdet mellom
svarte og hvite.
– Det finnes for eksempel ingen
større tragedie i Faulkners Yoknapatawpha County enn for en hvit mann å ha
mistanke om at han kanskje har litt
svart blod i seg – som en av personene
i «Light in August» tror at han har. «Da
er løpet kjørt, da har han ingen sjanse»,
kommenterer Skei.
Han oppsummerer:
– Faulkner var dypt berørt over uretten
mot de svarte i sin samtid. Men han var,
som oss alle, også en mann av sin tid. Han
mente for eksempel at Sørstatene fikk ta
hånd om problemene i sørstatene selv,
uten innblanding fra nord.
Utdatert er han allikevel ikke – selv
om han skriver om en annen tid og ut
fra en annen tids normer og erfaringer,
mener Skei.
Han peker på den kritikerroste svarte
amerikanske forfatteren Jesmyn Wards
roman «Sing Unburied, Sing» fra 2017,
om dynamikken i en dysfunksjonell
familie fra Mississippi (boken er nettopp
kommet på norsk, oversatt av Eva-Marie
Lund). I intervjuer i forbindelse med
lanseringen viste Ward til nettopp
Faulkner som en av sine viktigste
inspirasjonskilder.

«Poor sons of bitches»

På spørsmål av typen hvorfor skal vi lese
en eldre, kanoniserte forfatter, «hvorfor
denne forfatteren er aktuell også i dag»,
svarer en del litteraturvitere ved å vise til
en aktuell politisk hendelse. En debatt
eller et mediefenomen i vår tid har
re-aktualisert klassikeren, hevder de.

Skei gjør ikke noe sånt, han snakker
heller om menneskenaturen uansett
epoke.
– Faulkner pleide å si at han skrev
om «menneskehjertets konflikt med seg
selv». Vi gjør alle urett, og urett blir
begått mot oss. Ondskap og dumskap
finnes over alt. Alle bærer på byrder, sier
Faulkners oversetter.
– Slutten i «The Mansion» er
himmelropende grusom. Når personen
Mink Snopes kommer ut av et brutalt
fengsel hvor han har sittet uskyldig
innesperret i nærmere 40 år – og
umiddelbart drar ut for å drepe fetteren
som burde ha sørget for at han ikke ble
fengslet (en annen Snopes selvfølgelig),
spør en av bokens fortellere sin venn og
medhjelper, som er advokat, om det er
noen moral i det de har opplevd. Han
får til svar at det ikke er tilfelle. «Folk
gjør så godt de kan» – hvoretter begge
oppsummerer med «De stakkars
jævlene.» Det gjelder uansett å holde
ut, og med en romslig aksept av all
menneskelig dumhet, er det vår evne til
å holde ut og vinne over motgang og
skuffelse som definerer oss som
mennesker.
Faulkner-eksperten synes at «den
kanskje mest perfekte» av Faulkners
bøker er den korte «As I Lay Dying».
– Den har jeg dessverre ikke oversatt
– det har en av mine studenter gjort.
«Absalom, Absalom» er også en av hans
beste, og trolig den mest kompliserte.
«Light in August» er ellers hans lengste
roman, og et greit – og litt vanskelig –
sted å starte med å lese Faulkner.
Mens den aller best kjente Faulknerromanen, «Larmen og vreden», kalte
forfatteren selv for «my most splendid
failure» – min mest storartede fiasko
– og det hadde han rett i, sier Hans H.
Skei.
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I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at
risiko for
indirekte smitte fra bøker
er lav. Det å
iverksette spesielle tiltak
som å sette
bøkene i karantene eller
rengjøre bøkene
på grunn av covid-19 er
ikke nødvendig.
Et generelt godt renhold
av alle flater og
felles berøringspunkter
er viktige tiltak.»
Men ting skjer fort og verden
endrer
seg. Et blad som dette har
en viss trykketid. Når du leser dette,
kan enkelte råd
ha blitt endret eller man
har funnet ut at
praktisk arbeide og bruk
gjorde at man
endret praksis. Uansett,
her er de grove
trekkene i smittevernveile
deren. Som det
står i innledningen:

Portrett: Sofi Oksanen

Tilpasses lokale forhold

ler
store forskjel
Dessverre for
møtene
ikke erstatte
Digitalt kan
Småstoff
Breivik
uet: Thomas
Medlemsintervj

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.

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

Leder

s. 1

Veilederen er utarbeidet
av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforenin
g
med bakgrunn i generelle
smittevernregler, samt informasjon
fra offisielle
nettsider som FHI, Helsedirektorat
et,
Arbeidstilsynet og fra flere
bidragsvillige
ressurspersoner i biblioteksektor
en.
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Skulebiblioteket
– der alt startar
1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil
vi særleg rett merksemda vår mot skulebiblioteka.
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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 skulebiblioteka 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 covid-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-Noreg 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 bestill-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 arrangement 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.

Du finner oss her:
Twitter:
@forbibliotek
lnstagram:
@norskbibforening
Facebook:
@norskbibliotekforening
Nettsider:
www.norskbibliotekforening.no

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

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

1

BIBLIOTEK I BLI OPPDATERT!
- Dessverre for store forskjeller

- 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
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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 venteliste.
Rett bok til rett barn

Rett bok til rett barn er et tiltak vi jobber med i
Lillestrøm kommune hvor blant annet formidling, leseglede og lesemotivasjon står sentralt. Som skolebibliotekar 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

BLI OPPDATERT! I BIBLIOTEK
- 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 leseferdighet. I tillegg har de bedre skår i både matematikk 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 avdekker 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 skolebiblioteket 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 kompetansemålene 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 leseferdigheter. 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 arbeidet. 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 kompetanseutviklingspakke som kan brukes til dette arbeidet
under «Lesing som grunnleggende ferdighet».

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 Facebookside 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!

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 skolebibliotek. Alle skoler trenger et skolebibliotek med en
faglig dyktig skolebibliotekar.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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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 digitale 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 bachelorprosjektet mitt i bibliotek- og informasjonsvitenskap og hadde biblioteket P48

Det finnes svært lite forskning
på dette spesifikke området
fra før av, da det er en unik
situasjon få har opplevd.

som forskningssted. Nedstengingen førte
til at jeg måtte finjustere både problemstilling og metode for å kunne gjennomføre 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 anonym, 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 problemstillingen, og en kvantitativ spørreundersøkelse 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
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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 tilbakemeldinger.
Totalt svarte 79 respondenter fra
ABI-utdanningen på spørreundersøkelsen, 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 konsekvenser for mer enn bare læringsutbyttet og
studiemestringen.

Biblioteket P48 tilpasset seg
nedstengingen veldig fort ved å
åpne opp flere digitale tilbud.

kan erstatte det fysiske, hverken emosjonelt, sosialt, atmosfærisk eller i form av
ikke-tilgjengelige bøker. Studietiden oppleves 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

«Gruppearbeidet
er nok det jeg savner mest
med biblioteket»
Respondent i undersøkelsen

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

Forsking viser også at det digitale er kommet 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 litteratur i form av artikler, studier, e-bøker
også videre, og som et ekstra tiltak åpnet
Nasjonalbiblioteket opp for en utvidet tilgang til pliktavlevert, digitalisert
materiale gjennom Nettbiblioteket deres.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Det vil videre være interessant
om det ble forsket mer på de
temaene jeg har berørt i denne
oppgaven, spesielt i ly av nedstengingen.

til at biblioteket når ut til flere av sine nåværende og fremtidige bibliotekbrukere.
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 nedstengingen, 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

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 spørreundersøkelsen var åpen og ble besvart
i perioden 27. mars til 7. april, som var
midt oppi perioden med nedstenging,
usikkerhet og høye tall på smittestatistikken. Svarene vil nok til en grad reflektere
følelsene og tankene til respondentene i

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 økonomiske 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 funnene 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 forelesning får man inspirasjon fra andre
studenter. Deretter låner jeg utstyr (hovedsakelig PC og printer). Stengningen
av skolen (og biblioteket) har jeg taklet
dårlig, synes jeg. Har kommet bakpå i
studiene. (Respondent, personlig kommunikasjon, ukjent dato, 2020).»

Vaner som
forebygger smitte
Papirlommetørkle

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

Vask hendene

ofte og grundig, spesielt når du
har vært ute blant folk.
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Bruk albukroken

når du må hoste eller nyse og
ikke har papirlommetørkle
tilgjengelig.

Hånddesinfeksjon

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

Småstoff

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

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 stordriftsfordeler.
Både svenskenes forfatterforening og politikere på venstresiden 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

Norsk Ukeblad
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.

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, asosiale, 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 anklager om systematisk rasisme bade innad I biblioteket og overfor brukere. Reardon skal ikke ha grepet fatt I problematikken.

Svensk bibliotekar rapporterte bibliotek
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

Den pensjonerte folkebibliotekaren Johan Brinck rapporterte
Lunds universitetsbibliotek til den svenske justitieombudsmannen (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.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Medlemsintervjuet
Thomas Breivik

Thomas Breivik tror bibliotekarer bidrar til en bedre verden

Hva er mest gøy med jobben din?
Det jeg elsker over alt annet er å formidle til barn og ungdom. 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 skjærsilden, men katalogiseringen ser jeg nå bedre verdien av.
God katalogisering er et av fundamentene for god formidling. 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 bokbåtens fortsatte drift som eget punkt i samarbeidserklæringen. 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.
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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 engasjert 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.
Mini-biografi

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

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

Vi er på Instagram!
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

BIBLIOTEKET GIR BORT ALLE BØKENE I BIBLIOTEK

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

HARALD VINGELSGAARD
journalist

Nytt liv. Målet er å gi nytt liv til kasserte bøker.

