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Deichman Bjørvika ble

En velfortjent
hyllest
«Noen mennesker er i kraft av sin innsats
og sitt virke bærere av et helt fagfelt.
Ragnar Audunson er et slikt menneske.
Gjennom nærmere 40 år har han undervist,
forsket og ledet ved Norges største
bibliotekarutdanning, og medvirket til at
denne utdanningen har utviklet seg fra en
fagskole til et vitalt akademisk sted for
læring, faglig utvikling og forskning. Dermed
har han også bidratt til å forme så vel
utøvelsen av bibliotekarprofesjonen som
forskningsfeltet profesjonen henter sin
kunnskap fra. Ikke minst har han påvirket
lovgivningen for bibliotek, der den siste
store revisjonen av Folkebibliotekloven
bærer tydelig preg av hans tankegang og
forskningsresultater. Når denne kapasiteten av en professor runder 70 år og innleder
et nytt kapittel i sitt liv, hva er da mer
passende enn at han får seg tilegnet et
festskrift, som en takk og hyllest for sin
mangeårige innsats?
Festskriftet belyser først og fremst ulike
sider av Ragnar Audunsons virke innenfor
bibliotek- og informasjonsvitenskapen.
Innholdet består dels av fagfellevurderte
artikler, dels av andre faglige bidrag, og
rundes av med en sang og med en bibliografi over Audunsons forskningspublikasjoner. Mange av artiklene dreier seg også om
andre emner enn festskriftets subjekt, men
vi er sikre på at de alle er innenfor hans
interessefelt; Ragnar er kjent for å ha
mangslungne interesser.
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Tekstene i festskriftet er skrevet av kolleger
gjennom årene ved Høgskolen i Oslo,
seinere OsloMet. Gode kolleger som Ragnar
har samarbeidet mye med, fra dokumentasjonsvitenskap ved Universitetet i Tromsø,
og fra bibliotekar-utdanningene i Borås og
København har også bidratt med artikler.
Redaksjonen merket med glede at det var
mange som ønsket å være med i fest-skriftet, tekster av ulikt slag strømmet inn.
Redaksjonen takker for alle bidrag, og håper
at festskriftet vil være til glede for Ragnar
Audunson, men også for andre lesere både
innenfor og utenfor bibliotek- og informasjonsfaglige miljø. Redaksjonen har bestått
av Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen og Åse
Kristine Tveit.»
(Sitat fra RØD MIX, les mer side 6–12.)

Jeg vil gjerne stemme i: Bok og Bibliotek
takker Ragnar Audunson for hans mange
og viktige bidrag til Bok og Bibliotek
gjennom flere tiår. Det er godt å ha vært
en budbringer for Ragnars mange gode
refleksjoner og kritiske kommentarer.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

Oslos nye hovedbibliotek,
Deichman Bjørvika, er kåret
til Årets bibliotek 2020.
Deichman fikk prisen på
dagen 236 år siden
Deichmanske åpnet dørene.

Norsk bibliotekforening delte ut prisen
tirsdag ettermiddag i et digitalt arrangement, sendt fra Deichmansalen i
Deichman Bjørvika. Det var 100 forslag
på 52 biblioteker, og juryen hadde
plukket ut fem til finalen.
Vidar Lund, bibliotekforeningens
leder, sa blant annet:
– 18. juni åpnet endelig Deichman
Bjørvika, det nye hovedbiblioteket i
Oslo. Det var kulminasjonen på en
nesten 30 års kamp for å få nye og
moderne lokaler for Norges største
folkebibliotek.

Biblioteksjef Knut Skansen og
avdelingsdirektør hovedbibliotek,
Merete Lie, tok imot prisen.
– Jeg er takknemlig, stolt og veldig
glad – over at Deichman Bjørvika får
landets gjeveste bibliotekpris på selveste
bursdagen vår, sa Skansen. - Dette
prosjektet har tatt tid. I 2009 besluttet
Oslo bystyre å velge prosjektet Diagonale, tegnet av Lund Hagem arkitekter
og Atelier Oslo. I 2014 startet byggearbeidene – og 6 år sendere stod bibliote-

ket ferdig. Vi tror at et bibliotek først og
fremst er et opplysningsprosjekt, et
demokratiprosjekt og et sosialt hus som
skal gjøre liv, samfunn og byer mer
robuste og skape mer livsglede.
Jeg vil gjerne takke alle politikere,
ansatte og samarbeidspartnere som har
bidratt til at vi i dag mottar denne
prisen – også vil jeg takke juryen for å
ha sett verdien av det vi har gjort, sa
biblioteksjefen.
– Responsen har vært overveldende,
og vi har opplevd det vi ikke engang
kunne drømme om, å drive et bibliotek,
med lange køer på utsiden, hver dag, sa
Merete Lie, avdelingsdirektør hovedbibliotek i Deichman.
– Og det er lånerne som avgjør hvor
godt biblioteket er. Vi gleder oss til å
åpne opp flere av bibliotektjenestene
som vi ennå ikke har tatt i bruk, vi
gleder oss til et nytt år, vårt første hele
driftsår, og jeg er på vegne av alle de
ansatte skikkelig glade for å ha denne
gjeve prisen i ryggen når vi gyver løs på
å løfte det nye hovedbiblioteket
videre. En stor takk til alle medarbeiderne på hovedbiblioteket og til alle
lånerne som bruker oss, dere har æren
for denne prisen! la Lie til.
Deichman Biblo Tøyen ble Årets
bibliotek 2017, Deichman Stovner var
nominert i 2018, og Deichman Grünerløkka i 2019. Prisen ble delt ut for 30.
gang nå.
– Red.

Bibliotekmøte 2022 i Oslo
– Sted og tid for Bibliotekmøtet 2022 skulle annonseres med brask og bram på
Bibliotekmøtet i Haugesund i mars 2020, men slik gikk det ikke. Nå kan vi røpe at
møtet blir i Oslo 23.-25. mars 2022. Bibliotekmøtet blir et samarbeid med
regionslaget NBF Oslo og Deichman. Vi gleder oss, sier Ann Berit Hulthin i Norsk
Bibliotekforening til Bok og Bibliotek. ■
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En sterk «Rød Mix»
med Professoren
R

agnar Audunson har satt sitt preg
på bibliotekarutdanning og
bibliotekforskning i 40 år. Det
som en gang het Statens bibliotekskole
har i denne tiden utviklet seg fra å være
en slags etatskole til et akademisk
lærested. Det er bare rett og rimelig at
Audunsons kolleger feirer den kommende emeritus med et fyldig festskrift:

Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen
og Åse Kristine Tveit (red.) Rød mix.
Ragnar Audunson som forsker og
nettverksbygger. Oslo, ABM-media,
2020.
De tre første artiklene tar for seg hans
innsats som forsker, leder og formidler,
mens de 14 øvrige artiklene viser
kollegenes og bibliotekfagets bredde
med temaer som fengselsbibliotek,
brukeropplæring og digitalisering til
barnebibliotek, biblioteklover og
universell utforming. Vi finner også en
hyldest i form av en poplåt, stoff om
Ragnars onkel Jacob Sande og en fyldig
bibliografi. Som en smakebit gir vi her
et utdrag av Øivind Frisvolds åpningsartikkel.
Audunsons nordiske kolleger sier at
han «har været en af de største empirisk
drevne biblioteksforskere i de nordiske
lande, hvor bibliotekernes sociale rolle
for borgerne altid har været forskningsfokus. Han vil være en stadig inspirationskilde for både nye og erfarne
forskere.» Roger Blomgren, Henrik
Jochumsen, Casper Hvenegaard
Rasmussen og Nanna Kann-Rasmussen.
https://abm-media.no/produkt/rod-mix/
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«Ragnars sentrale interesser har de siste årene vært
biblioteket som møteplass og offentlig arena.
Vi er kanskje ikke alltid enige i sak når han bruker
sitt engasjement i diskusjoner om hvordan dette
bibliotekoppdraget skal forvaltes av bibliotekansatte
i hverdagen, men det trenger vi heldigvis heller ikke
å være. Dette er komplekse fenomener hvor praksis
og synspunkter stadig utvikler seg. Formålsparagrafen
er relativt ny, og som utdanningsinstitusjon vil vi bidra
til at utøvelsen av den forskes på og diskuteres. Her er
Ragnar en bauta, og det var naturlig å invitere ham inn
tidlig for å møte det første kullet av studenter på det
nye bachelorprogrammet. I et korona-tidstypisk hybrid
arrangement møtte han Deichman-sjef Knut Skansen til
debatt om bibliotekets rolle i offentligheten. Studentene
var engasjerte, og debattørene var langt mer enige
enn de kan framstå i skriftlig form. I tillegg fikk
Ragnar en anledning til å «lede biblioteksjefen
inn i offentlighetens rike», og Knut Skansen
kunne «leie professoren ned fra tårnet».
Eller seniorsenteret på OsloMet, som vi kaller det.»
Sitat fra Kapittel 3, «Arven fra Ragnar i bibliotekarutdanningen ved OsloMet»
av Kim Tallerås og Tor Arne Dahl.
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Det strukturerte Ragnarok
Ragnar Andreas Audunson – forsker og folkeopplyser
– Er det en oppgave for
folkebibliotekene å låne ut
sparkesykler, hoppski og
drillverktøy?

