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Bygg opp
skolebibliotekene!

Aktivist? Javisst!

Ild og idealisme

Groruddalsprodusentene

Full fart i Bjørvika

VELKOMMEN TIL BRUKERKONFERANSE!

ønsker alle lesere og annonsører
Norsk Bibliotekforening
en riktig god jul!
Bokbasen har gleden av å invitere alle
som jobber med eller er interessert i
e-bøker og e-lydbøker i norske bibliotek,
til vår aller første brukerkonferanse.
Etter et drøyt halvår med ny lisensmodell
og nye utlånssystemer for e-bøker og
lydbøker er det på tide å oppsummere,
utveksle erfaringer og lære enda mer
om verktøyene.

PÅ AGENDAEN:

• Innsikt - Statistikk og erfaringer siden
oppstarten

• Brukerundersøkelse - Leif Henrik Husom
fra Perceptor presenterer ferske resultater
fra årets undersøkelse blant lånere av
e-bøker på biblioteket
• eBokBib og BookBites - Tips, triks og
siste nytt

• Nasjonalbiblioteket - Tanker etter et halvt
år med ny lisensmodell for e-bøker og
status på arbeidet med en lydbokmodell
• Erfaringer - Brukere av Bokbasen Bibliotek
deler sine erfaringer

Norsk Bibliotekforening
Konferansen inkludert lunsj er gratis.
Tidspunkt:
25. september 2018 kl 09.00-16.00
Sted:
Radisson Blue Airport Hotel,
Oslo Gardermoen. Hotellet ligger rett ved
Oslo lufthavn og har en egen gangbro som
knytter hotellet til terminalen.

• Workshop (grupper) - Hvordan fungerer
utlånet med ny lisensmodell og nye
systemer? Deling av erfaringer og innspill
til videreutvikling.
• Siste nytt om Bokbasen Bibliotek
- Ny funksjonalitet og nye muligheter

Send e-post til bibliotek@bokbasen.no
for å melde deg på konferansen.

bokbasen as

eil og programvaren Bartender, kan du skrive dine egne RFID brikker.
parent etikett. Har du behov for en strekkodeskanner som leser like fint fra
r, har vi håndholdte, for stativ eller nedfelt i skranke.
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LEDER I ODD LETNES

Bygg opp
skolebibliotekene!
«Bygg opp skolebibliotekene, i stedet for å
bygge de ned.» Det sier skolebibliotekar
Tone Rosland i Sør-Odal til forslaget om ny
opplæringslov, der ordet skolebibliotek er
erstattet med bibliotek.
I lovforslaget er tanken at et folkebibliotek i
kommunen kan erstatte et skolebibliotek.
Til en viss grad, ja, men som vi vet betyr økt
fysisk avstand til biblioteket at mange
brukere vegrer seg for å oppsøke det. Det er
derfor viktig at skolebibliotekene blir rustet
opp – på skolen – slik at skoleelevene får et
bibliotektilbud i umiddelbar nærhet.
«Hvis ordet skolebibliotek ikke blir med i
loven, kan det føre til at mange skolebibliotek blir enda dårligere enn de er i dag. I den
nye loven bør det i stedet stå at alle skoler
skal ha et skolebibliotek, og i loven bør det
også stå tydelig at disse skolebibliotekene
skal være bemannet,» mener Rosland.

Rosland har god bakgrunn for egne
meninger. Hun har i mange år vært
bibliotekar i Sør-Odal bibliotek som er et
folkebibliotek. Der arbeidet hun mye med
barn og ungdom, og samarbeidet med
skoler og barnehager. Hun kjenner med
andre ord begrensningene som et folkebibliotek har overfor barn og ungdom.
«Folkebibliotekene er ikke nødvendigvis
rustet til å fylle rollen som skolebibliotek.
Avstanden mellom biblioteket og skolene er
ofte stor. Mange elever kommer svært
sjelden til biblioteket. Og når elevene
kommer til folkebiblioteket, kan de ikke
alltid forvente å møte bibliotekarer som er
spesialister på litteraturformidling til barn
og ungdom,» sier skolebibliotekar Tone
Rosland.
(Se reportasje side 16.)

odd.letnes@bokogbibliotek.no
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Stolte av Deichman Bjørvika

En fersk spørreundersøkelse viser at Oslofolk er stolte av Deichman Bjørvika. 65
prosent er «i stor eller noen grad» stolt over at Oslo har fått Deichman Bjørvika
som nytt hovedbibliotek. Det er en kraftig økning fra undersøkelser før åpningen.
Deichman sier resultatet bekrefter tilbakemeldingene fra lånere. «Etter åpningen i
Bjørvika før sommeren har vi høstet først og fremst godord. Det er utrolig hyggelig
og veldig inspirerende. Det hjelper når pågangen er stor, for det har vært travle og
slitsomme dager for våre ansatte», forteller biblioteksjef Knut Skansen i en
pressemelding. Biblioteksjefen tror også flere års bevisst jobbing, som å åpne for
meråpne lokalbiblioteker, nyoppussede biblioteker, barnebiblioteket Biblo Tøyen
også videre, nå gir gode resultater. Skansen ønsker seg enda flere
tilbakemeldinger og oppfordrer nye og gamle lånere til å sende inn anmeldelse på
Deichmans Facebooksider, Tripadvisor eller Google Bedrift. Oslos byråd for kultur,
idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, er fornøyd med tallene, men kommer
samtidig med en oppfordring: «Tallene viser at det å satse på bibliotek over år har
vært riktig, og at det nye hovedbiblioteket baner vei for nye lånere. Selv om
tallene er veldig gode, ser vi at også Deichman må jobbe hardt for å nå unge og
folk med lav utdanning». ■

Barneteater: Julegaven som ble borte
19. desember er det duket for barneteater i Deichman Bjørvika. Fru Berg i
lekebutikken synes jula er noe styr. Barna bryr seg ikke om annet enn gavene de
skal få, tenker hun, og vil vise dem hva som egentlig er viktig. Snart begynner
uvanlige ting å skje når folk i den lille fjellbygda kommer til butikken hennes for å
finne julegaver. Vil Ylva få bamsen hun ønsker seg så inderlig? Kan det bli jul uten
julegaver? ASK SceneKunst ringer julen inn med flotte kostymer og koselige
julescener. Det blir det sang og musikk, humor og spenning når mysteriet skal
løses. Familieforestilling som passer fra 3 år og oppover. ■

Erik Fosnes Hansen med ny bok
Erik Fosnes Hansen er i høst aktuell med ny roman. Langs landeveien mellom
Cottbus og Berlin lanseres 35 år etter at han debuterte med den sensasjonelle
romanen Falketårnet. Den nye boka har tydelig slektskap med debutromanen.
Begge byr på et fortettet drama og en surrealistisk virkelighet som gjør dem dypt
originale. Fosnes Hansens forfatterskap har høstet anerkjennelse og fått mange
lesere verden over. Bøkene er oversatt til 36 språk, og to ganger er han tildelt
Bokhandlerprisen. Han har vunnet Riksmålsprisen, P2-lytternes romanpris,
Scheiblerprisen og mottok i 2019 Willy Brandt-prisen under bokmessen i
Frankfurt. (Pressemelding) ■

NOTISER I BIBLIOTEK

Jens Bjørneboe
100 år
Nasjonalbibliotekets nye
utstilling om Jens
Bjørnboe inneholder
notater, manuskripter,
førsteutgaver,
originalillustrasjoner,
tv- og radioklipp som viser
hvordan Bjørneboe fra start til slutt
anskueliggjør urettferdigheten,
råskapen og bestialiteten i
menneskenes liv på jorden.
Bjørneboe satte sin egen samtids
problemer under debatt.
Et hovedtema i forfatterskapet er
menneskets sårbare liv på kloden,
hva det vil si å leve i denne verdenen
vi deler og har omsorg for, men
samtidig ødelegger gjennom krig,
grådighet, egoisme og uvitenhet.
Bjørneboes tilnærming til disse
problemstillingene har med vår tids
flyktningstrømmer, akutte klima
trussel og stadig større skjevfor
deling av verdens ressurser fått
fornyet aktualitet. ■

Frankfurtmessas
lærebokpris til
bodøværing
Under årets bokmesse i Frankfurt ble
Ane Christiansen, forfatter og
spansklærer ved Bodø og Bodin
videregående skole, tildelt den
prestisjetunge BELMA-prisen i gull
for læreboka Pasos – spansk nivå 2.
«Jeg har gjort noen helt nye grep for
å styrke språklæringen for elevene.
Det er utrolig inspirerende for oss at
det har blitt lagt merke til i Europa»,
sier Christiansen i en pressemelding.
«Pasos er på alle måter en personlig
bok. Den er skrevet med en enorm
kjærlighet til det spanske språket og
den spansktalende verdenens folk,
natur og kultur. Boka er et resultat av
mer enn tjue års arbeid med det
spanske språket, og årene i Bodø har
også gitt sine avtrykk i boka». ■
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Høy puls i

Høy puls. Til tross for
koronabegrensninger på
600 samtidig besøkende,
er pulsen imponerende
høy i Bjørvika. (Foto:
Deichmanske bibliotek)
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Bjørvika
I juli 2019 registrerte vi 342 nye
lånere, mens vi i juli i år registrerte
nesten 10 400 nye lånere. Det sier
mye om hvilken tilstrømming det
har vært til det nye biblioteket,
sier avdelingsdirektør Merete Lie.
ODD LETNES
redaktør

I
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J

eg har møtt biblioteksjef Knut
Skansen og avdelingsdirektør Merete
Lie for en løypemelding om hvordan
det har gått siden åpningen i Bjørvika
18. juni.
– Det ble selvsagt ikke som vi hadde
planlagt på grunn av koronaen. Vi hadde
spent forventningenes bue høyt for
åpningen 28. mars, med et stort arrangement med deltakere fra inn- og utland, en
rekke arrangementer av både faglig og
kulturell art, for familier og unge og eldre.
Ja, det skulle bli noe for enhver smak. Nå
ble alt plutselig lagt på is og det ble stille i
det store bygget i Bjørvika, sier Lie.
– Men åpning ble det, 18. juni slo vi
opp dørene, og korona til tross, vi synes
åpningen ble fin, og vi har all grunn til å
være storfornøyd med det som har
skjedd siden juni. Du merker vel pulsen,
spør Lie og peker ut i lokalet hvor folk
kommer og går, sitter og jobber, gresser
på hyllene, blar i aviser og tidsskrifter
eller drikker en kaffe på Centropa
sammen med en gammel venn.

Gledelige tall

– Det er veldig gledelig at vi har fått så
mange nye brukere, legger Skansen til.
– I sommer opplevde vi at veldig mange
norske turister kom på besøk, familier

som enslige. Etter sommeren er det først
og fremst Oslofolk som kommer, og
akkurat i disse dager er det mange
studenter siden universiteter og høgskoler fortsatt har mange tilbud nedstengt.
Og ikke minst er vi for tiden Oslos
største hjemmekontor.
Lie legger noen tall på bordet: I juli
og august 2019 registrerte vi 772 nye
lånere på Hammersborg, mens vi i juli
og august i år registrerte over 10 500
nye lånere. Det sier mye om hvilken
tilstrømming det har vært til det nye
biblioteket. Det samme gjelder besøkstallet: På Hammersborg i juli 2019 var
besøket på oppunder 22 000. I juli i år
lå besøket på 217 000, vi snakker altså
om bortimot en tidobling.
– Snittet på besøkende fra 18. juni
og ut september lå på over 5700 per
dag. Hvis du ganger opp tallet slik at vi
ender med et fullt år, har vi allerede
passert kommunens mål på 2 millioner
besøkende i året, sier Lie og nyanserer:
– Fram til i dag (26. oktober, red.
anm.) har vi hatt 704 000 besøkende
siden 18. juni. Det betyr at vi kan
tangere én million i løpet av året. Jeg har
alltid trodd at vi skulle nå målene, men
at vi skulle nå de så fort og særlig med
koronaen som ramme, det overrasker

meg veldig positivt. Når koronaen er
over tror jeg at vi kan ha 2,5–3 millioner
besøkende i året.

Mer å gå på

– Hva skjedde da dere måtte utsette?
– Det var vondt å sitte i dette tomme
huset et halvt år før vi kunne åpne det, vi
flyttet jo inn allerede 6. januar, sier
Skansen. – På et tidspunkt lurte vi også
på om vi i det hele tatt kunne åpne i
løpet av 2020. Men i overgangen mellom
april og mai kom vi i samråd med
smittevernoverlegen i Oslo fram til at vi
kunne sette åpningsdatoen til 18. juni.
Programmet måtte skaleres kraftig ned,
men som tallene sier, har vi opplevd en
enorm suksess de første månedene. Og
det til tross for at flere funksjoner og
tilbud fortsatt ikke er tatt i bruk, som for
eksempel radiostudio, deler av barneavdelingen, spillrom, instrumentrom og
enkelte møterom. Koronaen har gått
sterkt ut over arrangementene, som jo er
en ny satsing her i Bjørvika. Det blir ikke
det samme med halvfulle saler, selv om
strømmingen kan bøte på noe av det
tapte. Vi gleder oss til fulle hus forhåpentligvis neste år
– Noen vil kanskje tenke at det også
var en fordel å få en myk start?

Fornøyd. Biblioteksjef Knut Skansen
er veldig fornøyd med at Deichman
har fått så mange nye brukere.
(Foto: Deichmanske bibliotek)
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– På en måte ga den myke starten
oss muligheten til å forsøke oss gradvis
fram, noe som jo kan gi en viss trygghet.
Men alt i alt har vi nok savnet den store
pang-starten, selve kick off ’et for Norges
største og mest moderne bibliotek, med
et vell av tilbud og arrangementer og
enda mer besøk. Koronaen har satt oss
på et visst lavbluss med sperrebånd,
sosial avstand, begrensninger på
oppholdstid og antall mennesker i
bygget, for tiden totalt 600 samtidig.
I en normal situasjon ser jeg for meg at
det godt kan være opptil 2000 mennesker her inne samtidig, sier Skansen.

Optimist. Når koronaen er
over tro jeg at vi kan ha
2,5-3 millioner besøkende
i året, sier avdelingsdirektør Merete Lie.
(Foto: Deichmanske
bibliotek)

Ut av bygda

– Det bor ikke så mange i området, men
likevel er besøkstallet så høyt. Hva
tenker du om det?
– Lokalbibliotekene i bydelene er
helt åpenbart viktige for lokalbefolkningen. Men hvis vi tenker oss bydelene
omkring i Oslo som en slags bygder, kan
for eksempel ungdom iblant synes det er
fristende å dra til storbyen i form av
biblioteket i Bjørvika i stedet for sitt
lokale bibliotek. Man kommer bort fra

bygdas sosiale kontroll, for å si det sånn,
man ser noe nytt, får nye impulser og
man kommer ikke minst til et bibliotek
med enormt store ressurser.
– Det er veldig mange mennesker
her som helt klart bor langt unna
Bjørvika. Dette har vi foreløpig ikke

undersøkt grundig, men det er mitt
klare inntrykk. På den måten er vi et
bibliotek for hele Oslo og ikke bare de
som befinner seg i sentrum. Sånn sett er
vi blitt den storstua for byen som vi
ønsker å være, avslutter Knut Skansen.

Byrå: OktanOslo

Er du bibliotekar,
hører du til hos oss
– uansett hvor du jobber
Hvorfor Bibliotekarforbundet?
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Meld deg inn nå!

Innmeldingsskjema finner du på
http://bibforb.no/medlemskap/bli-medlem/
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Et prosjekt for

Kreativ gjeng på Furuset.
Kawtar Rahali, Sana el
Moussaoui, Alishba Ali,
Yassin Ibrahim, Saila
Mulinzi, Anas Jarrari,
Monir Mohamed.
(Foto: Privat)
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og med ungdom

I Groruddalen i Oslo lærer en gruppe
unge mennesker å bli kulturprodusenter.
«Hjemmet» deres er Furuset bibliotek og
aktivitetssenter (Fubiak).
ODD LETNES
redaktør

I
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Groruddalsprodusentene
er i gang med egne
prosjekter Sana,
Kawtar og Attal samler
ungdom til kunstverksted
på Trosterudklubben frem
mot jul. Prosjektet har fått
navnet «Dalens Picassoer»,
og jeg er vanvittig stolt over
det de og deltakerne deres
har fått til!!

🤩

(Groruddalsprodusentenes Facebookside)

H

er er de tradisjonelle rollene brutt
der voksne arbeider med ungdom
og skal lære dem hva som er
riktig og galt, godt og dårlig. I Groruddalsprodusentene er det et viktig mål at
ungdom skal jobbe for og med ungdom.
– Målgruppen for prosjektet er
ungdom som ønsker å være med å skape
positive opplevelser for andre ungdommer i lokalmiljøet, og som kanskje på
sikt ønsker å jobbe med kunst og kultur,
konserter, forestillinger eller andre
arrangementer og opplevelser. Det er per
i dag ni unge mennesker på 17–22 år
med, forteller Monica N. Ifejilika, den
eneste voksne, i 50 % stilling, på
prosjektet.
– Det er mulig å delta både for de
som har noe erfaring fra tidligere, eller
de som bruker Groruddalsprodusentene
for å få et første blikk inn i en bransje
som jo ofte kan virke avskrekkende
utenfra.

Kommunikasjon

– Det er viktig at jeg med min erfaring
fra kulturarrangementer, er med og leder
prosjektet. Men det er enda viktigere at
deltakerne er unge. Målet er at de senere
skal lage arrangementer for unge artister
og kunstnere, da er det viktig at de er på
bølgelengde og snakker samme språk,
sier Monica og legger til:
– For det er jo sånn at under
arbeidet med å arrangere for eksempel
en litteratur- eller filmfestival, har man
også andre samtaler gående enn de som
12 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2020

Podcast. Attal Ahmadjan under
opptak av Groruddalsprodusentenes
podcast. Sana i bakgrunnen på
scenen, og Yassin vi skimter på én
av skjermene. (Foto: Privat)

handler bare om arrangementet. Kultur
i en større sammenheng handler om
kommunikasjon og felles utvikling. Til
sammen vil dette berike arrangementet,
tenker vi.

Innhold

– Hva lærer de unge på dette kurset?
– De ni ungdommene er i full gang
med et kursopplegg der vi samles et par
kvelder i måneden på workshops og
foredrag. Det handler kort fortalt om
hvordan man kan bli en best mulig
kulturprodusent, hvordan man lager et
kulturarrangement fra begynnelse til
slutt. Deltakerne lærer om booking,
promotering og kontraktskriving,
hvordan man kan søke penger til
arrangementer, hva man må tenke på
når det gjelder sikkerhet og hvordan
man setter opp et budsjett.

– I løpet av året har ungdommene
besøkt institusjoner, sett forestillinger,
og vært produksjonsassistenter på
profesjonelle arrangementer, og nå er de
i gang med å produsere egne kulturprosjekter. Fordi Covid-19-situasjonen tok
fra oss drømmen om å skape en større
konsert, har vi i stedet produsert en
podcast, Hashtag, hvor gruppa selv tar
hånd om innhold og teknikk.

Tips til andre

– Har du noen tips til andre bibliotek
omkring i landet som ønsker å prøve ut
et liknende prosjekt?
– Det er viktig at det ledes av en
voksen med erfaring fra kulturarrangementer og som kan kommunisere med og
få tillit av ungdom. Når man så har funnet
de ungdommene som vil være med på
prosjektet, gjelder det å stikke fingrene i
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Mangfold deltakelse. Groruddalsprodusentene bidrar
til demokratisk deltakelse og stimulerer til økt mangfold
i kulturbransjen, sier daglig leder Christian Slaaen.
Her sammen med prosjektleder Monica. N. Ifejilika.
(Foto: Odd Letnes)

jorda og spørre: Hva er det unge mennesker er opptatt av i bygda, byen eller
regionen vår? Når man har funnet noen
temaer, kan man så gå i gang med å
utvikle arrangementer. Og så er det til et
hvert ungdomsprosjekt sin fordel å ha et
«hjem». At et bibliotek eller annen
kulturinstitusjon huser et slikt prosjekt,
skaper rom for samarbeid, nye relasjoner
og personlig oppbyggende tillit.

Bibliotekets møteplass

Daglig leder for Fubiak, Christian
Slaaen, tenker at prosjektet bidrar til å
skape en attraktiv mestringsarena hvor
ungdom får muligheten til uttrykke seg
og delta på egne premisser:
– Vi ser at ungdom i Groruddalen har
store ressurser og utvikler seg enormt
bare de får mulighetene og posisjonene
de trenger. Ungdomskulturen i Grorud-

dalen er rik, kreativ og nyskapende,
nettopp fordi den vokser ut av et stort
mangfold. Gjennom prosjekter som GP
får ungdommene en kanal inn i kunst og
kulturlivet med utgangspunkt i deres
egne fortellinger og erfaringer. Groruddalsprodusentene bidrar med verktøy og
veiledning i denne prosessen, sier
Christian og legger til:
– Hos oss dyrker vi den enkeltes
evne til å bruke seg selv, og sitt liv som
gir energi til prosjektet. Groruddalsprodusentene bidrar til demokratisk
deltakelse og stimulerer til økt mangfold
i kulturbransjen. Det er gøy å se at
bibliotekets rolle som møteplass i
samspill med det helhetlige arbeidet som
gjøres for barn og ungdom i bydel Alna
og Groruddalen kan bidra til slike
prosjekter.

I dag var vi veldig
heldige å fikk muligheten
til å sende ut noen av
produsentene våre til
Kingsford Siayor sitt teater
stykke «SuperKid» .

🦸

🦸

(Groruddalsprodusentenes Facebookside)
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Nedgang eller oppgang?
Etter at Engerutvalget i 2013 la
fram NOU-en Kulturutredningen
2014, har det stadig blitt gjen
tatt i den offentlige debatten at
folkebibliotekene har sakket
akterut økonomisk. Hannah
Gitmark, som er fagsjef i tanke
smia Agenda, skriver i en
artikkel som hyllet de norske
folkebibliotekene i Agenda
Magasin i september i år at den
kulturelle grunnmuren har blitt
nedprioritert siden starten av
2000-tallet og at folkebiblio
tekene kommer dårligst ut.
Engerutvalgets regnestykke
etterlot et inntrykk av at
folkebibliotekene har fått
mindre å rutte med, men
stemmer det?