I
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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 hovedfartsårene 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 folkebibliotek. Det er bedre å gi dem bort, enn å
kaste dem, sier Hanna Malene Lindberg.
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 minibiblioteket 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

Gratis. Brukerne trenger ikke å levere bøkene tilbake, slik de må
gjøre i et vanlig bibliotek, forteller Hanna Malene Lindberg.
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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.

BIBLIOTEKET GIR BORT ALLE BØKENE I BIBLIOTEK

Populære. Mest populære er strikkebøker,
barnebøker, og bøker om historie, spesielt
krigshistorie, sier Hanna Malene Lindberg.

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 kontorbygg. 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 nærmiljøet omkring Elgesetergate i Trondheim. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom Trondheim kommune, Studentsamskipnaden 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 samfunnsutvikling 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 møteplass 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 bylabdelen 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 prosjektet 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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Koronaen og bibliotekene:

Sviktet bibliotekene?
Hvilken rolle skal bibliotekene
spille i krisesituasjoner? Det er
et tema som har blitt en del
diskutert på feltet.

RAGNAR AUDUNSON
professor

S

einest i 2019 viet det internasjo
nale bibliotektidsskriftet IFLA
Journal et helt nummer til emnet.
Vi har eksempler på at bibliotek har
spilt helteroller i krisesituasjoner, for
eksempel biblioteket i New Orleans
under orkanen Katrina i 2005 og under
opptøyene i Ferguson i 2014. Da var
bibliotekene sentrale i å forhindre at
lokalsamfunn forvitret og gikk i oppløs
ning. Det svenske forslaget til bibliotek
strategi fra 2019 skriver at bibliotekenes
rolle som institusjoner for demokrati
blir særlig viktig i krisesituasjoner.
Hvordan har bibliotekene levd opp
til det under den krisen vi har gjennom
levd det siste halvåret?

Da Solberg-regjeringen stengte
samfunnet 12. mars, fulgte bibliotekene
på. Var det nødvendig og riktig? Eller
sviktet folkebibliotekene og kommu
nene som eier dem, sentrale deler av det
som burde være oppgaven deres i for
hold til befolkningen ved å holde stengt
mesteparten av våren og forsommeren?
Jeg heller mot at svaret på det spørsmå
let må bli ja. Stengningen av bibliote
kene gjorde at de ikke kunne bidra med
det de kunne og burde ha bidratt med,
overfor noen av de gruppene som var
mest sårbare for den omfattende
stengningen av samfunnet ellers.
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La oss først se på spørsmålet om
bibliotekene var nødt til å stenge.
Hadde de noe valg, gitt bestemmelsene
i regjeringens forskrift om smitteverntil
tak og Helsedirektoratets bestemmelser
om stengning av virksomheter, som
trådte i kraft 12. mars? Om bibliotekene
ikke hadde noe valg, er debatten om
hvorvidt man valgte riktig, irrelevant.
Helsedirektoratet har imidlertid, på
forespørsel fra Bibliotekarforbundet,
tydelig klargjort at det ikke var nødvendig
å stenge bibliotekene. I uttalelsen av
Helsedirektoratet heter det at det er
forbudet mot kulturarrangement og
bestemmelsene om å stenge virksomheter
som badeland, svømmehaller og lignende
som eventuelt kunne komme til anven
delse når det gjelder bibliotekene.

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

Uttalelsen fra direktoratet slår fast at selv
om bibliotekene er kulturtilbud til
innbyggerne, er de ikke selv kulturarran
gement. Forfatterkvelder og møter
i biblioteket er naturligvis kulturarrange
ment og kunne ikke finne sted før en
begynte å lempe noe på reguleringene her
tidlig i mai. Vanlig bibliotekdrift er et
kulturtilbud, men ikke noe kulturarran
gement. Helsedirektoratet slår videre fast
at bibliotekene er institusjoner av en

annen karakter enn «treningssentre,
svømmehaller, badeland, fornøyelsespar
ker, bingohaller og lignende tilbud», og
at forbudet mot å holde slike tilbud åpne
ikke omfatter bibliotekene. En uttalelse
fra Kulturdepartementet til Nasjonalbib
lioteket understreker det samme: Det
følger ikke av nasjonale vedtak at
bibliotekene må stenge. Stengning eller
åpning av bibliotekene er det opp til
kommunene å bestemme.
Nå kunne det naturligvis være andre
faktorer enn statlige vedtak og forskrif
ter som gjorde stengning nødvendig, for
eksempel sosiale normer. Kampen mot
viruset ble definert som en nasjonal
dugnad – en veldig spesiell form for
dugnad. Den måten man kunne bidra
i denne dugnaden, var å holde seg
hjemme: ha hjemmekontor, trekke seg
tilbake fra sosial omgang, ikke reise
kollektivt. De to begrepene dugnad og
sosial distansering er som ild og vann.
Det ene utelukker det andre. Men nå
ble de knyttet sammen. Man bidro til
dugnaden ved å holde seg for seg selv og
stenge. Bare de som hadde funksjoner
som er helt nødvendige for at samfunnet
skal gå rundt – helsepersonell, ansatte
i kollektivtransporten (som vi helst ikke
skulle bruke), reinholdere og ansatte
i dagligvarebransjen – skulle holde
åpent. Dugnadsnormen er sterk i Norge
og tendensene til panikk, særlig den
første tida, bidro til sterke reaksjoner på
det som ble sett på som avvik fra
normen. Da er det kanskje ikke rart at
bibliotekfeltet sa at vi vil også bidra. Vi
må stenge, slik at folk ikke skal smitte
hverandre i lesesalen og i aviskroken
eller gjennom virus som overlever på
tastaturet på publikumsterminalene.
Det var et naturlig valg som det er
mange gode argumenter for.
Men burde bibliotekene i stedet ha

SVIKTET BIBLIOTEKENE? I BIBLIOTEK

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

 ibliotekene kunne ha
B
vært et tilfluktsrom .

Nå må det i rettferdighetens navn sies
at folkebibliotekene snudde seg raskt
rundt og utviste en prisverdig kreativitet
med hensyn til biblioteklovens første
ledd – det som forplikter bibliotekene til
å stille bøker og andre medier gratis til
disposisjon for alle som bor i landet.
Mange bibliotek utviklet en form for
boken kommer-tjeneste, der lånerne via
nettet kunne bestille og så ble bokpak
kene bragt ut eller kunne plukkes opp.
Nasjonalbiblioteket utvidet det digitale
tilbudet både med hensyn til formidling
og digitale møter og rekordmange
oppsøkte disse tilbudene. De som sto
bak disse tilbudene fra det lille lokale
biblioteket opp til Nasjonalbiblioteket,
fortjener ros og anerkjennelse.
Men så har vi lovens andre element
som forplikter biblioteket til å være en
uavhengig møteplass i lokalsamfunnet.
Her er det viktig å presisere lovbestem
melsene ordbruk: møteplass i lokalsfun
net. Virtuelle møteplasser tilfredsstiller
ikke uten videre kravet om å være
møteplasser i og for lokalsamfunnet.

gruppene som ble hardest rammet av
koronatiltakene. Lederen for den
britiske legeforeningen for allmennprak
tikere skriver om en pandemi av
ensomhet som følge av stengningen – en
pandemi som ikke bare rammer eldre.
For mange har det lokale biblioteket
vært en livline ut til samfunnet. Gjorde
ikke nettopp stengningen av nesten alt
annet det ekstra nødvendig og viktig å
opprettholde denne livlinen? Burde ikke
det ha vært bibliotekets bidrag til
dugnaden? Jeg tror svaret på det er ja.
Men i stedet ble den kuttet, de første
par månedene uten at forskrifter og
bestemmelser gjorde det nødvendig.
I perioden da barnehager og skoler
ble stengt, var det en sterk bekymring
for hva konsekvensene kunne bli for de
mest sårbare og utsatte barna. Ville noen
se dem? Her kunne utvilsomt bibliote
kene ha betydd noe. Bibliotekene kunne
ha vært et tilfluktsrom slik biblioteket
i Ferguson var det for barna der i 2014
– et ikke-stigmatiserende og normalt
tilfluktsrom i motsetning til barnehager
og skoler som holder åpent bare for de
utsatte barna. Vi vet fra en herværende

statsråds vitnesbyrd hva det å bli sett av
en bibliotekar kan bety for et utsatt
barn.
Et siste poeng: Vi vet at det har vært
særlige utfordringer knyttet til å bringe
informasjon ut til innvandrergrupper.
Bibliotekene er blant de institusjonene
som har best kontakt med innvandrere
i sine lokalsamfunn. De er lovlige
arenaer også for kvinner fra miljøer som
ellers gir kvinnene lite bevegelsesfrihet.
Jeg er ikke i tvil om at bibliotekene
i innvandrertette bydeler i storbyene
våre kunne ha betydd mye – gjort en
forskjell som det heter på moderne og
anglifisert norsk – med hensyn til (nei,
jeg er ikke blitt så moderne og anglifisert
at jeg skriver «når det kommer til») å få
informasjon ut til disse gruppene. Her
kunne bibliotekene, i tråd med hva
forslaget til svensk bibliotekstrategi
skriver, vært særlig viktige som offentlig
hetsarenaer i en krisetid.
Det kommer nye pandemier og nye
kriser. Derfor må bibliotekfeltet disku
tere erfaringer og lærdommer med
hensyn til bibliotekenes rolle i kriser.