ØIVIND FRISVOLD
Fagsenter for seniorer, OsloMet

F

orfatteren av disse linjer har stilt
spørsmålet i en undervisningsvideo
av typen «Professoren svarer» og
Ragnar ga et godt svar:
– Lokale behov er forskjellige. Det er
greit med slike tilleggsytelser, hvis man
bare har det klart for seg hva som er
kjernen i bibliotekets virksomhet.
Ragnar kom også med en gjennom
tenkt definisjon av bibliotekets kjerne
virksomhet. Jeg kommer avslutningsvis
tilbake til den.
I et festskrift bør man først se litt
tilbake på Ragnars vel 40-årige innsats
for bibliotekfaget. Han startet på Statens
bibliotekskole i 1979. De gamle
rektorer, Bendik Rugaas og Tor Henrik
sen, har røpet grunnen til at det ble
nettopp Ragnar som fikk stillingen. Han
skulle avslutte sin statsvitenskapelige
embetseksamen, han hadde vært
forskningsassistent, journalist, saksbe
handler i Husbanken og reisesekretær

Foto: Christine Gulbrandsen

for et politisk parti. Det kan også ha
spilt en rolle at både Rugaas og Henrik
sen hadde begge vokst opp på steder
med sterk arbeiderbevegelse og opplevd
at kommunister var skikkelige folk til å
stole på. Derfor er det mulig at Ragnars
hyggelige fremtoning og lange medlem
skap i NKP var det som gjorde utslaget.
Han fikk jobben, men han måtte
fullføre studiene og ta de viktigste
fagene i den treårige bibliotekarutdan
ningen.
Et halvår før hadde jeg selv startet
som lektor på samme sted. Slik ble
Ragnar en av mine først e studenter i
(hans) fagområder: Samfunnsinforma

sjon med lov og rett. Med litt erfaring
fra ungdomspolitikk og Unge Høyre
hadde jeg lært det samme som de gamle
rektorer: Kommunister er greie, og i
timene var Ragnar diskret, men positivt
og deltakende til stede.
Mange bibliotekarer var den gang
skeptiske til all «teorien» på Bibliotek
skolen. Bortsett fra litt vitenskapshisto
rie og klassifikasjonsteori, var det lite
om overordnede, faglige prinsipper. Det
som ble kalt teori var helst av den typen
som er kjent under navnet «teori for
førerprøven». Hvis du husket hva som
sto i bind 4 av Norges dyr, og hvis du
kunne tegne bokbestillingsskjemaet for
Skedsmo bibliotek, fikk du en god
eksamen i faget «Bibliotekorganisering
og administrasjon».
Dette var altså Ragnars nye fag. Han
fikk en tøff start, men han var effektiv,
og kom raskt i gang med undervisning.
På Bibliotekskolen måtte nykommere
følge Bernard Shaws slagord om
undervisning: «Those Who Can, Do;
Those Who Can’t, Teach.». Det viste seg
at statsviterens verktøykasse var godt
egnet for administrasjonsfaget, og lektor
Audunson laget snart sin første lærebok
om brukerundersøkelser og brukersosio
logi. Han gjennomførte også selv
undersøkelser på Holmlia og i Miljø
verndepartementet. For Akershus
fylkeskommune kartla han studenters
bruk av folkebibliotek i studiesammen
heng, og folkebiblioteket som informa
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sjonsressurs for politikere og forvaltning.
Han fulgte studentkull og avdekket hvor
kandidatene havnet og hva de mente om
skolen. Slik brøt Ragnar med bibliotek
fagets tradisjonelt praksisnære undervis
ning, og med feltets mystiske interesse
for såkalt taus kunnskapsoverføring.
Gjennom flere sommerskoler om
bibliotekfeltets forskningsmetoder fikk
også Ragnar et godt nordisk nettverk og
flere nyttige samarbeidspartnere.

«Biblioteken och framtiden»
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Ragnars artikkel fikk nykommeren
oppmerksomhet fordi Rugaas antydet «at
det kanskje er på tide at bibliotekene
kommer etter og innfører en blandings
økonomi for sine tjenester?»
Ragnar konkluderte med at det var
tilhengerne av gratisprinsippet som
argumenterte prinsipielt og ideologisk.
Derfor kom han til følgende dobbelthet:
«Ideologisk bekjenner bibliotekvesenet
seg til gratis formidling av informasjon,
i praksis godtar man i økende grad
betaling». I artikkelen sa Ragnar ikke
noe om hva han selv mente, men kan vi
gjette hvem han sympatiserte med?
Ragnar merket seg at bibliotekdirektør
Granheim ikke ga en eneste konsesjon
til dem som gikk inn for brukerbetaling.
Hun var også klar på at selv fattige
bibliotek måtte få fjernlån fra bibliotek
med mere ressurser, ellers ville det bryte
med «solidaritetstanken». Ragnar kom
til at mens riksbibliotekaren var «defen
siv og ryggende», besteg bibliotekdirek
tør Granheim «barrikadene til et
kompromissløst forsvar for gratis
bibliotektjenester». Ragnar noterte
videre at hun avviste brukeravgifter på et
moralpolitisk grunnlag da hun uttrykte
tvil om motstanderne av gratisprinsippet
var klar over hvor mange bøker enkelte
barn låner pr uke? «I Oslo er det f.eks.
innvandrerbarn som låner 20-30 bøker
pr. uke, og det er dem vel unt!». Else
Hildegaard Brevik Granheim visste hva
hun snakket om. Hun sa det ikke i
debatten, men i et intervju med Marit
Bødtker sa Granheim at hun var vokst
opp som skilsmissebarn med en syk mor
og to sterke «kvinnesakstanter» i en
gammel nedslitt bygård. Hun syntes det
var flaut å måtte ta imot friplass i
gymnaset, men det måtte til. Det var
bibliotekar hun ville bli. «Hun ville være
omgitt av bøker».
For Ragnar ga arbeidet med «fram
tidsdebatten» god innsikt i tidens
bibliotekspørsmål, og han fikk vist at
han var en god analytiker. Men vi ser
også at han som ideolog og aktiv
debattant videreførte Granheims
kongstanke for gratis og demokratibyg
gende bibliotek.

Alt på en gang:
Dekanus Maximus

Det er mange som har moret seg over
Ragnars distré og glemsomme vesen. Vi
har sett ham banke på sin egen kontor
dør. Vi vet at han fikk 10 paraplyer til

40-årsdagen, og at de forsvant etter 10
dager med regn. I 1996 ble han inter
vjuet av redaktør Berit Solhaug i Bok og
Bibliotek. Han ble presentert som et «lyst
hode, en habil visesanger, et utpreget
festmenneske og en beryktet rotekopp.»
Journalisten bemerket at dekanus Audun
son hadde tre bord på kontoret, alle fylt
med stabler med papir og bøker. Det
tydet ikke på at han hadde fått med seg
noe av utdanningens dyder i kat, klass og
arkivering. Men hvorfor snakke om hans
glemte nøkler og lommebok? I 1996
hadde Ragnar (46) så mange andre saker
å stelle med. Han var:
• Dekan på Høgskolen i Oslo, Avdeling
for journalistikk, bibliotek- og
informasjonsfag
• Nykreert doktor på Det samfunnsvi
tenskapelige fakultet på UiO
• Leder for det nyopprettede Bibliotek
forskningsprogrammet
Kanskje var den første oppgaven tyngst?
Fra 1994 var et stort antall av Oslos
store og små profesjonsskoler slått
sammen til en høyskole, Norges største.
Det var et flerkulturelt eksperiment
kombinert med en urealistisk forvent
ning om at fusjonen raskt skulle tas ut
som innsparinger i budsjettet. Kultur
forskjellene var store i den sammenslåtte
avdelingen for utdanning av biblioteka
rer og journalister. Ikke nok med det,
det var også konflikter i hver av de to
utdanningene. Dette var drømmejobben
for en sjef som likte å være fyrbøter i
helvete. Men selv på fastlåste to-dagers
budsjettmøter var Ragnar en tålmodig
brannslukker.
Det gikk et år før de to utdannin
gene ble samlokalisert i Oslo sentrum. I
starten måtte dekanen pendle mellom
de såkalte «utfordringene». Dekaner fikk
litt ekstralønn etter det magre «B-regula
tivet». Jeg tror at all Ragnars dekanlønn
gikk med til å betale parkeringsbøter.
Onde tunger påsto at avdeling JBI var
som et tvangsekteskap; kjærligheten lot
vente på seg. Likevel fikk vi en slags
respekt for hverandre og for dekanen.
Samme år som Bibliotekforsknings
programmet startet, rakk Ragnar å få på
plass sin egen, formelle forskningskom
petanse. Han disputerte på en avhand
ling om utviklingen i tre folkebibliotek,
Oslo, Göteborg og Budapest. På
forskjellig vis var alle bibliotekene
interessert i å tilpasse seg dagens marked
og etterspørsel, uten å bryte med det

tradisjonelle verdigrunnlaget. Dette var
den første norske doktorgraden i
bibliotekfag. Ragnar fikk ikke et
stipendiatopplegg med tre års permisjon
fra daglige åremål. Men han sto tidlig
opp og rakk å være både dekan og
doktorstudent, bare avbrutt av noen
skrivepauser i sin egen favorittby,
Budapest. Her fikk han også tid til å
forberede studentkonferansene som ble
kjent under navnet Bobcatsss.
Ragnar ledet bibliotekforskningspro
grammet fra starten til avslutningen i
2001. Det var stipendiater i alle fagets
underdisipliner. På bibliotekarutdannin
gen steg antall ansatte med doktorgrad
på noen få år fra 0 til 10. Det var et
stort løft og noen år med tung innspa
ring på undervisningsressursene. Både
studenter og ansatte merket det. På
Høgskolen var det etter hvert mange
som hadde ambisjoner om at institusjo
nen skulle bli Universitet. Det var
dessuten dukket opp bibliotekstudier på
høyt universitetsnivå i Tromsø og
Trondheim. Konkurransen var i gang,
både eksternt og internt.
Ragnar forberedte neste fremstøt. Til
nå hadde våre stipendiater fulgt eksterne

«doktorprogrammer» og disputert ved
andre institusjoner. Det var også slik at
alle studier ved «vanlige» høyskoler
måtte godkjennes av Det nasjonale
organ for kvalitet i utdanning, NOKUT.
I den store Høyskolen var Bibliotek- og
informasjonsvitenskap bare et lite fag,
men Bibliotekforskningsprogrammet
bidro til at kompetansen var god.
Derfor gjaldt det å komme videre i
konkurransen om få lov til å lage ett av
institusjonens kommende doktorgrads
program. Det handlet om mer enn
akademisk bling, et godkjent program
ville føre til at institusjonen kunne
akkreditere sine egne studier. Det tok
sin tid, ikke minst mye av Ragnars tid,
men i desember 2012 var programmet
på plass.

Livsfjern forskning?