SVEIN ARNE TINNESAND
avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

D

a Kulturutredningen ble lagt fram i
2013, forholdt den seg til en
utviklingstrend i de kommunale
kulturbudsjettene fra 2001 til 2010. Det
første rapporten slo fast, var at kommunenes kulturbudsjett hadde økt kraftig.
Kulturbudsjettene hadde generelt større
prosentvis økning enn kommunebudsjettene. Deretter så utredningen på
endringene innad i kulturbudsjettene. Der
viste det seg at bibliotekene utgjorde en
mindre andel av dette budsjettet enn de
gjorde nesten 10 år tidligere. Utvalget
snakker om idrettsløft, et kulturhusløft eller
kanskje et festivalløft, som eksempler på
kulturtiltak som hadde økt mer enn
folkebibliotekene på de lokale kulturbudsjettene. Det var på bakgrunn av denne
øvelsen aksiomet om biblioteket som
taperen i de kommunale budsjettene
oppstod.
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I debatten etter Engerutvalgets
utredning ble utrykket systematisk underfinansiert og nedprioritert om folkebibliotekene gjentatt gang på gang. Denne
ordsammensettingen forekommer ikke i
utredningen, men dukket opp i etterkant. Setningen festet seg så sterkt i
debatten om folkebibliotekene at selv
Kulturdepartementet gjengir det som
om det var utvalgets konklusjon i den
første Nasjonale bibliotekstrategien i
2015. Kulturutredningens påvisning av
at folkebibliotekene ikke hadde blitt
prioritert like høyt som idrett og
kulturskolene i de kommunale budsjettene i oppgangsperioden etter 2005, har
altså festet seg som en historie om
folkebibliotekenes nedgang.
Når fagsjefen i Agenda skriver om
nedprioriteringen av folkebibliotekene
på de kommunale budsjettene i september i 2020, forholder hun seg altså ikke
bare til tall som er ti år gamle. Hun
bruker også et regnestykke som i
utgangspunktet bare sa noe om hvordan
de kommunale kulturpengene fordelte
seg på ulike poster. Ved å følge logikken
i regnestykket fra Engerutvalget, kan
folkebibliotekene «reddes» ved å kutte i
bevilgningene til kulturskolene eller
idretten, uten nødvendigvis å øke
bevilgningene til folkebibliotekene.
Hvis vi skal finne ut om det har vært
en oppgang eller nedgang for bibliotekene i en periode, må vi vite hva vi
måler. Om bevilgningene til bibliotek
øker i forhold til andre bevilgninger til
f.eks. skole, sosialstøtte, veiutbygging
eller kulturaktiviteter for barn, er bare et
mål på akkurat det. Det er ikke et mål
på oppgang eller nedgang for bibliotekene.
Det er to tall som vil være viktige når
utviklingen i bibliotekøkonomien skal
måles. Det første er knyttet til den
økonomiske utviklingen generelt. Øker
eller minker bevilgningene til bibliotek i
forhold til prisutviklingen.
Derfor har jeg i den første tabellen
lagt inn tallene fra KOSTRA over
bevilgningene til drift av folkebibliotek i
perioden 2009 til 2019. (Tabell 1)
Fra 2009 til 2019 har det vært en
økning i driftsutgiftene til bibliotek på

469 mill. kroner, fra 1,18 milliarder til
1,66 milliarder. Dette tallet gir liten
mening hvis ikke tallet blir justert etter
hvilken prisstigning det har vært i
samme periode. Når vi justerer etter
konsumprisindeksen kan vi sammenlikne med utgangspunkt i 2019-kroner
(Tabell 2).
For perioden under ett har folkebibliotekenes totale driftsutgifter hatt en
utvikling som har holdt tritt med og
ligget litt over prisutviklingen (13
prosent for perioden som helhet).
Dette gir en nokså flat kurve, med
en liten vipp oppover de siste årene.
(Figur 1)
Det andre tallet som er viktig når
utviklingen skal måles, er bevilgingene
per innbygger. Blir det mer eller mindre
penger til bibliotek per innbygger?
I denne tabellen ser vi på netto
driftsutgifter til folkebibliotek per
innbygger. (Tabell 3)
Fra 2009 til 2019 har det vært en
økning i driftsutgiftene til bibliotek per
innbygger på 64 kr, fra 245 kr til 309 kr
per innbygger. Når vi justerer etter
konsumprisindeksen, kan vi sammenlikne med utgangspunkt i 2019-kroner:
(Tabell 4)
Per innbygger har det vært en liten
økning i utgiftene til bibliotek (4,7 prosent
for perioden som helhet). (Figur 2)
Dette gir en flat kurve for perioden.
At driftsutgiftene økte mer enn prisstigningen, blir langt på vei «spist» opp av
befolkningsveksten i samme periode.
I løpet av tiåret fra 2009 til 2019 har
det verken vært bratt oppgang eller
nedgang i bibliotekenes økonomi. På
nasjonalt nivå holder økonomien seg
stabil over tiårsperioden. Dette betyr
ikke at ikke kan finnes lokale utslag,
men de er i så fall så små at makrotallene ikke påvirkes. Selv om maksimen
systematisk underfinansiert og nedprioritert i seg selv kan være riktig om vi
velger å sammenligne folkebibliotekene
med kommunale bevilgninger til
idretten vil den likevel framstå som
misvisende når vi sammenlikner med
den generelle økonomiske utviklingen i
perioden.
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Tabell 1 Netto driftsutgifter til folkebibliotek fra KOSTRA (i 1000 kr)

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 188 686 1 240 807 1 290 957 1 364 328 1 390 527 1 424 210 1 406 786 1 452 678 1 490 302 1 575 974 1 657 192
Tabell 2 Netto driftsutgifter til folkebibliotek fra KOSTRA (i 1000 kr) – justert etter konsumprisindeks

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 465 032 1 492 741 1 533 098 1 609 878 1 606 573 1 611 874 1 558 719 1 553 636 1 565 170 1 610 864 1 657 192
Tabell 3 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger.

2009
245

2010
252

2011
259

2012
270

2013
272

2014
276

2015
270

2016
276

2017
281

2018
296

2019
309

2017
289

2018
296

2019
309

Tabell 4 Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger – justert etter konsumprisindeks

2009
295

2010
297

2011
301

2012
312

2013
307

2014
306

2015
293

2016
289

Figur 1 Netto driftsutgifter bibliotek 2019-kroner
Netto driftsutgifter bibliotek 2019-kroner

Figur 2Netto
Nettodriftsutgifter
driftsutgifterbibliotek
bibliotekper
perinnb.
innbygger
2019-kroner
2019-kroner
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Den norske drømmen i Bjørvika av Hannah
Gitmark : Agenda Magasin
https://agendamagasin.no/kommentarer/
drommen-i-bjorvika/
Kulturutredningen 2014 : utredning fra utvalg
oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. mars 2011
: avgitt til Kulturdepartementet 4. mars 2013
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_
digibok_2018102405005

Kulturdepartementet : Nasjonal
bibliotekstrategi 2015–2018
https://bibliotekutvikling.no/content/
uploads/2019/09/nasjonal_
bibliotekstrategi_2015-2018.pdf

Konsumprisindeksen, Konsumprisindeks,
historisk serie fra 1924 (https://www.ssb.no/
kpi 24.9.2020)

Kommuneregnskap, tabell 12362: Utgifter til
tjenesteområdene, etter region, funksjon, art,
statistikkvariabel og år ( https://www.ssb.no/
statbank/table/12362/ 24.9.2020)
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Drømmejobben i

Lesestund. Elevene leser sammen med skolebibliotekar
Tone Rosland i skolebiblioteket. Fra venstre: Markus
Solberg Nylend, Fillip Alexander Ottesen Nygård,
Jedrzej Piotr Maciczak, Tone Rosland, Tuva Granli
Sander, Tiril Haugen og Karolina Maciszka.
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skolebiblioteket
Jeg har drømmejobben,
sier Tone Rosland.
Hun er skolebibliotekar
i 100 prosent stilling
på en stor skole med
mange elever som er
glade i å lese.
HARALD VINGELSGAARD
journalist

V

i møter henne i skolebiblioteket,
som er hjertet i Glommasvingen
skole. Skolen ligger i kommunesenteret Skarnes i Sør-Odal kommune i
Innlandet fylke.
Seks elever i femte klasse kommer på
besøk. De setter seg ved siden av henne i
sofaen. Tid for lesing. Hun begynner å
lese «Nordlys – reisen til Jotundalen» av
Malin Falch – en norsk portalfantasy.
Elevene er svært ivrige. De ser på
bildene og følger med når hun forteller.
Snart viser det seg at Tiril, en av elevene,
tar over jobben med å fortelle. Tiril leser
ikke i boka, men gjenforteller på
hukommelsen. Hun kan det meste
utenat, fordi hun har lest boka tidligere.
– Vi øver mye på at elevene skal
formidle sine leseopplevelser til hverandre. Det er en av de beste måtene å
stimulere til leselyst på, og fungerer ofte
enda bedre enn når jeg forteller om
bøkene. I tillegg får elevene trent på
muntlige ferdigheter, sier Tone Rosland.

I
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Mens Tiril forteller, kommenterer de
andre elevene litt her og litt der, de
peker og gestikulerer, akkurat som de
gjorde da Tone fortalte. Etter en halv
time avslutter Tone Rosland boklesingen
for denne gang. Mens elevene sitter i
sofaen, spør vi dem hva de synes om
biblioteket:
– Fint. Dette er et skikkelig bra
bibliotek med kjempesnill bibliotekar.
Biblioteket har mange bøker å velge
mellom, og det er enkelt å skaffe bøker,
sier elevene. Bøkene er sortert etter
fargekoder og symboler, slik at det skal
bli lett for elevene å finne mest mulig
riktig bok.
Elevene er imponerte over inventaret
i biblioteket. – Her er det kule, behagelige sofaer, stoler og puter hvor vi kan
sitte og lese, sier de.
I nærheten av skranken står to svært
spesielle stoler med høye rygger som
ruver en og en halv meter over gulvet.
Ved inngangen ligger noen puter, hvor
elevene kan sitte inntil et bord. Ved
veggen innerst i rommet kan de sitte på
vanlige stoler inntil en arbeidsbenk.

Favorittbøkene

Bok og Bibliotek spør elevene om de
kan finne hver sin favorittbok. Noen
løper bort til en bokhylle og tar med seg
en bok, andre plukker fra en haug på
bordet. Markus Solberg Nylend valgte
en Harry Potter-bok. Dette er en av
hans favorittbøker.
– Jeg skal lese «Svingens mørke
verden», sier Fillip Alexander Ottesen
Nygård, som liker den type bøker.
– Her har jeg «Kaptein Supertruse»,
sier Jedrzej Piotr Maciczak.
– Den handler om to gutter som
gjør rampestreker på en skole hvor det
er en slem rektor, forteller han blant
annet om denne boka.
18 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2020

Ildsjel. – Jeg leser mye, sier Tone Rosland i Glommasvingen skoles nesten nye bibliotek. Biblioteket
er pyntet med litterære figurer.

Tuva Granli Sander valgte «Sigge»,
som handler om en hest. Hun er
interessert i hester og har en hest på fôr
hos sin tante. Tiril Haugen skal lese
«Kattekrigerne», mens Karolina Maciszka
har funnet fram en bok i serien Barnevaktklubben. Elevene forteller detaljert
om innholdet i bøkene som de har valgt,
unntatt en av dem som har en ny bok
som han ikke har lest ennå.
Stillheten senker seg raskt i sofaen. Konsentrasjon. Elevene leser. Snart er timen
over. Elevene takker for at de fikk komme
til biblioteket og går tilbake til sin klasse.
Glommasvingen skole har om lag 800
elever fra første til tiende trinn, det vil si
alle elevene i grunnskolen i Sør-Odal
kommune. Før var det fem barneskoler og
en ungdomsskole i kommunen.
Skolen åpnet høsten 2019. I de
gamle skolene fikk elevene svært
forskjellig bibliotektilbud. Noen kom til
folkebiblioteket en gang i året. Andre
var på folkebiblioteket mange ganger.
Noen hadde skolebibliotek som fungerte, andre ikke.
Nå får alle elevene i grunnskolen i
Sør-Odal kommune det samme tilbudet
på skolebiblioteket.

Fantastisk

Tone Rosland fikk jobben som skolebibliotekar i ett hundre prosent stilling i
skolebibliotek.
– Det er fantastisk. Jeg er veldig glad
i å jobbe med barn og ungdom og
bøker. Jeg setter også veldig pris på
samarbeidet med lærerne på skolen.
Når hun forteller til andre som
jobber i skolebibliotek, at hun har full
jobb som skolebibliotekar, blir mange av
dem imponerte.
– Likevel er 100 prosent et minimum av hva som trengs for å betjene en
skole med bortimot 800 elever og om
lag 100 ansatte, sier hun.
Glommasvingen skole har 30 klasser,
tre klasser på hvert trinn fra første til
tiende.
– De fleste klassene på skolen
kommer til skolebiblioteket til faste
tider, hver fjortende dag. Vi samles i
sofaen. Jeg leser høyt for elevene fra en
bok. Deretter snakker vi om det vi har
lest. Denne samlingen kan også bli
brukt til å fortelle om et forfatterskap
eller et tema, forklarer hun.
Skolebibliotekaren finner fram bøker
som passer til aldersgruppen hver gang
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hun får klassebesøk. Disse bøkene blir
utstilt, slik at det blir lett for elevene å
finne en bok de vil lese.
– Elevene er eksemplariske. Interesserte. Jeg har inntrykk av at elevene liker
å bli lest for, at de liker å høre om
bøkene, og at de selv liker å fortelle om
innholdet i bøkene. Gjenfortelling er
lærerikt. Var boka morsom? Kjedelig?
Det å sette ord på hvordan de
opplevde å lese bøkene, er også noe de
kan lære mye av.
– Lesing er grunnleggende for alle
fag på skolen, fastslår hun. Får elevene
leselyst på biblioteket, kan de ta med seg
lesegleden til fagbøkene som de bruker i
undervisningen på skolen. Det kan gi
bedre resultater på skolen.

Bibliotekarmåten

Skolebibliotekaren leser svært mange
bøker for barn og ungdom, for å holde
seg oppdatert.

– Jeg leser på bibliotekarmåten, vel
så mye som for å underholde meg selv
med boka. Hvilken elev kan boka passe
til? Og hvilken gruppe elever? Dette
tenker hun på mens hun leser nye bøker.

Jeg leser ikke så mange
populære bøker
Hun forsøker å finne nye bøker som
elevene ikke har hørt om.
– Jeg leser ikke så mange populære
bøker, disse låner de nærmest av seg selv. Jeg
forsøker å finne bøker som ikke er så kjente.
«Bare spille – Ball» av Michael Stilson er et
godt eksempel. Dette er en ungdomsbok
som handler om en 16 år gammel fotballspiller. Da jeg leste denne boka, og fortalte
om den for en klasse, ville fire av guttene
straks låne boka med seg hjem.

– Hvordan vet du hvilke bøker som
til enhver tid er best å kjøpe inn til
skolebiblioteket?
– Jeg følger godt med, spesielt på
norske nyutgivelser, det har jeg gjort i
mange år. Jeg får også noen tips fra blant
annet Biblioteksentralens katalog.
– Hva er det viktigste i jobben din
som skolebibliotekar?
– Jeg er opptatt av å formidle
litteratur, slik at det skal bli morsomt for
elevene å lese. Lærerne lærer elevene
teknisk lesing. Jeg vil stimulere lesegleden og gi individuell veiledning. Det
viktigste i min jobb er å fortelle om
bøkene vi har og hjelpe elevene med å
finne bøker som passer til dem. Dette er
tidkrevende. Men det er gøy.
– Jeg forsøker alltid å finne riktig
bok til rett elev til riktig tid, sier
skolebibliotekar Tone Rosland ved
Glommasvingen skoles skolebibliotek.

– Bygg opp skolebibliotekene
– Bygg opp skolebibliotekene,
i stedet for å bygge de ned.
Det sier skolebibliotekar
Tone Rosland til forslaget om
ny opplæringslov, der ordet
skolebibliotek er erstattet
med bibliotek.
– Hvis ordet skolebibliotek ikke blir
med i loven, kan det føre til at
mange skolebibliotek blir enda
dårligere enn de er i dag. I den nye
loven bør det i stedet stå at alle
skoler skal ha et skolebibliotek, og i
loven bør det også stå tydelig at disse
skolebibliotekene skal være bemannet, mener hun.
– Barna behøver hjelp til å finne
riktige bøker. Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Lesing er
så viktig for å mestre livet, sier hun.
Hun har i mange år vært
bibliotekar i Sør-Odal bibliotek, som
er et folkebibliotek. Der arbeidet
hun mye med barn og ungdom, og

Stolt. Tone Rosland i skolebiblioteket til Glommasvingen skole i Sør-Odal.

samarbeidet med skoler og barnehager.
Hun kjenner med andre ord begrensningene som et folkebibliotek har overfor
barn og ungdom.
– Folkebibliotekene er ikke nødvendigvis rustet til å fylle rollen som
skolebibliotek. Avstanden mellom
biblioteket og skolene er ofte stor.

Mange elever kommer svært sjelden til
biblioteket. Og når elevene kommer til
folkebiblioteket, kan de ikke alltid
forvente å møte bibliotekarer som er
spesialister på litteraturformidling til
barn og ungdom, sier skolebibliotekar
Tone Rosland.
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– Må beholde
«skolebibliotek» i loven

Stå på! Arne-Harald Steilbu, her fotografert i forbindelse med Senja kommunes Sommerles som ble svært vellykket. (Foto: privat)

- Begrepet «skolebibliotek» må
ikke tas ut av opplæringsloven,
sier Arne-Harald Steilbu som er
leder i Norsk Bibliotekforening
Skole.

Han viser til det store, politiske arbeidet
som er i gang for å lage ny opplæringslov.
I forslaget til ny opplæringslov står
følgende i paragraf 13-6, på side 35:
«Kommunene og fylkeskommunene
skal sørge for at elevene har tilgang til et
bibliotek. Biblioteket skal være
tilgjengelig for elevene i skoletida og
tilrettelagt for bruk i opplæringa.»
Begrepet skolebibliotek er ikke
brukt. Det er NBF Skole svært kritisk
til.
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I dagens opplæringslov, som fortsatt
er gjeldene i Norge, er skolebibliotek
presisert i paragraf 9-2: «Elevene skal ha
tilgang til skolebibliotek. Departementet
kan gi nærmere forskrifter», står det der.
Steilbu i NBF skole er spesielt kritisk
til det nye forslaget:
– Ordet skolebibliotek erstattes av
ordet bibliotek. Forskriftene forsvinner,
de inkluderes i lovteksten. Slike forskrifter kan presisere lovteksten ved senere
anledninger om nødvendig.
At begrepet skolebibliotek tas ut, kan
nok av noen tolkes som en liten
endring, sier han.
– Men vi mener dette er en omfattende endring.

Valgt bort

– Hvis ordet skolebibliotek forsvinner
fra lovteksten, blir det lettere å argumentere for å bruke folkebiblioteket i

stedet for skolebibliotek. Skolebibliotek
er allerede valgt bort på veldig mange
skoler i Norge. Han understreker at det
er svært vanskelig for mange skoler å
bruke folkebiblioteket, på grunn av
blant annet store, geografiske avstander
fra skolene til bibliotekene.
– Mange tenker som så, at skolebibliotek ikke er nødvendig. Elevene kan
bruke folkebiblioteket som skolebibliotek, sier Steilbu, som er bibliotekar i
folkebiblioteket Senja bibliotek. Han
har arbeidet med skolebibliotek i NFB
Skole sitt styre i snart fem år.
– Det tok meg mange år å forstå fullt
ut, hvor stor forskjell det er på et
folkebibliotek og et skolebibliotek. Det
forteller meg at mange andre kanskje
heller ikke ser den store forskjellen.
– Skolebibliotek skal være tilrettelagt
for skolens behov. Skolebiblioteket skal
med andre ord være integrert i det

DRØMMEJOBBEN I SKOLEBIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

pedagogiske arbeidet på skolen, blant
annet i lese- og skriveopplæringen.
Skolebiblioteket skal fungere, ikke bare
for lystlesing, men hjelpe elevene
nøyaktig på nivået hvor de er, med de
rette bøkene. Skolebibliotekene har
oversikt over elevenes behov for bøker.
Han presiserer også at skolebibliotek
skal bemannes med fagfolk, det vil si
bibliotekarer.
Vi lever i en digital verden i hurtig
endring.
– Det handler om informasjonskompetanse. Elevene må beherske den
digitale verden de omgir seg med. Det
er ikke enkelt. Skolebibliotekarene har
dette i sin utdanning, og er de best
egnede personene på skolen til å gi
elevene informasjon om dette temaet. I
møte med sosiale medier og annet i den
digitale verden, må elevene vite hva som
er fake news, se om epost er falsk eller
ekte, gjenkjenne det som er fakta, og
vite hva slags informasjon som ikke er til
å stole på.

Strategisk

Skolebiblioteket blir omtalt på en svært
positiv måte i rapporten «Rom for
demokrati og dannelse», Nasjonal
bibliotekstrategi 2020-2023 fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
«Skolebiblioteket er et sted for
leselyst og leseglede for alle elevgrupper
og i alle fag, og bør være en integrert del
av skolens pedagogiske virksomhet.
Skolen kan ha en variert samling av
bøker, utstyr, læremidler og andre
ressurser, og i samarbeid med folkebiblioteket kan skolen ha mulighet for større
tilfang av bøker og andre ressurser.», står
det blant annet i rapporten.
Dette er et av mange politiske
signaler som lyser grønt for skolebibliotekenes fremtid.
– Med den økte forståelsen av hva et
godt skolebibliotek bør være, og politisk
satsing på området, er vi svært kritiske
til det som utvalget foreslår i den nye
opplæringsloven. I deres forslag er man

for svak i forhold til å stille krav om at
skolebiblioteket må ha et innhold
tilpasset skolens pedagogiske planverk.
Det stilles ikke krav til fagutdannet
bemanning. Det står heller ikke noe om
plikt til å bruke skolebiblioteket i
opplæringen. Alt dette er svært viktig.
– Alle skoler skal ha et skolebibliotek, tilpasset skolens pedagogiske planer
og med fagutdannet bemanning. Skolen
plikter å bruke skolebiblioteket i
opplæringen. Skriv dette inn i forslaget
til den nye opplæringsloven! Det er
oppfordringen fra Arne-Harald Steilbu i
Norsk Bibliotekforening Skole.
Forslaget til ny opplæringslov «NOU
2019: 23 Ny opplæringslov» ble lagt
fram i desember 2019. Fristen for
høringen gikk ut sommeren 2020. NBF
skole, og svært mange andre, sendte inn
sin mening skriftlig – høringssvar. Nå er
forslaget til ny opplæringslov under
behandling etter at høringene kom inn.

– Viktig for lærere og elever
– Skolebiblioteket vårt er viktig,
både for lærerne og for elevene,
sier rektor Therese Peeters i
Glommasvingen skole, som har
et romslig bibliotek, plassert
midt i skolens hjerte.

Glommasvingen skole åpnet høsten
2019, og rommer alle grunnskoleelevene
i Sør-Odal kommune.
– Skolebiblioteket er et av våre
satsingsområder. Det er blitt veldig godt
mottatt blant våre lærere, sier hun.
Rektoren fastslår at de faglige
resultatene blant elevene i grunnskolene
i Sør-Odal har vært under landsgjennomsnittet på nasjonale kartleggingsprøver.
– Resultatene var ikke som ønsket.
Biblioteket skal hjelpe oss med å få
bedre faglige resultater.
– Skolebibliotekaren vår anbefaler
bøker til elevene, på det nivået de er til
enhver tid. Lærerne våre går til skolebi-

Investering. Skolebibliotek er en
investering for bedre faglige resultater
blant elevene, mener Therese Peeters.
(Foto: ...)

bliotekaren vår og spør henne om gode
bøker som de kan lese høyt for klassen,
tilpasset alderstrinnet. Skolebibliotekaren er også i klassene.