Og her kommer et annet viktig poeng
inn. Kostnadene ved koronakrisen og de
strenge smitteverntiltakene rammet ikke
likt i befolkningen. Det er ikke gitt at de
som for eksempel kunne gjøre bruk av
NBs digitale tilbud med hensyn til
formidling av virtuelle møter, tilhører de

I

BOK OG BIBLIOTEK 4–2020 45

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

Er det dette
jeg skal bruke
kompetansen
min på?
Bibliotekaren hadde tidligere en
arbeidsdag preget av manuelle
kunnskapssøk i kortkataloger og
en-til-en kommunikasjon med
flertallet av bibliotekets bruke
re. I dag virker brukerne selv
drevne. De henter bøker i
hentehyllen, leverer til maski
ner, og holder åpent etter
stengetid, der folkebibliotekene
er meråpent. I min masteropp
gave i sosiologi tematiserte jeg
endringer i bibliotekarenes
arbeid siden 1980-tallet.
Teknologien har ledet til profe
sjonsendringer for biblioteka
ren, i tillegg har et endret
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lovverk og samfunnsutviklingen
gitt nye vilkår for arbeidet.
I denne artikkelen vil jeg
diskutere endringer biblioteka
rens arbeid innen fagbibliotek
og folkebibliotek, med et
hovedfokus på teknologiendrin
ger. Dette er på bakgrunn av 12
intervjuer med bibliotekarer i
alderen 55 til 70 år, med
samtaleemner om profesjons
endr inger og betydningen av
lang arbeidserfaring.
Sammenligningen av fag- og
folkebibliotek viser hvordan
profesjonen er i endring. Det
bibliotektekniske arbeidet er på

mange måter erstattet av
teknologi, og det er andre
oppgaver som bidrar til å
konstituere profesjonen. Biblio
tekarene som gjennomførte
utdannelsen på 1970- og
1980-tallet har videreutviklet
kompetanser ut i fra om de
arbeidet i et fagbibliotek eller
i folkebiblioteket. Dette innebæ
rer forskjeller i profesjonsutøv
elsen og gjør at lang arbeidser
faring får ulik betydning. I et
tilbakeblikk på karrieren spurte
jeg bibliotekarene om deres
oppfatninger av endringene, og
om forskjellen mellom da og nå.
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Ubeskyttet.
Lar en tittelen stå
ubeskyttet, vil ordet
bibliotekar kunne
bety noe tilsvarende
funksjonær i framtiden.

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.
ESPEN EIGIL BARRATT-DUE SOLUM

D

et var en lettelse at det ble færre
rutinemessige gjøremål forteller
bibliotekarene, men samtidig
forsvant noe av grunnlaget for deres
spesielle posisjon i folkebiblioteket. En
profesjon, sies det, befinner seg mellom
klientellet, altså brukerne, og objektet,
som i dette tilfellet er informasjonen. Der
eksisterer handlingsformen, og det er noe
av denne handlingsformen teknologien
har overtatt. I dag har alle eierskap til å
søke, en kan orientere seg i samlingen, og
finne ut hvor bøkene står selv. Biblioteka
rens tjenester er således allmenngjort, og
ligger i brukerens lommer, i teknologien.

Nye jaktmarker heter det, og
folkebibliotekene er i endring. Det
bygges stort og det bygges bredt. Til
grunn for utviklingen ligger en ny
kulturell forventning til hva et bibliotek
skal være. Brukerne har tilgang på
kultur og underholdning, så biblioteket
må tilby noe mer. For bibliotekaren
betyr dette et utvidet samfunnsoppdrag.
Dette er lovfestet, og folkebibliotekene
skal bli en moderne kulturinstitusjon.
Under intervjuene kom det tydelig fram
da bibliotekarene snakket om folkebib
lioteket som «en sosial møteplass» og
«debattarena». Samtidig skal det drives

arbeid for sosial utjevning, et arbeid som
er gitt bibliotekaren.
I bibliotekets fagkretser diskuteres
det hvorvidt lokalene i seg selv er den
største styrken. Særlig i de store byene
trenger folk et sted å unnslippe en
hektisk hverdag. De trenger en film
klubb, en lesesirkel, en kopimaskin, en
språkkafé, og biblioteket står jo der.
Bibliotekaren tilrettelegger, og det følger
nye arbeidsoppgaver. Disse er rutine
messige, men ikke slik som før, for de
henspiller ikke på bibliotekfagets
kunnskapsgrunnlag: «Er det dette jeg
skal bruke kompetansen min på?» spurte
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en bibliotekar retorisk, «kopiering av
vitnemål og søknader?».
En profesjon er tuftet på evnen til å
tilby en ekspertise, og det er betydnin
gen av bibliotekarens ekspertkunnskap
som er utfordret i folkebiblioteket. Nye
arbeidsoppgaver med formidling dreier
seg ikke nødvendigvis om litteraturfor
midling, og innebærer ofte at biblioteka
ren må tilegne seg nye ferdigheter.
Samtidig oppleves endringene som
spesielt store for de som er lengst fra sin
formelle utdanning, med et annet faglig
ståsted.
Bibliotekartittelen er heller ikke
beskyttet, og med nye oppgaver har det
flere steder kommet ny ansettelsespoli
tikk. Hva innebærer tilfanget av
kompetanser? Det har medført et annet
fotfeste for yrkesutøvelsen, og det kan gi
større forskjeller der den ene filialen ikke
har det samme tilbudet som den neste.
En profesjon utgjør en standard, der
betingelsen er at de profesjonelle tilbyr
like tjenester, og at de opprettholder et
fag. Utviklingen har resultert i et endret
fokus, og som en bibliotekar formulerte
det: «All ny kunnskap er bra å få inn,
bare en ikke kaster ut barnet med
badevannet. Av og til er jeg redd bøkene
drukner i alle de andre tingene». Ved
siden av litteraturkunnskap er det også
flere som er bekymret for en svekket
kompetanse knyttet til kildekritikk
i folkebiblioteket, noe de mente er
aktualisert av informasjonsmengden
som brukeren har tilgang til.

Fagbibliotekenes spesialisering

Fagbiblioteket tilbyr bibliotekaren en
annen yrkesmessig posisjon, også som
resultat av den teknologiske utviklingen.
Det har skjedd en eksplosjon i elektro
niske tidsskrifter, databaser og utgivelser,
og dette betyr en videreføring av
bibliotekarens arbeidsoppgaver tilknyt
tet kunnskapsorganisering, selv om
redskapene er endret.
En bibliotekar kan gjerne uttale at
rollen er som en «generalist» blant andre
ansatte. Fagbibliotekets brukere er jo
spesialister innen sine egne fagfelt.
Rollen som generalist har utviklet seg fra
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å holde oversikt over hvor informasjo
nen finnes, til en mer kvalitativ tilnær
ming der bibliotekaren opparbeider
fagkunnskaper. I tillegg har en økende
tilgang til internasjonale databaser gjort
det til bibliotekarens oppgave å ha
innblikk i hvilken informasjon som
finnes i hver av disse. Slik kan brukeren
raskt få oversikt, der dette arbeidet ellers
ville vært svært tidkrevende.
Fagbibliotekarene jeg intervjuet
arbeidet sjelden i skranken, og den
faglige stoltheten var knyttet til å
besvare avanserte referansespørsmål.
Tiden de kan vie kildegrunnlaget innen
et fagfelt, og arbeidserfaringen de
opparbeider seg, fører på denne måten
til en spesialisert kompetanse. Samtidig
har også brukerne fått tilgang til
søketjenester, noe som har ført til at
fagbibliotek mange steder er bygget ned,
eller de er sentralisert inn i større
hovedbibliotek. Dette er også et resultat
av reformer i offentlig sektor og med
sammenslåinger i utdanningssektoren.
Hva har vi tapt, og hva har vi tjent
på denne utviklingen? Når et mindre
institutt- eller forskningsbibliotek legges
ned, vil ikke bibliotekaren på samme
måte være integrert blant de ansatte.
Dette kan gå ut over bibliotekarens
mulighet til å være oppdatert i et fagfelt,
og i forskningen. En bibliotekar beskrev
hvordan personlige relasjoner er
avgjørende for å opprettholde gode
tjenester. En annen forklarte hvordan
fagbiblioteket er som en komponent i et
maskineri, et tannhjul som holder
institusjonen i bevegelse. Begge arbeidet
i mindre fagbibliotek, og hadde arbeids
oppgaver tilknyttet bestemte fagområ
der.
Likevel gir større fagbibliotek andre
muligheter. Arbeidsdelingen gjør at
fagområder blir gitt forskjellige bibliote
karer, og igjen blir det rom for spesiali
sering. I store fagbibliotek kan en også
spore utviklingstendenser som har båret
fram endringene i folkebiblioteket. Det
er snakk om å nå ut, og om å etablere en
mer utadrettet bibliotekdrift. Samtidig
skal denne målsettingen forhandles mot
fagbibliotekenes øvrige oppgaver, og slik

blir begrepet om «en sosial møteplass»
byttet med «en faglig-sosial møteplass».