Bibliotekskolens rektor Tor Henriksen
ble en gang spurt om hva det var viktig
å lære studentene. Han svarte med å si
at en utdannelse skal gi et grunnlag for
førti års yrkesliv. Da nytter det ikke å
lære alle håndgrep man kanskje kan få
bruk for. Det viktigste å lære studentene
er å tenke, og gi dem metoder for å

finne gode løsninger. Dette er helt i tråd
med dagens Universitets- og høyskole
lov. Undervisningen skal være forsknings
basert, enten på egen eller andres
forskning.
Takket være forskningen ved det
som i dag heter Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag (ABI) har
det vært mulig å få godkjent en rekke
studietilbud av både permanent og mer
kortvarig art. I tillegg til den treårige
bibliotekarutdanningen og ulike
videreutdanningsprogram kan nevnes
• Masterstudium i bibliotek- og
informasjonsvitenskap
• International Master in Digital
Library Learning (DILL),
• Masterstudium i Bibliotek, styring og
ledelse
• Videreutdanning i museumsformid
ling
• Studiet i arkiv- og dokumentbehand
ling
• Ph.d.-studiet i bibliotek- og informa
sjonsvitenskap
Mye av forskningsgrunnlaget i flere av
disse studiene finnes i Ragnars omfat
tende og meget godt siterte forsknings

Byrå: OktanOslo

På forsommeren 1990 kom det et
hasteoppdrag til Statens bibliotekskole.
Søsterinstitusjonen i Borås hadde fått
nordiske penger til en studie med det
pompøse mandatet å «spegla det sätt på
hvilket bibliotekarier debatterar framtidsfrågor i ett jämförande nordisk perspek
tiv». Redaktør for publikasjonen med
denne studien, Romulo Enmark, opplyste
at i første omgang skulle man bare se på
hvordan bibliotekarene debatterte, og i
neste fase skulle man «spegla debattens
innehåll». Slik ville svenskene legge
grunnlag for debatter, møter og en
konferanse om de «erfarenheter som
prosjektet har givit.». Bibliotekarer er
flinke til å lage slike selvransakende
debatter, men det var ett problem. Det
norske bidraget manglet. Kunne noen på
Bibliotekskolen få det forliste prosjektet på
rett kjøl? Ragnar ofret sommerferien og
leste seg opp på 10 års norsk debatt.
Kanskje var det en regnfull sommer, for
han fikk overraskende mye ut av materia
let (Debattene ble knadd i fire hovedtema:
Bibliotekarrollen, nasjonalbibliotek,
automatisering og gratisprinsippet. Jeg
synes det siste temaet ble mest interessant.
I 1985 ville nemlig den borgerlige
regjeringen bryte med gratisprinsippet i
forslaget til ny Folkebiblioteklov. Det
gjaldt «særskilte bibliotektjenester», men
med unntak for utlån av bøker. Selv om
forslaget ble avvist i Stortinget var saken
fortsatt varm. Jappetiden var på hell, men
det var likevel noen som hevdet at
brukerbetaling ville gi bedre bibliotek. En
av dem var bibliotekentusiast og informa
tikkprofessor Jon Bing. Gratisprinsippet
kom også opp på de store, nasjonale
Bibliotekmøtene. Et fast ritual på pro
grammet var når sjefstriangelen fra
Bibliotektilsyn, Riksbibliotektjeneste og
Bibliotekskole fikk legge fram status og
visjoner. På møtet i 1990 ble brukerbeta
ling satt på dagsorden av Bendik Rugaas
som da var nyutnevnt riksbibliotekar. I

RØD MIX I BIBLIOTEK

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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publikasjoner. Her skal jeg bare kort
nevne to større forskningsprosjekter,
finansiert av Forskningsrådet, som
Ragnar har hatt ansvar for, PLACE og
ALMPUB. Det første programmet ga
inspirasjon til Bibliotekmeldingen, der
det heter at «Forsking viser at folkebiblio
teket er ein viktig demokratibyggjande og
identitetsskapande faktor i samfunnet,
særleg for fleirkulturelle grupper.
Biblioteket er ein smeltedigel for mange
ulike grupper, gjeremål og aktivitetar og
fungerer som ein møteplass på tvers av
samfunnsgrupper og samfunnslag.» Det
andre prosjektet var flerfaglig og skulle
styrke kunnskapen om hvordan biblio
tek, museer og arkiv kan legge til rette for
en åpen og opplyst offentlig samtale
under endrede tekniske betingelser.
Sunniva Evjen har beskrevet begge disse i
Festskriftets kapittel om Ragnars
forskning.
På tross av de umulige forkortelsene:
Begge disse forskningsprosjektene har vakt
nasjonal og internasjonal interesse. Viktige
tema er grundig belyst og i et godt
samarbeid med bibliotek, arkiv og museer,
og med andre forskningsinstitusjoner. Det
er verdt å notere seg at forskingsprosjek
tene avspeiler Ragnars interesse for
bibliotekenes rolle og betydning for
likhetsverdier og demokrati.

skribent i aviser og tidsskrifter. I mange
år hadde han en fast kommentarspalte i
fagbladet Bok og bibliotek. En nærmere
analyse av mer enn 150 artikler i dette
fagbladet vil vise at han har gjort en god
jobb som forskningsformidler. Bladets
leserundersøkelse viste at han var blant
de mest leste.

Forsker og folkeopplyser

Ragnar Audunson, utklipp fra
undervisningsvideo

For å bruke et politikerord: Jeg tror
han har fått politisk gjennomslag hos
både politikere og bibliotekarer ikke
bare for forskningen sin, men også for
sin tro på at bibliotekene er nyttige
samfunnsinstitusjoner. Han er en god
formidler. Først og fremst med under
visning og generøs veiledning av
studenter og kollege r, men han har også
vært en etterspurt innleder på møter, og
han har vært en aktiv og frisinnet

Ragnar er en solid, sitert og vel ansett
forsker, men han har ikke produsert for
støvete hyller. Forskningen har kommet
til nytte. For bibliotekmiljøet er han
både en premissleverandør og en
engasjert ideolog. Slik er han en
folkeopplyser for landets viktigste
folkeopplysere, bibliotekarene. Han har
ikke bare videreført og fornyet Else
Granheims folkeopplysningsmandat,
men han har også gjort egen og andres
forskning tilgjengelig både i og utenfor
profesjonsfeltet. Jeg vil også utfylle
bildet av formidleren med å si at Ragnar
også er en habil visesanger og foredrags
holder. Han har laget et flott program
om onkelen Jacob Sande. Vi er mange
som håper at han vil ta seg tid til å lage
flere slike dikt- og visekvelder.

Med professor Audunson i TV-studio
ØIVIND FRISVOLD
Fagsenter for seniorer, OsloMet

Våren 2019 startet bibliotekarutdannin
gen i Oslo et studieprogram i lederut
vikling for bibliotekarer i Finnmark og
Troms. Deler av studiet ble gjennomført
som fjernundervisning. Som en intro
duksjon til noen av emnene ble det laget
fem ti-minutters video-intervjuer med
Ragnar. Her finner vi også hans svar på
spørsmålet som ble stilt innledningsvis,
Hva er bibliotekets kjernevirksomhet?
«Et bibliotek er en institusjon – og
bibliotekarene er en profesjon – som
med utgangspunkt i organiserte samlin
12 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

ger av dokumenter – digitale så vel
som fysiske – initierer sosiale prosesser
knyttet til læring, kunnskapsdeling og
kulturformidling. Biblioteket blir
utformet i en forhandling mellom
bibliotekarens faglige normer og det
lokalsamfunnet ønsker. Dette bidrar til
at biblioteket er en genuin demokra
tisk arena.»
Det ble også laget intervjuer om
temaer som Samfunnsmandatet,
Offentlighet og møteplass, Den ideelle
biblioteksjef samt Markedsføring og
publikumsutvikling. I det siste emnet
sier han:
«Når jeg hører ordet publikumsut
vikling er det nesten som jeg trekker
min pistol. Når det snakkes om å nå

segmenterte publikumsgrupper bør vi
minne om at det var nettopp det
allmuebibliotekene var før vi fikk
Folkebibliotekrevolusjonen ved inngan
gen til 1900-tallet. Grunnideen med
folkebibliotekene var og er at de skal
være for alle.»
Denne artikkelen er inspirert av et
40-års langt samarbeid med Ragnar. Vi
fortsetter med det, nå på delt kontor på
Fagsenter for seniorer ved Storbyuniver
sitetet, OsloMet. I artikkelen viser jeg til
fem videointervjuer fra 2019. Disse er
publisert på film.oslomet.no. (Søk:
Audunson) For opplysninger om andre
kilder: Se fullstendig versjon av artikke
len i festskriftets trykte eller digitale
utgave på: skriftserien.oslomet.no

KLIPPARKIVET

Disse var mest utlånt i 2020
Deichman har presentert tolv topp 10-lister over fjorårets mest utlånte bøker og
tegneserier i ulike kategorier. Den mest utlånte boka på tvers av alle listene er
romanen Full spredning av Nina Lykke, som Deichman lånte ut til sammen 1585
ganger i fjor. «Å være forfatter er ensomt og usikkert. Man leverer en bok i
trykken, men kan aldri vite på forhånd hvordan det kommer til å gå. Så det å
oppleve at en bok finner et så stort publikum er utrolig deilig, særlig siden jeg i
disse dager er i gang med den vanskelige femteboka», sier Lykke i en
pressemelding. Tegneserieskaper Malin Falch har også utmerket seg i året som har
gått. Hennes bøker Kråkesøstrene og Vikingene og orakelet er de to mest utlånte
tegneseriene. Til sammen er disse lånt ut 2385 ganger. Debutant Gulraiz Sharif
topper lista over skjønnlitterære ungdomsbøker med Hør her’a!. Jørn Lier Horsts
Operasjon Radius var mest utlånt i kategorien skjønnlitteratur for barn.
Utlånstallene er målt fram til 18. desember. Med andre ord er det totale
utlånstallet for 2020 ennå ikke klart, men siden alle Deichman-bibliotekene var
koronastengt i fjor vår, ligger tallet an til å bli en del lavere enn for 2019, da
Deichman lånte ut over 1,5 millioner bøker, tegneserier, CD-er, DVD-er og annet
materiale. «Men vi så en betydelig utlånsøkning etter at vi åpnet bibliotekene
igjen, og spesielt etter at Deichman Bjørvika åpnet i juni 2020. Det er tydelig at
lesingen har spilt en viktigere rolle i vanlig i folks liv dette året, og det skjønner
jeg godt. Nå håper jeg at folk holder på de gode lesevanene også når livet vender
tilbake til det mer normale», sier biblioteksjef i Deichman Knut Skansen. ■

«Skriv gjerne passivt»
Dei fleste innføringsbøker og språklærarar seier vi må vakte oss for passive
setningar. Språkforskaren meiner derimot at passiv er ein fullverdig tale- og
skrivemåte. «Det er ein grunn til at vi har passive konstruksjonar i språket, og da må
vi bruke dei der dei passar, seier Arild Høie Henriksen, universitetslektor ved
Universitetet i Agder. Han disputerte nyleg for doktorgraden med ei avhandling om
passive setningar på engelsk og norsk. – «Eg åt halve kaka» er ei aktiv setning. Vi
kan gjere henne om til passiv slik: «Ei halv kake vart eten». Denne passivsetninga er
eit godt døme på kvifor vi treng slike setningar. Den som snakkar, kan ha gode
grunnar for å skjule kven som har ete opp kaka, seier Henriksen. Men han gjer
samtidig merksam på at vi kunne ha sagt med ei passivsetning at halve kaka vart
eten opp av meg. Vi bruker ikkje passiv berre fordi vi har noko å skjule, men også for
å leggje meir vekt på handlinga og ikkje kven som har gjort det. Eller fordi vi rett og
slett ikkje veit kven som har gjort handlinga. ■