– Vår skolebibliotekar Tone Rosland
sitter på en kompetanse som vi andre på
skolen ikke har. Samarbeid med henne
er viktig, spesielt i faget norsk, muntlig
og skriftlig. Gode planer, tilpasset
lesestoff, har stor betydning for elevenes
utvikling i de forskjellige fagene.
– Hvis vi greier å få elevene til å like
å lese, kommer vi langt. Når de er i
biblioteket, kan de lese det de har lyst til
å lese. Når de trives med å lese, tar de
med seg denne egenskapen inn i fagene
på skolen. Elevene blir bedre til å lese
fagstoff.
– Hvilken betydning har det at du
som rektor, og ledelsen ved skolen, er
positiv til skolebibliotek?
– Det betyr svært mye. Om ledelsen
ikke hadde vært engasjerte og interesserte, ville ikke vårt skolebibliotek vært
som det er nå. Vi får en bestemt sum
penger til å drive skolen og bestemmer
selv hva vi skal bruke disse pengene til
innenfor gitte rammer. Vi velger å
investere i skolebibliotek, en investering
for elevene, for å øke lesegleden og for
bedre faglige resultater, sier rektor
Therese Peeters i Glommasvingen skole.
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Nå kan du lese Bok og Bibliotek som

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

KLIPPARKIVET

Løgnens filosofi er solgt
til England, Tyskland,
Italia og Kroatia
Løgnens filosofi av filosofiprofessor Lars Fr. H. Svendsen kom ut i september i år,
og ble av Aftenpostens anmelder kalt «et ypperlig redskap til å analysere Donald
Trumps tåkelegging». Svendsen diskuterer hva løgn er, hva det vil si å være
sannferdig, og om det alltid er galt å lyve – med utgangspunkt i filosofihistorien
og filosofer som Platon, Immanuel Kant og Hannah Arendt. Boka forteller om
hvordan løgn kan påvirke vennskap, sosiale medier og politikk, og har et kapittel
om Donald Trumps forhold til løgn. Forlaget Reaktion Books har kjøpt rettighetene
til det engelskspråklige markedet, mens boka skal ut i Tyskland på forlaget
Römerweg. I Italia skal den ut hos forlaget Guanda, og i Kroatia på TIM
Press. (Pressemelding) ■

2,2 millioner til
litteraturformidling
i folkebibliotekene
Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 60 000 til debatt og samtale om økonomi, med
utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur. Stiftelsen mottok 73 søknader, og det
er besluttet å tildele midler til 38 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,2 millioner
kroner, fordelt på bibliotek over hele landet. Fritt Ord har søkt å representere
bredden i formidlingsideene og prioritert formidlingsopplegg som problematiserer
og drøfter økonomi og livsvilkår. De støttede prosjektene formidler litteratur blant
annet gjennom debatter, foredrag, forfattersamtaler og diskusjonsforum.
Eksempler på støttede prosjekter:
Arendal bibliotek, «På vei mot en ny økonomisk virkelighet?». Arrangementer
som setter søkelys på de økonomiske konsekvensene av globale kriser som
koronapandemien og klimaendringene. Diskusjon rundt krakk og kriser i et
historisk perspektiv og utfordringer knyttet til bærekraft og politiske endringer.
Bærum bibliotek, «Virus på økonomien». Møteserie som omhandler de
økonomiske følgene av koronaepidemien lokalt, nasjonalt og globalt. Foredrag om
blant annet konsekvenser for privatøkonomi, norsk økonomi og klimakampen.
Grünerløkka filial, Deichmanske bibliotek, «Penger på bok». Møteserie i
samarbeid med Rethinking Economics, som over fem kvelder løfter frem
«nytenkende perspektiver, viktige stemmer og velskrevne bøker» rundt
tematikken penger, økonomi og samfunn.
Trøndelag fylkesbibliotek, «Det har ikke vi råd til». Formidlingsopplegg for
skoleelver rundt tematikken «hva forteller den norske barnelitteraturen om å være
fattig i Norge?». I form av barnebokbad, samtale og forfattermøter.
Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av språk
og litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil
bli gjennomført i perioden 2020–22. (Kilde: pressemelding fra Fritt Ord) ■

NOTISER I BIBLIOTEK

Nordisk råds
litteraturpris 2020
Den finske forfatteren Monika
Fagerholm har blitt tildelt Nordisk
råds litteraturpris 2020 for romanen
Vem dödade bambi? Romanen er en
stilisert moralitet skrevet med
rasende energi. En gruppevoldtekt
begås av velstående unge menn i
den rike Villastaden rett utenfor
Helsingfors. Fagerholms fokus er ikke
på offeret, men på gjerningsmennene
og på det som utspiller seg før og
etter voldtekten. Spesielt
foreldregenerasjonens streben etter
å glatte over i etterkant gir henne
mulighet til å eksellere i treffsikker
samfunnssatire. Språket svinger seg
fram, tidvis sprakende av kraft, tidvis
melankolsk besvergende. I bokas
tette vev av dialoger, refrenger og
populærkulturelle referanser finnes
det en hard sannhet som rammer
personene, hvor mye de enn verger
seg.
Nordisk råds barne- og
ungdomslitteraturpris ble delt ut til
bildeboka Vi är lajon! av den svenske
forfatteren Jens Mattsson og den
finske illustratøren Jenny Lucander.
Juryen skriver at årets vinnerbok står
helt ubestikkelig på barnets side,
med et barneperspektiv gjennomført
i både tekst og bilde. Leken fungerer
helbredende når det aller
vanskeligste inntreffer, at et lite barn
får en dødelig sykdom. Inn i den
bleke sykehusverdenen trenger
latesom-lekens savanne seg inn med
livlig oransje farge. Den uregjerlige
leken har plass til all sorgen og uroen
sykdommen utløser. Bildeperspektiv,
dekorative elementer og koloritt går i
frisk dialog med nordisk
bildeboktradisjon à la Ingrid Vang
Nyman og Tove Jansson, men med et
helt eget uttrykk breddfullt av
originalitet i perspektiv, strek,
fargevalg og personframstilling.
Framstillingen av foreldrenes sorg og
fortvilelse er verkets smerte- og
hvilepunkter. Brorskjærligheten og
bokas modige slutt antyder i sin tur
at det finnes et nytt Nangijala. Verket
er et nordisk samarbeid av beste
merke, åpent for lesere i alle aldre og
dypt gripende. ■
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Lars Egeland

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

Akademiske bibliotek
– økt studiekvalitet og sosiale kapital

A

kademiske bibliotek er under
press for å vise sin nytte for sine
eierinstitusjoner. Det har ført til
en eksplosjon i artikler og undersøkelser
om betydningen av bibliotek og
bibliotektjenester. Mange undersøkelser
handler om å undersøke effekten av
bibliotektjenestene for å forbedre dem,
mens mange bibliotekledere vil være
spesielt opptatt av å bevise for sine eiere
at de har stor betydning for utdanningskvalitet og redusert frafall. De siste årene
er det også stor oppmerksomhet
på hvordan bibliotek bygger samfunn
for inkludering og læring.
I forrige nummer av Bok og Bibliotek
skrev jeg om brukerundersøkelsen som
vi har foretatt blant studenter og faglig
ansatte ved OsloMet. Brukerundersøkelser er selvsagt en måte å avdekke
brukernes grad av fornøydhet med
bibliotekets tjenester. En annen måte er
å ikke lytte til hva brukerne sier, men å
se på hva de faktisk gjør. Det er det som
heter USX , user experience. Et typisk
eksempel på motsetningen mellom
brukeruttalelser og brukeratferd er en
brukerundersøkelse som jeg var involvert i for mange år siden på daværende
Eik Lærerskole. Brukerne mente at utlån
av video var en helt unødvendig
tjeneste. Utlånstallene av videofilmer
viste at det var video de ønsket å låne.
I tidligere numre av Bok og Bibliotek
har jeg også skrevet om bibliotekets rolle
for utdanningskvalitet. Mange av
undersøkelsene og forskningen på
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området kommer fra USA. De privat
finansierte universitetene der har enda
sterkere motivasjon til å hindre frafall og
stryk til eksamen enn norske uh-institusjoner, fordi den økonomiske konsekvensen av studentfrafall, er mer dramatisk.
En typisk slik undersøkelse ble gjort ved
University of Nebraska 2011-2013
(Allison, 2015). Det er vanskelig å finne
gode data for bibliotekets tjenester, ofte på
grunn av personvernhensyn. I denne
undersøkelsen fikk de tilgang til karaktersystemet ved Universitetet. I tillegg hadde
de adgang til å se hvem som hadde lånt
bøker i biblioteket, samt hvem som hadde
brukt bibliotekets databaser utenfor
campus. Sammenligningen viste at lavere
grads studenter med et karaktergjennomsnitt (GPA) på over 3.11 hadde 50% flere
lån og 41% høyere databasebruk enn de
med lavere karakterer. Men det beviser
ikke nødvendigvis at studenter blir flinkere
av å bruke bibliotek. Det kan like gjerne
være at bibliotekbruk er karakteristika ved
flinke studenter. Men når de fulgte
studenter over tid, så de at økt bibliotekbruk korrelerte med økte karakterer.
Dermed konkluderte professor Allison
med at bedre karakterer og redusert frafall
ble påvirket av bibliotekbruk, og at det
derfor var svært viktig at biblioteket ble en
del av universitetenes program for
reduksjon av frafall og økt studiekvalitet.
Undersøkelsene der formålet er å
forbedre bibliotektjenestene, er ofte
innrettet på spesielle tjenester. Undersø-

kelser for å bevise bibliotekets betydning
for studiekvalitet, er ofte mer generelle.
I tillegg kommer mer økonomiske
analyser av bibliotekets betydning, såkalt
ROI – return of investment. Et eksempel på det er f.eks. at gjennomsnittlig
låner ansatte og studenter ved OsloMet
69 elektroniske dokumenter hver i
tillegg til papirutlån. Hvor mye sparer
OsloMet på at utlån skjer gjennom
biblioteket i forhold til om den enkelte
selv skulle funnet og kjøpt sine elektroniske bøker og artikler? Det er ulike
resultat av slike undersøkelser, men
vanligvis ligger de i spennet mellom at
hver investert krone i biblioteket gir en
avkastning fra ca 3 kroner til 5 kroner.
Svakheten med slike undersøkelser viser
vanskeligheten med å sette en pris på
kunnskap: Slike undersøkelser forutsetter at hver student og forsker ved
OsloMet ville ha kjøpt 69 e-bøker og
artikler, selv om det ikke hadde vært noe
bibliotek. Det hadde de trolig ikke gjort.
Da trenger vi å undersøke hva konsekvensen er av at studenter og forskere
har mindre tilgang til kunnskapskilder.
Det er i praksis mer komplisert, sjøl om
det intuitivt er rimelig å anta at det er
en slik sammenheng.
Dette har vi diskutert ved OsloMet som
i sin strategi sier at institusjonen har som
mål å være en ledende leverandør av
forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet. Samtidig har vi fra biblioteket
påpekt at vi er blant de UH-institusjonene
som har lavest mediebudsjett. Det betyr at

vi er en institusjon som egentlig har som
mål å være ledende i å få kunnskap ut,
mens vi også skal være ledende i å få minst
mulig kunnskap inn. Oslomet ligger ikke
bare lavt med hensyn til mediebudsjett,
men også lavt med hensyn til antallet
publikasjoner fra vitenskapelige ansatte.
Men ledelsen er klare på at det ikke er
noen sammenheng som gjør at økt kjøp
av tilgang til kunnskapskilder, vil gi økt
kunnskap ut i form av publikasjoner. Det
er nok riktig. Det er ikke det lave mediebudsjettet som er grunnen til lav publisering. Men spørsmålet er: Lar det seg gjøre
å øke antallet publikasjoner vesentlig uten
samtidig å øke forskernes adgang til andres
forskning?
Bibliotekbruk kan ha en ganske
umiddelbar virkning på studenter – og
forskere, i form av at de får tilgang til
kunnskapskilder som gjør at de får
skrevet en bedre studentoppgave eller
forskningsartikkel. Det kan også skje i
form av at de får veiledning i søk og
behandling av kilder som øker kvaliteten
på deres skriftlige arbeider. Det kan også
være mer langsiktige virkninger som at
studenter vender seg til å bruke tid på
informasjonssøking i oppgaveløsning
– en kompetanse som de kan ha nytte
av i hele studieløpet og i arbeidslivet
seinere. Den langsiktige virkningen er
altså at biblioteket bidrar til å bygge en
lærings- og forsknings-kultur i institusjonen. I et dokument fra Association of
American Colleges and Universities
(2012), er det listet opp de mest viktige
egenskapene og ferdighetene som
studenter bør ha og der det er tenkelig
at bibliotekene har stor betydning:
• Grunnleggende kunnskap om kultur,
vitenskap og natur.
• Intellektuelle og praktiske ferdigheter
i kritisk og kreativ tenking, muntlig
og skriftlig kommunikasjon, problemløsning and gruppearbeid,
informasjonsferdigheter.
• Personlig og sosialt ansvar for etisk
bruk av kunnskap, tilegnelse av vaner
for deltakelse i sosialt liv og tilegnelse
av egenskaper som fører til livslang
læring.
De seinere åra har det også blitt viet mer
oppmerksomhet om bibliotekets
betydning for bygging av sosial kapital

for hele institusjonen og for sivilsamfunnet. I Norge har nylig pensjonert
professor ved bibliotekutdanninga,
Ragnar Audunson vært sentral i denne
forskningen, bl.a. gjennom Almpub-prosjektet. Det har som formål å
undersøke bibliotekets rolle som
offentlighetsinstitusjon, blant annet som
møteplass.
Bibliotekets rolle som samfunnsbygger eller institusjonsbygger i akademia,
er ofte en viktig grunn for å bygge nye
bibliotek – eller et viktig aspekt hvis
man allerede har bestemt seg for å bygge
nytt. Det er særlig elementer som å
bygge tillit og bidra til inkludering som
har vært viktig ved bygging av folkebibliotek. I fagbibliotek snakker man om
inkludering, tverrfaglighet, å legge til
rette for nye måter å lære på, nye måter
for sosial og faglig deltakelse. Bibliotek
bygges om, eller det bygges nye bygg der
de får rollen som fysiske lærings- og
informasjonallmenninger, et arbeidsområde – primært for studenter – der
teknologi blir kombinert med tradisjonelle bibliotekressurser og tjenester. En
analyse av 357 nye akademiske bibliotek
bygd i USA de siste åra, viste at 41 % av
dem hadde konferansefasiliteter. Det er
også nå vanlig med datalabber, grupperom, multimediasentre, kafeer,
teknologisentra, kunstgallerier og
skrivesentra.
I denne sammenhengen blir biblioteket ofte referert til som et tredje sted:
Ikke hjem, ikke arbeid. Biblioteket som
det stedet der du liker å oppholde deg.
Det viser seg at mennesker født etter
årtusen-skiftet har en større tilbøyelighet
til å ha biblioteket som sitt tredje sted.
At biblioteket ikke er jobb, betyr ikke at
de ikke gjør arbeid der. At det ikke er
hjem, betyr ikke at det ikke er et sosialt
sted. Det er nettopp kombinasjonen av
sosialt sted og arbeidssted som gjør
biblioteket attraktivt. Bibliotekene
skårer høyt på de årlige Studiebarometrene som kartlegger studenttilfredshet. Vi vet grovt sett at bibliotekbruk
fører til mindre frafall og høyere
karakterer, men det er også interessant å
vite mer om hvordan biblioteket kan
bidra til bedre helse for den enkelte
student. Det omtales blant annet i en ny
bok fra den amerikanske bibliotekforeningen (Holder, 2020).
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BIBLIOTEK I – HVA SKJER MED DEN FAGLIGE SAMTALEN?

Økende andel uten fagutdanning i folkebibliotekene

– Hva skjer med den
faglige samtalen?
Audunson ønsker debatt om hva
det kan innebære at det stadig
ansettes flere i bibliotekene uten
bibliotekfaglig utdanning.

RAGNAR AUDUNSON
professor

I

Klassekampen for 6. oktober i år
problematiserer pedagogikk
professor Karl Øivind Jordell
lærermangelen i norsk skole. Nå gis
4,5 prosent av undervisningen av
ufaglærte, skriver han, men dette kan
komme til å øke vesentlig.
Skolen er en institusjon av avgjørende betydning og sikring av kvalitet er
viktig. Det gjør vi først og fremst ved å
kreve profesjonsfaglig utdanning hos
dem som skal undervise ungene. Blir
andelen uten slik utdanning for høy, er
det alvorlig for samfunnet.
I september ble folkebibliotekstatistikken for 2019 offentliggjort. Den viser
at i fjor ble bare drøyt halvparten
– 53 prosent – av årsverkene i norske
folkebibliotek utført av ansatte med
fagutdanning. 25 prosent av årsverkene
ble utført av personale med annen
høyere utdanning. På Deichman – Norges viktigste folkebibliotek – ble bare 35
prosent av årsverkene utført av ansatte
med fagutdanning mens 48 prosent ble
utført av personale med annen høyere
utdanning. Men så langt har ingen
26 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2020

definert bibliotekarmangel som et
problem. Da Bibliotekarforbundets
Erling Bergan la ut tallene fra bibliotekstatistikken på Biblioteknorge.no, stilte
han dette betimelige spørsmålet: Hva
gjør denne utviklingen med de faglige
samtalene på jobben?
I Almpubprosjektet har vi gjort en
spørreundersøkelse blant folkebibliotekarer i sju land – Norge, Sverige,
Danmark, Island, Tyskland, Polen og
Ungarn – som kan gi noen indikatorer
på hvordan skiftet fra bibliotekarer med
fagutdanning til ansatte uten slik
utdanning kan tenkes å påvirke med
rolleoppfatning, faglig samtale og
dermed bibliotekenes faglige fundament.
Men før vi går litt inn på funnene fra
undersøkelsen, må vi spørre: hvorfor er
det problematisk dersom en betydelig
andel av lærerne ikke har lærerutdanning? Kan disse forholdene overføres til
bibliotekfeltet?
Vi skjønner umiddelbart at tilstedeværelse av teknisk, teoretisk og metodisk
fagkompetanse er avgjørende på
profesjonsfelt der fravær av slik kunnskap kan få helt umiddelbare og fatale
konsekvenser, for eksempel innen
helsefagene. Alle skjønner at man ikke
kan overlate til noen som ikke har
gjennomgått et odontologisk profesjonsstudium å gjennomføre rotfyllinger.
Men det er ikke uten videre slik i
skolen. Min påstand er at fravær av
fagutdanning hos undervisere i skolen og
i biblioteket – først og fremst er problem

på makroplanet – ikke nødvendigvis på
mikroplanet – i det enkelte klasserommet
eller i den konkrete elev-lærerrelasjonen,
men på makroplanet. Det vil på sikt
svekke skolen som system.
Kompetansen i de fagene skolen skal
formidle enten det nå er matematikk,
norsk, fremmedspråk, samfunnskunnskap eller estetiske fag kan man tilegne
seg på ulike måter og gjennom ulike
utdanningsløp, ikke bare gjennom et
lærerutdanningsprogram. Evnen til å
formidle denne fagkunnskapen og til å
skape gode relasjoner i klasserommet og
et godt læringsmiljø blant elevene, er i
stor grad knyttet til personlig egnethet.
Jeg husker fra min datters tid i grunnskolen på siste halvdel av 1990-tallet.
Da hadde de en periode en lærer uten
fagutdanning, men med utdanning på
samme akademiske nivå som kollegene
på lærerværelset. Det fungerte aldeles
utmerket. Hun hadde relevante kunnskaper i de fagene hun underviste og
hun hadde de personlige egenskapene
og den formidlingsevnen som skulle til.
Om man skulle foreta en ansettelse med
utgangspunkt i personlige egenskaper og
egnethet, slik Beate Bjørklund i sin
masteroppgave har vist at man i økende
grad har gjort i folkebibliotekene fra
tidlig 2000-tall og fram til i dag, ville
hun kunne danke ut mang en kandidat
med lærerutdanningspapirene i orden.
Men det er utenkelig at det skal skje i
skolen. Vurdering av egnethet vil først
komme inn når utdanningen er på plass.
Den ufaglærte underviseren i mitt
eksempel var så vidt jeg husker utdannet
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som økonom. Hun hadde helt klart god
bakgrunn fra sin utdanning til å undervise i fag for eksempel som matematikk
og samfunnskunnskap. Men det var helt
sikkert en ting som ikke var tatt opp i
økonomiutdanningen: Hva vil det si å
være lærer? Hva er profesjonens samfunnsoppdrag? Hvilke verdier er det vi
som profesjonsutøvere skal representere
og som vi ikke viker fra uansett hva en
rådmann eller skolesjef sier?
Å reflektere over slike spørsmål er helt
sentralt i enhver profesjonsutdanning. De
to statsviterne og organisasjonsforskerne
James G. March og Johan P. Olsen har i
boka Rediscovering institutions formulert
en alternativ handlingslogikk i forhold til
den vanlige målorienterte kost/nytte-analysen. Deres normorienterte handlingslogikk kan oppsummeres slik: Hva slags
person er jeg? Jo, jeg er for eksempel en
sykepleier, politi, lærer, bibliotekar
forankret i disse profesjonenes verdigrunnlag. Hva slags situasjon er dette?
Hvordan handler en person som meg
– en sykepleier, en politi, en lærer, en
bibliotekar – i en situasjon som dette? En
slik forankring og tenkemåte – March og
Olsen kaller det for «logic of appropriateness» – er avgjørende for at vi over tid
skal få gode institusjoner.
Slike norm- og verdiforankrede
profesjonsutøvere kan være hår i suppa
for rådmenn og rektorer og helsebyråkrater. De er ikke bare underlagt
hierarkiet i kommunen, utdanningsetaten eller helseforetaket de er ansatte i,
men også forpliktet på profesjonens
normgrunnlag. Det kan gjøre dem litt
mindre enkle å styre, men institusjonene
de er knyttet til, er så viktige at de aller
fleste ser at denne kompetansen er
avgjørende for å sikre kvalitet på sikt.
Jeg er overbevist om at tenkningen
over er aktuell også på bibliotekfeltet.
En utdanning der en får anledning til
gjennom et tre eller femårig løp å
reflektere over faget som sådan og dets
rolle, medlemskap i et nasjonalt og
internasjonalt profesjonsfellskap og
tilhørighet til en alumnus av tidligere
studenter med medlemmer fra Nordkapp til Lindesnes er på lang sikt viktig,
ja avgjørende, for kvaliteten.
Og her kan vi komme tilbake til
Bergans spørsmål om hvordan
endringene i personalsammensetningen
påvirker den faglige samtalen og
funnene fra undersøkelsen vi gjorde i

Almpub-prosjektet. Et spørreskjema ble
sendt ut til alle folkebibliotek i deltakerlanda (Polen og Tyskland er så store at
der brukte man en litt annen metodikk)
og biblioteksjefene ble bedt om å
distribuere det til alle bibliotekarer i sitt
bibliotek. «Bibliotekar» definerte vi da
som en med bibliotek- og informasjonsfaglig utdanning eller en ansatt, uansett
utdanningsbakgrunn, med ansvar for
utvikling og formidling av bibliotektjenester til publikum. Vi har altså ikke et
representativt utvalg trukket fra hele
bibliotekarpopulasjonen. Vi har ikke
hatt kontroll med i hvilken grad
biblioteksjefene fulgte opp instruksjonen med hensyn til distribusjon av
skjemaet, så vi kan ikke generalisere fra
våre data til populasjonen av bibliotekar
slik vi har definert den.

F agutdannede
bibliotekarer gir en
tydelig høyere skår
til rollen som lokal
samfunnsutvikler
sammenlignet med
dem som har annen
utdanningsbakgrunn
Alt i alt har vi fått inn 4120 svar fra
bibliotekarer i de sju landene. Fra norske
folkebibliotek kom det inn 332 svar –
78 prosent av de norske svarene kom fra
fagutdannede bibliotekarer, 22 prosent
fra ansatte med det vi har definert som
bibliotekansvar med en annen utdanningsbakgrunn. Vi har altså en overrepresentasjon av fagutdannede sammenlignet med situasjonen i norske
folkebibliotek som helhet.
I spørreskjemaer ble bibliotekarene
bedt om å spesifisere oppfatningen sin
av profesjonsrollen i forhold til en rekke
andre roller, for eksempel lærer, lokalsamfunnsutvikler, web-designer,
sosialarbeider, integrasjonskonsulent,
litteraturformidler, kunnskaps- og
informasjonsforvalter, arrangør, folkeopplyser for å nevne noen. Det var i alt
22 slike roller som ble spesifisert. For
hver av dem skulle bibliotekarene
plassere seg på an skala fra 0 til 5, der 0
skulle brukes om en rolle var helt
irrelevant, 5 dersom den er helt sentral

sett i forhold til hvordan de definerer
bibliotekarrollen. Ser vi på de norske
tallene, finner vi at de utdannede
bibliotekarene først og fremst ser seg
litteraturformidlere (skåre på 4,6),
kunnskapsforvalter (4,1), Folkeopplyser
(4,0), ytringsfrihetsagent (3,6) og
arrangør (3,6). Dette er verdier som vi
vet fremdeles legitimerer bibliotekene.
Respondentene uten fagutdanning
har stort sett samme rangering, men
skårene på disse kjernerollene er lavere.
Der de bibliotekarutdannede gir for
eksempel litteraturformidling, kunnskapsforvaltning og folkeopplysning
skårer på henholdsvis 4,6. 4,1 og 4,0, gir
bibliotekarer uten fagutdanning disse
rollene skårer på 4,3, 3,7 og 3,6. Fagutdannede bibliotekarer gir også en tydelig
høyere skår til rollen som lokalsamfunnsutvikler sammenlignet med dem som har
annen utdanningsbakgrunn: 3,0 mot 2,4.
Vi finner lignende tendenser også i det
svenske og danske materialet. Også i
Sverige skårer ansatte med annen
fagutdanning tydelig lavere enn de
bibliotekarutdannede på rollene
lokalsamfunnsutvikler, folkeopplyser,
ytringsfrihetsagent, arrangør og litteraturformidler. I Danmark finner vi en
tydelig forskjell knyttet til ytringsfrihetsrollen der de fagutdannede har en skåre
på 3,6 mot 2,8 blant dem med annen
utdanning. Vi finner også de samme
forskjellene mellom bibliotekarutdannede og bibliotekarer med annen
utdanning som i Norge og Sverige når
det gjelder rollene som litteraturformidler og folkeopplyser.
Forskjellene er tydelige og de er
konsistente i de tre nordiske landene, selv
om de ikke er dramatiske. Men her må vi
også ta i betraktning at de bibliotekarutdannede fremdeles har en dominerende
stilling på feltet og bibliotekarverdiene
dermed må antas å prege alle ansatte.
Men hva vil skje om den utviklingen mot
i stadig økende grad å ansette folk med
annen fagutdanning fortsetter? Er
fagutdanning avgjørende for å unngå
svekkelse av det verdigrunnlaget som
fremdeles er det som først gir bibliotekene legitimitet – det som er bibliotekenes kvalitet? Bør statistikken over
bibliotekansattes utdanningsbakgrunn
– tall som ville ha skapt krigsoverskrifter
om de vært skolen det dreide seg om
– skape bekymring også på bibliotekfeltet?
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– det ble gratis
i Drammen
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KOMMUNESAMMENSLÅING

Hva skjer når bibliotekene
i tidligere kommuner i en
sammenslått kommune hadde
forskjellig praksis for bruker
betaling for arrangementer?
Da kan man fortsette som før
– eller harmonisere. Det siste
skjedde i Drammen, som 1.
januar 2020 ble slått sammen
med Svelvik og Nedre Eiker.