Betydningen av erfaring

Verdien av arbeidserfaringer er størst
når bestemte ferdigheter videreutvikles
gjennom karrieren. I fagbiblioteket
bidrar lang erfaring til fagkunnskaper
som gjør at bibliotekaren kan gi best
mulig tjenester. Dette er en erfarings
kompetanse opparbeidet over tid.
Samtidig videreutvikler dette profesjo
nens kompetanser om kunnskapsorga
nisering, og det forsterker biblioteka
rens rolle blant de andre ansatte. Med
lang erfaring opparbeider bibliotekaren
i fagbiblioteket også kunnskap om
moderinstitusjonen. De bidrar således
til en kontinuitet over tid, og de kan
introdusere nyansatte til institusjonens
kutymer og praksiser. Som en bibliote
kar sa: «Vi trenger noen folk som kan
forstå de rare tingene som er gjort på
gamle måter, og som vet hvor alt er
i magasinet, for eksempel». Det er
fagbibliotek også utenfor utdannings
sektoren, og kunnskap kan ofte gå
i arv.
I folkebiblioteket bidrar biblioteka
rens erfaringskompetanse til å ivareta en
faglig tradisjon og kunnskapen om
bibliotekets samlinger. Med lang
erfaring følger et overblikk, og det gir en
kontinuitet til arbeidsplassen når
hverdagen er preget av endringer. Av de
jeg snakket med trakk flere fram en evne
til å «bruke av hele seg» i møte med
brukerne. Dette innebærer en trygghet
i møte med mennesker med ulik
bakgrunn, og bidrar til folkebibliotekets
oppdrag om å være en demokratisk
møteplass, åpen for alle. Denne erfa
ringskompetansen henspiller ikke på
profesjonens kunnskapsgrunnlag som
sådan, men kommer av livserfaring.
Derfor er det heller bibliotekarens
kunnskaper om litteratur og samlingsut
vikling som vil sikre profesjonens
framtid i folkebiblioteket. I dette inngår
også erfaring, for dette er kunnskaper en
opparbeider seg over tid. Betydningen
av lang erfaring er derfor ikke mindre
i folkebiblioteket, men den bringe
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kanskje ikke den samme prestisjen som
i et fagbibliotek.

Ikke lenger en profesjon?

I dag er profesjonen bibliotekar i bryt
ningspunktet mellom å forvalte fag
kunnskap og bidra til utviklingen av en
moderne kulturinstitusjon. Endringene
står i relasjon til samfunnsutviklingen,
og har tatt profesjonsutøverne i fag- og
folkebibliotek i ulike retninger. Det er
allikevel et fellesskap om verdigrunn
laget som er knyttet til demokratisering
av kulturelle goder og deltakelse
i samfunnet, samt om kvalitet i informa
sjonsarbeid og kildekritikk.
Bibliotekarer sier gjerne at profesjo
nen er mer delt enn enhetlig, særlig
i sammenligningen mellom fagbibliotek
og folkebiblioteket. Allikevel oppfatter de
seg selv som bibliotekarer, og det er en

felles forståelse for profesjonens bidrag.
Bibliotekarprofesjonen forvalter en
intellektuell og kulturell arv som de
mener det er deres oppgave å viderefor
midle. Fellesskapet som binder dem
sammen er på denne måten ideelt, gitt
noen felles redskaper og et ønske om hva
profesjonsutøvelsen skal tilby samfunnet.
Med ny ansettelsespolitikk kan
folkebiblioteket miste noe av den
historiske kontinuiteten som biblioteka
ren har representert. Det er ofte i en
faglig tradisjon at verdigrunnlaget til
institusjoner bevares, og for folkebiblio
tekene kan dette knyttes til nedarvet
tankegods om folkeopplysning og
dannelse. Dette utgjør et grunnlag for
forholdet mellom bibliotekaren og
brukerne. Lar en tittelen stå ubeskyttet
vil ordet bibliotekar kunne bety noe
tilsvarende som funksjonær i framtiden,

et begrep definert av sin kontekst. Da
mister en også noe av grunnlaget for å
kalle bibliotekar for profesjon, i det
felles kompetanse faller bort. I så fall
kan en hevde at bibliotekaren hovedsa
kelig har en framtid i utdanningssekto
ren, eller i egne avdelinger for bibliotek
teknisk arbeid. Hva går i så fall tapt for
allmennheten?
Når de eldste bibliotekarene forlater
arbeidslivet, vil bibliotekene endres. De
står med en substansiell, en dyp og
personlig historieforståelse som de
utøver i det daglige arbeidet. Bibliote
kene preges av dette. Det bringer en
faglig tradisjon til arbeidet og sørger for
at bibliotekene er forbundet med tiden
før digitaliseringen. Når en ny genera
sjon overtar arbeidet, vil denne konti
nuiteten være forankret i profesjonen,
og i det faglige fellesskapet.

Byrå: OktanOslo
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Studentene foretrekker
biblioteket
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.

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
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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 gjennomført ved årsskiftet 2019/20 som et ledd
i arbeidet med en plan for framtidig
bibliotekstruktur ved universitetet.
Utvalget som utredet bibliotekstrukturen 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 sammensatte behov. De ønsker mulighet til å

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

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 kontorer. 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 studentene (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 desentralisert bibliotek var viktigst for helsefagstudentene – 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.
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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 arbeidssted, 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 undervisningsministeriene i 2019.
Bibliotekutredningen om framtidig
bibliotekstruktur endte for øvrig med å
anbefale at det etableres et felles bibliotek 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
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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 pensumlistesystemet. 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 kulturformidlingsarrangementer 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 fritekstsvarene, men ønsker knyttet til tilgang og
omfang av litteratur, samt forskningsstøtte 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 tjenester 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
(e-post 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 løsningene 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 brukerundersøkelsen 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 studentene og de UF-ansatte prioriterer. Kurs
og veiledning ikke bare i referansehåndtering, 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 arbeidsutførelsen dersom de plasseres i åpne
kontorlandskap.

Skjermsamtaler (skype, zoom, chat)
vurderes forholdsvis lavt av både
studenter, UF-ansatte og bibliotekansatte. 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 Grønlund 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+20192024/2c4b462b-6ceb-88ba-255bc36d8ac9cc3b
OsloMet – storbyuniversitetet. (2020).
Årsrapport 2019. https://ansatt.oslomet.no/
documents/585743/54495365/%C3%
85rsrapport+2019/6bf2345e-cc2ec4ad-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 )
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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 GREGERSEN tekst
ALF OVE HANSEN foto

– Da jeg kom som nyutdannet barne
bibliotekar hit for fem år siden, var det
kontrastfylt for en Oslo- og Bergenutdannet moldenser. På den lokale
Jokerbutikken kjente jeg ikke igjen et
eneste språk. Det ga meg umiddelbart
en innsikt i hvor ignorante vi er sørpå,
sier Lisa Finnøy Ugelvik.
Hun låser oss inn noen timer før
åpningstiden i et midlertidig lokale én
etasje ned i Samfundshuset i Kirkenes.
Omgitt av fagbevegelsens faner i deres
høyborg føler en historiens kampsus.

Raskt ute med
russisk samarbeid

– Vi pusser opp gulvene i to av tre
etasjer, og har heldigvis fått flytte inn
i Samfundshusets storsal. Det er stas å
ha det midlertidige biblioteket i lokaler
med så mye lokalhistorisk betydning. Vi
ser at det er ettertraktet at vi har åpnet
dørene igjen etter fire måneder med
korona, umiddelbart etterfulgt av
flytting.
Lisa kom til et bibliotek som
i mange år har bygd opp og stått på for
russisk litteratur og samarbeid over
grensen. Hele byen og området er
generelt preget av nettopp det. I selve
Kirkenes er det 3500 innbyggere, mest
norsk, noe samisk, finsk og rundt 250
54 I BOK OG BIBLIOTEK 4–2020

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

russiske innvandrere. Sør-Varanger er
også Norges eneste kommune med grense til Russland. Idretten var først ute til
å utvikle et samarbeid med Russland
etter at muren falt, deretter fulgte
bibliotekene. Med grenseboerbevis
beveger folk i lokalområdet seg fritt.
Russerne kjøper nisser på Europris og
bleier på Kiwi, mens nordmenn nyter
godt av billige russiske varer som
drivstoff og annet flytende.

Sjømenn kom først

Biblioteket har, som de fleste andre
arbeidsplasser i Sør-Varanger, russiske
ansatte. Nina Strimp har vært ansatt
siden 1996, og både sett og formet
utviklingen.
– Det begynte med at russiske
sjømenn ville ha noe å lese, men det er
klart at mange synes det var mye
gammelmodig som kom opp i kassene
vi fikk fra Deichmanske. Biblioteket ved
daværende sjef Hildur Eikås bestemte da

seg for å kjøpe inn selv. Og det har vi
fortsatt med.
I 2019 stod russiskspråklig materiale
for ca 30 % av utlånet ved Sør-Varanger
bibliotek, inkludert større depot-utlån
til diverse bibliotek.

FOLK I NORD ER EN VIKTIG, FREDSBEVARENDE STYRKE I BIBLIOTEK

Både Nina og Lisa tenker det er flere
grunner til at det er viktig å ha en så
sterk russisk samling.
– 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 lokalbefolk
ningen, og da må vi kunne gjenspeile et
flerkulturelt samfunn. Vi ser at barna er
de som drar med foreldrene hit, og når
det er skoleklasser her så springer de
russiske barna opp og finner russiske
bøker. Barna elsker for eksempel Duste
fjerten. Generelt er skandinaviske eventyr
veldig populære i Russland. De liker å
lese om folk som lever så godt. Alle vil
lære av vellykkede land, sier Nina.
– Viktig at en har rom for å utforske
flere sider av seg selv. Føler en på
hjemlengsel, kan litteratur og biblioteket
bøte på det, tenker Lisa.

Kjøper inn 300 bøker

En del av den russiske avdelingen har
også bøker om Russland på diverse
språk. Russlands historie og kultur er en
veldig populær kategori.
Biblioteket har også 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. Vi
kjøper inn våre egne bøker som distri
bueres til hele Finnmark. Fylkesbibliote
ket i Finnmark bidrar med støtte til
Norsk-Russisk bibliotektjeneste med
100.000 i året, forteller Lisa.
Det er ikke uten grunn av lånerne
strømmer til biblioteket.
– Vi kjøper vel rundt 300 bøker
i året. Det er både fra russiske forfattere,
og norske forfattere som er utgitt på
russisk. Vi får tips om hva som er
aktuelt primært fra lånere, og også
lokale bibliotekarer, NORLA (Norsk
litteratur i utlandet) og Norsk-russisk
forening. Vi kjøper nesten alle bøkene
i Russland da det er billigst, sier Nina.
Nina kommer fra et område nært
Moskva, og er full av begeistring for det
norske bibliotekvesenet.
– Dere har verdens klokeste biblio
teklov. Alle blir hørt. Dere tenker på
absolutt alle lånegrupper og deres beste.
I Russland har vi mange flotte bibliotek
og de er godt besøkt, men der er det
ideologien som styrer og klare regler på
hva en kan gjøre.