NOTISER I BIBLIOTEK

Bokmessa i Frankfurt
vart vellukka
for Noreg
Den breie satsinga på Noreg som
gjesteland på den internasjonale
bokmessa i Frankfurt i 2019 har
bidratt positivt for norsk litteratur og
kultur, og til eit fortsett sterkt
tysk-norsk samarbeid, ifølge ei
evaluering av Samfunnsøkonomisk
analyse (SØA). «Eg er glad for at vi
no ser at satsinga på bokmessa i
Frankfurt var vellukka. Både for
norsk litteratur, men òg for andre
kunstfelt som har kunna styrka sin
posisjon internasjonalt. Det
inspirerer til å halde fram med
satsinga på å nå ut i verda med
norsk kunst og kultur», seier
kultur- og likestillingsminister Abid
Raja i ei pressemelding. «For oss har
det vore viktig at gjestelandssatsinga
også blei brukt som arena for
internasjonalisering av andre
kunstfaglege felt enn litteratur. Vi er
glade for at fleire fekk moglegheita
til å skape nye nettverk og styrka
eksisterande», fortsetter Raja.
Måloppnåinga for satsinga generelt
vurderast som god, men noko lågare
enn venta med omsyn til aktiv
deltaking frå sentrale
næringslivsaktørar. Bidraget til
profilering og relasjonsbygging
synest å vere viktigast, mens
langsiktige effektar i form av eksport
av norsk kunst og kultur er det for
tidleg å vurdere, ifølge
Samfunnsøkonomisk analyse. ■

Camus som tegneserie
Solum Bokvennen er stolte av å presentere tegneserieadaptasjonen av Albert Camus’ Den fremmede, tegnet av den algerske
tegneren Jacques Ferrandez og oversatt til norsk ved Tom Lotherington. Romanen kom opprinnelig ut i 1942, og skaket leserne
med sine 112 sider om menneskets fremmedfølelse, og er blitt stående som et sentralt verk i moderne europeisk litteratur. Boka
starter med dagen da hovedpersonens mor dør, og ender med at han blir dømt til døden for mordet på en araber. Camus
presenterer en unnvikende mann som utrolig nok fremstår som et likegyldig vitne til sin egen rettssak og dødsdom. Romanen får
i Ferrandez’ adaptasjon en helt ny innpakning, som både er med på å tilgjengeliggjøre verket for nye, unge lesere, og byr på et et
forfriskende gjensyn for den som kjenner det eksistensielle mesterverket fra før. Tegneserie-adaptasjonen kom ut i 2013, og ble
en umiddelbar suksess i Frankrike. I likhet med sine andre kritikerroste tegneserieadaptasjoner av Camus’ verker, viser
Ferrandez her en dyp respekt for originalteksten – samtidig makter han å gjøre fortellingen til sin egen. ■
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ALTERNATIV PRAKSIS FOR STUDENTER I BIBLIOTEK

Koronapandemien
avlyste praksis,
kva var alternativet?
Dei aller fleste bibliotek blei
stengde og tilsette vist til
heimekontor. Kva skulle
bibliotekarstudentane på
første år få i erstatning?

IDUNN BØYUM
Førstelektor. OsloMet, Institutt for arkiv-,
bibliotek- og informasjonsfag

D

å mesteparten av Norge stengde i
mars 2020 påverka dette heile
samfunnet. Universitet og
høgskular flytta undervisningsaktivitetane over på digitale plattformar over
natta. For profesjonsutdanningar med
praksis vart det fort klart at vårens
praksis blei vanskeleg å gjennomføre. I
nokre helserelaterte utdanningar kunne
dei ordne det med å la studentane få
omgjort deltidsarbeid som praksis. Dei
aller fleste bibliotek blei stengde og
tilsette vist til heimekontor. Kva skulle
bibliotekarstudentane på først e år få i
erstatning?

Erfaringar

Eit mål med praksis er å bli kjend
praksisfeltet som for det meste er
bibliotek, men kan og vere andre
informasjonsforvaltande verksemder
14 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

som Wikimedia, Store norske leksikon,
forlag og liknande. Valet fall på at dei
skulle gjennomføre ei undersøking. På
den måten skulle studentane bli kjende
med eitt spesielt bibliotek og korleis
koronapandemien påverka deira tenester
og kommunikasjon med sine brukarar. I
tillegg kunne vi legge til rette for
studentaktiv undervisning og forsking.
På bibliotekarutdanning har vi hatt
to praksisperiodar i fleire tiår. Første
praksisperiode er meint å gje studentane
innsikt i ein sektor ved å delta i det
daglege arbeidet i biblioteket. Dette vil
sjølvsagt varierer frå bibliotek til
bibliotek: Olav som får praksis på eit lite
folkebibliotek med to tilsette og redusert
opningstid. Kari får sin praksis i eit stor
universitetsbibliotek med mange
avdelingar og der dei fleste har spesiali
serte oppgåver. Sana får sin praksis i eit
fylkesbibliotek. Variasjon i praksis kan
både vere ei utfordring, men og ein
rikdom vi kan nytte når studentane er
tilbake på campus. Då kan vi nytte dei
ulike erfaringane i faglege diskusjonar.

Undersøking

Sidan vi ikkje kunne sende studentane ut i
praksis måtte vi finne ein alternativ måte å
oppfylle måla i læringsutbyttebeskrivelsen.
Alternativet vart at studentane skulle hente
inn data gjennom eit spørjeskjema
utarbeidd av oss på ABI. Kvar student
fekk ein kontaktperson på eit bibliotek
rundt omkring i heile Noreg. 102
bibliotek deltok i denne undersøkinga1.
Gjennom datainnsamlinga blei studentane
kjend med ‘sitt’ bibliotek: organisasjon,
brukargruppe og tenester. Det var naturleg
å knytte dei faglege spørsmåla til korleis
biblioteket innretta seg etter stenging.
Korleis kommuniserte biblioteka med sine
brukarar umiddelbart etter 12. mars, kva
tilbod blei det lagt vekt på i første fase av
nedstenginga osb. Studentane samla inn
døme på meldingar, innlegg i sosiale
medium mm og delte dette med medstudentar. Neste steg var å skrive eigne
vurderingar av bibliotekets tenester og
brukargrupper og samanlikne med kva
andre bibliotek gjorde. Data frå denne
undersøkinga dannar grunnlag for eit
større forskingsprosjekt på ABI – ‘Biblio
teket under korona’.
Sidan dette var ei ad hoc-løysing var

1 Resultat frå studentane si undersøking av biblioteka er
ikkje publisert pr 6.1.21

det ikkje mogleg å tilretteleggje for eit
undervisningsløp kor vi kunne førebu
studentane både på innsamling av data
og god innsikt i metode. Det vart heller
ikkje god til å førebu biblioteka på det.
Heldigvis stilte mange bibliotek opp på
denne ekstradugnaden.

God støtte

Det var sjølvsagt leit at studentane ikkje
fekk komme ut i praksis og møte
bibliotekarar, bibliotek og deira brukarar. I etterkant av opplegget ønska vi å
finne ut korleis studentane opplevde
dette og om opplegget ga eit visst
læringsutbytte. 60 av 103 studentar
deltok i denne undersøkinga.
Eit stort fleirtal av studentane meinte
at de ferdig utarbeidde spørjeskjemaet var
godt å støtte seg til og det hjalp mange til
å stille spørsmål dei ikkje hadde tenkt på
sjølve. Likevel meinte litt over halvparten
at de kunne fått same informasjon på
eigenhand i ‘Noen grad’. Godt over 90%
meinte det fungerte som eit godt verktøy å
bli kjend med sektoren. Ein kommenterer
det slik: Jeg synes at det var en fin måte å
lære mer om slike bibliotek, og hva slags
tiltak som ble prioritert hos dem under
korona-utbruddet.
Dei aller fleste studentane (85-93%)
opplevde at kontaktpersonen «I stor
grad» var imøtekommande, tolmodig,
ga god rettleiing og forklarte godt. Dette
er forøvrig ei tilbakemelding vi ofte får
frå studentar i praksis. På den andre sida
var det nokre studentar som melde at
det var ubehageleg å samle inn data på
denne måten.

Lært mykje

Eit av måla med undervisning i faget
Bibliotek og samfunn er å bli kjend med
bibliotekets samfunnsansvar, mandat,
kva lovar som styrer bibliotekets
oppgåver og bibliotekets organisasjons
struktur. Dette er tema som er handsama i faget Bibliotek og samfunn og var
tema i andre deler av arbeidskravet
‘Alternativ til praksis’.
Sidan studentane skulle undersøke
korleis biblioteka kommuniserte med
sine brukarar og om kva tenester dei
tilbydde, er funna svært positive. I
tabellen under ser vi at studentane
meiner at dei lærte mykje om bibliote
kets kommunikasjon med brukarane.
Dei vart litt overraska over å sjå det
mangfaldet av kommunikasjonskanalar
som er i bruk. Her fekk dei erfare at

utanom Facebook og læringsplattformar
er plakatar, oppslag i aviser mm viktige
kanalar for å nå ut til brukarane.
Gjennom eigen datainnsamling fekk dei
brei kjennskap til både bibliotekets
tenester og dei ulike brukargruppene.
Studentane hadde kontakt med mange
ulike bibliotek og for nokre av dei var
ikkje alle spørsmåla like relevante. Mange
opplevde nok at undersøkinga var retta
mot folkebibliotek, noko som kom fram i
det opne kommentarfeltet. Dei har rett i
at skjema ikkje var tilpassa td. fylkesbiblio
tek og Nasjonalbiblioteket. Nokre følte seg
brydd ved stadig å spørje spørsmål som
ikkje kjendest relevante. På den andre sida
meiner vi at det og ligg mykje læring i å
oppdage at andre deler av sektoren har
andre oppgåver og ansvar. Dette kom og
fram i nokre av kommentarane.

Andre praksisperiode

Resultatet over viser at studentane har fått
god innsikt i meir overordna problemstillingar knytt til faget. I kommentarane frå
studentane viser det likevel at mange var
misnøgde med at dei ikkje fekk vere ute i
eit bibliotek, og alternativet kjendest lite
praksisnært. Målet med praksis er jo å få
vere ute og delta i aktivitetar, få innsikt i
korleis bibliotekarar reflekterer over og
utfører arbeidsoppgåver, erfare korleis det
er å ha kontakt med publikum. I tillegg er
det all den tause kunnskapen dei kan
tileigne seg gjennom å observere kva som
faktisk vert gjort.
Dessverre var det dette vi klarte å få
til under omstende som var svært
krevjande for både biblioteka og i
samfunnet generelt. Utdanninga er
svært takksame for at bibliotekarar stilte
opp som rettleiarar for våre studentar.
I skrivande stund har 2. års studentane, som altså i mista 1. års praksis,
nettopp byrja på sin andre praksisperi
ode. Sjølv om Noreg innførte nye
restriksjonar rett før praksisperioden
starta, har alle studentane fått praksis
plass og dermed anledning til å utføre
arbeidsoppgåver i regi av ein praksisstad,
fysisk og/eller digitalt. I deler av tida
gjennomfører 2. års studentane normalt
ein eksamensoppgåve i form av ei
undersøking. Det er no teke omsyn for
avvik frå «normalen», sidan situasjonen
er upredikerbar både lokalt og nasjonalt,
og vi må opne for individuelle tilpassingar. Studentane vil nok derfor få svært
ulike erfaringar basert på denne praksis
perioden.
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Da biblioteksjef Brit Østerud
endelig fikk flytte inn i
Grimstads nye bibliotek, tok
hun med seg den aller siste
boka fra det gamle biblioteket.
Så danset hun med boka,
gjennom byen og ned til havna.
Hundrevis av mennesker fulgte
henne inn i Sørlandsbyens nye
storstue.