ODD LETNES
redaktør

– De gamle kommunene hadde ulik
praksis når det gjaldt å ta betaling for
arrangement i bibliotekene, forteller
virksomhetsleder ved Drammensbiblioteket, Jørgen Hovde. – Ved Drammensbiblioteket og Svelvik bibliotek var alt gratis,
mens i Nedre Eiker ble det på enkelte
arrangementer tatt inngangspenger på
egenproduserte arrangementer og av
bibliotekets samarbeidspartnere, men
flertallet av arrangementer var likevel gratis.
Man kan tenke seg to måter å foreta
en slik harmonisering, forteller Hovde.
Enten administrativt eller politisk. Hos
oss ble det det en politisk prosess, hvor
rådmannen ønsket et innspill til
behandling i kommunestyret.
Jørgen Hovde og de to avdelingslederne ved Drammensbiblioteket,
Monica Nyhus (voksenavd.) og Katrine
Kirkeby Arnold (barne- og
ungdomsavd.), begynte da runden
med å lage et dokument til rådmannen
for å skissere ulike modeller.
– Vi involverte også de ansatte og endte
opp med fire ulike forslag til rådmannen,
som kommunestyret så kunnet stemme
over, sier Hovde og redegjør for de ulike
modellene (se egen boks).
Kvalitet. Kommunestyret
vedtok at alle arrangementer
på biblioteket skal være gratis,
men vi garanterer at tilbudet
ikke skal bli dårligere av den
grunn, er Katrine Kirkeby
Arnold, Jørgen Hovde og
Monica Nyhus enige om.

Flertall for gratis

– Vi er glade for at vi nå har en felles
praksis for de tre tidligere selvstendige
kommunene. Det er viktig å ha en slik
harmonisering forankret i kommunens
ledelse, så slipper man å finne opp
kruttet for enhver ny anledning.
– Men ville det ikke ha vært bra
med et økonomisk tilskudd i form av
billettinntekter?

I BIBLIOTEK

– Nå er vilkårene like for alle, enten
man er fattig eller rik. Det stiller krav
til oss i bibliotekene om å prioritere
arrangementer og bruke pengene
fornuftig, slik vi må gjøre med for
eksempel mediebudsjettene. Målet er
at dette på ingen måte skal forringe
tilbudet av arrangementer på bibliotekene, sier Jørgen Hovde.

ALTERNATIVE FORSLAG
1. Det åpnes ikke for å ta betalt på
bibliotekets egenproduserte
arrangementer, men eksterne
samarbeidspartnere kan ta betalt.
• Hovedargumentet her er at
bibliotekets arrangementer alltid
skal være gratis for publikum.
Samtidig utelukkes ikke samarbeid med eksterne arrangører
som har krav til inntjening.
2. Det åpnes ikke for å ta betalt på
barnearrangementer, verken fra
biblioteket eller samarbeidspartnerne, men for å ta betalt på
arrangementer for voksne.
• Hovedargumentet her er å ta
hensyn til demografien og levekårene til barn og barnefamilier.
3. Det åpnes ikke for å ta betalt på
noen av bibliotekets arrangementer, verken fra biblioteket eller
samarbeidspartnere.
• Hovedargumentet er at alle
arrangementer bør være gratis,
slik at privatøkonomi ikke betyr
noe for deltakelse.
4. Det åpnes for at biblioteket og
bibliotekets samarbeidspartnere
kan ta inngangspenger for
arrangementer.
• Her argumenteres det for at
biblioteket står fritt til å kunne ta
betaling, da dette vil kunne gi
større valgfrihet og mangfold av
arrangementer.
– Alternativ 4 ble fremmet av
rådmannen,
– Alternativ 2 ble fremmet av MDG
– Alterantiv 3 ble fremmet av H og
AP og ble stående som vedtak.
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– et bilag til Bok og Bibliotek

i haust har vi fått sjå mange døme på at bibliotek er

politikk. I samband med statsbudsjettet var vi i NBF-leiinga innom 5 stortingskomitéar, som alle hadde noko med
bibliotek å gjera. Bibliotek er kultur, kommuneøkonomi,
kommunikasjon og digitalisering, helse og ikkje minst
utdanning. Det er politikk. Mykje av aktiviteten vår er
heimla i lover og reglar. Det er politikk. Ingen bibliotek får
gjort jobben sin utan ressursar, det vil seie pengar. Det vil
seie politikk.

Foto: Norsk Bibliotekforening

Bibliotek = politikk
«Ingen kommer undan politiken för att man är
servil och snäll» song Marie Bergman i 1976. Det var
sant då, og det er framleis sant.
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under ein kultursjef eller ein kommunalsjef, under ein avdelingsleiar på skulen eller under ein universitetsdirektør.
Her skal vi følgje linja: forhalde oss til dei ressursane vi
blir tildelt, kutte med minst mogleg skade for brukarane
og tilsette og utvikle innanfor rammer andre har vedteke.
Er det noko denne hausten har vist, er det at kommune-Noreg er variert. Somme kommunar har gjort vedtak
om nye bibliotek- og kulturbygg og satsar skikkeleg. Oslo
har endeleg fått opna Deichman Bjørvika med heilt vanvittige besøkstal trass covid-19. Mens Tromsø og Stavanger opplever framlegg til store kutt! Alt dette er politikk.
Det er inga naturlov som seier at biblioteket skal kuttast
like mykje som andre – eller meir enn andre som nokre
døme viser.
Det er i ein slik budsjetthaust at alliansebygginga viser
seg viktig. Det er så mange døme på kva biblioteket kan
bidra med i lokalsamfunnet, både internt i kommunen
og for meir eksterne aktørar. Vi stiller med lokale for lag
og organisasjonar, vi samarbeider med helsetenestene og
skulane, vi arrangerer saman med bokhandlaren, vi har
lesestunder for barnehagane, lesestimulering for skulane – ikkje noko av dette kjem av seg sjølv. Det kjem av
kompetente bibliotek med tilstrekkelege ressursar.
Vi må sjølvsagt innrømme at ingen døyr dersom
biblioteket må kutte litt. Men norske kommunar er faktisk
ikkje på det nivået. Bibliotektenesta er utruleg billig med
tanke på all folkehelse, kunnskapsformidling, kulturopplevingar og innovasjon ho kan bidra med. Vi må hamre
inn at eit kutt i bibliotekbudsjettet monnar utruleg lite i
kommunebudsjettet, men får store konsekvensar for folk
som får ei mindre tilgjengeleg bibliotekteneste. Når du les
dette er det i budsjettinnspurten i dei fleste kommunane.
Ta kontakt med din politikar og støtt opp om folkebiblioteket og skulebiblioteka i kommunen!
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Intervju med Trond Minken

Aktivist? Javisst!
En biblioteklegende blir pensjonist, men det betyr ikke at han slutter å mene.
Trond Minken har altfor mye ild, opprør og idealisme i seg.
tekst og foto: Vidar Kvalshaug, NBF
– Jeg går inn i siste uka og vet ikke hvordan alt vil bli.
Jeg er fortsatt i aktiv modus, tenker mye på bibliotek, på hva som kan og bør gjøres. Og så har jeg jo et
vanvittig kontor der ting hoper seg opp, selv om jeg
fortvilet har prøvd å utnytte koronaen til rydding.
Det finnes to typer bibliotekarer – de som samler og
de som kasserer. Vi trenger kanskje flere av dem som
kasserer?
– Da Arne Hestenes sluttet i Dagbladet, gikk det
rykter om at det ble funnet en sykkel under papirene
hans?
– Haha. Når jeg blar gjennom alt, kommer det flashbacks. Jeg er i en prosess hvor jeg blir minnet om hva
jeg har vært borti. «Ja, fader, dette her … var vi inne
på allerede i 2005», kan jeg tenke. Skulle hatt 20 år til,
sier Trond Minken.
– Hva finner du?
– Påminnelser om at vi har vært på sporet tidlig, på
sporet av bibliotekets mulighet, rolle, karakter og
av nødvendigheten av å jobbe kunnskapsbasert. Må
innrømme at jeg blir overrasket over ting jeg sjøl har
skrevet, men en av sorgene jeg har, er at jeg ikke har
fått bearbeidet mer tankegods. Det har gått i hyrten
og styrten, multitasking. Mye har bare duppet på
overflaten.
Av og til har jeg vært innom studier og kjent hvor
givende det var å kunne fordype seg. Slik skulle jeg
gjerne hatt mer av, men det har sammenheng med
livet jeg har ført, for eksempel å pappa igjen i godt
voksen alder – og det har litt med min personlighet å
gjøre. Og det å være leder.
– Hvem har du våget å rekruttere?
– Siden jeg ikke har spesielt inngående kunnskap om
enkeltfelter; IT, skjønnlitt, you name it, har jeg ikke
vært redd for å rekruttere dem som er dyktigere enn
meg selv. Jeg har prøvd å utvikle meg selv som leder,
men møter min begrensning. Noe av det jeg har vært
mest fornøyd med, er de siste 14-15 årene hvor jeg har

vært her. Personalgruppa, sammensetningen, vi har
gjort hverandre gode, sier Trond Minken.
Og «her», det er Drammensbiblioteket, huset Papirbredden med kaffebaren Jovialen, hvor også Viken
fylkesbibilotek har hus.
– Drammensbiblioteket var en av grunnene til
at jeg søkte meg hit. Jeg var absolutt i støtet som
biblioteksjef på Lillhammer og opplevde ikke bare
en varm velkomst, men en by med gunstig størrelse
og sammensetning. Folk som Stig Sæterbakken som
skrev som han gjorde i en liten by – det bidro til å
løfte taket.
– Hvorfor hadde du det så travelt med å komme bort
fra Lillehammer?
– Jeg dro jo som fort jeg kunne som 18-åring – on the
hippie trail til India, til Goa. Det ble slik da en vertsfamilie trakk seg i USA.
– Til dopromantikkens hovedstad?
– Jeg dro jo ikke pga dop, men hasjen var faktisk
kommet til Lillehammer som en av de første småbyene. Kulturelt hadde jeg alltid interessert meg for
østen og subkulturer. Hobbiten sto på leseplanen,
Herman Hesse og Steppeulven. Ikke minst John
Barth og The sot-weed factor, tidlig postmodernisme.
Jeg sendte kun to brev hjem i løpet av det året og
levde helt i min verden.
– Oppnådde du en konsentrasjon?
– Ja, en konsentrasjon av inntrykk og erfaringer, så
jeg kom tilbake og begynte å studere sosialantropologi. Da hadde jeg vært politisk aktiv fra 14-årsalderen.
Først Unge Venstre, men de ble for bleike. I løpet av
dette året på reise fikk jeg et forsterket inntrykk av
urettferdighet og ble ble radikalisert etter brutale
møter med fattigdom. Særlig Afghanistan, det var
verre enn India. Jeg reiste langsomt. Tilvenningen
kom gradvis, så jeg fikk ikke sjokk, men ble innstilt på
at dette skal jeg jobbe mot. På vei hjem tenkte jeg at
jeg ikke skal fortsette å reise. Da hadde jeg allerede
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Aktivist? Javisst!

møtt mange som hadde fått uroen i seg, den kjente
jeg igjen fra sjøfolk. Så ved universitetet i Bergen
ble jeg ytterligere radikalisert, jeg ble jo m-l’er, men
reagerte mot de mest dogmatiske.
– Hva var du med på?
– Jeg hadde langt hår og gikk siden inn i militæret
bevisst. Jeg kunne nektet, men var ikke pasifist. Jeg
pendlet inn til Oslo på perm og fikk enda tettere
kontakt med m-l miljøet og var med på å okkupere
Sogn studentby.
– Den politiske aktivismen ble en motor for bibliotekaktivismen?
– Biblioteket lå jo i min bevissthet fra barndommen.
Gløden, den tok jeg med.
– Hvordan arter bibliotekaktivismen seg?
– Det kan sammenfattes i ett ord: Folkeopplysning. At folk flest er godt orientert. Sånn sett var
jeg fornøyd med nasjonalbibliotekaren og hans tale i
oktober.
Etter bibliotekutdanning fikk Trond Minken

prøvd seg litt i fjernsynsarkivet, men endte opp som
bibliotekar i Trondheim og ved Norges geologiske undersøkelse og fortsatte å jobbe i Radio RV på fritiden,
uten å være politisk aktiv.
Bibliotekforeningen i Sør-Trøndelag og miljøet
der dro ham inn. Blant høydepunktene var årlige
seminarer på fjellstua Kongsvoll og Minken mener å
huske at det allerede den gang handlet om det vi har
til felles i bibliotekvesenet på tvers av sektorer.
– Jeg begynte på bibliotekskolen for å forene
interessen for samfunnsfag med formidling. Det var
ikke skjønnlitteraturen og folkebiblioteket som interesserte meg mest i utgangspunktet. Frem til viss alder
hadde jeg tenkt ikke skulle ha barn fordi jeg var oppriktig bekymret for krigsfare og miljøkatastrofer. Du
vet, jeg hadde nok vært med på Mardølaaksjonen hvis
hadde fått lov av mor og far. Men Altaaksjonen, dit
sendte vi folk fra bibliotekhøyskolen, men jeg måtte
være hjemme og være lokal talsperson. Så skjønte jeg
at jeg ville ha barn og familie, var på leit, traff islandsk
dame som ting klaffa godt med, flyttet sammen og
fikk barn i kollektivet der vi bodde. Fra 1983 og til desember 1999, ble kollektivet på Ila i Trondheimveldig
viktig for meg. Der la jeg ned mye av min idealisme.
Jeg opplever at jeg har levd flere liv.

Bibliotekene i Norge har
kommet litt på offensiven,
også sammenlignet med
dansker og finner.
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Intervju med Trond Minken

– Hvordan ble du NBF-leder?
– Jeg ble hentet inn av Lars Hansen Juvik som nestleder i 1988 og tok over som leder i 1990. Jeg både
tenkte og sa til min samboer at «dette er to nummer
for stort for meg». Parallelt røyk forholdet vårt. Det
var økonomiske trangt, jeg pendlet en del til Oslo.
Enden på visa ble at jeg i det lederskapet gikk på en
smell på hjemmebane og det var utrolig krevende
år. Mange sier at det tar ett år å komme seg, for meg
tok det minst to år å samle meg som menneske. Jeg
satt i et NBF som måtte reformeres. Organisasjonen

Det kan sammenfattes i ett ord:
Folkeopplysning.
At folk flest er godt orientert

var litt satt og ikke tydelig nok. For å bli en kraft i
offentligheten, trengtes større trykk. Organisasjonen
krevde også opprustning. Det var mange småkonger
og det måtte tas oppgjør med et patriarkalsk bibliotekvesen. Egentlig var det ikke noe miljø for å utvikle
bibliotekpolitikk.
– Hvorfor har du aldri vært redd for å si fra?
– Fordi jeg aldri har vært redd for autoriteter. Tvert
imot. Jeg har heller vært litt anarkistisk hele veien,
jeg pendlet jo mellom anarkismen og sufismen i sin
tid og var også obsternasig innad i ml-bevegelsen.
Mest av alt oppriktig engasjert.
– Du fikk jo kulturminister Trine Skei Grande til å
Grine under en bibliotekdebatt under Litteraturfestivalen på Lillehammer?
Hun reagerte på mine innledende ord, men unnlot
å svare på spørsmålet, som var hovedsaken. «Hvor
ble det av bibliotekmilliarden». Jeg hadde innledet
med et pek til rike kommuner, som hun hengte seg
opp i. Hun bare: «Kom ikke her og si at alt er så greit i
Oslo». Jeg opplevde det som uproft av henne å ta det
personlig.
– Har du opplevd slik før?
– Jeg forsøker legge stor vekt på saklighet. Jeg søker
ikke konfrontasjon. Jeg må si fra om noe som er ubehagelig og skaper reaksjoner. Det tar jeg ansvar for,
men her ved Drammensbiblioteket var jo jeg brobygger og diplomat. Jeg har holdt inne med egne følelser
og reaksjoner i mange sammenhenger. Men er jo ikke
fremmed for at andre opplever annerledes.

– Blir det Lillehammer igjen – du er gift med Birgithe
Schumann-Olsen som blir ny biblioteksjef der?
– Planen er å ta et halvt år om gangen. Mange faktorer
spiller inn. Jeg er lillehamring og har uansett annet
forhold til Lillehammer enn Drammen. I perioden jeg
har vært fylkesbiblioteksjef, har jeg tenkt: «Å, vi skulle
tatt den debatten i Oppland, forsterket Lillehammer,
samarbeidet over Mjøsa» og så videre. Jeg har savnet
det operative. Nå må jeg bare passe meg. Birgitte er
jo en sterk person, jeg kan ikke overstyre henne, men
kjenner at jeg brenner for at det skal skje spennende
ting. Men jeg må bare innfinne meg med min nye
posisjon. Hvis jeg drar tilbake til Lillehammer, er det
som pensjonist.
– Hvordan beskriver du nå-situasjonen i biblioteksektoren?
– Jeg er enig med Aslak Sira Myhre om at det er mye
positivt å peke på. Tenk på Deichman-avdelingene.
Bibliotekene i Norge har kommet litt på offensiven,
også sammenlignet med dansker og finner. Samtidig
ser jeg at mange sliter med kommuneøkonomi, det er
små enheter. Å være opp til øra travle med hverdagens
gjøremål, fører til lite utviklingsarbeid og det er usynlighet, manglende forståelse for bibliotekets funksjon
og potensial mange steder.
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Meir frå den skrivande bibliotekar
I alle år har ho funne bøker
for andre. Etter at ho blei
pensjonist, starta ei ny tid for
Marit Olaisen.

I desse dagar kjem ho ut med si andre
skjønnlitterære bok, novellesamlinga
«Åleine», men det starta med «Inn i
løynde rom» i 2019 og kva rom var det?
Biblioteket, sjølvsagt.
– Jeg husker at søsteren min og jeg
måtte vaske opp annenhver dag. Da hadde
jeg en bok liggende på bordet slik at jeg
kunne lese mens jeg vasket opp, sa Marit
Olaisen til avisa Hadeland da boka kom
ut.
– Jeg satt ofte i sofaen med en bok i
fanget, helt til mamma sa jeg måtte komme meg ut.
Kanskje kjenner du lukta av folkebibliotek allereie i omtalen?

«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.»

Marit Olaisen (f. 1946) er frå Jørpeland i Ryfylke, har gått på Statens
Bibliotekhøgskole og studert Folkloristikk og Nordisk språk og litteratur. Ho har
arbeidd ved Stavanger bibliotek, ved Kolding bibliotek i Danmark, og ved Rana
bibliotek. Dei siste førti åra har ho budd på Hadeland, der ho arbeidde ved Gran
bibliotek, Jevnaker bibliotek, Lunner bibliotek, og ved Roa videregående skole. Frå
før har ho skrive «Lunner bibliotek 1911–2011. Hundre års historie».
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Vil du låne instagram?

Vil du låne instagram?
Nå yrer det igjen av liv på bibliotekene rundt i landet.
Vil dere låne Norsk Bibliotekforenings insagramkonto for en
ukes tid og fortelle om det dere driver med?
Ta kontakt på vk@norskbibliotekforening.no
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Småsaker

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Får nytt bibliotek i 2023
Biblioteket i Steinkjer i Trøndelag jubler. Kommunestyret har
gjort det endelige vedtaket om å bygge kulturhuset Weidemannbygget (oppkalt etter kunstneren Jakob Weidemann)
og der får folkebiblioteket sitt naturlige tilholdssted. Saken
har vært diskutert lenge med forskjellig form og prislapp, men
Steinkjer bibliotek skriver selv at bygget er ferdig i 2023.

Maison
Interiør
MAISON Interiør er bladet for alle som er interessert i vakre
hjem. MAISON ønsker å gi leseren både inspirasjon til en stil
du kan skape selv og gir nyttige tips når det gjelder interiør og
innredning.
Magasinet gir utfyllende informasjon om du har planer om
nybygg, oppussing eller bare ønsker å drømme deg bort. Her
finner leseren inspirasjon til egen innredning i reportasjer om
hjem med personlighet og delikat stil. I MAISON Interiør kan
leseren bli med på besøk til mennesker med utpreget sans
for estetikk, og som legger sjelen i hjemmet sitt. Her er boliger
gjerne innreder i en frodig miks med kontinentalt preg, kunst
og interiør.
I hvert magasin finner leseren nyheter, boligreportasjer, profiler, intervjuer med designere og stilskapere, og temasider til
nytte og inspirasjon.
Målgruppen er urbane kvinner 40+ med hus-stands-inntekt
over gjennomsnittet, og som er opptatt av det aller beste.
MAISON Interiør har et stort antall følgere på både instagram
og facebook. Magasinet finnes både på papir og Ipad.
Bladet utgis 9 ganger i året.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne
abonnement, enten via NBTF Interaktiv eller ved å sende oss
en e-post.
Jobber du i bibliotek og er biblioteket ditt av en eller annen
grunn ikke kunde hos oss?
Det kan du enkelt gjøre noe med. Send oss en e-post, eller
ring oss, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere
tidsskrifthverdag!
Telefon: 23 24 34 30
E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no
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Kutter i Tromsø i jubileumsåret
I 2021 er det 150 år siden Tromsø bibliotek ble grunnlagt. I
dette store jubileumsåret har biblioteket fått et varsel om
betydelig kutt av budsjettet. Allerede i 2020 har vi måttet
kutte 7,5% av bibliotekbudsjettet midt i året. Neste år ligger
det an til å bli enda større. Dette er en alvorlig situasjon, som
vil komme til å få konsekvenser for tjenestene til bibliotekbrukerne. Hvis disse kuttforslagene vedtas vil det kunne bety
nedleggelse av tjenester, stenging av bydelsfilialer, reduserte
åpningstider og oppsigelser av ansatte. Da blir innkjøpsstopp
og årelange ventelister på populære bøker bare bagateller i
forhold. Et kutt i bibliotektilbudet vil svekke tjenester spesielt
til barn og unge, skriver Silje Johannessen fra Bibliotekarforbundet og Tove Nilssen fra Fagforbundet i et innlegg på
nordnorskdebatt.no.