Grensesprengende

Lisa har vært på tjenestereise i Russland,
og er imponert over standarden. Alle
bibliotekene hun besøkte hadde
3D-printere, var veldig flotte og de
ansatte var vel ansett. Nina mener det er
forståelig. De har et godt samarbeid
med bibliotekene som ligger nært seg,
som Murmansk, Nikel, Zapoljarny,
Severomorsk med flere.
Dette samarbeidet fikk en god
drahjelp i 2008. Da fortalte Bok og
Bibliotek i en større reportasje fra
Sør-Varanger at de fikk 500.000 fra
Fritt Ord til «Det grensesprengende
bibliotek» (DGB). Formålet var å se på
muligheter til å utvikle biblioteket til å
bli «et møtested i lokalsamfunnet, en
demokratisk arena, en aktiv formid
lingsarena og samfunnsaktør». De
skulle blant annet hente ideer og
impulser fra «sterke, gode» bibliotek,
institusjoner og aktuelle organisasjoner
og foreninger. DGB skulle også
videreutvikle den russiske bibliotektje
nesten, se på «Twin City»-konseptet, og
vurdere hvordan biblioteksamarbeidet
mellom Sør-Varanger kommune og
aktuelle, russiske bibliotek kan utvikle
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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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.

Bibliotekleder Dagfinn Gjerde er
ikke i tvil om hvorfor Sør-Varanger
biblioteks satsing mot Russland er
viktig.
– Det er en integrert og viktig del av
det samlede samarbeidet som Sør-Var
anger kommune har med sin russiske
nabo. Vi har hatt fornyede kulturavtaler
over mange år med Pechenga og
Sevoromorsk, samt en lang rekke

Demokrati. Vår russiske samling er et kulturelt
og demokratistimulerende prosjekt, sier Dagfinn
Gjerde.
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prosjekter med andre russiske partnere.
Vi ser at det å ha en god russisk bok
samling gir oss tilgang til mange andre
spennende prosjekter og samarbeidsmu
ligheter.
Grensesamarbeidet har en lang
historisk linje tilbake i tid, og dette er et
samarbeid som biblioteket har stor glede
av. Nina Strimp trekkes også spesielt
frem som en stor ressurs.
– Det har vært helt avgjørende for
arbeidet at biblioteket har en bibliotekar
som har russisk utdannelse, kompetanse
og bakgrunn. Det vil det også være
i fremtiden, etter hvert som vi ser at vi
kan samarbeide på stadig nye måter. Vår
russiske samling er sådan et viktig
demokrati- og kulturelt stimulerende
prosjekt for et bibliotek i grenseland,
sier Dagfinn Gjerde.
– Vi har vel nesten daglig kontakt,
og har hatt og har mange spennende
planer på gang. Blant annet har vi hatt
en internasjonal filmfestival i Kirkenes,
og andre festivaler som er blitt streamet

i både Nikel og Murmansk. Vi har hatt
norske fortellerstunder på russisk side,
og så har russerne hatt dukketeater hos
oss. Ikke så nøye om en kan språket eller
ei, de fleste barn kjenner jo de tradisjo
nelle eventyrene, supplerer Lisa.

Bibliotekardrømmer

Hun har tatt tak i videreutviklingen av
biblioteket som møteplass og utadrettet
kulturplass, som den nye folkebibliotek
loven krever.
– Barna er veldig ivrige, og vi ser at
det er en stund siden foreldrene var med
da de sier «hysj» når barna snakker høyt.
Så den myten med hysjing får vi nå
snart helt avlivet. Vi fikset først opp
barneavdelingen, og vi har fått på plass
to scener slik at vi kan i enda større grad
bli et sted folk fra alle kulturer møtes.
Våre filmtreff på lørdager er blitt en stor
suksess, det samme er lokalt kulturpro
gram på tirsdager. Vi har et variert
lokalmiljø som bruker oss mye, forteller
Lisa.
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Folk-til-folk. Storpolitikken går sin gang, mens grensebibliotekene
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.

Lånet av barnebøker har faktisk gått
opp de siste årene, og det er Lisas
fortjeneste. Faktisk var det en her om
dagen som så forelsket på Lisa og sa
«Jeg vil også bli bibliotekar», skryter
Nina
– Haha, akkurat det var jo litt
hyggelig. Det er flott å være her. Alle
jobber hardt for at vi skal bli en moderne og åpen møteplass. Så får vi håpe at
koronaen ikke ødelegger alt som er
bygget opp. Det er generelt ikke bare
bare å trekke folk til sentrum, så nå
tenker vi høyt sammen med næringsli
vet. Det har vært kveldsåpent tirsdager,
nå kan det bli torsdager da det er
selveste langdagen i bykjernen hvor
biblioteket ligger.

Folk bevarer freden

Lisa har selv fått utvidet horisonten etter
fem år i nord. Før var Russland et sted
langt borte i verden, og hun svarte feil
på en quiz om hvor mange land Norge
grenser til…

– Nå har jeg fått innsikt i kulturen, og
det er virkelig ingen plass i verden som er
så gjestfri og uten Jantelov. Den russiske
gjestfriheten gir ikke plass til sjenerthet,
der skal du få og ta imot. Sørpå er det mer
snakk om Russland og storpolitikk, men
det er ikke det som teller når det kommer
til stykket. Her er Russland naboen din.
Folk fra Russland kommer over også
for å låne bøker, og ordførerne i naboby
ene er generelt ivrige til å være med på
utvikling og samarbeid. De støtter også
økonomisk nesten alt Norge foreslår og
setter pris på kompetansen som deles
over grensene.
– Bibliotekene i Russland går mer og
mer fra å være rene intellektuelle senter
til å bli møteplasser som i Norge. Jeg
tror vi har veldig godt av å samarbeide
enda mer på folk-til-folk-nivå. Bibliote
kene er et ledd i dette, at vi møtes som
vanlige mennesker og viser hverandre
livene våre. Jeg tenker at folk i nord er
en viktig, fredsbevarende styrke,
avslutter Nina Strimp.

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.

I

BOK OG BIBLIOTEK 4–2020 57

BIBLIOTEK I BLANT EIKENE I SVARTSKOG

Blant eikene i

Svartskog
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BLANT EIKENE I SVARTSKOG I BIBLIOTEK

Sigmund Løvåsen har løv
i navnet og eik i sjelen. Han
skriver dikt om trær, fugler, liv
og død, jord, barndom, tilhørig
het og kjærlighet. Nå i høst
kommer han også med en
biografi om Kjell Aukrust.
NINA KRAFT
journalist

– Gamlehanen markerer seg, den
markerer revir, sier Sigmund Løvåsen
om den svarte hanen med rød kam. Den
tripper rundt føttene våre og opp på
trammen opp mot verandaen mens den
med stolt mine roper ut sitt «kykkeliky».
– Hva hanen heter? Den heter «Eg».
Det er den yngste datteren min som har
døpt den.
– Mener du som «jeg» på nynorsk?
Har hun oppkalt den etter seg selv?
– Jeg tror mest hun mente «egg», sier
treåringens far.

Gården og verden

Sigmund Løvåsen (født 1977) har skrevet
dikt, skuespill og romaner siden debuten
med romanen «Nyryddinga» i 2003. Den
siste fiksjonsboken hans er en diktsamling
som heter «Med øksene dei haustar inn».
Den kan nesten leses som en roman.
Det er en tidløs verden Løvåsen
beskriver. Han trekker stadig tråder til
Bibelen, men også til for eksempel
Ganges og pyramidene i det gamle
Egypt. Traktorer, motorsag, rundballer
og «landbruksoppgjeret» finnes i dette
dikt-universet, men det gjør også plog,
hestepiss og en far som usentimentalt
slakter dyra hjemme på gården.
Og gjennom det hele renner elva,
som får bibelske proporsjoner, f eks
i diktet «Elva og landskapet»:
«Kulturlandskapet har vakse ut av
elvene/ Der det var vatn til å vatne med,
fisk å fiske, grøderik jord å grø i/ Huang
He, Gaula, Ganges, Sjoa, Ayeyarwady,
Trysilelva, Tigris, Alabama/ Og Anarjohka
I opphavet 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 lyset for menneska/Elva skin
i mørkret og mørkret har ikkje over
vunne henne»

Binder alt sammen

Trekkfuglene flyr også fra dikt til dikt
i Løvåsens poesi:
«Flyr linerla høgt, blir linet langt/
Flyr svalene lågt, blir det regn/ Sit skjora
i glaskarmen, kjem døden»
– Fuglene er forbindelseslinjer mellom
fjernt og nært i diktene dine?
– Linerla kan jo ha sittet på Jesu
kors. Eller en spesiell linerle for to tusen
år siden, ikke akkurat den som vi ser på
tunet her. Fuglene binder verden
sammen. Små barn kan se en fugl og
tenke at den har flydd langt, langt borte
et sted, blant pyramidene i Egypt for
eksempel. Og så se at den lander her
i Svartskog, sier Løvåsen.
– Fugler representerer frihet. De kan
fly overalt. Fri som fuglen, sier vi jo.
Mange gamle sagn og mye overtro er
forbundet med fugler. Det finnes mange
folkelige fortellinger om hvordan
forskjellige fugler fikk sin sangstemme
eller farge. Svalene overvintrer under
vannet i sjøene om vinteren, trodde folk.
Det hender også at Løvåsens eiker
flyr. Som i:
«Det blir fortalt om ei eik som falda
ut vengange og flaug mot sola/da dei fel
te henne/
Det gamle undra seg ikkje over
dette, for ho hadde ei flogrogn i seg».