ANNE-LINE HENRIKSEN frilansjournalist

Møteplass
på bryggekanten
H

Stolt og fornøyd. Brit Østerud viser stolt fram
arkitekturen i Grimstad bibliotek. Det store
rommet med mange rom som skaper intimitet
og fellesskap.

16 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

un er nemlig glad i å danse tango,
bibliotekaren som synes hun
lever i en godtebutikk. Og
snakker om det med et stort smil.
– Det er sånn det føles å være omgitt
av bøker og mennesker.
Forteller Oslojenta som har viet livet
sitt til nettopp det: bøker, bibliotekarbeid og mennesker. Du kan trygt si at
hun har funnet sin rette (bok)hylle.
– Med godtebutikk mener jeg alle
fortellingene, kunnskapen, historien. Jeg
går mellom bokhyller hver dag, og
rekker aldri å lese alt jeg vil. Men jeg er
interessert i så mye forskjellig, så når
noen kommer og spør etter en bok om
hønsehold, ja, så vet jeg straks hvor vi
finner det. Sånn får jeg utvidet horisonten min og føler det beriker livet mitt.
Hver dag.

I
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Storstue ved vannet. Et godt sted og
sitte og la tankene vandre.

Frøet. Ballastfrøet hugget ut
i granitt er signert Barbro
Raen Thomassen.

Fra et trangbodd bibliotek i et rødt
murhus øverst i byen, har det sandfargede, moderne biblioteket funnet sin
plass mellom himmel og hav. Med
ansiktet mot innseilingen til Grimstad,
skjærgården med holmer og svaberg mot
Skagerrak, er det 2000 kvadratmeter
store huset blitt et godt sted å være.
Enten du sitter alene, leser, eller løfter
blikket utover sjøen og lar tankene seile.
Eller tar en kaffe med noen på bokkafeen. De mange forfattertreffene som
arrangeres, trekker også publikum. Eller
når de ansatte en gang i måneden deler
bokanbefalinger.
– Det hender noen kommer bort og
spør om jeg kan tipse om en bok de bør
lese. Det er jo et tillitsfullt og vanskelig
spørsmål. Hva vi liker er dypt individuelt. Men jeg liker å gjette meg fram, mye
går på intuisjon, og det er alltid spennende om vi treffer.

Rekordbesøk på et innvendig torg

Det var like før jul, i desember 2017 at
det nye huset åpnet for byens befolkning.
Over 3000 var innom første dagen.
– Overveldende! Vi hadde håpet på
tusen. Folk tok biblioteket i bruk fra
første stund. Det er blitt det møtestedet
18 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

vi har savnet i mange år. Et innvendig
torg, sier Brit begeistret.
Huset har blitt et signalbygg med
parken Byhaven som binder havna med
gågata i sentrum. Hav og himmel, sand
og svaberg, var stikkordene da biblioteket ble planlagt. Bygget er tegnet av
arkitektene Helen & Hard.
Denne sensommerdagen vrimler det
av liv. Selv om feriefolket har reist hjem.
Skoleelever, pensjonister, småbarnsmødre spaserer og sykler forbi. Noen sitter
og leser i ettermiddagssola. De hvite
trappene ned til sjøen er gode å sitte på,
og skal minne om solvarme svaberg.
Like bortenfor ligger en tresnekke og
selger ferske krabber. Båter kommer og
går. Jeg blir stående og lese og tenke…
over sitatene som er hugget inn i
trappene. Ti tekster av poeten PaalHelge Haugen som indiske steinhuggere
har udødeliggjort i granitten som er
kommet over havet. Til Ibsens og
Hamsuns by.

Da leselysten ble vekket

– Hvorfor Brit ble bibliotekar? Jeg
mistrivdes som student på Blindern, og
satte meg ned og tenkte ordentlig over
hva jeg likte best i livet: Lese, lage

systemer og oversikt. Og lysten til å
jobbe med mennesker. Så ble det
bibliotekarutdanning.
Men Brit sier hun var treg med å bli
en leser. Det var en norsklærer som tente
gnisten. Hun leste «Kristin Lavransdatter» av Sigrid Undseth høyt i timen. Et
nytt univers åpnet seg.
– Jeg gikk vel i sjuende og ble
bergtatt av at en historie kunne være så
levende. Bringe fram så mange følelser.
Neste bok var «Medmenneske» av Olav
Duun. Jeg var for lengst hekta nå og
fortsatte på egen hånd med «Fuglane» av
Tarjei Vesaas. Det sier litt om hva en
norsklærer kan gjøre med et liv!
Brit brenner for bibliotekets betydning i lokalsamfunnet og i storsamfunnet.
– Vi har folk fra alle samfunnslag og
er et livssynsnøytralt møtested. Og det
er gratis. Vi må aldri glemme hvor viktig
det er for demokrati og ytringsfrihet.
Brit beskriver biblioteket som mer
enn en utlånsstasjon. Her kan du
komme og sette deg og få en følelse av å
være i ditt eget rom. Være sammen med
andre selv om du er alene. Arkitekturen
har bidratt til nettopp det, med å være
et stort åpent rom, med mange rom i

rommet. Det skaper en intimitet og et
fellesskap.
Den franske forfatteren Simone de
Beauvoir, beskrev noe av den samme
fornemmelsen: «Plutselig kjente jeg en
intim tilhørighet med de andre som stod
eller satt langs bokradene og leste. Ingen
vekslet et ord. Du er en fremmed, men
føler deg hjemme. Jeg får følelsen av å
være del av en familie. Det beskytter
meg mot ensomheten.»

Skipsfart, frø og kunst

Ettersom Grimstad har sin historie som
gammel seilskuteby, og byen i nyere tid
også har vært kjent for frøproduksjon, er
hovedkunstverket til Byhaven et
kjempefrø av en ballastplante. Det er
kunstneren Barbro Raen Thomassen
som på oppdrag fra Grimstad kommune
har laget kunstverket. Det store ballastfrøet som er hugget i norsk granitt, er
godt å ta på. Det er blitt et sted hvor det
er naturlig å ta en pause, se utover havna

og folk som går forbi. De allerede
nevnte tekstene i trappen refererer både
til frøets og ordenes kraft.

Bibliotekarens hage

Apropos frøets og ordenes kraft, så var
den romerske filosofen Cicero inne på
samme tanke allerede for noen tusen år
siden. Han er mannen bak sitatet: «Har
du en hage og et bibliotek, da mangler
du intet».
– Tidløs visdom, mener Brit
Østerud.
Som bruker fritiden i en hage som
har «alt»; fra kjøkkenhage og svaberg, til
urtebed, blåbærskog, sommerblomster,
stauder og ville blomster. Store trær.
Yndige roser. Lekehytte til barnebarna,
hvilesteder i sol og skygge, og mellom
vedstablene en krok å meditere i. der
bekken renner, er det reist et lite kapell.
Lek og fantasi er noe hun vært
opptatt av hele livet, og som hun daglig
bruker i jobben. Men også som en

berikelse i sitt eget liv. Enten hun syr,
lager engler i ull, danser tango eller
svinger seg i husken, er det livsgleden
som fortsatt bobler. For i en kraftig
grein av furua i hagen, henger mormors
huske. Og mens mormor gynger fram
og tilbake, sitter åtteåringen Thomas i
en furugren over henne og ser på.
Tilbake i biblioteket, som rommer
tusenvis av bøker, minnes jeg sitatet: «
Det sies at den som eier et bibliotek har
tusen lærere.» Men er like glad i
professor Harold Bloom som spør: « Vi
har tilgang til en uendelig mengde
kunnskap, men hvor finner vi visdommen? »
Han svarer seg selv: « Om man er
heldig, støtter man på en lærer som kan
vise veien, men når det kommer til
stykket er man ensom og må fortsette
uten veiviser. Å lese er derfor en av de
største gledene ensomheten kan by på.»

| 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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Om å lese Kafka
sammen på Zoom
MARI VANNES
Litteraturviter, leder av lesegrupper

K

oronaepidemien har ført til store
endringer i hvordan vi omgås
hverandre. De nye begrensnin
gene kan også føre til nye muligheter for
hvordan bibliotekene kan skape nye
møteplasser for samtaler om litteratur.
Det er ikke alle som har et bibliotek i
lokalmiljøet som de kan oppsøke for å
oppleve litteraturformidling. Men de
fleste har PC og internett, og kan delta
fra der de er.
Siden april 2020 har jeg hatt over
25 digitale lesegrupper på Zoom, og har
møtt over 150 deltakere som har logget
seg på hjemmefra for å oppleve litteratur
og snakke om den sammen med ukjente
mennesker på hver sin kant av landet.
Vi har lest noveller av Franz Kafka,
Ernest Hemingway, Kjell Askildsen,
Tove Jansson, Lucia Berlin og mange
andre. Og dikt av Olav H. Hauge, Stein
Mehren og Emily Dickinson. Dette er
gode tekster å fordype seg i, og som har
gitt gode samtaler.
Dette er den digitale koronavarian
ten av åpne lesegrupper på Deichmanfilialer som jeg har hatt hver uke siden
2018. Dette er ikke en vanlig lesesirkel
der vi diskuterer en roman som er lest
på forhånd. Det er en lesegruppe etter
Shared Reading-metoden, som er
opplevelsen av en tekst som blir lest
høyt der og da. I samtalen rundt
tekstene er det rom for personlige
refleksjoner om det vi har lest, og å
knytte tekstene til eget liv. Forskning
har vist at dette har en terapeutisk
effekt. Shared Reading er en metode
20 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

som gjør kvalitetslitteratur tilgjengelig

for alle, og ikke bare for de som er

vokst opp med velfylte bokhyller
hjemme. Det er en demokratisering av
den seriøse litteraturen og en aktiv
formidlingsform som går som hånd i
hanske med formålsparagrafen til norske
folkebibliotek.
På Zoom har lesegruppene vært
gode møter mellom mennesker og
litteratur, selv om vi satt foran hver vår
skjerm. Vi har levd oss inn i tekstene, og
har hatt gode diskusjoner og samtaler
om den. Foran loven av Franz Kafka har
vi lest i både den fysiske og digitale
gruppen. Dette er en mørk og absurd
tekst om en mann som blir forhindret
av en dørvokter i å slippe inn i den
mystiske loven. Interessant nok, så
legger deltakerne merke til mye av det
samme i teksten uavhengig om det er
den digitale eller den fysiske gruppen:
Hva denne loven egentlig er, er det byrå
kratiske stengsler, er det rettferdighet
han vil oppnå? Handler novellen om å
overkomme ytre eller indre hindringer?
Hvorfor gir han ikke opp? Opplevelsen
av teksten og samtalen rundt den har
mange fellestrekk både i den vanlige
gruppen og den digitale. Selv om
deltakerne i den digitale gruppen er
ukjente for hverandre og flere var nye,
var alle aktive og engasjerte i teksten og
samtalen. Deltakerne sier at de glemmer
at de sitter og ser på en skjerm med
fremmede mennesker når de lever seg
inn i litteraturen, som i Kafkas absurde
univers. Dermed oppstår det spontane
ytringer i møte med teksten, man blir
berørt selv og det er interessant å lytte til
andres tanker og perspektiv.
Men alle som har deltatt på digitale
møter på Zoom og Teams vet at det er