Det ble gratis i Drammen
Hva gjør man når biblioteker med forskjellig praksis befinner
seg i en ny storkommune? I Drammen er det nå vedtatt at
arrangementer ved bibliotekene er gratis.
- De gamle kommunene hadde ulik praksis når deg gjaldt å ta
betaling for arrangement i bibliotekene. - Ved Drammensbiblioteket og Svelvik bibliotek var alt gratis, mens i Nedre Eiker
ble det på enkelte arrangementer tatt inngangspenger på
egenproduserte arrangementer og av bibliotekets samarbeidspartnere, men flertallet av arrangementer var likevel
gratis, forteller virksomhetsleder ved Drammensbiblioteket,
Jørgen Hovde til Bok og Bibliotek.

JAKTEN PÅ JULEFORTELLINGEN

I BIBLIOTEK

Jakten på julefortellingen
– formidling i bibliotekene i førjulstida
Senhøstes 2019 reiste jeg på
en miniturne i Østfolds folke
bibliotek for å fortelle om
julelitteratur. Målet var å gi et
voksent publikum en kåserende
oversikt over hva som er
skrevet om jul opp gjennom
årene. Det var også et viktig
mål å underholde og skape litt
julestemning over kaffe
koppene. Jeg kalte foredraget
«Jakten på julefortellingen».

MONA EKELUND
seniorrådgiver, Viken fylkesbibliotek

I

deen til juleturneen kom da jeg
sammenlignet norske folkebiblioteks
programtilbud fra oktober til jul med
kulturtilbudene fra musikk- og teaterbransjen for samme tidsrom. Det er en
vesensforskjell mellom bibliotekenes
programtilbud i førjulstida og tilbudene
fra de øvrige kulturaktørene. Hvor bevisst
er denne forskjellen fra vår side?  
Musikkbransjen selger billetter til
julekonserter med alt fra Bach og

korsang til nye juleklassikere og julepop.
Det er knapt en kjent artist som ikke er
på veien med sin julekonsert der
repertoaret handler bare om jul. Teatre
setter opp juleteater; «Reisen til julestjernen» og «Putti, plutti Pott» m.m. Dette
er julefortellinger fra scenen
som går som familieforestillinger
gjennom generasjoner.  
Hvorfor kommer folk igjen år etter
år for å oppleve det som kan virke både
sentimentalt og repeterende? Kulturtilbudet i førjulstida er sjelden banebrytende kunst. Kanskje er det hemmeligheten. Folk ønsker noe lett i
adventstiden, gjerne «feel-good», noe
som gir julestemning. Alle har et
forhold til jul, med barndomsminner,
tradisjoner og stemninger. Minner og
tradisjoner bekreftes og forsterkes av kulturopplevelser.   
Mens kirker og kulturhus fylles opp
med lys, musikk, sang og opplesninger, tilbyr bibliotekene bøker om jul til
utlån. Vi svarer ikke helt på publikums
ønsker om arrangement med julestemning. Bibliotekene har i førjulstiden
omtrent samme type program som ellers
når det gjelder arrangementer for voksne.

Det som heter litterær julelunsj viser seg
å være bokprat om høstens bøker, det
som heter adventskaffe med noe attåt, er
bibliotekarer som presenterer utvalgte
favoritter, bøker som ikke har noe med
jul å gjøre. Se for deg at musikkbransjen
gjør det samme: Annonser med overskrift
«Julekonsert» viser seg å være for eksempel «De nyeste 10 låtene fra artist XXX»,
et repertoar med nye låter, men ikke en
eneste julesang!
Vi kan utnytte vårt potensiale bedre.
Vi kan også tilby publikum julestemning via arrangementer. Det er mye i
hyller, i magasiner og på nett, alt fra
juleevangeliet til legender, julekrim, juledikt, bygdefortellinger,
tegneserier, gamle julehefter og helt nye
julehefter. Vår kulturs historie om
julefortellingen er en egen fortelling.
Den fortellingen er både underholdende
og spennende. Min erfaring fra i fjor var
at publikum liker den fortellingen.  
Siden koronaen har forhindret en ny
turne i år, har vi i Viken laget en førjulskalender. Målgruppen er bibliotekarer.
Bak hver luke blir det stoff om julelitteratur.  Det er vanskelig å rekke å videreformidle mye av dette i år. Men planlegg
gjerne for neste år allerede, det er nå det
er juleinspirasjon i lufta.  Fra 23.
nov og ca 14 dager framover kan du via
våre nettsider åpne en luke hver dag. Her
er tips til hvordan ditt bibliotek kan
fortelle fortellingen om julelitteraturen.  

I
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PORTRETTET I Berit Rødstøl

Bøkene ble
vingene ut
i verden
Da Berit Rødstøl var liten, var biblioteket der
moren jobbet vinduet mot verden. Der lærte
unge Berit om alt som ikke fantes i det lille
bygdesamfunnet. Nå har hun skrevet en roman
om et bygdesamfunn så trangt og dømmesykt
at det nesten kveler hovedpersonen.

NINA KRAFT
journalist
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Berit Rødstøl I PORTRETTET

I
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PORTRETTET I Berit Rødstøl

D

a romanpersonen Stine var barn,
skjedde det noe forferdelig. Og
faren hennes var implisert. Denne
hendelsen brøt ned familien hennes, og
forvandlet det trygge oppvekstmiljøet til
et fiendtlig territorium. Som voksen
reiser Stine til Oslo, blir journalist og får
samboer, men hun får egentlig aldri
fotfeste i livet.
Etter begge foreldrenes død begynner en langsom legningsprosess. Hun
våger seg hjem igjen til småbruket. Hun
begynner å arbeide med jorda på
kirkegården, og hun får liv i det nedlagte bruket. Låven fylles igjen med små
lam. Hun går turer med hunden Pastor
(som betegnende nok betyr hyrde). Og
hun konfronterer og gjenopptar
kontakten med i hvert fall noen blant
bygdefolket.

Sorg og skyld

Romanen «Etter punktum» av Berit
Rødstøl er så overbevisende i sin
oppvekstskildring – i sin beskrivelse av
en liten gård i et lite samfunn, og av
sorgprosesser og skyldsproblematikk – at
jeg har litt sommerfugler i magen når
jeg skal treffe forfatteren. Men jeg vet jo
fra tidligere erfaring at de aller fleste
forfattere ikke ligner på forfattermyten
– eksentriske, nomadiske og gjerne
nevrotiske og forfyllede også.
Og ganske riktig: Berit Rødstøl lever
heller ikke opp til forfattermyten. Hun
har et åpent ansikt, et strålende smil,
mann og to sunne og friske barn – og
hun bor slett ikke på et loft i Paris, men
i Moss.
– Hvordan vil du formulere bokens
hovedtema?
– Den handler om hvordan det er å
stå på feil side i en ulykke, om sorg,
både den kollektive sorgen som ikke vil
gro, men også om hvordan Stine og
moren Ingrid takler sorgen så ulikt.
Skyld og det å arve en annens skyld, er
også et sentralt tema. Hva skal til for at
vi skader andre og kan vi forsvare det for
oss selv? I teksten utforsker jeg grensene
mellom godt og vondt, moral og
umoral.
Men alle som kjenner meg, vet jo at
akkurat dette har jeg ikke tatt fra eget
liv. Det er sånn i alt jeg skriver at jeg
plukker ting fra mange steder og
supplerer med hva man selv har opplevd, tilføyer hun.
– I boken er ikke datteren skyldig i noe
som helst, men bygdesamfunnet straffer
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henne uansett. Tror du på arvesynden,
enten i religiøs eller annen betydning?
– Nei. Og jeg er ikke religiøs. Men vi
kan føle skyld for noe som andre, for
eksempel et familiemedlem, har gjort.
Denne mekanismen ville jeg utforske.
En slik subjektiv skyldfølelse kan gå over
flere generasjoner. Se på barn og
barnebarn av SS-offiserer, hvor vanskelig
mange av dem fortsatt har det.

Kampen om skolen

Rødstøl forteller altså at hun opplevde
en lykkelig barndom uten noe sentralt
traume. Mye av det hun skildrer så
tilsynelatende innenifra og så livaktig i
den siste romanen sin, er hentet fra
research.
Både media og sosiale medier som
Facebook er en kilde hun har brukt i
researchen, opplyser hun. Der kan folk
henges ut på en måte som kan virke
skremmende ute av proporsjon med hva
de angivelig er skyldig i. Men det meste
finner hun i bygd og by i samtids-Norge, for eksempel fra lokalaviser.
Det har vært mange tilsvarende ulykker
som den som finner sted i boken
hennes, hvor hele familien til den antatt
skyldige er blitt trakassert.

Jeg gikk i femte
klasse og ville bare
bort og ut!

Dessuten har hun selv minner fra
barndommen – som hun har endevendt
og forstørret. For eksempel var kampen
om skolen på hjemstedet temmelig
bitter og ekstrem, husker hun.
– De to motpartene, de som ville
beholde den lille grendeskolen og de som
ville stenge den, påberopte seg begge å ha
den eneste moralske rett. Den andre
parten ble da moralsk skyldig, kanskje til
og med dårlige mennesker. Det gjaldt da
særlig de som ville beholde skolen, de
kunne være beinharde.
– Og du?
– Nei, jeg gikk i femte klasse, jeg, og
ville bare bort og ut! Det var topp å
begynne på en litt større skole litt lenger
borte. Men jeg lurte på hvorfor ingen
spurte meg!

Biblioteket og livet

– Du oppvokste på Verma i Romsdal på
åttitallet. Skal du tilbake og bosette deg
der igjen?
(latter) – Nei! Nei! Jeg flyttet derfra
da jeg var seksten og kunne ikke komme
meg fort nok av gårde. Jeg bodde i
Romsdal i to og et halvt år i voksen
alder og det var en fin tid, men jeg trives
i Moss og blir her.
Hun forteller at hun som sin
hovedperson vokste opp på en liten
gård, men hadde «en fin barndom».
Hun har jobbet lenge som kommunikasjonsmedarbeider i Moss kommune,
men snart skifter hun beite og blir
innholds-ansvarlig i bokkjeden Ark. Der
er hun kanskje mer på sin rette hylle, for
å si det sånn, for noe av det som var
med på å prege henne mest i barndommen var morens bibliotek.
– Biblioteket, ja! Det var viktig for
meg som barn, har alltid vært en stor del
i livet mitt. Som for så mange unge som
vokser opp i distriktene. Vi må ikke ta
bibliotekene for gitt. Vi må protestere
når politikerne bygger ned bibliotekene
våre. De går med minimal betjening
mange steder allerede, sier hun.
– De la ned bokbussen, som var så
viktig for så mange, meg også, og så la de
ned bokbåten Epos. Mamma drev den
bittelille filialen på Verma som endte
med å bli nedlagt, selvfølgelig. Der fikk
jeg spesialservice, fikk lese de nye bøkene
først. Men jeg fikk spesialservice på
folkebiblioteket i Åndalsnes også.
– Hvilke bøker var det som gjorde et
slikt voldsomt inntrykk?
– Jeg har aldri likt å skulle oppgi
favorittbøker, det har vært så mange.
Men jeg skal prøve. «Farvel Rune» av
Marit Kaldhol er en av de vakreste, men
også tristeste bøkene jeg har lest. Da jeg
var barn åpnet den opp for en ny
forståelse som jeg ikke helt greier å sette
ord på.
Jeg begynte å lese voksenbøker da jeg
var omtrent tolv. «Hulebjørnklanen» var
spennende, syntes jeg. Ja, det er ikke
akkurat sånne voksenbøker jeg leser nå,
men alt til sin tid. «Naiv Super» av
Erlend Loe leste jeg tidlig, og likte
veldig godt. Jeg nærmest flyttet inn i
universet hans. Men jeg vet ikke om jeg
hadde likt den i dag.
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Bibliotekbarn. Berit Rødstøl
«vokste opp» på biblioteket,
og har mye å takke det for.

Tviholder på boken

– Mange som studerer litteratur og har
det som yrke å analysere bøker, blir
blaserte, og leser ikke med hjerte og sjel
lenger...
– Jeg leser heldigvis like glupsk som
før. For det var jo gjennom bøkene at
den store verden kom inn i den lille
bygda vår.
Hun beskriver seg selv som alltid
søkende.
– Jeg tviholder ofte på de siste sidene
av en god bok, vil ikke komme ut av
dette universet. I natt lå jeg og leste den
siste av Knausgård, for et mesterverk!
«Morgenstjerne» er knakende god. Boken
er flettverk av historier, alt fra livets
trivialiteter til en stjerne som dukker opp
som en slags supernova – eller kanskje er
det dommedag. Det er faktisk første gang
jeg leser ham, for jeg har en motvilje mot
å lese den boken som «alle» leser for
tiden, den det er for mye buzz om.
Men TV-dokumentarer greier jeg
ikke å se på uten å analysere dem ihjel,
legger Rødstøl til – hun har studert
dokumentarfilm ved Høgskolen i
Lillehammer, og har blant annet laget
en rekke dokumentarfilmer for NRK.

– Hvorfor bli forfatter når du allerede
var journalist og dokumentarfilmskaper?
– Fordi journalistikken dreier seg om
fakta og en utvelgelse av virkeligheten.
Fiksjon betyr at du kan finne på alt selv.
Du kan fortelle den historien du ønsker
å fortelle. Da jeg var liten, skrev jeg ofte
om slutten på bøkene jeg leste. Jeg har
vært en historieforteller hele livet. Jeg
har alltid hatt en voldsom fantasi, sett
alle slags vesener i mørket og ute i
skogen.

Mamma for små lam

Barndommens småbruk ble avviklet
allerede da hun bodde hjemme, forteller
hun, for faren var ordfører for Senterpartiet i tolv år og hadde nok med det.
Men mye av lydene og luktene og
redskapene og hverdagsobservasjonene
kommer rett ut av barndommen
hennes, selv om den sentrale tragedien i
boken ikke gjør det.
Jeg spør om hun hadde en egen ku,
slik romanpersonen Stine hadde sin
Rosalind som hun går på slakterbilen
med mens den ser på Stine med
sørgmodige kuøyne.

– Ja, akkurat der er Stine og jeg like.
Jeg visste jo at dette måtte skje hver høst,
men jeg rømte allikevel til skogs hver
gang det var slakting eller når slaktebilen
kom. Mange av kopplammene som jeg
hadde gitt melk, ble så tamme at de
sprang etter meg som hunder. Hvert år
forsøkte jeg å få foreldrene mine til å
behold noen av lammene, helst alle. Men
jeg visste at vi ikke kunne det.
Hun viser frem omslaget på romanen om Stine. På baksiden stikker hodet
til et lite lam frem – det er et av kopplammene, de morløse lammene som
hun matet med flaske.
– Det er jeg som tok dette bildet.
Mannen min, Christian Fjeldbu, har
designet omslaget, forteller hun.
– Pappa var jeger, og jeg var med på
å pakke kjøtt. Jeg skrev ofte utenpå
pakkene, som for eksempel «Reidar fikk
en brå og brutal død». Jeg ga nemlig
elgene og reinsdyra navn for å gi
kjøttetere dårlig samvittighet. Jeg ble
vegetarianer tidlig. Om jeg er det
fremdeles? Nei, men jeg synes man
skal vite hva man spiser.
– Spiste dere lammene som du hadde
vært «mamma» for?
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– Nei, alle lammene fra gården ble
sendt av gårde til slakt, og så kjøpte vi
kjøtt i butikken som alle andre. Vi spiste
ikke dyr fra egen gård.

Voksenbøker fra ulike samfunn

Debutboken til Berit Rødstøl, «Himmelreisande» (2010), henter interessant
nok ikke handlingen fra landsbygda,
ikke engang fra Norge. Boken handler
om Sovjetunionens romeventyr på sent
femtitall. Det var den perioden da det så
ut til at Sovjet skulle vinne det uoffisielle romkappløpet, og amerikanerne
pent måtte sitte og se på mens russerne
skjøt det første levende vesenet ut i
rommet. Året var i 1957, og den lille
astronauten var en løshund som i
internasjonal presse ble kalt Laika.
I virkeligheten het den lille herreløse
tispen Kudruyanka, som betyr Lille
Krølle, og dyret led en langsom og
grusom død – hun brant langsomt opp i
den stadig hetere mini-cockpiten.
Rødstøl forteller at historien gjorde dypt
inntrykk på henne da hun var barn.
– Jeg ble fascinert over de store
– i hvert overfladisk sett – forskjellene
i miljøet hvor handlingen utspiller seg
mellom de to voksenromanene dine.
Hvorfor så ulike miljøer?
– Da jeg debuterte, hadde jeg ikke
lyst til å skrive den klassiske oppvekstromanen. Samtidig har jeg alltid hatt en
sterk fascinasjon for Laika, så jeg
begynte å skrive den historien, sier hun.
Først fikk hun det ikke til, tilføyer
hun, men så begynte hun å skrive
nynorsk, og da løsnet det. For selv om
hun mener nynorsk ligger litt nærmere
talemålet hennes, hadde hun alltid hatt
bokmål om hovedmål, på skolen og som
journalist.
– Måtte du bytte målform fordi du
«brukte opp» språket som journalist?
Journalistikk er jo en helt annen sjanger enn
skjønnlitteratur, mindre personlig, mer
markedstilpasset ofte – og man må produsere
fort, så det kan bli litt språklig flatt....
– Jeg tror det mest kom av at jeg
syntes universet med Laika passet best
på nynorsk. Alt løsnet da jeg skiftet
målform, jeg kan ikke forklare hvorfor.
Det er en subjektiv følelse. Jeg kjenner
flere forfattere som har hatt det slik.
Men jeg er ikke gift med nynorsk, og
kan ikke se bort fra at jeg kan skrive
bøker på bokmål også.
– Hvilken erfaring og hvilket kunnskapsgrunnlag hadde du da du ga deg i
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Ansvar. Berit Rødstøl mener at at bibliotekene har et ansvar for å anbefale noe annet enn bestselgere.

kast med en roman om Krustsjov-tiden i
Sovjetunionen?
– Jeg kan ikke russisk og har aldri
vært i Russland, men har alltid hatt en
sterk fascinasjon for landet. Og jeg
hadde lest de store russiske roman
forfatterne selvfølgelig, og jeg fant en
masse referanselitteratur om både
romfartsprogrammet og dagliglivet
i Sovjetunionen på den tiden.

Jeg kan ikke russisk
og har aldri vært
i Russland, men har
alltid hatt en sterk
fasinasjon for landet

Sovjetiske vinger

Det er nå hun begynner å fortelle om
vingene fra barndommen – som
sammen med biblioteket representerte
drømmen hun alltid hadde om å reise ut
og oppleve noe større enn hjembygda.
Det hadde seg sånn at Berits bestefar var
med i motstandskampen under krigen,
og en gang fikk bestefaren en gave av en
sovjetisk krigsfange – en treskulptur av
en fugl.
– Fuglen sto der oppe på kvisten i
alle år, og det var noe fantasieggende ved
den. Vingene sto ut sånn, sier hun og
sprer armene utover. – Jeg fikk aldri
spurt bestefar om bakgrunnen, for jeg

var for ung da han døde. Han var ikke
en person som snakket om slike ting,
men han hadde et stort hjerte.
– Jeg aner noen felles tema i de to
bøkene, som er veldig sårt: en sorg, en
følelse av at livet er brutalt og sårbart. Og
særlig hvor utsatte barn og dyr er. Selvdestruktivitet også. I begge bøkene er det et
barn som tror at den ene forelderen direkte
eller indirekte er skyld i den andres
forelderens død, særlig i «Himmel
reisande», selvfølgelig...
– Det er interessant at du ser dette,
men når jeg skriver prøver jeg å frigjøre
meg så mye som mulig fra tidligere
bøker. Jeg er inne i en flow, jeg skriver
og lever der og da kun i fortellingen jeg
arbeider med. Analysen får komme
etterpå. Dessuten er jeg ennå tidlig i
forfatterskapet, så vi får se hva som blir
fellesnevneren etter hvert.
– Sant nok. Og barneboken din,
«Frøppeldunk», er mye mer robust, mindre
sår. Den handler om en handlekraftig
jente som kjemper mot et vannkraftverk.
Du har jobbet en periode med informasjon
for Fremtiden i våre hender og Turistforeningen. Pluss at du har skrevet et skuespill
med miljøtema. Hva innen grønn politikk
er viktigst for deg?
– Alt. Miljøvern er den viktigste
saken i vår tid, det gjennomsyrer alt. Jeg
vokste opp ved siden av en elv som ble
lagt i rør, og jeg husker pappa hadde
klistemerke på bilen med «Vern Rauma
Ulvåa». Jeg var med på å starte Natur og
Ungdom i Rauma. Nå er datteren min,
hun er åtte år, styreleder i Miljøagentene
i Moss. Klimaet har endret seg i gal
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retning siden jeg vokste opp, stormene
er hyppigere, skredene går stadig
nærmere der folk bor og det blir stadig
varmere. Jeg skulle ønske at det var like
stor nasjonal og internasjonal handlingsvilje når det kom til klima, som det nå
er i kampen mot covid-19-viruset.
– Reagerte Hydro på at du kalte det
store stygge selskapet i barneboken din for
Pydro?
– Det tror jeg ikke de har lagt merke
til!

Flyktninger

– Du er også svært opptatt av Morialeiren, leser jeg på sosiale medier, har
du vært i de traktene selv?
– Ikke noe annet enn på Hellas-ferie.
Men jeg har et sterkt engasjement for
mennesker i nød, og jeg mener at vi alle
både kan og bør engasjere oss i flyktningkrisen. Alle har et ansvar. Jeg var
med i et engasjement mot palmeolje en
gang, og ikke lenge etterpå begynte et
stort selskap å endre sine produkter, og
fjernet palmeoljen. Slik kan vi påvirke
når det gjelder flyktningene også, mener
hun. – Det er vanskelig å forstille seg at

de lever under så forferdelige forhold
som de gjør i disse leirene 2020, hvilken
desperasjon de lever under. Jeg frykter
ettertidens blikk på vår manglende
moral og handling.
– Hvor mange flyktninger skal Norge ta?
– Oi! Mange flere enn i dag. Det er
plass nok over alt i landet vårt. Vi må
begynne å se dem som en ressurs – og
ikke glemme at nordmenn også måtte
flykte for noen generasjoner siden.
– Det hender flyktningen koster en del
også. Bør vi ikke se hvor mye det koster
først – eller er det et umoralsk spørsmål å
stille?
– Vi kan ikke snakke om kostnader
når det handler om å hjelpe mennesker
som er i nød. Det er vår fordømte plikt
både for menneskene som er i nød, men
også for mottakslandene som har endt
opp med de store flyktningeleirene.
Norge er et rikt land sammenlignet med
mange av de andre landene som tar i
mot flyktninger.
– Hva er du ellers opptatt av, ved siden
av miljø og flyktninger?
– Å dyrke egne grønnsaker i hagen.
Tomater og poteter, gulrøtter, squash,

mye urter. Jeg går tur i skogen neste
hver dag, og da har jeg med hunden
min, som mannen min har døpt Melvin
etter et band, men egentlig burde den
ha hett Kafka.
– Synes du at du har fått den oppmerksomhet rundt bøkene dine som de
fortjener?
– Nei, helt klart ikke. Jeg har fått to
anmeldelser for den siste, og det ble to
femmere – i Stavanger Aftenblad og
Romsdals budstikke. Det er ikke så verst
i en bokhøst hvor så mange etablerte
forfattere har skrevet så mange gode
bøker. Men veldig mange forfattere har
et problem når det nesten bare er
bestselgerne som løftes i bokhandlene
eller av media, og når den litterære
offentligheten ikke lenger er hva den
var. Jeg tenker at bibliotekene nå har et
enda større ansvar med å anbefale
forfattere som ikke blir så mye lest.

Berit Rødstøl går i bokhyllen:

– Les «Sara Stridsberg»

Sara Stridsberg er en av de aller
beste nordiske forfatterne vi
har. Jeg begynte å lese
Stridsberg da jeg var student
ved Skrivekunstakademiet og
ble slått i bakken av det
grenseløse og de råe
portrettene hun maner frem,
sier Berit Rødstøl.
– Romanen «Drømfakulteten» om den
amerikanske feministen Valeri Solana ble
en slags døråpner inn i litteraturen for
meg.
- Beskriv én bok de fleste bør lese, og
hvorfor?