Gud, liv og død

– Ved siden av eiker og fugler ser jeg mye
liv og død i diktene – og gjenfødsel
i naturen?
– Er det ikke det som gjennomsyrer
livet, da? Vi har det ikke fremst i panne
brasken hele tiden. Men vi lever jo livet
vårt i spennet mellom fødsel og død, og
det vet vi. Instinktene som naturlig ligger
i oss er styrende for mange av valgene vi
foretar i livet, sier Løvåsen. Han slår ut
med hendene for å understreke poenget
og smiler med de brungrønne øynene.
– Du bruker mange bibelske bilder, og det
er en del referanser til andre forestillingsverde
ner og mytologier. Hva er ditt forhold til Gud?
– Under oppveksten gikk jeg på
søndagskole hos Misjonsmenigheten
i Trysil. Jeg er konfirmert og gift
i kirken, men jeg er ingen troende mann
i dag. Uansett om man er troende eller
ikke gjennomsyrer allikevel kirken og
religionen det samfunnet vi kom fra, og
som jeg skriver om. Religionen vi har
med oss fra gammelt av er en del av alt
– også i forholdet vårt til naturen,
mener forfatteren.
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Formidling. En god
bibliotekar kan veilede
de fleste lesere til en
samling samtidspoesi
de «forstår».

Han forteller at han vokste opp med
jordbruk og kulturlandskapet, og eldre
tradisjoner og fortellinger som var
overlevert fra generasjon til generasjon
var fremdeles levende blant de voksne
som påvirket ham.
– Selv kulturlandskapet vårt er fylt av
den kristne tradisjonen. Bibelen er en
gullgruve for en forfatter, den er nødven
dig å forholde seg til for å forstå historien
vår. Overtroen var også levende – selv da
jeg vokse opp. Jeg er fasinert av hvordan
tidligere generasjoner kjempet en
desperat kamp for å klare seg. Men de
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hadde ritualene sine, som ga dem håp.
Og noen ganger er håpet nok.

Harmoni med skygger

– Noen av diktene handler om hvordan
små barn oppdager verden. Du hadde
allikevel stort sett en lys og lykkelig
barndom, forestiller jeg meg ut fra
diktene?
– Debutromanen min, «Nyr yd
dinga» er en barndomsskildring, om
en tiåring. Noen mente at den boken
ble for harmonisk, at den bød på for
lite motstand. Jeg har også tenkt at

kanskje jeg var uerfaren da jeg skrev
den, og var litt feig. Kanskje hadde jeg
skrevet den annerledes i dag, litt
mørkere? Eller kanskje ikke, reflekte
rer han.
– Vil du lese et av diktene fra «Med
øksene...» høyt for meg?
Løvåsen slår opp i sin egen diktsam
ling – litt på måfå, virker det som:
«I dag kom dei varme septembervindane/ dei som får laken på tørkesnora til
å bølgje i takt med kornåkrane/ Dei som
får hestar til å stille seg på høgdene og
samle sol til stallvinteren
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kommer opprinnelig fra en gård
i Trysil.
– Vi bodde i Oslo noen år. Så fikk
Maria og jeg vårt første barn. Vi hadde
lyst til å flytte ut til et sted med natur og
litt mer rom utendørs. Her på Svartskog
er det bare tjue minutter med bil fra
Oslo, så her fikk vi i pose og sekk. Vi
driver ikke gård selv, men bor midt
i kulturlandskapet. På nabogården er
det hester sauer, kyr og frittgående
griser, forklarer han.
– Som forfatter er du tilgjengelig,
i motsetning til noe av samtidslyrikken
forøvrig – og jeg mener ikke platt. Er det
noe du tilstreber?
– Jeg synes samtidspoesien har fått
ufortjent dårlig rykte på seg for å være
utilgjengelig. Mye samtidspoesi er
egentlig lett tilgjengelig, synes jeg. Det
er fordommer som gjør at folk oppfatter
mye av den som «vanskelig». Eller det
handler om hvilke diktsamlinger de
møter som uerfarne diktlesere. En god
bibliotekar kan veilede de fleste lesere til
en samling samtidspoesi som de
«forstår».
– Du er i hvert fall absolutt ikke
jålete. Skuespillet ditt «Vid din sida», som
handler om et eldre ektepar som har hatt
det godt sammen, men er i ferd med å
miste hverandre når han får Alzheimer,
har navn etter en poplåt fra 1966. Den
ble sunget inn av det svært så folkelige
dansebandet Sven-Ingvars...?
– Ja, jeg vokste jo opp med bygdefes
ter i Trysil. Da var det slik musikk som
ble spilt. Mange av Sven-Ingvars-låtene
husker jeg med glede. De gamle låtene
deres var fine. I dag går det mer i jazz og
folkemusikk og klassisk for meg. Det
lytter jeg gjerne til når jeg skriver.

«Heimstaddikter»

Vindar så mjuke at ein byrjar lure på
om ein har sklidd over i dødsriket/ utan å
merke det/ At det er slik det er der, hestar
i sol, havreaks og kvite laken i same
bølgje,/ og vind gjennom håret så varm at
vinteren syntest uendeleg langt borte»
– Hvorfor valgte du akkurat dette diktet?
– Fordi du ikke hadde gjort noen
notater ved det diktet, sier han – med et
ertende glimt i øynene.

Tilgjengelig poesi

Huset i Svartskog har vært familiens
hjem i tretten år nå, men forfatteren

– Er du en slags «heimstaddikter», som det
ble kalt da jeg gikk på skolen?
– Ja, du må gjerne si det! Jeg liker
i grunnen godt at folk kaller det jeg
skriver for heimstaddiktning eller
folkelivsskildringer. Jeg forholder meg til
hjemstedet i det meste jeg skriver, og ser
slektskapet til slike gamle merkelapper.
– Ikke for å være odiøs, men bøkene
dine handler jo om folk som i nesten påfal
lende grad – for en som skriver på
beg ynnelsen av 2000-tallet – har dype
røtter i et ruralt lokalsamfunn. Og det er
jo umoderne i vår globaliseringstid. Noen
vil kanskje til og med få assosiasjoner til
riktig skumle greier som Blut und Boden...

– Du sier noe. Ja, ja..., humrer han
– og virker ikke det minste fornærmet
over det impertinente spørsmålet.
– Nasjonal Samling hadde nok ikke
hatt noe å si på mine bøker. Jeg hadde
nok ikke blitt sensurert, funderer han.
Og blir snart litt mer alvorlig igjen.
– Svartskog er et område med store
kulturlandskapsverdier, stort biologisk
mangfold og viktige fortidsminner. Da
jeg flyttet hit, hadde fylkesmannen
nettopp fått en ny oppgave – å ta vare
på kulturlandskapet. Så jeg opprettet et
enkeltmannsforetak, skrev et brev og
spurte om fylkesmannen hadde bruk for
meg. Selskapet mitt fikk i oppgave å
registrere alle eikene i området. Hvor
omfangsrik stammen er, om det er
hulrom i den, om barken er dekket av
mose, om det er skraper i barken. Dette
– og en del andre ting – registrerer jeg
i detaljerte skjema.
Han legger til at rett som det er har
den fylkeskommunale registreringen
resultert i et dikt. Den frie naturen og
den byråkratiske tenkemåten danner
påfallende og fruktbare kontraster.

 ei rissa kors i plogen,
D
kors i harv/ Pløgde
først eit kors på
åkeren,/ jordmørkt
kors i det halmgule
eller grasgrøne/ Og
svalane tekna kors på
himmelen.
Fra «Med Øksene dei haustar
inn» av Sigmund Løvåsen

Solan og Ludvik på ferie

Her vi står i Løvåsens hage i Svartskog
– som ligger i Oppegård kommune,
nordøst for Kolbotn – kan vi ikke se
noen av de store eikene fra Løvåsens
dikt. Hagen er derimot full av epletrær,
pæretrær, plommetrær, kirsebærtrær,
solbærbusker og rabarbrabed.
Og høns, selvsagt. Rundt oss kryr
det av brune og spraglete høner – og
noen haner – med litt mer spennende
stamtavler enn hvite italienere etter
utseendet å dømme. Gode egg verper de
også, får jeg høre. Ikke rart at treåringen
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Bekymret. Jeg er veldig
bekymret for en del av
skolebibliotekene
rundt om i landet. Det
virker som om de har
svært ulik standard.

Astrid fant på et så passende navn til
den største og eldste hanen. Alle hanene
og hønene har forresten fått navn av de
tre barna – ved siden av Astrid er det
Halvor, som er elleve, og Ingeborg, som
er tretten.
– Må du bo på bygda for å dikte, for
her har du stoffet ditt? Eller er det bare
hyggelig å bo her og mindre dyrt enn
i f eks Oslo?
– Det er da blitt dyrt nok, vi hadde
ikke hatt råd hadde vi flyttet hit i dag.
Som forfatter kunne jeg godt ha bodd
i byen. Da jeg skrev den andre romanen
min, «Brakk», bodde jeg i Oslo og
Gøteborg. Noen ganger kan det være en
stor fordel å se hjemstedet utenfra. Olav
Duun skrev om hjemstedet sitt, Namda
len, hele livet. Han var knapt nok innom
der i voksen alder. Mange tror nok at
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Aukrust alltid holdt til i Alvdal, men han
bodde faktisk på Midtåsen i Oslo i femti
år. Aukrust mente det var nødvendig for
å skrive om Alvdal og Lom.
– Fortell meg mer om Aukrust som jeg
sannsynligvis ikke vet?
– Da Kjell Aukrust vokste opp,
drømte han om å bli billedkunstner.
Han gikk på reklameutdanning på
trettitallet og produserte i årevis tegnin
ger for aviser og ukeblader, plakater og
reklame. Bredden i alt han jobbet med
var noe av det første som slo meg. Film
med Ivo Caprino, billedkunst, ballett,
teater, radio, illustratør, forfatter,
i tillegg til rollen som a-kjendis og til
tider medieklovn.
Men hjemme bodde Aukrust i intim
kontakt med figurene han hadde skapt.
De var levende vesener for ham – som

han snakket med – oppdaget jeg under
arbeidet med biografien. Han tok dem
med på ferie. Da han døde, sto Ludvik
og Solan oppført som pårørende
i dødsannonsen.