Bra erstatning. Lesergrupper
på for eksempel Zoom gir ikke
samme nære opplevelsen som
fysiske lesergrupper, men
fungere som en god erstatning
i disse pandemitider.
(Illustrasjonsbilde fra
thereader.org.uk)

noe som blir borte: Den menneskelige
dimensjonen. Du innleder ikke til prat
med de andre fremmede menneskene
som sitter i hver sin firkant på skjermen.
Noen føler seg ubekvemme med å
snakke med ansikter på en skjerm. I
tillegg kommer tekniske problemer og
forstyrrelser som i andre digitale møter:
Noen får ikke til det med lyd og bilde,
noen har problemer med nettilgangen
eller det er forstyrrelser i bakgrunnen.
Deltakere som har vært med både på
de vanlige og digitale lesegruppene til
Deichman fremhever også dette.
Tekniske problemer er forstyrrende,
samt at det er vanskelig tolke mimikk og
om andre ønsker å ta ordet. Du får
mindre kontakt med de andre delta
kerne når de er på skjermen, og samta
len blir annerledes og kunstig. Vi
mennesker er ikke skapt for å møtes på
denne måten, som en deltaker sa.
Men det blir likevel opplevd som et
veldig gledelig tiltak: Når det ikke er

mulig med fysiske møter og alt annet er
stengt, har det å møtes på denne måten
vært et godt tilbud. Det å kunne bruke
hodet til noe og snakke med andre
mennesker har vært fremhevet som
positivt. Det er godt at det er noe som
står igjen i kalenderen og at ikke alt er
avlyst. Deichman-deltakerne sier også at
det gir en god litterær opplevelse, selv om
møteplassen er digital. Det er altså mulig
å bli med på lesegrupper selv om du ikke
kan oppsøke et fysisk sted for å delta.
Dette kan bidra til å demokratisere
samtalen om litteraturen når den ikke må
foregå inne i bibliotekets lokale. For noen
av deltakerne spilte det faktisk ikke så
stor rolle om det var på nett eller på
biblioteket.
Under koronaepidemien ble
mange av bibliotekenes formidlingstil
bud avlyst. Noe ble til nettarrangemen
ter, som min faste lesegruppe på
Deichman. Jeg var skeptisk til om dette
ville fungere på nett. Men det viste seg

at det å fordype seg i noveller og dikt i
felleskap fungerte overraskende godt på
Zoom. Slike digitale møteplasser gjør
det mulig å snakke om litteratur med
andre selv om du ikke har et slikt tilbud
på ditt lokale bibliotek.

Vi som driver med Shared Reading
tror at lesing og litteratur kan gjøre noe
med oss. Den kan gi oss ny innsikt og
nye tanker om oss selv og verden. Det
sosiale møtet blir annerledes på nett,
men litteraturen er den samme.

Vil bevare 1000 arkiver fra det moderne Norge
I dag lanserer Arkivverket en liste med nær 1000 bedrifter, organisasjoner og
institusjoner som alle har betydning for utviklingen av Norge. «Vi anser aktørene på
listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt
bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i
privat sektor», sier riksarkivar Inga Bolstad i en pressemelding. Listen er en del av
Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv, laget på oppdrag fra
Kulturdepartementet. Mens statlige myndigheter har plikt til å avlevere sine arkiver
til Arkivverket, har bedrifter og organisasjoner ingen tilsvarende plikt. Dermed blir
også langt mindre arkivmateriale fra privat sektor bevart. «Samfunnsutviklingen
skjer i dag, og det går vanvittig fort. Derfor lanserer vi en nasjonal bevaringsplan for
arkiver etter bedrifter, organisasjoner og institusjoner. Skal vi lykkes med å fange
bevaringsverdig data før den forsvinner, må vi handle nå», sier Bolstad. ■

I

BOK OG BIBLIOTEK 1–2021 21

BIBLIOTEK I FRA TYSK STORBY TIL ØYLIV I VEST

Fra tysk storby
til øyliv i vest

FRA TYSK STORBY TIL ØYLIV I VEST I BIBLIOTEK

Med 5,7 km² er Kvitsøy landets minste kommune i areal.
Vi besøkte deres eneste bibliotekar Astrid Hotopp, som
har langt flere lånere enn de 540 fastboende å ta seg av.
ANN-MARI GREGERSEN tekst
Alf Ove Hansen foto

Åpent landskap. Kvitsøy huser rundt 540 fastboende,
og ligger midt ute i Boknafjorden mellom Randaberg
og Karmøy i Rogaland. Ferjeturen fra Mekjarvik tar ca.
35 minutter. Om noen år skal det komme tunnel her.
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Pågangsmot. – Jeg hadde tatt et norskkurs i
Tyskland, men vi hadde lært oss å forstå folk fra
Østlandet. Dialekten de snakket her vest, forsto
jeg lite og ingenting av. Så jeg fikk meg jobb i
Stavanger, hvor jeg kjørte ut pakker for DHL. Da
var terskelen lav for å snakke norsk

E

tter et drøyt kvarter i bil fra
Stavanger og deretter 35 minutter
på ferga fra Mekjarvik i Randaberg
til Kvitsøy, tar det to øyenblunk før vi
ser det klassiske fyret. Det betyr at vi
også kan parkere ved den gamle fyrmes
terboligen i skråningen nedenfor. Den
hvite bygningen huser både bibliotek og
sykehjem.
– Hei og velkommen! Dere kom på
en sjelden fin dag, det hverken blåser
eller regner, hilser Astrid Hotopp blidt
før hun henter dagens post rett utenfor.

Norskkurs uten vestlandsk

Det er torsdag og den ene av to åpnings
dager på biblioteket. Historien om
hvordan Kvitsøy fikk en bibliotekar fra
Tyskland, involverer både DHL, barn
og kjærlighet.
– I 2012 kom jeg fra den tyske byen
Halle til Kvitsøy på grunn av kjæresten
min. Jeg hadde tatt et norskkurs i
Tyskland, men vi hadde lært oss å forstå
folk fra Østlandet. Dialekten de snakket
her vest, forsto jeg lite og ingenting av.
Så jeg fikk meg jobb i Stavanger, hvor
jeg kjørte ut pakker for DHL. Da var
terskelen lav for å snakke norsk og
tabbet jeg meg ut, skulle jeg ikke se
noen igjen. Så var det jo også en
kjempeopplevelse å dra rundt på små og
store veier i Rogaland. Utrolig mange
flotte plasser, jeg kan alle snarveiene når
vi nå drar ut på tur, ler hun godt.
For som dere forstår, hun ga seg ikke
og både hun og kjærligheten ble på
Kvitsøy – som altså er Norges minste
kommune i areal. Det gir en deltids-bib
liotekarstilling på 35 prosent. Kommu
nen samarbeider med mange om ulike
tjenester, så sjefen for biblioteket er i
nabokommunen Randaberg. De
snakkes på telefon, om alt fra faglig
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støtte til praktiske ting. Som bibliotekar
på øya, er det mye opp til en selv
hvordan dagene blir.

Litteratur ble plutselig
en selvfølge

Det tok likevel litt tid før Astrid Hotopp
gikk inn dørene her, men etter å ha fått
barn og vært nødt til å snakke norsk
med helsepersonell løsnet det plutselig.
Da gikk hun også på biblioteket. For
litteratur har alltid vært en del av hennes
liv, i starten mest hos alle andre i
familien.
– Mor var nok litt bekymret en
periode, da alle andre enn jeg var
lesehester. Da jeg var 10 løsnet det, med
Enid Blytons bøker om «De 5». Littera
tur ble en selvfølge for meg etterpå. Det
var ikke en hobby å lese, men en daglig
ting jeg trengte.
Astrid utdannet seg ikke til bibliote
kar, for hun fikk en jobb i en stor
universitetsbokhandel i Leipzig. Der ble
hun i 10 år og stortrivdes. Så valgte altså
mannen i hennes liv Kvitsøy, og hun ble
med.
– Foruten DHL, jobbet jeg også
innen pleie og i kommuneadministra
sjonen her på øya. Så trengte biblioteket
for seks år siden ny bibliotekar. De lette
lenge etter noen som ville ha en slik
prosentstilling. Jeg ble så tilbudt jobben.
Jeg tenkte først at «Hva har jeg sagt ja
til. Jeg kan jo ikke snakke om de bøkene
de leser her. Så god er jeg jo ikke i
norsk». Men jeg tok sjansen, og folk var
veldig støttende. «Bare prøv».

Ingen leser alt

Astrid lærte deretter noe veldig raskt.
For det første at ingen bibliotekarer leser
alle bøker de skal låne ut. Dernest at ord
kjenner ingen grenser.

– Litteratur er jo internasjonalt, så
bøkene som kommer ut i Norge kan jeg
jo ofte lese på et annet språk. Norske og
utenlandske forfattere oversettes jo til
tysk. Nå prøver jeg meg også på norske
bøker, og har startet med Roy Jacobsen.
Nå stortrives hun i jobben, spesielt
når hun kan sitte for seg selv og se
hvilke nye bøker som kommer, hva
passer her, hva snakkes det om i ulike
aviser. Eller når besøkende spør om ting
de lurer på. Aller kjekkest er det om de
setter seg ned i den blå sittekroken som
er laget, der de også kan få gratis kaffe
– når det ikke er en pandemi på gang.

– Jeg skulle ønske meg at folk var
bittelitt mer åpne for å bruke den
sittegruppa. Jeg kommer fra en stor by,
og liker å være et sted hvor en finner ro.
Det har de gjerne nok av på Kvitsøy. Så
egentlig brukes sofa og stoler mest av de
som ikke er oppvokst på Kvitsøy. Men
du må altså ikke låne bøker for å bruke
biblioteket!