– Bare en? Det er så mange bøker og
forfattere som fortjener flere lesere.
Novellesamlingen «Ho blei borte i
trappene» av Stein Versto har et helt
nydelig språk. Jeg måtte lese den flere
ganger. «Om dyr og syn» av Tormod
Haugland, som er en knakende god
roman av en særs dyktig forfatter. Og så
synes jeg det er alt for få anbefalinger for
barn, så da vil jeg trekke frem «Lykketanna» av Anja Dahle Øverbye. Hun er
en helspekket historieforteller og
illustratør som det blir spennende å følge
med på fremover.  
– Hvordan leser du: papir, nettbrett,
lydbok?
– Der er jeg veldig konservativ! Jeg
leser kun bøker på papir. Jeg har forsøkt
lydbøker, men blir for farget av fortellerstemmen til at det fungerer for meg. I

tillegg fryder jeg meg så mye over
språket at jeg må smake på ordene
og setningene flere ganger og da fungerer
det dårlig med en lydbok. Nettbrett har
jeg ikke testet ennå, men synes det
generelt er for mye skjerm og tekniske
dupeditter i livet.
– De fem beste bøkene i norges
historien?
– Oi, det var et spørsmål som gir
meg et stort ansvar. Jeg er i utgangspunktet ikke så glad i slike lister som
ofte er mannstunge, men for å nevne
noen: «Thomas F’s siste nedtegnelser til
almenheten» av Kjell Askildsen,
«Isslottet» av Tarjei Vesaas, «Sovjetistan»
av Erika Fatland og «Vente, Blinke» av
Gunhild Øyehaug.
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Grunnlovsbarna
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Eidsvollsbygningen. Dampskipet Skibladner. Smaragdgruver. Tog.
Barna kan bokstavelig talt krype og gå inn i historien i Eidsvoll
bibliotek.
HARALD VINGELSGAARD
journalist
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– «Grunnlovsbarna». Det er vår nye
barneavdeling, sier biblioteksjef Elisabeth Alnes.
Grunnlovsbarna gjenskaper på en
måte store deler av Eidsvolls viktigste
historie.
Slik er Grunnlovsbarna:
Eidsvollsbygningen, i hvert fall en
del av den, står foran den bakerste
veggen. Fasaden er en kopi av Eidsvollsbygningens fasade. Barna kan krype inn
i installasjonen og leke der. Det er til og
med flere etasjer, de mest vågale kan
klatre opp til taket i tredje etasje og se ut
over rommet. Ellers kan de se ut av
vinduene fra innsiden av bygningen.
Skibladner, populært kalt Mjøsas hvite
svane, har fått plass langs den ene veggen
til venstre når man kommer inn i rommet.
Skibladner er et dampskip, med skovlhjul,
en av verdens eldste hjuldampere som
fortsatt er i drift. Skipet seiler på Mjøsa og
legger til kai i Sundet i Eidsvoll om
sommeren. Barna kan stige om bord og
leke på dekk, eller sitte over skovlhjulet og
se seg omkring. Den gjeveste plassen er i
styrhuset, hvor de kan leke kaptein mens
de står og dreier på roret.

Smykkegruve

Smaragder. Smykker. Eidsvoll hadde en
av de svært få, om ikke den eneste,
smaragdgruva i Nord-Europa. Gruva i
barneavdelingen er laget med en fasade i
smykkefarger. Barna kan krype rett inn i
gruva, og der er det to rom inne i fjellet.
Tog. Grunnlovsbarna har også fått et
tog, et damplokomotiv. I toget kan
barna leke lokomotivfører, konduktør
eller passasjer. De kan reise ut i Norges
land eller videre ut i verden. Om bord
kan de finne noen bøker i vognene og
lese dem. Bøkene kan de låne med seg
hjem.
Toget spiller på det historiske faktum
at Norges første jernbane ble åpnet
mellom Kristiania og Eidsvoll i 1854.
Grunnlovsbarna åpnet i sommer.
– Helt fantastisk! Slik er Grunnlovsbarna blitt, synes biblioteksjef Alnes. De
besøkende er enige.
– Woow. Barna er begeistret for å
være her. Vi har fått så mange besøkende, at det har vært kø for å komme
inn i Grunnlovsbarna, sier hun og
snakker om begrensninger i disse
koronatider.
– Å, så fint det er blitt, sier mange av
de voksne. Vi har ikke hørt et eneste
negativt ord om Grunnlovsbarna.
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Historisk miljø. Dette er en del av Grunnlovsbarna med Eidsvollsbygningen og Skibladner. Ved
bordet sitter biblioteksjef Elisabeth Alnes sammen med Fanny Sandström Rødfoss. Elisabeth følger
med når Fannys datter Iris tegner. Fannys sønn Felix sitter på dekselet til skovlhjulet på Skibladner.

Da Bok og Bibliotek var på besøk,
møtte vi både foreldre og barn som
bekrefter dette. De syntes Grunnlovsbarna var helt topp. En mor tok med sin
fem år gamle sønn – nok en gang – til
Grunnlovsbarna, fordi han absolutt ville
til biblioteket når de besøkte besteforeldrene på Eidsvoll.

En vill ide

Eidsvoll bibliotek hadde et dårlig tilbud
til unger fra null til seks år, før de bygde

Grunnlovsbarna. Slik var det i mange år.
De aller minste trivdes ikke i biblioteket, de synes det var litt skummelt å
være blant de eldre ungene over 10 år.
Dette ville de som jobber i biblioteket
gjøre noe med.
– Det var for fire år siden. Jeg og
Tove satt og drakk kaffe i lunsjen. Da
fikk vi en vill ide, sier voksenbibliotekar
Fanny Sandström Rødfoss. Tove
Heranger er servicemedarbeider i
biblioteket.

Blikkfang. Eidsvollsbygningen er blikkfanget i installasjonen Grunnlovsbarna i Eidsvoll bibliotek.
Felix, som er sønnen til voksenbibliotekar Fanny, ser ut fra andre etasje.
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Bibliotektur. Her er Fanny Sandström Rødfoss sammen med sin datter Iris ved Skibladner i Eidsvoll
bibliotek.

De hadde sett at Fredericia bibliotek
i Danmark hadde gjenskapt et bymiljø i
miniatyr, med fasader, veiskilt og mye
mer, inne i sitt bibliotek.
– Noe lignende kan vi også lage, og
knytte det opp mot Eidsvolls historie,
spesielt Eidsvollsbygningen, sier hun. Det
tok ikke lang tid før de to hadde en skisse
på hvordan Grunnlovsbarna skulle bli.
Noen minutter senere var skissen klar.
– Eidsvollsbygningen måtte være
med. Under trappa vår var det mye rot,
og området der ble brukt som lager.
Den plassen kunne vi gjøre noe mer ut
av, syntes vi.
– Eidsvoll hadde gullgruve. Men det
passet bedre med en smaragdgruve som
ungene kan krype inn i under denne
trappa, sier Fanny.
Slik ble det. Grunnlovsbarna fikk
smaragdgruve under trappa.
– Skranken vår stod i rommet hvor
vi nå har laget Grunnlovsbarna – det var
dårlig utnyttelse av plassen. Vi ville ha
det mer åpent og frigjøre plassen ved å
flytte skranken, sier hun.
Det gjorde de.
Ideen ballet på seg. Det ene tok det
andre. Og til slutt lagde et profesjonelt
firma installasjonen «Grunnlovsbarna»
fiks ferdig, med Eidsvollsbygningen,
med Skibladner, med smaragdgruver, og
med tog inne i dette forholdsvis lille
rommet som er til sammen 50 kvadratmeter.

– Plassen er fantastisk godt utnyttet,
sier de. Inntil den ene veggen har de til
og med fått plass til benker som man
kan sitte på. Genial er også beliggenheten til Grunnlovsbarna, vegg i vegg med
en populær kafe.
Veggen mellom kafeen og biblioteket
har store vinduer og en glassdør.
Foreldrene sitter i kafeen, samtidig som
de har oversikt over barna som leker i
den nye barneavdelingen.
Biblioteket vil nå fram til de aller
minste med tanke på fremtiden.
– Har barna gode minner fra
biblioteket, er det større muligheter for
at de kommer tilbake som voksne.
-Vi ønsket at ungene skal kjenne
biblioteket på kroppen, et bibliotek som
de kan krype og klatre inn i, sier
biblioteksjef Elisabeth Alnes.
Grunnlovsbarna kostet over 700.000
kroner. Det ble en lang vei å gå for å

Smaragder. Her er smaragdgruvene under trappa
i Eidsvoll bibliotek. Odin Flyen Ofstad sitter
bakerst. Foran ser vi Felix og Iris, som er barna til
voksenbibliotekar Fanny Sandström Rødfoss.

komme i mål med prosjektet. Først fikk
Eidsvoll bibliotek 300.000 kroner i
støtte av Sparebankstiftelsen DNB.
Men det viste seg å være altfor lite,
da de kontaktet et firma som kunne lage
installasjonene. Eidsvoll kommune, som
eier biblioteket, ga derfor 300.000
kroner i tilskudd til prosjektet. Biblioteket har i tillegg omdisponert 100.000
kroner av sine penger. Dermed ble det
nok til Grunnlovsbarna.
Biblioteksjef Elisabeth Alnes fastslår
at de fikk kvalitet for pengene.
– Grunnlovsbarna er laget solid, med
tanke på at den skal brukes i mange år
framover, sier hun.
Grunnlovsbarna er blitt et sted å
være, et sted å lære og et sted som kan gi
gode minner for livet, for de minste
barna på

EIDSVOLL BIBLIOTEK
• Eidsvoll bibliotek ligger midt i Eidsvoll sentrum. I første etasje har de
skranke, ungdomsavdeling og Grunnlovsbarna, som er beregnet på barn
mellom 0 og 6 år. I andre etasje har de voksenavdeling med studie
plasser. I kjelleren er det lager, magasin og blant annet fotoarkiv.
• Biblioteket ligger vegg i vegg med en kafe og med Panorama kino.
Helsestasjonen er også i samme bygg.
• Biblioteket har sju ansatte.
• I 2029 feirer Eidsvoll bibliotek 200 år.
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LYRIKK I LOUISE GLÜCK

Louise Glück

Louise Glüc

Vespers
In your extended absence, you permit me
use of earth, anticipating
some return on investment. I must report
failure in my assignment, principally
regarding the tomato plants.
I think I should not be encouraged to grow
tomatoes. Or, if I am, you should withhold
the heavy rains, the cold nights that come
so often here, while other regions get
twelve weeks of summer. All this
belongs to you: on the other hand,
I planted the seeds, I watched the first shoots
like wings tearing the soil, and it was my heart
broken by the blight, the black spot so quickly
multiplying in the rows. I doubt
you have a heart, in our understanding of
that term. You who do not discriminate
between the dead and the living, who are, in consequence,
immune to foreshadowing, you may not know
how much terror we bear, the spotted leaf,
the red leaves of the maple falling
even in August, in early darkness: I am responsible
for these vines.
– Louise Glück, “Vespers”
[“In your extended absence, you permit me”],
The Wild Iris, The Ecco Press, 1992.
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LOUISE GLÜCK I LYRIKK

ck

Å hevne seg på omstendighetene
Diktet er analysert av
STEFAN ANDREAS STURE

I

år gikk Nobelprisen i litteratur til
den amerikanske poeten Louise
Glück [ˈglɪk]. Hun er født i 1943
og debuterte som lyriker i 1968 med
samlingen Firstborn. Hun har fått
mange høythengende litteraturpriser,
bl.a. Pulitzer-prisen for samlingen The
Wild Iris i 1993, og hun var Poet
Laureate 2003-2004. Nå har hun altså
også fått Nobelprisen, og uansett hva
man for øvrig måtte mene om komitéen
og prisen, så er det liten eller ingen tvil
om at den i år har gått til en verdig
kandidat med et betydelig forfatterskap.
Det er litt vanskelig å telle hvor mange
poeter som har fått prisen før, siden så
mange forfattere skriver i forskjellige
sjangre – men det er rundt tjue poeter,
kan vi vel si. Hun er den 16. kvinnen
som får prisen, og den andre kvinnelige
poeten. På norsk finnes en av samlingene hennes, Averno, oversatt av Per
Petterson i 2017.
Når man skal lese seg opp på Louise
Glück, kommer man fort over noen dramatiske biografiske fakta. Det dreier seg
om anoreksi og avbrutt utdanning i

oppveksten, psykoterapi – og hun har
mistet hjem og alle eiendeler i en brann.
Det er jo et åpent spørsmål om vi
trenger denne informasjonen for å lese
poesien hennes, men hun er også kjent
som en bekjennende poet, så helt
uviktig er det nok ikke. Louise Glück
forteller åpent og direkte om dette, og
mer til, i intervjuer. Samtidig er det jo
noe annet å fortelle fra livet sitt i
intervjuer, enn å skrive dikt. Hennes
førstepersonsdikt er nok mer personlige
enn de er direkte private. Men det er lett
å kjenne på denne spenningen i flere av
hennes dikt. Det er jo uansett ikke slik
at man må se bort fra informasjon man
har, når man leser dikt.
Louise Glück har også uttalt at hun
skriver dikt for å hevne seg på omstendighetene; tap, smerte og uflaks. Hun
skriver for å oppdage mening, og hun
vil at erfaringer skal bety noe. Når man
skaper noe ut av det, så har ikke
omstendighetene lengre overtaket.
Kanskje er det her man finner en god
innfallsvinkel til hennes poesi, og derfor
er den kanskje tidvis litt besk – om enn
hevnen er søt. Diktene hennes er ofte
konverserende og tilsynelatende formløse. Som i diktet «Vespers» (vesper på
norsk; aftensang), fra hennes mest

berømte samling The Wild Iris, som vi
skal se litt nærmere på. Det er lange og
kortere linjer, om hverandre, uten et
tydelig mønster. I denne bønnen veksles
det også mellom et direkte og nesten
hverdagslig språk, og et mer tilgjort,
stivt og tilgjort poetisk.
Siden tittelen tilsier at det er en
aftenbønn, kan vi vel anta at henvendelsen er til en guddom, som selv i sitt
fravær har forventninger til oss. Men
«jeg’et» her har mislyktes i oppdraget,
tomatplantene har blitt syke. Samtidig
vil hun ikke bære ansvaret alene,
forholdene har ikke blitt lagt til rette
– dessuten: «Alt dette / tilhører deg»,
innrømmes det. Så snur det, «men det
var jeg / som plantet frøene […] det var
mitt hjerte / som ble knust». Lidelsen er
min, og gudens overordna blikk snues
til en slags utilstrekkelighet. Gud er
«immun mot faretegn, og vet kanskje
ikke / hvor mye frykt vi bærer på». De
syke tomatplantene, løvet som faller, det
tidlige mørket – vår menneskelige frykt
er vår, og vår frykt alene. Vi bærer også
ansvaret alene, virker det som diktet
slutter med. Er gud med det skrevet inn
eller ut av diktet?
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Fra Eidsvold
til Mangfold
Demokrati, folkeopplysning
– og bibliotek.
ØIVIND FRISVOLD
Fagsenter for seniorer. OsloMet

Å

rets kritikerpris for sakprosa gikk
til en bok på nesten tusen sider
med tema politisk kommunikasjon fra 1814 til 1913. Med Komme til
orde viser Anders Johansen hvordan
mange befolkningsgrupper måtte
kjempe seg frem for å få innflytelse.
De første oppgjørene var blodige og
handlet om urimelige skatter, utnytting
og urettferdighet. Noen reiste helt til
kongen i København. Mange av
kampene førte ikke frem og straffene ble
strenge. Pionerer som Hans Nilsen
Hauge og Marcus Thrane ble fengslet og
utsatt for rene justismord.
For å si det med Johansen: Det var
ikke alle som lyktes med å «komme til
orde». Grunnloven sikret bøndene god
representasjon på Stortinget, men det
var embetsmennene og de skolerte som
førte ordet og bestemte. Det var de som
behersket det politiske språket,
omgangsformene og spillet. Bøndene
hadde adgang til bøker og bibliotek, og
John Neergaards «Ola-boka» fra 1830 ga
bøndene oppskrift på å vinne frem i
stortingsvalg. De skaffet seg kunnskap,
men var det nok? Mange av dem ble
sittende tause på Tinget og andre ble
52 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2020

Skarpt. Fra Wergelands Nordmandens Katechisme. Her holder bonden opp Grunnloven.
Teksten i bildet viser at Wergeland ikke sparer på kruttet.

BOKANMELDELSE I BOK

Mobilisering. Anders Johansen viser i sin bok, Komme til orde, at det var sterke motsetninger mellom bønder og embetsmenn. I maleriet Politiserende
bønder fra 1848 av Adolf Tidemand ser vi bønder som mobiliserer til kamp. Grunnloven av 1814 innførte ytringsfrihet, men det var ikke alle som fikk
ordet. Foto: Grew Wedels Plass Auksjoner

mest kjent for å vekke hånlig latter.
Ingen har skildret sin egen og bondestudent Brauts flaue usikkerhet mer
treffende enn Arne Garborg.

Hva mente Wergeland?

Selv om Johansen ikke skriver så mye
om bibliotek gir boken et nyttig
perspektiv på bibliotekhistorien. I det
gamle standardverket om Norske
folkeboksamlinger av Arne Kildal fra
1949 er det lett å la seg begeistre av en
bibliotekdirektørs optimistiske godvilje
for saken. Et eksempel er omtalen av
Wergeland, som blir en av de store

heltene i Kildals historie. Dikteren
sparte ikke på de fyndige slagordene.
Står de ikke som flagg og faner for
demokratiske samfunnsendringer?
Wergeland ønsket seg en opplyst, fri
mann og ingen «Mørkets træl». Bonden
skulle lytte kritisk til både prest og
dommer. «Friheden fordrer tænkende».
På sitt mest opprørske møter vi
dikteren i Nordmandens Katechisme.
Her viser bonden til Grunnloven og
sier: «Hør mig Despot! Jeg være vil Din
Pestilents mens jeg er til. For Norges
Lov i Dølens Haand skal briste dine
Slavers Baand».

Kunnskap er makt?

Johansen leser Wergelands fyndord med
datidens sterke talemåter som bakteppe.
Han ser Wergelands tvil, men konkluderer med at han, på tross av slagordene,
holdt seg til standssamfunnets gamle
skiller. Opplysning skulle sørge for at
bonden ikke «skulle bli misfornøyd med
sitt liv og kanskje ønske seg noe annet,
men at han i kraft av en ny indre
rikdom faktisk kunne finne seg enda
bedre til rette.» (s. 605).
Artikkelforfatteren arbeider med en
ny lærebok i norsk bibliotekhistorie.
I denne historien vil jeg, som Kildal,
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så gjerne se at Wergeland ikke «bare»
ville oppdra til resignasjon og dempet
misnøye. Men det må innrømmes:
Johansen har en relevant tilnærming til
fortiden. Bibliotekene bidro til å «holde
folket på plass». Men kunnskapsspredning lar seg ikke stoppe så lett. Mange
husmenn, arbeidere, fattigfolk og
kvinner startet sine store og små
klassereiser på biblioteket. Det har vi
fått vitnesbyrd om, fra den fattige
sunnmøringen Ivar Aasen og frem til
dagens norsk-somaliske Amal Aden.
Bibliotekene ble viktige for det norske
demokratiet, og i «min» historie blir
Wergeland, sammen med Eilert Sundt
og Haakon Nyhuus eksempler på sterke
enkeltpersoner som drev saken frem.

Folkeopplysning
– det levende ordet

Johansen spenner opp et stort lerret.
Han starter med de 37 nesten tause
bøndene på Eidsvoll, viser maktelitens
«dannede» arroganse og deres vilje til å
løse de store sakene gjennom rådslagning i lukkede nettverk. Sentralt står
også fremveksten av et variert organisasjonsliv med de store folketalernes
agiterende form, noe som banet vei for
Venstre og partipolitikken. Her var det
folkehøyskolenes frie pedagogikk og
troen på det levende ordet som vant
frem. Etter hvert er det flere som slipper
til, og Johansen følger langvarige
prosesser som til slutt ga stemmerett for
alle.
For å si det med Camilla Collett,
kvinnene brøt ut «Fra de stummes Lejr».
De laget lese- og diskusjonsforeninger,
mange av dem hadde egne bibliotek.
Slik fikk kvinnene stoff til foredrag og
debatter som igjen ga trening i å
formulere seg klart og tydelig. Johansen
får også med det første internasjonale
samiske landsmøtet i 1917.
Dette er norsk historie, men på en
ny måte. Johansen rekonstruer reglene
for det skiftende politiske spillet. Han
54 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2020

ikke bare går til kildene, men han lar
også de rike kildene komme til orde.
Det blir langt, og onde tunger har kalt
verket Rhetorica Voluminosa. Den veier
nesten to kilo, det er en tung bok, så
tung at du ikke kan gå til sengs med
den. Men det er absolutt verdt å gå til
bords både med bok og notatblokk. Det
rike kildemateriale gir innsikt og
muligheter til å vurdere forfatterens
rekonstruksjon av skiftende tiders
normer for politisk kommunikasjon.
Befriende er det også at Johansen ikke
sjenerer seg for å trekke paralleller fra
friske uttalelser på Wergelands tid til
dagens retoriske normer. Det er ikke er
så lenge siden en partileder markerte sin
politiske triumf med innstudert latter og
«magavrælet» «MORNA JENS»!
Det er heller ikke slik at alle politikere når frem med sine mer reflekterte
budskap. Et eksempel kunne være
tidligere statsminister Jagland som bare
fikk sarkastiske reaksjoner på sin
bildebruk.

Den lange veien

På lang sikt ble Wergelands agitasjon for
bibliotek effektiv. Eilert Sundt var ikke i
tvil om at «den politiske Bevægelse»
vakte «trangen til boglig oplysning». Her
viser han til de meldingene som ble
sendt inn fra styrene for allmuebibliotekene, som sa «at ikke før var Formandskabene dannede, før de paa
adskillige Steder hjalp til at faa
Almue-Bibliotheker istand». (I Kildal
1949, s. 99). I slutten av 1830-årene ble
bibliotekspørsmålet drøftet rundt om i
kommunene. Mange var redde for økte
utgifter, men det var stigende interesse
for saken.
Johansen viser hvordan de frivillige
organisasjonene kom til å bli de viktigste
arenaene for vår demokratiske utvikling.
Det tok tid å få makt, men det hjalp å
ha kunnskap. Det ble rom for mange
offentligheter, og folkeopplysning ble
forankret i hver av dem. Kunnskapen

kom ikke bare fra taler og foredrag. Like
viktig ble medlemsbladene og egne
bokutgivelser. Organisasjonene brukte
bibliotekene, og de hadde gjerne egne
boksamlinger i tillegg. Det frivillige
folkeopplysningsarbeidet er derfor en
viktig del av bibliotekhistorien. (jfr
kartleggingen som kom i boken Folkelig
kulturarbeid i 1958 og Geir Vestheims
dr.avhandling i 1997)
Komme til orde er en nyttig bok om
vår historie, men også om skiftende
normer og mentalitet som bibliotekene
har vært omgitt av. Johansens grep på
stoffet gir til og med interessante
perspektiver på hvem som får «komme
til orde» i vår tid. Boken kaster et
avslørende blikk inn i maktens narraktige og ofte brutale verden. Sammenlignet med mange av bokhøstens ferskvarer
er dette en bok med lang holdbarhet.
Med andre ord: en god investering i
kunnskap. Vi venter spent på en
fortsettelse om det neste hundreåret!
Omtalt bok:
Anders Johansen. Komme til orde.
Politisk kommunikasjon 1814-1913.
Universitetsforlaget 2019
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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:
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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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Lydboken
– nå finnes det alltid tid og sted
Et overblikk på lydbokens
historie og popularitet.
MICHELLE MEYER
studerer Bibliotek- og
informasjonsvitenskap
ved OsloMet
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L

enge før Gutenberg kom med sin
boktrykkerteknikk og gjorde bøker
til en mer allmenn gjenstand i
samfunnet, var muntlig litteratur den
vanligste måten å spre historier, eventyr
og sagn. Høytlesning, ofte fra Bibelen,
var gjerne det eneste møtet noen hadde
med skriftlig litteratur i løpet av et liv,
både før og etter Gutenberg. Også da
bøker og skriftlig litteratur ble mer
vanlig, fortsatte høytlesning å være
viktig både som underholdning og
opplæring.
På 1800-tallet ble skriftlig litteratur
svært populært da tilgang til bøker ble
billigere som følge av bedre og mer
effektiv trykkekunst, samt det at serialisering (å dele opp verket i mindre deler
som ble utgitt f.eks. månedlig) av et
litterært verk ble vanlig (Ho, 2017). I
England spredde den utbygde jernbanen
litteraturen lettere utover landet og både
middelklassen og arbeiderklassen ble i
stand til å lese i større grad enn før, på
grunn av obligatorisk skolegang i
England og Wales etter 1870 (Ho, 2017).
Denne populariteten for skriftlig
litteratur førte ikke til mindre interesse
for høytlesning, tvert imot; nå var det
mer å velge mellom. Viktorianske
foreldre leste gjerne bøker – spesielt
Bibelen – høyt for barna sine, og venner
samlet seg på torg og i parker og leste
høyt for hverandre, slik at også de som
ikke kunne lese, skulle få glede av
verket. Charles Dickens er kjent for sine
høytlesningsturneer der han dro rundt
og leste høyt fra sine egne verk (Ho,
2017).
Derfor er det kanskje ikke så
merkelig at en av de første bruksområdene Thomas Edison så for seg for
fonografen han fant opp i 1877, var at
den kunne bli brukt til å spille inn, og
lese opp, bøker. Det første som ble spilt
inn på Edisons fonograf, var Edisons
egen opplesning av Mary had a little
lamb. Edison selv ville at den nye
maskinen hans skulle «speak to blind
people without effort on their part»
(Rubery, 2011, s. 3) og en avis skrev at
blinde nå kunne lese innspilte bøker
med ørene (Rubery, 2011, s. 3).
Nesten 150 år senere har lydbøker
en plass i samfunnet som kanskje ikke
en gang Edison kunne ha forestilt seg,
og det er langt fra bare blinde som
benytter seg av de innspilte bøkene.
Bruken av lydbøker øker sterkt, ifølge
Publishers Association mer enn doblet
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Thomas Edison foran fonografen, som han fant opp i 1877.