Fylkesmann-dikt

– Hjelper det deg i egen diktning at du
skriver om en annen forfatter?
– Det tror jeg helt klart. Det virker
også fruktbart å skrive i flere sjangre.
– En sjelden gang i ditt skuespill «Vid
din sida» og ganske mye i romanen
«Mamsell Iversen» ser vi også det negative
ved flokkmentalitet. Er dette «bygdedyret»
spesielt for bygdekulturen, og er det noe du
selv har opplevd?
– Mye av det jeg bruker som stoff er
fortellinger som jeg hørte hjemme
i Trysil, men de er omskrevet. Annet er
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fantasi. Jeg vet ikke om det er mer
bygdedyr på bygda enn i byen. Det er
mer gjennomsiktig på bygda. I vår tid
har vel sosiale medier tatt over som
plattform for by- og bygdedyr.
– Hvor kommer litteratur fra? Hva
inspirerer deg til å skrive?
Igjen dukker det trygge lille smilet
opp i øyekrokene:
– Ja, den som hadde visst det! Ikke å
sitte og glo på PC-en i hvert fall. Når jeg
jobber for fylkesmannen, kan det hende
at det kommer et dikt ut av det. Jeg kan
slå gresset, og et dikt faller ned i hodet
mitt. Jeg kan slå opp fakta og drive
research for en biografi, og det blir
utgangspunktet for noe jeg skriver som
skjønnlitterær forfatter.

Biblioteket nødvendig for
forfattere

Løvåsen mener han begynte å skrive
«fordi jeg har et slags uttrykksbehov»
som måtte få en kanal. Det begynte
først med musikk. Han spilte trompet
og gikk på musikklinjen på en folkehøg
skole.
– Der skrev jeg noen dikt. Så kom
jeg inn på Forfatterstudiet i Bø. Først
ville jeg fortsette med lyrikk, men jeg
ble utfordret til å skrive dramatikk og
prosa.
– Og senere igjen ble du leder for
Forfatterforeningen, og var det i fem år,
inntil 2017. Var ikke det en distraksjon
fra forfatterskapet? En del forfattere får
ikke skrevet så mye skjønnlitteratur mens
de leder Forfatterforeningen...
– Det fikk ikke jeg heller. Men det er
utrolig viktig å styrke den norske
kultur- og litteraturpolitikken, og derfor
fant jeg det stimulerende og viktig å
være leder foreningen i noen år. Inn
kjøpsordningen til bibliotekene er jo
selve grunnsteinen i norsk litteraturpoli
tikk. Den er helt avgjørende for at vi
kan ha en rik norsk litteratur, understre
ker han.
– Hva betyr bibliotek for deg personlig?
– Jeg er veldig bekymret for endel av
skolebibliotekene rundt om i landet.
Det virker som om de har svært ulik
standard. Enkelte steder er de flotte og
moderne, andre steder er skolebibliote
ket bare en liten bokhylle i en krok.
Biblioteket er blitt en innsparingspost
i mange kommuner.
For meg selv mer direkte: Jo, jeg
bruker biblioteket i Kolbotn mye til
research, og noen ganger som kontor

hvis jeg har behov for å komme meg litt
bort for å skrive. Et godt fungerende
biblioteksystem er helt avgjørende når
jeg skriver sakprosa, biografi for
eksempel. Barna mine besøker dessuten
biblioteket flittig – mer enn jeg gjorde
da jeg var på deres alder.

« ....Menneneska vil
vende seg mote eikene,
slik /eikene vender seg
mot menneska. Både
trea og menneska
ikring dei/ treng
kjærleik, lys og at
nokon vier livet sitt
til dei.
Fra «Med Øksene dei haustar
inn» av Sigmund Løvåsen

Jordvern

– Hva brenner du for ved siden av
litteratur?
– Jordvern, sier han kontant.
– En matpolitikk som går ut på å
hugge ned regnskog og dyrke jorda
i Brasil eller lignende steder, og samtidig
la jorda ligge brakk her hjemme, er
perspektivløs. Tiden med korona bør gi
oss noen tanker om hva som kan skje
hvis vi blir altfor avhengige av å impor
tere maten vår.
Vi kan ikke ta det for gitt at andre
land skal forsyne oss med det aller mest
nødvendige – mens vi selv bygger
parkeringsplasser på små åkerlapper og
store jorder, understreker han.
– Jeg brenner også for lokalt miljø
vern. Vi må bevare kulturlandskapet og
naturen rundt oss, der vi bor. For
eksempel for oss her på Svartskog:
Naturen her er en stor glede for oss som
bor her – men vi kan ikke bare ta den
for gitt. Den fungerer også som friom
råde for hele Oslos befolkning.
– Kommer dette miljøengasjementet
også fra barndommen og ungdommen?
– Egentlig ikke. Det var skyting,
korps, jakt og fiske det gikk i da jeg var
barn og ung. Det store var landsskytter
stevnet hvert år, svarer han.
– Jeg var ingen ivrig leser heller så
tidlig. Lesegleden kom senere – i 18–19

års alderen. Da tok jeg med meg
bibliotekbøker av Børli og Ulven og
Kafka oppe i skogbrynet og lå der og
leste.

Eiken og asken

Vi er ved slutten av samtalen, og
Løvåsen i ferd med å kjøre meg til
bussholdeplassen. Idet bilen svinger ut
av porten ser vi at hans kone Maria står
der og prater med et eldre par – man
nens ansikt virker kjent på meg. Det
viser seg å være forfatterens svigerfor
eldre, det vil si Karsten Alnæs og hans
kone, som bor i nærheten og er kommet
på besøk.
I bilen snakker han stadig om eiker
som vi passerer på vår vei. Jeg merker
meg en hel rekke store trær som står i rad
på et jorde, og Løvåsen sier at akkurat
disse eikene har han skrevet dikt om.
Jeg har bedt ham å vise meg noen av
de eiketrærne han er aller mest glad i.
Han tar turen innom et av dem – den
kjempestore eiken ved Oppegård kirke,
omtrent der Løvåsen selv regner med å
bli begravet – eller som han skriver
i diktboken sin:
«Kyrkjegarden er omgitt av tretten
eiker/ registrerte i Naturbase av undertekna/ Under dei skal eg gravast ned»
Kjempeeiken er minst tre hundre år
gammel – fantasieggende og praktfull.
Vi går ut av bilen et øyeblikk for å
beundre den.
– Hva med Yggdrasil? Er den også en
inspirasjonskilde?
– Nei, nei, nei! Yggdrasil var jo en
ask! Og eik og ask er konkurrenter,
innvender han med en latter.
– Eika derimot var tordenguden Tors
tre. Den var Zeus´ tre. Jeg har hogget en
masse ask rundt her i området. Asken
gror raskt opp og skygger for eika.
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Sigmund Løvåsen går i bokhyllen:

– Les «Danny og
den store fasanjakten»

Barneboken av Roald Dahl har
vært en av Sigmund Løvåsens
store leseropplevelser. Det var
boken han husker best – fordi
foreldrene hans leste den for
ham da han var liten.
Nå er det Sigmund Løvåsen som leser
Dahl-klassikeren for barna sine, og de er
like fascinert som han var, forteller han.
– «Danny og den store fasanjakten»
er spennende. Dahl tar barn på alvor og
holder ikke igjen selv om han skriver for
yngre lesere. Danny er morløs og fattig,
og godseiernes folk skyter etter dem. De
bor i husvogn. De begår lovbrudd.
Samtidig er det ei kjærlighetshistorie om
en far og en sønn.

– En bok med sosial bevissthet, altså.
Kan du anbefale noen voksenbøker som
viser noe av det samme?
– Ikke helt det samme, men i voksen
alder har jeg vært opptatt av noen norske
forfattere rundt forrige århundreskifte, for
eksempel Amalie Skram og Olav Duun.
Der er det mørkt og grått så det holder!
Noe av råskapen og det tragiske i Duuns
«Juvikfolket» eller Skrams «Hellemyrsfol
ket» tror jeg er i slekt med det jeg skildrer
i min roman «Mamsell Iversen».
– Da du beg ynte å lese voksenlitteratur
beg ynte du med Kafka, Børli og Ulven,
har du sagt. Hvorfor de tre?
– Jeg hadde fått med meg at det var
regnet som gode forfattere. Det gjorde
meg nysgjerrig. Jeg gikk på biblioteket
og plukket opp forfattere og titler jeg
hadde hørt om, og Børli fikk særlig

betydning for min egen skriving. Jeg
hadde med meg en notisbok og skrev
bleke Børli-kopier. De var riktig dårlige.
Men de var viktige for min utvikling
som forfatter.
– Hvilke forfattere ute i verden vil du
anbefale når du velger fra øverste hylle?
– Pablo Neruda har vært viktig for
meg. Av norske samtidspoeter har jeg
hatt stort utbytte av Inger Elisabeth
Hansen og Øyvind Rimbereid.
– Er du en sånn person som husker dikt
du er særlig glad i, og som stadig kan sitere
dikt høyt?
– Nei. Jeg kan nok fremdeles synge
noen Jesus-sanger fra misjonshuset -men det er ikke noe jeg gjør med barna
mine. Den norske sangskatten, derimot!
Jeg kan nok på stående fot synge en
gammel norsk sang eller to.