Syke får bøker på døra

Så hva låner folk på Kvitsøy? En stor
gruppe ønsker serieromaner. «Misteltein
1-24» av Elisabeth Hammer og de 6
bøkene i Drømmeøya-serien til Hilde

Hansen er akkurat innlevert. Rett under
Haddy Njies «101 ting å gjøre med
barn» og i tredje hylle deler «En samisk
verdenshistorie» av Hugo Laurtiz Jensen
plassen med Isabell Allende
– Jeg har også en dame på sykehjem
met som låner ukeblad. Det er en
leseopplevelse for henne. Det er ikke
plass til alle Kulturfondbøkene, men vi
har mange fremme. Det samme med
dikt, selv om det sammen med filosofi
og politisk vitenskap ikke er like
interessant for folk. En må velge litt, og
lage et brukervennlig bibliotek.
Låneutviklingen har gått litt opp det

siste året, både får voksne og barn.
Pandemien har gitt økt leselyst. Da de
hadde stengt sist vår, leverte hun ut
bøker etter å ha markedsførte tilbudet
på Facebook, og folk satte pris på det.
Når «Hele Rogaland leser»- gratisboka
kommer ut om høsten, kjører hun også
rundt med den og legger den ut på
sentrale steder på skolen og Kvitsøy
trafikksentral – signalbygget og lande
merke som representerer Kvitsøys lange
tradisjoner med lostjeneste og senere
sjøtrafikksentraltjeneste.
– Målet er å være brukervennlig. Så
om jeg vet at noen er syke, spør jeg om
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Ut på tur. Målet er å være brukervennlig. Så om Astrid Hotopp
vet at noen er syke, spør hun om de trenger lesestoff og så
kommer hun med det. – På ei øy kommer du tett på folk, og den
servicen gir jeg gladelig.

Sjef. Oddny Austbø har sett bibliotekarer komme og gå etter at
hun selv gikk av. – Det var noen som en gang fikk en fiks idé om
at det skulle være selvbetjening. Da holdt jeg på å miste vett og
forstand, sier 91-åringen og gjør seg klar til å hente en ny Roy
Jacobsen-bok.

de trenger lesestoff og så kommer jeg
med det. På ei øy kommer du tett på
folk, og den servicen gir jeg gladelig.
Biblioteket blir som apoteket i gamle
dager, en informasjonssentral. Folk spør
meg om det meste, sier Astrid og ler
godt.

Venteliste, hva er det?

Fordelen med å bo på Kvitsøy og være
bokorm, er at begrepet venteliste nesten
ikke eksisterer.
– Vi har jo alle de mest aktuelle
bøkene, og jeg får ofte følgende respons
fra feriegjester som kommer hit «Åh, har
dere den inne. I Stavanger står jeg på en
laaaaang venteliste». Definisjonen på
lang en venteliste her, er seks personer.
Så for mange feriefolk enten de kommer
med båt og ligger i gjestehavna eller har
feriehus her, er det rene himmelen å
komme hit.
Astrid trives i eget selskap og å styre
sin egen hverdag. Hun bestemmer selv
egen ferie. Hun får faglig påfyll på kurs,
hører på podcaster og deltar på littera
turfestivaler når det passer. Hun vet at
det er helt urealistisk at hun får en
kollega, så hun bruker ikke tid på å
drømme om det.
– Det er klart at det er ting jeg kan
bli bedre på. Som å bruke sosiale
medier. Det er jo lettere når en har flere
kolleger, så kan en fordele oppgavene.
Men det står på planen min.
For biblioteket er ikke det eneste
folk på Kvitsøy har å bruke tiden sin på.
Astrid er ekstremt imponert over hvor
aktive innbyggerne er. Det er båter som
brukes både til fiske og rekreasjon. Det
er også en klubb eller organisasjon for
det meste, fra historie og kunst til
bedehus og idrett. Så gjelder det å få
dem inn også i fyrmesterboligen. Antall
registrerte lånere er 200, og så kommer
det nasjonale lånere i feriene.
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Denne torsdagskvelden er det så
langt stille, og Astrid tar seg tid til å vise
oss en av de gamle skattene hun har satt
stor pris på – i tillegg til magasinet som
huser eldre utgaver av Anne Cath. Vestly
og Astrid Lindgrens klassikere.
– Se denne boka med avisutklipp, alt
handler om Kvitsøy og det er det en
tidligere bibliotekar som har laget. Det
er virkelig spennende å lese om alt som
har skjedd på øya.

400 kroner i årslønn

Så skulle en tro at det som nå skjer var
planlagt, men det var det altså ikke.
Fotografen tar med Astrid ut for et bilde
fra kaia, mens jeg passer et stille biblio
tek. Det går bare to minutter, så
kommer det et blidt menneske inn døra
som sier «Nå var det virkelig mørkt og
kaldt ute»! Etter en kort prat, der jeg
lover «lys, varme og litteraturglede»,
viser det seg at dagens første låner er den

tidligere bibliotekaren som laget
avisutklippsboka. 91 år gamle Oddny
Austbø har tid til en prat også, før hun
skal på videre ærender.
– Jeg begynte i 1972, og hadde 400
kroner i årslønn. Det var lite, men jeg
godtok det og startet så kampen for
biblioteket. Jeg meldte meg inn i kulturut
valget, og fikk flere penger å kjøpe bøker
for. Jeg sørget også for at vi fikk et magasin
og større plass. Jeg ville nemlig ha hele
fyrmesterboligen, og da jeg er fra Måløy
og sta som et esel, fikk jeg det til slutt, sier
den driftige dama og smiler bredt.
Hun har med seg Roy Jacobsens
«Regines Øyne», og skal låne den neste i
serien. For lånekortet er selvsagt aktivt.

Selvbetjening ga boikott

Hun er glad biblioteket fortsatt har en
solid plass i folks hjerte, men det har
vært perioder hun har fått økt blod
trykk.

– Det var noen som en gang fikk en
fiks idé om at det skulle være selvbetje
ning. Da holdt jeg på å miste vett og
forstand. Hvem skulle sørge for at
bøkene faktisk kom på rett plass?!? For
meg forsvant biblioteket da, og jeg var
ikke innom en eneste gang i den
perioden. Med Astrid er det heldigvis
styr på ting!
Inn døra kommer nettopp Astrid
igjen, og med henne også en ny låner.
De har åpent fra 15 til 20 to dager i
uka, nettopp for at folk skal rekke å
hente barn, spise middag samt at
pendlerne også kan rekke å nå bokhim
melen.
Vi overlater bibliotekar og lesehester
til hverandre, men må spørre helt til
slutt hva Astrid Hotopp savner med
hjemlandet – foruten familien som hun
ikke har sett siden 2019.
– Tysk rugbrød og favorittølen min
Jever.

KVITSØY
HVOR: Egen kommune fra 01. januar 1923.
Ligger midt ute i Boknafjorden mellom
Randaberg og Karmøy i Rogaland. Ferjeturen fra Mekjarvik tar ca. 35 minutter. Du
kan ta buss fra Stavanger 13 km unna, som
korresponderer med ferga.
AREAL: I flatemål er Kvitsøy den minste
kommunen i landet med 5,7 km²
Innbyggere: ca. 540
NATUR: Grønt og frodig, men uten skog.
Høyeste punkt ligger 25 m over havet, og
det merkes når vind og storhavet står på.
De to mest kjente havnene og tettstedene
er de kjente fiskerihavnene Ydstebøhavn og
Leiasundet
NÆRINGSLIV: Landbruk er den største
primærnæringen på Kvitsøy. Den maritime
produksjonen har foruten tradisjonelt fiske
og fangst av hummer og høvring, oppdrett

av hummer, kamskjell og laks. Det er også
produksjonsbedrifter innen industri og
håndverk. Kommunen huser også flere små
og store bedrifter innen bransjer som bygg
og anlegg, handel og service.
SEVERDIGHETER: Kvitsøy har dessuten mye
historie knyttet til seg, både i form av kulturminner og tradisjoner. De største severdighetene på øya er Kvitsøy fyr, Kvitsøy
kirke, Steinkorset, Kvitsøy Trafikkstasjon og
Hummermuseet. De har også en gjestehavn,
og det er lagt opp til fine turstier en kan gå
eller sykle. Bilen kan stå igjen på fergekaia
for de som ønsker det.
BIBLIOTEKET: Åpent tirsdag og torsdag fra
15 til 20. Sjekk Facebook for endringer.
(Kilde: Kvitsøy kommune)
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Lars Egeland

samles inn data som etter hvert oppfattes som irrelevante.

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

Offisiell statistikk og kvantitativ
forskning

Hva slags bibliotekstatistikk
trenger vi?
Nytt år betyr at snart er det tid for å levere statistikk til Nasjonalbiblioteket. Nå pågår det en debatt i
uh-sektoren om hva slags statistikk vi trenger.

I

mars 2020 satte arbeidsutvalget i
Universitets og høgskolerådets
bibliotekutvalg, ned en arbeidsgruppe som skulle se nærmere på
bibliotekstatistikken. Utvalget besto av
Sølvi Karlsen, NTNU, Anne C. Woje,
Nord Universitet og Bente Svendsen,
Handelshøyskolen BI. Deres rapport ble
diskutert på møte i et møte for alle
uh-bibliotekledere 25. november i fjor.

Nasjonalbibliotekets ansvar

Det er Nasjonalbiblioteket som innhenter bibliotekstatistikk. For UH-bibliotekene leveres noe videre til Database for
høyere utdanning (Database for statistikk
om høgre utdanning – DBH (uib.no) som
publiserer følgende biblioteksindidatorer: Primærbrukere pr biblioteksårsverk,
utlån og nedlastinger pr primærbruker,
innkjøpskostnad pr primærbruker.
UHR-B-arbeidsgruppa har i sitt
arbeid vært i kontakt med Norsk
samfunnsvitenskapelig datatjeneste som
publiserer statistikken for høyere
utdanning. De har spurt om det kan
være aktuelt at NSD overtar ansvaret for
UH-bibliotekstatistikk. De vurderes
som mer profesjonelle på statistikk enn
NB, men har samtidig mindre bibliotekkompetanse. NBs ansvar for å
innhente statistikk er gitt i Forskrift om
bibliotekstatistikk fra 1987, men gjelder
bare folkebibliotek og skolebibliotek.
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Samtidig er det åpenbart bra å ha
statistikk som sier noe samlet om hele
bibliotekfeltet i Norge.

Hva er bibliotekstatistikk?