(148%) lydbøker salget fra 2013 til
2018 (Joynson, 2018). Mens en
undersøkelse gjort i USA i 2019 viser at
11% av den voksne befolkningen hadde
hørt på en lydbok i løpet av de siste tolv
månedene i 2011, til at 20% hadde hørt
på en lydbok i løpet av de siste tolv
månedene i 2019 (Perrin, 2019). En
annen undersøkelse fra USA i 2019
viser at 50% av befolkningen over tolv
år har hørt på en lydbok, det var opp
6% fra 2018 (Audio Publishers Association, 2019, s. 1).
Hvordan skjedde dette? Selv med
menneskets nesten medfødte ønske om
å lytte, hvordan kan lydboken gå fra å
være tilnærmet ukjent til at det nå alltid
finnes tid og sted for den? I denne
artikkelen skal jeg gå gjennom noe av
lydbokens historie for å undersøke dette,
med fokus på noen av de ulike medieformatene i relasjon til utvikling,
spredning og popularitet.

Etter Edison – sylindere og plater
Lydbæreren på Thomas Edisons første
fonograf var en sylinder dekket med
tinnfolie. Sylinderen holdt ikke godt på

lyden og kunne ikke spilles av mange
ganger før den ble ødelagt. Den kunne
heller ikke tas av og senere monteres på
fonografen igjen. Som lydbærer var den
uegnet. Charles Sumner Tainter og
Chichester Bell videreutviklet Edisons
fonograf og laget en sylinder av kartong
dekket med voks, som lydbærer. Lydkvaliteten ble bedre og man kunne lage et
lydopptak, ta det av og siden montere
det på fonografen igjen for å spille av
lyden. Tainter og Bell kalte sitt apparat
en graphophone (Simonsen & Gjestland, 2019).
Det var på vokssylindere og en lånt
fonograf at Mark Twain prøvde å lese
inn The American Claimant i 1891, men
måtte gi tapt etter å ha lest inn 48
vokssylindere, med fire minutter lyd per
sylinder (Rubery, 2011, s. 5). Formatet
var ikke egnet til å lese inn lengere
tekster eller verk.
I motsetning til Edisons fonograf,
var Emile Berliners grammofon (oppfunnet i 1887) laget for å spille av et
analogt lydspor inngravert i en grammofonplate og ikke en sylinder. Plateformen gjorde det mulig å masseprodusere
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Emile Berliner og grammofonen, oppfunnet i 1887.

platene og det var den avgjørende
grunnen til at grammofonen regjerte
som lydformidler fra rundt 1915. Ordet
grammofon slo an i Europa, men i USA
blir ordet fonograf brukt på samme
apparat (Simonsen, 2020). Noe som kan
gjøre det vanskelig å forstå hva det er
snakk om, når man leser om en av de
første store suksessene for innspilte
bøker, Bubble Books, som kom på
plater, men ble spilt av på en fonograf/
grammofon.
Bubble Books kom først ut i 1917, i
USA, og var den første versjonen av ‘lytt
og les’ for barn. En bok med illustrerte
vers ble utgitt sammen med innspilte
fonografplater så barna kunne følge med
på versene som ble lest, lese og synge

selv og se på bildene samtidig. Det ble
en serie av bøker med innspillinger som
ble voldsomt populære og som i 1919
ble solgt i, blant annet, bokhandlere,
gavebutikker, lekebutikker og
musikkbutikker. I 1920 opplevde
Bubble Books en av de største salgskampanjene rettet mot bøker noensinne
– opp til det tidspunktet. Ikke bare ble
Bubble Books spilt av på radioen, de ble
også reklamert for på Bubble Books
lesetimer i bokhandlere og anbefalt av
barneskuespillere (Burkey, 2013, s. 8-9).
Det er mange i dag som har vokst opp
med ‘lytt og les’ bøker, der tekst,
høytlesning, bilder og musikk blir satt
sammen til en opplevelse, og det
fenomenet begynte med Bubble Books.

Med andre ord startet lydbøker og
populariteten rundt dem for omkring
hundre år siden.

Snakkende bøker

Tidlig i det tjuende århundret var det de
tekniske begrensningene ved medieformatet som holdt lydbøkene tilbake fra
større suksesser. På dette punktet var det
vanskelig, om ikke umulig, å spille inn
en et helt verk. Litterære verk ble lest
høyt direkte på radioen, fremfor å spille
dem inn og så spille av verkene på
radioen senere. Høytlesning til massene.
Charles Dickens sine verk var populære,
og Store forventinger var den første hele
boken som ble lest høyt på radioen, i en
serie (Cahill & Moore, 2017).
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Etter første verdenskrig kom mange
soldater hjem, enten blinde eller med
andre skader som gjorde at de ikke kunne
lese. Dette førte til et større behov for
lydbøker (Rubery, 2011, s. 5). The
Pratt-Smoot Act i 1931 i USA opprettet
National Library Service for the Blind
and Physically Handicapped som først
sørget for å spre blindeskrift-bøker til
forskjellige biblioteker og som i 1933
utviklet Talking Book sammen med
American Fundation for the Blind
(Burkey, 2013, s. 9). På 1930-tallet ble
også nye lydplater oppfunnet. Nå kunne
platene holde hvert fall tjue minutter
med lyd, noe som for første gang gjorde
det mulig å spille inn lengre tekster
(Rubery, 2011, s. 5). I 1934 ble de første
innlesningene i Talking Books programmet spilt inn. Blant annet deler av
Bibelen, Shakespeares skuespill og
sonetter og verk av Gladys Hasty Carroll,
Cora Jarrett og Rudyard Kipling for å
nevne noen (Rubery, 2011, s. 5).
I 1920-årene i Storbritannia begynte
Royal National Institute for the Blind
(RNIB) å prøve ut forskjellige formater
for snakkende bøker. De første bøkene
som RNIB spilte inn kom ut i 1935
og var Agatha Christies The Murder
of Roger Acroyd og Joseph Conrads
Thypoon (Rubery, 2011, s. 6).
Med LP-platen som kom på markedet i 1948 var medieformatet nådd et
punkt der lydbøker kunne bli produsert,
og siden spilt av i private hjem, lettere
enn noen gang før. Dette åpnet for nye
kommersielle muligheter og innspillingen av dikt, skuespill og andre litterære
verk ble mer enn bare noe staten tok på
seg for å hjelpe blinde. I 1952 ble
Caedmon Records opprettet, det første
forlaget som jobbet ene og alene med
innspilling av litteratur. Caedmon spilte
for det meste inn korte verk som dikt og
skuespill, og ikke større og uavkortede
litterære verk, da også den nye LP-platen hadde sine begrensninger som
lydbærer, nemlig muligheten til å kun
holde 45 minutter med lyd. Den første
utgivelsen deres var en LP-plate med
Dylan Thomas sine dikt og en julehistorie han hadde skrevet ved navn A Child’s
Christmas in Wales, lest inn av forfatteren selv. Den første LP-platen ble en av
Caedemons mest suksessfulle utgivelser
og startet lydbokindustrien i USA
(Audiobook, u.å., Burkey, 2013, s. 9-10,
Rubery, 2011, s. 8).
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På øret. Med kassettene og ikke
minst Walkman (som kom i 1979)
og kassettspillere i biler, ble både
musikk og snakkende bøker mobile
på en helt ny måte.

Lydkassettene tar av
og CD-ene tar over

I 1963 kom det neste store skrittet mot
populariteten lydboken innehar i dag;
lydkassetten ble oppfunnet. Kassettens
inntreden førte til LP-platens langsomme
fall og den gikk forbi LP-en i salg i 1983.
Med kassettene og ikke minst Walkman
(som kom i 1979) og kassettspillere i biler,
ble både musikk og snakkende bøker
mobile på en helt ny måte. Det gjorde det
mulig for folk som hadde tid til å lytte,
men ikke tid til å sitte stille med en bok i
hendene, å høre på bøker. De snakkende
bøkene ble svært populære blant pendlere,
og egne utleietjenester av kassetter, rettet
mot pendlere, dukket opp fra bedrifter
som Recorded Books og Books in Motion.
Bruken av lydbøker økte i 1970-årene
ettersom lydbøkene ble mer vanlig på
bibliotek, i bokhandlere og ved utleie via
postordre (Audio Publishers Association
[APA], u.å., Burkey, 2013, s. 12, Rubery,
2011, s. 8).
I 1984 fantes det elleve lydbokforlag
i USA. Alle var små, det største hadde to
hundre titler i katalogen, og mange av
de innspilte verkene var forkortet. De
fleste lydbøkene som ble solgt, ble solgt
via postordreabonnement eller til
bibliotek. En nyutvikling i 1984 gjorde

det mulig å spille inn dobbelt så mye
som før på en og samme kassett, og det
gav anledning til å spille inn verk i sin
helhet. Noe som sjeldent hadde skjedd
tidligere fordi medieformatet ikke
kunne holde større verk, uten å måtte
fylle en ryggsekk med LP-plater eller
kassetter. Dette hjalp markedet betraktelig og man kunne raskt se resultatet. I
september 1985 var det 21 forlag for
lydbøker (Audiobook, u.å., APA, u.å.).
Audio Publishers Association (APA)
ble grunnlagt i 1986. APA er en
organisasjon bestående av forlag som
ønsker å promotere lydbøker, og de
lager statistikk for industrien. Samtidig
begynte flere bokklubber å tilby
lydbøker til sine medlemmer og
lydbokforlagene begynte å gi ut religiøse
titler til kristne bokhandlere. I mai 1987
startet Publishers Weekly med en fast
spalte som dekket lydbokindustrien og
da året var omme ble det anslått at
lydbokindustrien hadde solgt for 200
millioner dollar. Publishers Weekly
utførte en undersøkelse som viste at
75% av de spurte bokhandlerne solgte
lydbøker på kassett. Innen august 1988
var det førti lydbokforlag i USA, det var
en firedobling av forlag på fire år
(Audiobook, u.å., APA, u.å.).
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I midten av 1990-årene tjente
lydbokindustrien 1,5 milliarder dollar i
året og i 1994 etablerte APA ordet
audiobook, lydbok, som den offisielle
standarden. Begrepet talking books,
snakkende bøker, forsvant helt. I 1996
opprettet APA Audie Awards, lydbokindustriens svar på Oscar-utdelingen, og
den første seremonien fant sted i
Chicago samme år (Audiobook, u.å.,
APA, u.å.). Lydboken som konsept
måtte nå tas på alvor i bokindustrien.
Lydboken var ikke lenger bare for blinde
og andre som hadde problemer med å
lese trykte bøker; den var for alle.
Mens overgangen fra LP til kassett
hadde ført med seg store forandringer
og gjort mye for lydbokindustrien og
muligheten til å nyte lydbøker, gikk
overgangen fra kassett til CD lydløst for
seg. CD-en ble oppfunnet i 1982 og
den første bærbare CD-spilleren kom på
markedet i 1984. Fire år senere gikk
CD-salget forbi salget av LP-er, mens
kassettene fungerte som lydbokformat
inn i det 21-århundret, før de sakte ble
byttet ut med CD-en på bibliotek og i
butikkhyller. I 2003-2004 tok CD-ene
over for kassettene som det foretrukne
lydbokformatet. CD-en nådde sin topp
bare fire år senere, før den digitale
lydboken begynte å ta over (Audiobook,
u.å., APA, u.å., Burkey, 2013, s. 12).

Lydboken når nye høyder
i den digitale tidsalder

I 1995 ble Audible.com opprettet, en
nettbutikk der man kunne kjøpe digitale
lydbøker som kunne lastes ned på
datamaskinen. To år senere kom Audible
med sin første digitale spiller og gjorde
det svært lett å få tak i og lytte til
lydbøker. Nå kunne de lastes rett ned på
spilleren. Apple kom med den første
iPoden i 2001 og æraen for MP3-filene
var i gang. Lydbøkene lot ikke vente på
seg, de emigrerte raskt til digitalt
format, og digitale spillere med ferdig
nedlastende bøker dukket opp i 2005. I
2009 gikk digitale nedlastninger forbi
CD-en som det mest populære lydbokformatet. Produksjonen av lydbøker
økte enormt, fra 7 200 utgivelser i 2011
til 16 309 utgivelser i 2012 (USA)
(Audiobook, u.å., APA, u.å., Burkey,
2013, s. 13).
Lydbøker er lettere tilgjengelig nå
enn noen gang før, via teknologi som
smarttelefoner og nettbrett, og muligheten til å koble opp disse til høyttalerne i

bilen eller smart-høyttalere hjemme
sørger for flere lyttere. Spesielt lytting i
bil er populært, 74% av lydbokbrukere i
USA hørte på lydbok i bilen i 2019. At
lydbøker nå er så enkelt å få tak i og
bruke er en av grunnene til at lydbøker
er en av få lesepraksiser som er på vei
oppover i popularitet, mens antall lesere
generelt er på vei ned. Dette betyr
likevel ikke at bruken av lydbøker er i
ferd med å gå forbi bruken av trykte
bøker. Mens 20% av den voksne
befolkningen i USA hadde hørt på en
lydbok i løpet av de siste tolv månedene
i 2019, hadde 65% lest en trykt bok og
25% hadde lest en e-bok (Audio
Publishers Association, 2019, s. 1,
Perrin, 2019, Rubery, 2011, s. 9).
Tjenester som Audible og strømmetjenester som Storytel og Fabel – i
Norge, 2020 – gjør det ekstremt lett å
høre på lydbøker, og begrensningene er
få. Med en smarttelefon, abonnement
hos en strømmetjeneste som Storytel og
tilgang til Internett har man mulighet til
å høre på tusenvis av bøker, og selv om
man mangler Internett der man er kan
man høre på bøker man allerede har
lastet ned på telefonen. I USA i 2018
ble det spilt inn omtrent femti tusen
lydbøker og salget ser ut til å stige med
20% årlig (Audiobook, u.å).
Vi har endelig nådd et punkt i
historien der teknologien virkelig støtter
bruken av lydbøker og gjør det svært
enkelt å få tak i og lytte, noe mange
åpenbart gjør. I Norge i 2017 hadde
strømmetjeneste Fabel, Storytel og Ebok
pluss 2 millioner lyttinger, året etter var
dette tallet 3,7 millioner (Den norske
forleggerforening, 2018, s. 6).

Tiden er nå
– stedet er hvor du vil

Etter å ha sett nærmere på noen av de
ulike medieformatene som lydboken har
brukt i løpet av dens historie, hva de ble
brukt til og deres popularitet kan jeg
ikke annet enn å hevde at lydboken
lenge har vært ønsket, men at manglende teknologi har gjort spredningen
vanskelig. Mennesket har alltid likt å
lytte, fra historiefortellinger rundt bålet,
til radioen og siden lydboken. Lytting er
måten de fleste av oss blir introdusert til
litteraturens verden som barn, og det er
mange som ikke blir lei av å lytte til en
god historie. At man nå kan kjøre til
jobb, vaske huset eller gå en tur mens
man samtidig hører på bøker fra et
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enormt utvalg, innlest av profesjonelle,
på et medieformat du likevel alltid har i
lommen, gjør det ikke vanskelig å forstå
at interessen for lydboken har vokst som
den har gjort.
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Det nye biblioteket i Nord-Odal

Nordodølingenes
andre hjem
– Wow, for et bibliotek, sier biblioteksjef
Anita Bunes i det nye Nord-Odal bibliotek.

HARALD VINGELSGAARD
journalist
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N

år man kommer inn, kan man få
en følelse av å være i en storslått
katedral. Lys, luftig og invite-

rende.
– Da vi bygde biblioteket, var vår
kongstanke at nordodølingene skal føle
at dette er huset vårt, sier hun.
Biblioteket åpnet sommeren 2020.
– Hva sier folk til deg når de
kommer inn i det nye biblioteket?
– Vi har hatt mange besøkende. Når
de gratulerer meg med det nye biblioteket, sier jeg takk og i like måte. Dette er
vel så mye lånernes hus som huset til oss
som arbeider her. Dette er vårt felles
hus, sier jeg til dem.

Strålende

Bibliotekbruker Kathe Seigerud er
strålende fornøyd med sitt nye bibliotek.
– Kjempebra! Biblioteket er blitt
delikat. Det gamle biblioteket vårt var
lite, mørkt, trangt og hadde dårlig luft.
Det nye er lyst, romslig og har veldig
god luft, sier Seigerud.
Biblioteksjefen møter Seigerud ved
det store området i første etasje, hvor de
har skranke på høyre side, en utlånsautomat på venstre side, og en sittegruppe
med et bord og noen stoler i midten.
Seigerud lærte raskt å bruke den nye
utlånsautomaten. Hun demonstrerer
ved å trykke på en grønn knapp, merket
«låne» på automaten, før hun tar fram
telefonen hvor hun har en app med
digitalt lånekort.
Hun taster inn pin-koden og leser av
strekkoden på automaten. Dermed har
hun lånt kriminalromanen «Nøkkel
vitnet» av Jørn Lier Horst. Forfatteren
var på besøk i biblioteket i åpningsuka.
– En mørk og trist kveld skal jeg ta
med meg denne boken, eller en annen
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Lyst og åpent. Nord-Odal
bibliotek åpnet sommeren
2020, et lyst og luftig bygg
i massivtre.

bok i denne serien, gå til biblioteket,
sette meg ned og kose meg med lesingen, sier hun.
I det gamle biblioteket i Nord-Odal
var det umulig å gå til biblioteket og lese
om kvelden. Biblioteket hadde begrenset åpningstid. Nå er det mye lengre
åpningstid hver dag. Meråpent skal det
også bli, slik at lånerne kan komme og
gå som de vil fram til klokka 23.00 om
kvelden.

Massivt

Nord-Odal bibliotek er bygd i massivt
tre, massivtre, med en oval form.
– Vi har fleksibelt lokale med
amfitrapp. Vi kan flytte på bokhyller og
innrede til spesielle anledninger som
skolebesøk, bokbad, konserter og
teaterforestillinger, sier biblioteksjefen.
Når man går noen trappetrinn opp fra
området med mottagelse, kommer man til
første plan. Der er det tradisjonelle,
flyttbare reoler med bøker. Går man rett
fram, kommer man til barneavdelingen. I
samme plan som bokreolene og
barneavdelingen, finnes det både lesesal og
små rom hvor folk kan sitte og arbeide i
fred og ro, godt skjermet fra det som ellers
skjer i biblioteket.
Vi går trappa opp til andre plan.
– Her har ungdommene fått sitt eget
rom – kvisten, sier hun. Ungdommene i
elevrådet ved ungdomsskolen har vært
med og bestemt hvordan kvisten skulle
innredes. De har fått det de ønsket seg:
Mange sitteplasser. En sofa midt i
rommet, en hule i veggen hvor de kan
sitte. Og strømuttak for å lade mobiltelefoner og andre elektroniske dingser.
De har på en måte fått en ungdomsavdeling skjermet fra alt annet som foregår
i biblioteket.

– Vi har vært opptatt av at biblio
teket skal være for alle, et lavterskel-
tilbud, spesielt for de som faller utenfor
det som ellers finnes for ungdom
i Nord-Odal.

To verdener

To verdener i samme plan, en innadvendt og en utadvendt. Slik er det
ellers blitt i denne etasjen, plan to.
Langs et langt glassrekkverk er det satt
opp spesialtilpassede bord hvor lånekundene kan sitte og arbeide, samtidig
som de kan følge med på det som
foregår ellers i biblioteket. En vegg med
bøker er plassert på baksiden av disse
arbeidsstasjonene.
Den andre store delen av denne
etasjen, består av et stillerom. Noen av
de gigantiske bygningselementene, de
bærende konstruksjonene i buet tre,
kommer ned fra taket og inn i rommet.
Veggene er fylt opp med bokreoler fra
gulv til tak. Midt i det langstrakte
rommet er det flere sittegrupper. Man
kommer så tett på veggene og bøkene,
at man kan få følelsen av at man er midt
i en bok.
Avisene og tidsskriftene står i reoler
innerst i samme etasje. Der er det ikke
bare en sittegruppe, men en balkong
hvor folk kan sitte ute, høyt over gata,
nyte utsikten eller lese en avis på finværs
dager. Nord-Odals store sønn, Sigurd
Hoel (1890-1960), har fått en miniavdeling innerst i andre plan. Et stort
maleri av ham henger på veggen.

Eventyrlig

For fem år siden fikk biblioteksjef Anita
Bunes en eventyrlig mulighet som hun
ikke greide å si nei til. Hun var nettopp
ferdig med å studere bibliotekstyring og
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Et flott sted. – Vi har fått et flott bibliotek. Det er de enige om, biblioteksjef Anita Bunes (i midten), lånekunde Kathe Seigerud og biblioteksekretær Anne
Mette Berg i Nord-Odal bibliotek.

ledelse ved Høgskolen i Oslo, og hadde
tenkt å flytte på seg, med andre ord
slutte ved Nord-Odal bibliotek. Men
akkurat da, i 2015, begynte arbeidet
med det nye biblioteket. Det ville hun
være med på.
– Det har vært bratt læring, spennende
og litt skummelt. Jeg fikk være med å
påvirke og bestemme hvordan biblioteket
skulle bli, spesielt i de innledende rundene
av byggingen, sier hun.
– Biblioteket er blitt slik vi ønsket at
det skulle bli som bygg. Nå er vi godt i
gang med å fylle det med innhold.
Nord-Odal bibliotek skal bli det
foretrukne stedet i lokalmiljøet, et sted
for opplevelse, rekreasjon og et kunnskapssenter for alle, sier hun.
Her er noe av det hun skal legge vekt
på i biblioteket:
– Nord-Odal og Kongsvinger-regionen har en befolkning med lavt utdanningsnivå. Mange er i gang med å ta
etterutdanning og videreutdanning.
Disse kan sitte i biblioteket og arbeide
med sine studier.
– Mange faller utenfor vårt digitalsamfunn, spesielt eldre mennesker. Vi
skal videreføre vår serie med datakurs
med IKT-elever som lærere.
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– Alle typer folk under utdanning
bruker oss veldig mye, slik har det alltid
vært. Vi ønsker også å nå fram til
samfunnsorienterte folk som ikke
bruker biblioteket, kanskje ved å satse
på faglige ting.
Hun nevner personlig økonomi,
vindkraft og konspirasjonsteorier som

tre eksempler på temaer som kan bli
aktuelle å satse på.
– Hva ønsker du av aktivitet i det
nye biblioteket? Dette spørsmålet ble
stilt i en spørreundersøkelse i regi av
Nord-Odal bibliotek for en tid tilbake.
Svarene var alt fra faglige foredrag,
litteraturkvelder og teaterforestillinger til

Spesiallaget. Dette er kvisten, spesiallaget for ungdom.
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Biblioteket er åpent for publikum hver
eneste dag i åpningstiden til banken,
og denne er fra klokka 09.00 til 15.30.
Her er de nye åpningstidene:
Mandag:
Selvbetjent kl. 09.00–kl. 15.30.
Tirsdag.
Selvbetjent 9-14, betjent 14-19.
Onsdag:
Selvbetjent 9-14, betjent 14-19.
Torsdag:
Selvbetjent 9-14, betjent 14-19.
Fredag:
Selvbetjent 9-12, betjent 12-15.30.
Lørdag:
Betjent 11-14.