Brukerundersøkelse:

Populære tjenester fra Nasjonalbiblioteket
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
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N

asjonalbibliotekets brukerundersø
kelse retter seg mot fem bruker
grupper. Det gjennomføres
undersøkelser blant registrerte brukere på
NB i Oslo, nettbrukere, forskere og
bibliotek, i tillegg til at det gjennomføres
en befolkningsundersøkelse som ser på
kjennskap i befolkningen. I denne
artikkelen ser vi nærmere på svarene fra
bibliotekene. Hensikten med bibliotek
delen av undersøkelsen er å måle hvordan
bibliotekledere rundt om i landet
opplever Nasjonalbiblioteket, tjenestene
og tilbud samt erfaringen med de midler
Nasjonalbiblioteket deler ut.

POPULÆRE TJENESTER FRA NASJONALBIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Metode

Undersøkelsen ble distribuert over e-post
til 508 bibliotek. Det var 302 personer
som valgte å besvare undersøkelsen. Dette
utgjør en deltakelse på 59,4 %. Statistisk
feilmargin er pluss minus 2,5 %.

«Alle» bruker NBs tjenester

Nesten alle bibliotekene svarer at de
benytter NB sine tjenester. 96 % av
bibliotekene oppgir at de bruker
depotbiblioteket og like stor andel
oppgir at de bruker NBs digitale
samlinger. På de neste plassene følger
Biblioteksøk, innlån, Nasjonalt lånekort
og avistjenesten. Alle disse med en
brukerprosent på over 80 %.
Nasjonalbibliotekets tjenester er
grunnleggende infrastruktur for biblio
teksektoren, det er derfor en selvfølge at
dette er noe mange bibliotek benytter seg
av. I den grad det finnes noe oppsiktsvek
kende i denne undersøkelsen er det at alle
tjenestene har hatt økt bruk siden forrige
undersøkelse i 2017.

Fornøyde brukere

Generelt får NB gode tilbakemeldinger
på sine tjenester i denne undersøkelsen.

Hele 99 % av brukerne svarer at de er
fornøyd med tjenestene fra depotbibliote
ket, ingen svarer at de er misfornøyde
med denne tjenesten. Dette må sies å
være et svært godt resultat når dette også
er den mest brukte av NBs tjenester. Den
tjenesten som har høyest andel misfor
nøyde brukere er den nye tjenesten
tilgang til digitalt pliktavlevert materiale.
Tjenesten, som var ny i fjor, har 7 %
misfornøyde brukere. NB vil se nærmere
på om det er tjenesten i seg selv eller
manglende informasjon om riktig bruk
av tjenesten er grunnen til dette resulta
tet, siden dette er en ny tjeneste. Men
også for denne tjenesten er 82 % som sva
rer at de er «fornøyd med tjenesten».
Det er innlevering av statistikk og
bruk av depotbiblioteket som oftest
fører til at bibliotek tar kontakt med
NB. 92 % er fornøyde med veiledningen
og informasjonen de har fått når de har
vært i kontakt med NB.

bokårsmidler i forbindelse med Bokåret2019. 1 av 3 bibliotek søkte utvik
lingsmidler, 1 av 2 søkte bokårsmidler.
Halvparten av de bibliotekene som
søkte på utviklingsmidler fikk tildelt
midler. I undersøkelsen ble det også spurt
om hvorfor bibliotek ikke søkte på
utviklingsmidler. Den viktigste grunnen
(38 %) var at de ikke hadde egne
ressurser å sette inn i utviklingsprosjektet.
Hele 94 % av bibliotekene som søkte
fikk bokårsmidler. Dette var midler med
små krav til egeninnsats. Målet med
bokårsmidlene var å få til bokårsarrangementer i alle norske kommuner, noe
som ble oppnådd.

Les mer

Nasjonalbiblioteket ønsker
tilbakemeldinger fra bibliotekene
på det arbeidet vi gjør. Å gjennom
føre brukerundersøkelser ved jevne
mellomrom er en måte å få slik
tilbakemelding. Brukerundersøkel
sen vil også bli presentert på
Nasjonalbibliotekets nettsider.

Bokårsmidler til alle

Prosjektmidlene fra Nasjonalbiblioteket
er et viktig virkemiddel for bibliotekut
vikling. I 2019 ble det både lyst ut
utviklingsmidler og det ble lyst ut

Hvilke tjenester fra Nasjonalbiblioteket har ditt bibliotek benyttet seg av?
Nasjonalt lånekort og låneregister
Kurs og foredrag

86%

62%
61%

26%

Det flerspråklige bibliotek (DFB)

79%

61%

Avistjenesten

35%

Metadata (* ny formulering)

73%

39%

Bibliografier og kataloger

2020
2017

62%

21%

Plakatutstillinger

84%

59%

24%

NBs digitale samlinger (Bokhylla etc.)

96%

77%

Biblioteksøk

68%

Innlån

93%
90%

64%

96%
93%

Depotbiblioteket
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Etterlengtet

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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gjenåpning

– 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

G

jenåpningen etter nedstengingen
12. mars på grunn av koronapandemien, ble foretatt i samråd
med kommuneoverlegen. Fram til
åpningsdagen var nødvendige smittevernrutiner og tiltak kommet på plass.
Det første publikum møter i inngangsdøra 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 biblioteksjefen som også tar en sveip i ny og ne.
– Dessuten benyttet vi anledningen
da vi var stengt, til å pusse opp publikumstoalettene, 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
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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 folkeansamlinger.
– Det var valget vi gjorde. Vi ønsket
heller et nedstrippet tilbud enn å sluse
folk inn i puljer, forklarer biblioteksjefen.

Fikk god støtte
i smittevernveilederen

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.

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 uteog innetida likt.
– Jeg er veldig glad for smittevernveilederen 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

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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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. Formidlingstiltak som «Ukens tidsskrift» og
«Sommerlesing» der hver bibliotekar
kommer med sine personlige valg, er
også blant de nye digitale formidlingstilbudene hun ramser opp.

GLEDE LANDET RUNDT I BIBLIOTEK

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 innkjøpsgruppa 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.

Glede landet rundt

D

et 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 gjenåpnet, er ikke tilbudene de samme som
før nedstegninga. Flere bibliotek
forteller om reduserte åpningstider.
Mange tilbud, som meråpent, lesesalsplasser, arrangement, pc-bruk og
utskriftsmuligheter er redusert eller
fortsatt stengt.
– Kommunens covid-19-team
frarådet åpning av avis- og tidsskriftsalongen. 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 åpningsdato for det meråpne biblioteket, men
vurderer dette fortløpende, forteller
Mette Rysjedal, biblioteksjef i Lørenskog.

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. Fylkesbiblioteket var veldig på etter nedstengningen, 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 skoleklasser 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-lydbøker, 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 problem.
– 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 sommerskoleaktiviteter for barn i alderen 9-13 år tre
ganger i uka, sier en stolt biblioteksjef,
som vil jobbe for at dette gjentas neste år.
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BOKANMELDELSE I BOK

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 tilgjengelig. 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.

| Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

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

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

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

Velkommen som medlem!
Send SMS Fagforbundet medlem
til 1980.
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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
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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 verselinjene 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 hverdagsopplevelser gjennom et helt år. I teksten
Midtvinterdemring befinner vi oss i den
delen av boka som har vinteren som
bakgrunn:

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 eksistensiell 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.

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 illustrerer 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.
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Forfatter: Ragnhild Nilsen
Tittel: Livets tre
Utgivelsesår: 2020
Sider: 131
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Danker ut storforlagene

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. ■

Bibliotek i tørket
trestamme
Foto: Privat

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. ■

NOTISER I BIBLIOTEK

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. ■

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!
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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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Her er vårens viktigste dokument

I REDAKSJONEN
Odd Letnes, ansvarlig redaktør
odd.letnes@bokogbibliotek.no

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

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK

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

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

POSTADRESSE
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 41 33 77 86
LES OG LYTT
www.bokogbibliotek.no

Viktig dokument

NORSK BIBLIOTEKFORENING
BIBLIOTEKARFORBUNDET

Kreativt i koronatid

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

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

BOK OG BIBLIOTEK
NR. 1–2020

UTGIVER
ABM-Media AS
PÅ OVER
Postboks 4 St. Olavs plass,BØKER
0130 Oslo

«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller
på bibliotek, og rådene i denne veilederen
må derfor tilpasses lokale forhold. Kommunens størrelse, personalsituasjonen,
lokalenes utforming osv. har betydning
for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved
behov bør spesifikke risikovurderinger
gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmessig å lage en plan for gjenåpning i ulike
faser, der det man anser som de viktigste
tilbudene, åpnes først.
I følge Helsedirektoratet kommer
alminnelig bibliotekdrift, som lån og
innlevering av bøker ikke i kategorien
kulturarrangement, og omfattes ikke av
bestemmelsene for disse.»
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Polylino er en digital boktjeneste for barn i barnehage. Bibliotek kan bruke
appen i virksomhet rettet mot barnehagebarn. Alle bøker i appen er innlest på
norsk og mange av bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk. Alle
barn har rett til å oppleve bøkenes magi, på sitt språk!
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Polylino er en digital boktjeneste for barnehagen og virksomhet rettet mot
barnehagen i kommunen. Alle bøker i appen er innlest på norsk og mange av
bøkene i appen finnes innlest på over 40 andre språk! Alle barn bør få oppleve
bøkenes magi, på sitt språk!
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