FAKTA
Store sønn. En byste av forfatteren Sigurd Hoel, Nord-Odals store sønn, er plassert sentralt i det nye
biblioteket.

utstillinger. Alt dette skal de få, fastslår
biblioteksjefen.
Nord-Odal bibliotek har noe som
kanskje ingen andre har. De har felles
inngang med en bank. Alle kundene til
Odal Sparebank må gå inn i resepsjonsområdet til biblioteket før de skal opp
trappen til bankens lokaler i det nye
bygget. Dette er ikke tilfeldig.

– Vi er på god vei til å bli et levende,
pulserende sted for nordodølingene. Vi
arbeider hardt for dette hver eneste dag,
sier Anita Bunes.

•
•
•
•

Nord-Odal bibliotek holder til midt
i Sand sentrum i Nord-Odal kommune.
Antall ansatte: Tre ansatte i til
sammen 2,4 årsverk.
Antall bøker: 25.000
Biblioteksystem: Bibliofil.

Lite penger

Nord-Odal kommune, som driver
biblioteket, har lite penger. Slik var det
også for noen år siden da planene om
bibliotek ble lagt fram. Løsningen på
problemet var samarbeid med Odal
Sparebank og bygging av leiligheter.
– Jeg har vært i kontakt med banken
om et samarbeid som kan gjøre det
mulig å gjennomføre enkelte prosjekter i
vårt nye bibliotek. Vi kan også søke
prosjektstøtte mange andre steder,
understreker biblioteksjefen.
Hun ser uansett svært lyst på
fremtiden i sitt nye bibliotek.

Stille rom. Her kan man få en følelse av å sitte i et godt, gammeldags bibliotek, tett med bøker på
begge sider, i stillerommet i andre plan i Nord-Odal bibliotek.
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Kronikk

Trenger vi en ny
«lesehjerne»?
OLA EIKSUND
biblioteksjef, Arendal bibliotek

n Den digitale utviklingen har endret
hverdagen på mange områder for de
fleste av oss. Mye av det praktiske i våre
liv utføres i dag via mobiltelefoner eller
andre digitale duppeditter. For eksempel
er banktjenester enkelt tilgjengelig hele
døgnet, oppdaterte nyheter og annen
informasjon er tilgjengelig uavhengig av
tid og sted, og musikk, bøker og
lydbøker er tilgjengelig på digitale
plattformer når og hvor du måtte ønske
det.
Selv om utviklingen og endringene
har vært både omfattende og skjedd
utrolig raskt, tror jeg de fleste av oss
opplever dette som en naturlig del av
hverdagen i dag. For mange av oss er det
en så naturlig del av daglig liv at det kan
være vanskelig å huske hvordan ting var
før – i «førdigital tid». Den digitale
utviklingen har gått over flere tiår og har
gitt oss mange, gode og effektive
løsninger, likevel er det en kjensgjerning
av vi fortsatt befinner oss i «den digitale
tidsalders barndom». Vi kjenner enda
ikke alle konsekvenser som følger av
denne utviklingen.
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Informasjonssøking

Som del av prosjektet «Morgendagens
veileder» gjorde Opinionen AS i 2018
en undersøkelse om befolkningens
informasjonsinnhenting og informasjonsbehov (1). Undersøkelsen viser at
informasjonsinnhentingen i dag blant
annet karakteriseres av:
• Raskt og effektivt: Kombinasjonen
digital informasjon og teknologi gjør
det mulig å innhente informasjon
når som helst og hvor som helst, og
bidrar til å effektivisere hverdagen.
• Bredde framfor dybde: Tilnærmet
ubegrenset mengde tilgjengelig
informasjon gjør oss mer opptatt av å
få oversikt og breddekunnskap.
Informasjonen skal være «lett
fordøyelig».
• Alene om informasjonsinnhenting:
Informasjonen er fritt tilgjengelig for
folk flest, og det er både en forventning og et ønske om å finne ut av
ting selv framfor å oppsøke hjelp og
veiledning.

Enorme mengder

Et annet kjennetegn ved utviklingen er at
det i dag er enorme mengder informasjon
som er enkelt og raskt tilgjengelig i
mange ulike formater. Kombinasjonen

«lett fordøyelig informasjon», at vi er
alene om informasjonssøkingen og mye
tilgjengelig informasjon er utfordrende
på flere måter – som f. eks.:
• At søking etter informasjon og nyheter
har viktige kommersielle perspektiver.
Jeg tenker ikke her på annonseinntekter, men det faktum at kommersielle
interesser kan kjøpe seg plass slik at
deres produkter kommer høyt på
trefflister f. eks. når vi søker på Google.
Søk i søkemotorer som Google styres
av algoritmer som tar hensyn til nevnte
kommersielle perspektiver og kombinerer dette med kunnskap om våre
tidligere søk. En konsekvens er at
relevante treff på våre søk ofte kommer
langt ned på trefflistene, mens kravet
om at informasjonen skal innhentes
raskt og effektivt gjør at vi sjelden
skroller ned til side 3 eller 13 i
trefflisten der gode og informative sider
ofte kan være plassert.
• At vi i større grad er alene om
informasjonsinnhentingen innebærer
også at vi personlig får et større
ansvar for at informasjonen er riktig,
men dette problematiseres blant
annet av at treffene vi får er styrt av
algoritmer som vi som informasjonssøker ikke har kontroll over.

KRONIKK I BIBLIOTEK

• At Internett er et «kaos» i den
forståelse at hvem som helst kan
publisere hva som helst. Og gjør det!
Det er ingen krav om fakta- eller
sannhetskontroll for det som
publiseres på det åpne nettet. I
skjæringspunktet mellom den
enorme mengden med tilgjengelig
informasjon og at vi i stor grad
foretrekker det som er lett fordøyelig,
skapes et «vakuum» i forhold til i
hvor stor grad vi kan stole på det vi
leser på nett.
• At online-lesing frister oss til å
springe raskt videre via lenker og
assosiasjoner som tilbys, og at vi
derfor husker mindre av det vi leser.

Hva gjør det digitale med oss
– menneskelig og faglig? (2)

«De digitale mediers natur er at være
flygtigt», sier retoriker Christian
Eversbusch i et intervju med det danske
bibliotekartidsskriftet Perspektiv. Han
mener at vi befinner oss i en digital
overgangstid der vårt syn på og bruk av
det digitale ikke er modnet, men tvert

imot befinner seg på et tidlig stadium
der vi med glede tar imot alt nytt og
ukritisk kaster det gamle ut. Han
vektlegger at hukommelsen er en viktig
del av vår personlighet – vi er det vi
husker – så hva skjer når vi lar smarttelefonen og datamaskinen være vår
hukommelse? Hukommelsen må sees
som en muskel, en muskel som må
trenes. Det faktum at smarttelefonen og
andre plattformer i stadig økende grad
blir sett på som en «bank» der vi lagrer
og har alle informasjon tilgjengelig til
enhver tid, gjør at «hukommelsesmuskelen» blir stadig svakere fordi den trenes
stadig mindre, sier han.
Han vektlegger at vi mennesker
tolker ny viten ut fra våre erfaringer og
allerede kjente viten. Så jo mindre viten
vi lagrer som kan speile ny viten, jo
svakere beredskap har vi for å nyansere
og vurdere ny informasjon. Uten evnen
til å memorere viten blir vi som en tavle.
Vi blir lettere «offer» for forenklede og
feilaktige forklaringer, forhastede
konklusjoner og tynnbeina teorier, sier
Eversbusch.

Lesing i en digital tid

Samme nummer av nevnte Perspektiv
(1) viser til en bok av Maryanne Wolf,
leder av Information Studies på UCLA:
Reader, come home: The Reading Brain
in a Digital World, og en artikkel i The
Guardian (Skim reading is the new
normal) av samme forfatter. Når vi leser
online fristes vi til å springe hurtig
videre, og har vanskelig for å huske det
vi leser. Konsekvensene er omfattende,
mener Wolf. Evnen til å lese i dybden er
ikke gitt oss genetisk, dette krever øving
og trening – og må holdes vedlike.
«Lesehjernen» er særdeles betydningsfull
for noen av våre viktigste intellektuelle
prosesser og følelsesmessige utvikling,
«såsom at optage ny viden og nye
perspektiver, empati og kritisk sans», sier
Wolf. Dette er prosesser hun mener er
truet av at den digitale onlinelesningen,
som preges av skumlesing, favoriserer
hurtige prosesser og multitasking og
tilbyr store mengder informasjon. Dette
gir mindre oppmerksomhet og tid til
langsomme og tidkrevende leseprosesser
«som er uundværlige i alle aldre» (2, s.
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18). Om vi ikke vier oppmerksomhet til
denne utfordringen mener hun dette
kan hindre utvikling av viktige ferdigheter og egenskaper som kritisk sans og
empati. «For skim-læsningen ændrer
ikke kun på, hva vi læser, og hvordan vi
husker, men også på formålet med at
læse» (2, s. 18). Så når vår kritiske sans
og empati minskes vil vi ofte søke etter
«lett optagelige informationer», sier
Wolf. Og dette kan gjøre oss lettere
mottakelig for falsk informasjon, mener
hun.

Så – trenger vi en ny lesehjerne?
Etter min mening er svaret nei, men
samtidig er det nødvendig at vi erkjenner og finner svar på de utfordringene
som er forsøkt beskrevet over. Anette
Prehn (2, s. 18) sammenligner hjernen
med en skog med mange stier (her
forsøkt oversatt av undertegnede):
«Noen en brede, andre smale og andre
tilgrodde. De brede er de vi bruker
mest, mens de andre stiene som vi ikke
bruker gror til. For hjernen er plastisk
og former seg etter hvordan den blir
brukt. I vår tid er lesestiene i ferd med å
gro til hos mange voksne, og vi følger i
stedet stier som tilbyr distraksjoner,
fristelser og avbrytelser når noe kjeder
oss».
En norsk undersøkelse blant elever i
videregående skole av hvordan samme
novelle ble forstått av elever som leste
teksten henholdsvis som trykt bok og på
Kindle, viste at elever som leste den
trykte utgaven tilegnet seg forståelse av
detaljer og husket fortellingens kronologi mye bedre. Fra universiteter melder
mange som underviser om bekymring
for studentenes kognitive utålmodighet,

og mener å se at studentene i økende
grad ikke forstår vanskelige tekster. Om
Wolf har rett i at lesing anno 2020 i
praksis er skumlesing, og at evnen til å
lese langsomt og i dybden sakte forsvinner, vil dette på sikt kunne få konsekvenser for kvaliteten på utdanningen
på alle nivåer.

Tid

Tid er på mange måter fellesnevneren
for de fleste innfallsvinklene jeg har
trukket fram. Veldig mange av oss er
online hele tiden, det føles kanskje både
som et krav og et behov å være koblet på
og å være tilgjengelig tilnærmet hele
døgnet, for å følge med i det som skjer
både i verden rundt oss og i den sosiale
sfæren. For oss voksne handler det først
og fremst om å erkjenne at det følger
noen utfordringer med den digitale
utviklingen, vi er selv ansvarlig for
hvordan vi forholder oss til dette. Barn
og unge derimot er «digital natives», for
dem er dette «penn og papir» – den
digitale virkeligheten er den eneste
virkeligheten de kjenner. De sosialiseres
inn i den digitale verden gjennom oss
voksne som rollemodeller. De vil også
være online, følge med og delta. Da er
det i særlig grad vi som foreldre og
voksne, og ikke minst skolen, som må ta
ansvar for å utstyre dem med den
nødvendige «motvekten» som gir tid og
rom for fordypelse også når de leser.
Bibliotekene har også en viktig oppgave
som formidler av litteratur og å stimulere til leseglede og leselyst.
Jeg ønsker ikke å framstille barn og
unge som ofre i en virkelighetsbeskrivelse de ikke kjenner seg igjen i, men
forsøker å peke på noen utfordringer og

uheldige konsekvenser vi som samfunn
og voksne har ansvar for å finne
løsninger på. Det finnes enkle ting hver
og en av oss kan bidra med, som å
frigjøre tid til fellesskap og opplevelser,
eller å gi vennlige råd i lys av vår
kunnskap – som f. eks. at lesing er
viktig! Vi kan alle utstyre barna og de
unge med verktøy som er gratis tilgjengelig og som vil være nyttig for dem
gjennom et helt liv – gi dem inspirasjon
og lyst til å lese. Masse! Det handler om
vennlige dytt, oppmuntrende ord, gi
dem forståelse av at du som voksen
mener at lesing er viktig. Det er gratis,
krever bare litt tid! Og bibliotekene kan
gi gode råd og nyttige tips!
Så svaret på spørsmålet om vi trenger
en ny lesehjerne er kanskje nei, men vi
må erkjenne at også hjernen trenger
trening og øvelse. «Å lese er for hjernen
hva mosjon er for kroppen» (J. Addison)
– kanskje er det lettere å forstå med en
slik analogi?
(Kronikken var et bidrag til Forsknings
dagene 2020)

Kilder
1.	
Morgendagens veileder: https://tonsberg-ogfaerder.vestfoldbibliotekene.no/wp-content/
uploads/sites/4/2018/06/Morgendagensveileder_rapport_Opinion_2018.pdf
2.	
Perspektiv 1/19: https://
kulturoginformation.dk/perspektiv/
fagmagasinet/2019/perspektiv-nr-1
3. Bibliotekaren 2/19

Tre finalister til årets Betongtavle
Et bibliotek? En kirke? Et hovedkontor? Hvem vinner årets
Betongtavle? Deichman Bjørvika,
Flekkerøy kirke og Mills hovedkontor er de tre finalistene når
Betongtavlen skal deles ut neste
torsdag.
Betongtavlen er en ærespris
som gis til bygg hvor betong er
anvendt på en miljømessig,
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estetisk og teknisk fremragende
måte, og deles ut av Norsk
Betongforening og Norske
Arkitekters Landsforbund.
«De tre finalistene utmerker
seg på flere måter, og alle har høy
kvalitet på arkitekturen og
betongarbeidene som er utført,»
skriver bransjeorganet Byggutengrenser.

ET HELT BIBLIOTEK RETT I LOMMA, HELT GRATIS! I BIBLIOTEK

Et helt bibliotek
rett i lomma,
helt gratis!
Koronaen slo ned i mars 2020,
og folkebibliotekene ble stengt.
Hvordan kan vi nå utnyttet de
digitale ressursene våre bedre,
var det mange som spurte seg.
Blant annet Viken fylkesbibliotek.

SILJE STENER
Viken fylkesbibliotek

V

iken fylkesbibliotek mottok
midler fra Nasjonalbiblioteket til
digital formidling som del av
statens tiltakspakke etter korona-utbruddet. Et av tiltakene var å lage en
markedsføringskampanje av digitale
bibliotektjenester. Det skulle lages
relevante informasjonsvideoer for ulike
brukergrupper om bibliotekenes digitale
tilbud til befolkningen. Det skulle også
settes av midler til distribusjon utenfor
bibliotekenes egne kanaler. Den ønskede
effekten var å øke bruken av bibliotekenes digitale tjenester med 20%. Målgruppen var ikke-brukerne av digitale
bibliotektjenester.
Kampanjen ga bibliotekene i Viken
en unik mulighet til å samarbeide om å
gjøre de digitale tjenestene bedre kjent.

Nye målgrupper. Målgruppen var
ikke-brukerne av digitale
bibliotektjenester. Foto: Apeland

Felles innsats gir resultater. Kampanjen
gikk bra i alle kanaler og ulike målgrupper ble nådd.

Idéutvikling

Det ble utarbeidet overordnet budskap
og konsept med bakgrunn i innspill og
innsikt. Vi ønsket at brukerne skulle
sitte igjen med disse inntrykkene:
• Det finnes! Gjøre Vikens innbyggere
klar over det digitale bibliotektilbudet.

• Det er enormt! Gjøre innbyggerne
klar over omfanget av det digitale
biblioteket.
• Det er tilgjengelig! Gjøre innbyggerne klar over at det er åpent døgnet
rundt, året rundt.
• Det er gratis! Tilbudet er allerede
betalt via skattepengene, ingen ekstra
kostnader.
Det overordnede budskapet ble «Et helt
bibliotek rett i lomma, helt gratis!».
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Enkelt. Så enkelt, så greit,
mobilen har man jo med
over alt. Foto: Apeland

Det kan være komplisert å komme i
gang med det digitale bibliotektilbudet,
spesielt for folk som ikke har nasjonalt
digitalt lånekort fra før. Landingssiden
for kampanjen startet derfor med
informasjon om lånekort. Landingssiden
fikk nettadressen viken.no/lommeboka.

Pressemelding ble sendt ut til aktuelle
medier. Publikum ble ledet til landingssiden viken.no/lommeboka, der de fikk
informasjon og inspirasjon om lånekort
og de ulike tjenestene som gir tilgang til
tusenvis av bøker, aviser, blader og filmer
døgnet rundt, året rundt.

Resultater fra kampanjen

Kampanjemateriell

Kampanjeplan

25000 kr ble brukt til betalt spredning i
sosiale medier.
Youtube var eneste kanalen hvor vi
nådde flest menn.

Det ble laget tre filmer som var tilpasset
ulike format og kanaler. I tillegg besto
kampanjemateriellet av bannere, samt
bilder til sosiale medier og redaksjonell
omtale. Målet var å nå ut til ulike
brukergrupper og da var det også viktig
at det ble gjenspeilet i filmene og det
øvrige kampanjemateriellet. Bibliotekansatte i Viken stilte opp som statister i
filmen «Hvor er du nå» og «Alltid
tilgjengelig» og gjorde en glimrende
jobb foran kameraet.

Kanal

Antall
visninger

Antall
personer
nådd

Kampanjestart var tirsdag 23. juni med
lansering av filmen «Den uendelige
listen». De tre filmene ble lansert med
en ukes mellomrom slik at de skulle få
best mulig spredning. Det var betalt
annonsering på Facebook, YouTube,
Instagram og Snapchat. Samtidig ble det
publisert organiske innlegg som er
innlegg hvor vi ikke betaler for spredning. Det ble oppfordret til å dele, like
og kommentere for å bidra til best mulig
spredning av budskapet.

Nådde
flest i aldersgruppen

Landingssiden fikk 11 749 besøk av
10 418 brukere. I 28% av besøkene gikk
brukeren videre til en av tjenestene. Den
betalte kampanjen i sosiale medier sto
for 76,2% av trafikken til landingssiden.

Betalt annonsekampanje

Organisk spredning

Gjennom organisk spredning nådde
filmen «Den uendelige listen» 28 567
personer og ble delt 97 ganger. Gjennomsnittlig seertid var 7 sekunder.
Filmen «Hvor er du nå?» nådde 14 450
personer og ble delt 48 ganger. Gjennomsnittlig seertid var 6 sekunder.

Kjønnsfordeling

Gjennomsnittlig
seertid

Facebook

188 319

77 376

45 – 54 år

63% kvinner og 36% menn

4 sekunder

Instagram

196 327

72 768

18 – 24 år

62 % kvinner og 37% menn

4 sekunder

Snapchat

559 485

102 196

13 – 17 år

58,3% kvinner og 41,7% menn

1,5 sekunder

YouTube

35 161

19 885

35 – 54 år

39% kvinner og 52% menn

51% av brukerne så hele videoen
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Ønske. Den ønskede effekten
var å øke bruken av biblio
tekenes digitale tjenester med
20 prosent. Foto: Apeland

Filmen «Alltid tilgjengelig» nådde
11 589 personer og ble delt 32 ganger.
Gjennomsnittlig seertid var 6 sekunder.
Etter kampanjen hadde BookBites
en økning i antall brukere på 14% blant
voksne, 10% økning blant barn og 13%
økning der hvor alder ikke er oppgitt.
Tjenesten Libby hadde en økning i
antall brukere på 262,5%. Fra 2019 til
2020 er det en økning på 66,45% i
antall artikler lest på PressReader.

Eksempler på presseomtale

• Elin Brandsrud, biblioteksjef fra
Indre Østfoldbibliotekene, snakket

om digitale bibliotektjenester og
kampanjen «Et helt bibliotek rett i
lomma» på NRK P1 Østfold, Eftan i
Østfold.
• Artikkel i Oppegård avis der Kristine
Mesgrahl og Guri Grimstad ved
Nordre Follo bibliotek, avdeling
Kolben anbefalte alle å teste ut
bibliotekets digitale tjenester i
sommer.
• Sak i Fredriksstad Blad der biblioteket slår et slag for å ha boka med i
lomma.

Videreføring av kampanjen

Det var gode resultater av kampanjen til
tross for relativt lavt spredningsbudsjett
og kort kampanjeperiode. Materiellet
tåler mer spredning. Viken fylkesbibliotek har sendt en undersøkelse til
bibliotekene i fylket for å kartlegge
hvordan vi skal samarbeide om markedsføring av digitale bibliotektjenester
i fortsettelsen.

| 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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KRYSSORD I KONKURRANSE

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:
«Viktig at barna også blir kjent med litteraturen»
Vinneren ble Silje Holden Birkeland, Ølen.
Vi gratulerer!

BØKER PÅ OVER

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Nr. 4–2020

Nr. 3–2020

QURIA®

Bok og Bibliotek er et– UTVIKLET
redaksjonelt
FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
uavhengig tidsskrift og redigeres
i samsvar med Redaktørplakaten og
Vær Varsom-plakaten. Debattinnlegg
og innkjøpte artikler uttrykker ikke
nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.
Antall utgivelser: 5 per år.
Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for bibliotek
tjenester, utviklet for å ta folkebiblioteket inn i fremtiden. Quria®
er enkel i bruk, gjør de daglige arbeidsrutinene mer effektive
og reduserer antall systemer de ansatte må ha tilgang til. Med
Quria® har man full oversikt over hva som skjer på biblioteket,
noe som gir et bedre servicetilbud til de besøkende.

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

Bok og Bibliotek
ønsker alle lesere
Scan QR-koden og kom
direkte til tilbudet

Nr. 4 / 2020

Å oversette Faulkner

Skulebiblioteket

bundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en.
Her er hovedtrekkene.

Skulebiblioteket
– der alt startar

2020-08-18 08:47

LES OG LYTT
PÅ

1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil
vi særleg rett merksemda vår mot skulebiblioteka.

Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

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

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:

Portrett: Sofi Oksanen

Tilpasses lokale forhold

«Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller
på bibliotek, og rådene i denne veilederen
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.»

s. 1

Leder

s. 2–3

Dessverre for store forskjeller

Vidar Lund

Leiar av Norsk Bibliotekforening

s. 4–6

Digitalt kan ikke erstatte møtene

s. 7

Småstoff

s. 8

Medlemsintervjuet: Thomas Breivik

Ansvarlig for bilaget:
Vidar Lund
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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.

Nyskapende

Foto: Norsk Bibliotekforening
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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.

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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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 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!
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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!

Siste reis med bokbussen

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

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