Det finnes to internasjonale standarder
som omfatter bibliotekstatistikk. Det er
ISO 2789:2013 Information and
documentation — International library
statistics. Standarden inneholder
hovedsakelig definisjoner på hvilke
områder det kan være aktuelt å samle
statistikk over. Formålet er selvfølgelig å
få sammenlignbar statistikk mellom
ulike land.
I tillegg finnes det en standard for
bibliotekindikatorer (Library performance indicators ISO 11620:2014).
Slike indikatorer kan lages på mange
områder. Det kan være nedetid på
biblioteksystemene, eller Customer
Retention Rate – antall brukere som
slutter å være brukere i løpet av en gitt
tidsperiode.
I 2010 vedtok IFLA etstatistikkmanifest (library-statistics-manifesto-en.pdf
(ifla.org)) . I manifestet heter det at data
om bibliotek kan gjøre en forskjell. Ved
å ha tall over input – dvs ressurser som
stilles til rådighet for bibliotekvirksomhet slik som antall ansatte, bygninger,
samlinger, kan man måle myndighetenes eller politikernes engasjement i
bibliotek. Ved å ha tall over output, dvs
bruken av bibliotekene, kan bibliote-

kene få kunnskap om tjenestene er
relevante for innbyggerne. Ved å
sammenligne input og output kan man
vurdere om bibliotekene organiserer
virksomheten på en kostnads-effektiv
måte. Data om outcome – dvs bruk av
bibliotekene, kan settes sammen med
annen statistikk for å kunne si noe om
bibliotekets samfunnsmessige betydning.

Offisiell statistikk er
konservativ

Statistikk om bibliotek kan samles av
mange ulike aktører for ulike formål. I
denne sammenhengen handler det om
offisiell statistikk – altså statistikk som
er samlet og publisert av offentlige
myndigheter. Slike statistikker er
konservative av natur. Tord Høivik har
peker på at offisiell statistikk er standardisert og er ment å kunne gi sammenligningsgrunnlag over tid – og mellom
ulike bibliotek, regioner eller land. De
offentlige statistikerne er byråkrater
– som er konservative som bønder,
skriver Høivik. «Forskere er som jegere.
Når de blir opphisset over et spørsmål,
organiserer vi en ekspedisjon – eller et
prosjekt – for å jakte ned svaret vi vil
ha.» (Høivik, 2006)
At offisiell statistikk er konservativ er
i mange sammenhenger en åpenbar
fordel ved at du kan sammenligne tall
over år. Samtidig er det fare for at det

Tord Høivik peker på at skillet mellom
offisiell statistikk og akademisk
forskning er minkende. Det skjer stadig
oftere at også myndighetene involveres i
datainnsamling og undersøkelser som
skal gi kunnskap om et spesielt felt. Ikke
minst er det mange land der myndighetene publiserer sine offisielle data i
råformat. Det gjelder blant annet Norge
der du kan laste ned statistikk-data som
Excel-filer slik at du bearbeide dem og
lage nye datasett. Det er noe jeg ofte har
benyttet meg av. For eksempel har jeg
nylig laget en statistikk over hvor mye
fysisk areal uh-biblioteker har pr
student, og hvor mange studenter som
må dele på en arbeidsplass i det enkelte
bibliotek.

Hvilke data mener UHbibliotekene de trenger?

Statistikk-arbeidsgruppa til UHR-B
sendte en spørreundersøkelse til 32
mottakere som var ledere av bibliotek.
23 svarte.
Det første spørsmålet gjaldt hvilke
tall fra bibliotekets drift/virksomhet
man anser for å være de viktigste i det
daglige lederarbeidet. Her pekte 16 på
data om bruk av fysiske og digitale
samlinger. 8 pekte på mediebudsjett,
bare 4 pekte på besøkstall og undervisning/veiledning.
Arbeidsgruppa spurte også om hvilke
tall fra bibliotekets drift som leveres
oppover til institusjonens toppledelse.
Svarene tyder på at det ikke etterspørres
mye tall fra ledelsen til biblioteket. Det
er et naturlig mål å samle tall som
institusjons-eierne er interessert i.
20 av 23 respondenter sier at det
ville være ønskelig å rapportere på bruk
av open access kilder. Hvor stor del av
institusjonenes publiseringer som er
open access er en viktig del av den årlige
Tilstandsrapport for høyere utdanning
som Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning (DIKU) publiserer. Diku
rapportserie 05/2019 Tilstandsrapport
for høyere utdanning 2019. Men det er
ikke tall i denne rapporten som sier noe
om bruk av bibliotektjenester.

18 av 23 sier at det er ønskelig å
rapportere på bruk av egne institusjonsarkiv, men flere peker på at det da er
nødvendig med bedre og mer detaljert
statistikk.
Det er stor oppslutning om at det er
behov for statistikk på bestand, men
tilvekst anses som mindre viktig.
Tilvekst er et problematisk begrep fordi
vi ofte kjøper store pakker med bøker
som går inn og ut av samlingene. Bruk
av elektroniske ressurser er viktig
sammen med statistikk på fjernlån.
Tall på fysiske besøk anses av mange
som mindre viktig. Det viser et av
dilemmaene ved bibliotekstatistikken:
Besøkstall kan ikke lett sammenlignes
fordi de er avhengig av utformingen av
bibliotekene. På den annen side ville det
være ille om man i framtida ikke kunne
si noe som helst om hvor mange
mennesker som besøker norske
bibliotek.
Biblioteklederne etterspør nye
områder der de i dag ikke blir bedt om å
rapportere i statistikken. Det gjelder
bl.a. forskningstøtte, læringstøtte,
formidlingsaktivitet og pensumarbeid.

Når de blir bedt om å peke ut områder
der de gjerne skulle hatt statistikk,
nevnes bibliotekets betydning for
studiekvalitet, ROI (return of investment), tilfredshet/omdømme, statistikk
over undervisning/veiledning og mer
detaljert statistikk på vitenarkiv og andre
typer e-ressurser.
Arbeidsutvalget i UHR-B har bedt
arbeidsgruppa med Sølvi Karlsen, Anne
C. Woje og Bente Svendsen foreslå en
måte å følge opp arbeidet på. Det kan
være å sette ned en bredere gruppe som
jobber videre med krav til statistikk for
UH-sektoren, og å gå nærmere inn på
valg av samarbeidspartner for statistikkarbeidet i framtida.
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Klimakrisen engasjerer unge lesere i Norden
Kan litteraturen skape forståelse for en verden i forvandling og hjelpe barn å
håndtere klimaangst? Klimatrusselen, forholdet til naturen og utrydningstruede dyr
er noen av temaene som tar stadig større plass i de unges bokhyller. På det
internordiske seminaret «Verden i forvandling – økokritiske strømninger i nordisk
barne- og ungdomslitteratur» ble det konstatert at behovet for å snakke om miljø og
klima i høy grad avspeiles i bøkene som både skrives og er populære blant de unge
leserne. Siden 1993 har Svenska barnboksinstitutet lest og kategorisert alle
barnebøker som gis ut i Sverige, og 2019 var et rekordår for bøker som på ulike
måter tar opp spørsmål som har med miljøet å gjøre. Utviklingen oppleves på
lignende måte i de andre nordiske landene. Med stadige overskrifter om katastrofer
og klimatrussel er det ikke overraskende at det gis ut mange bøker som belyser
både klimakrisen og menneskets forhold til naturen. Det handler om alt fra
håndbøker, faktabøker, biografier om Greta Thunberg og historier om andre
miljøhelter eller aktivister til eventyr og bildebøker. Men viljen til å formidle
forandringer og sosiale forhold til barn og unge er ikke noe nytt, og gjelder også
miljø- og klimaspørsmål. Nina Goga, professor i barnelitteratur ved Høgskulen på
Vestlandet, forklarer de senere årenes tendens: «I større grad enn før legger bøkene
vekt på at «alt henger sammen med alt», og at det er nødvendig med store
endringer i forbrukermenneskets hverdag for å stoppe miljø- og klimaødeleggelsene.
Likevel, som min presentasjon vil vise, er det, i likhet med mange tidligere
barnelitterære tekster der miljøødeleggelser er tema, fortsatt stor tro på, men også
stort press på, at det er barnet som skal ta ansvar og iverksette de nødvendige
endringene». (Pressemelding fra Nordisk ministerråd) ■
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Medlemssider fra

Vi utvider og søker etter en ny medarbeider som:

Nr. 1 / 2021

– et bilag til Bok og Bibliotek

på mange måtar eit ideal å strekkje seg etter, om ikkje
anna på grunn av ei viktig side av han: tvisynet. Evna til
å sjå fleire sider av ei sak. Gråte med det eine auga og le
med det andre, som han sa det sjølv.

Bibliotekkonsulent
Oppdragsmengden øker og vi
ønsker å utvide staben med en ny
bibliotekkonsulent slik at vi blir
tre bibliotekkonsulenter totalt.
Bibliotekkonsulenten vil inngå
i vår gruppe for utvikling og
vedlikehold av Bibliofil. Vi ønsker
en person med bibliotekfaglig
utdannelse, og det er en
fordel med bibliotekpraksis.
Vi vil imidlertid også gjerne
ha søknader fra nyutdannede.
Søkerne må kunne arbeide
strukturert og selvstendig, ha
evne til å gjennomføre og ha
interesse av å sette seg inn i nye
oppgaver. Førerkort for bil er en
forutsetning.
Arbeidsoppgaver vil i
utgangspunktet være:
• Kundekontakt.
• Kursing i bruk av Bibliofil.

• Vedlikehold og utarbeidelse av
dokumentasjon.
• Bidra med bibliotekfaglig
kompetanse i videreutvikling av
Bibliofil.

Spørsmål om stillingen kan
rettes til:
• Bibliotekkonsulent
Marie Chetwynd Eikeland
E-post: marie@bibsyst.no

Det må påregnes en del reising
i forbindelse med kundebesøk,
kurs og deltagelse på
arrangementer.

• Bibliotekkonsulent
Vidar Ringstrøm
E-post: vidar@bibsyst.no

Vi kan tilby:
• Arbeidssted utenfor
trengselen.
• Svært trivelig arbeidsmiljø.
• Gode pensjons- og
forsikringsordninger.
• Lønn etter avtale.
I tillegg kan vi bistå når det
gjelder å finne egnet bolig
og andre praktiske forhold
i forbindelse med eventuell
flytting.

• Daglig leder
Ola Thori Kogstad
E-post: ola@bibsyst.no
Søknadsfrist:
Skriftlig søknad sendes snarest,
og senest innen 12. april 2021 til:
Bibliotek-Systemer As
Postboks 2093
3255 LARVIK
eller på e-post til:
firmapost@bibsyst.no

Ei merkeleg innleiing til ein leiarteig i eit bibliotekblad,
kan hende? I skrivande stund er det rett etter opptøyane
og okkupasjonen av Capitol Hill i Washington D.C. Svorne
Trump-tilhengjarar som trur på løgnene som er spreia
gjennom sosiale media i årevis, braut seg inn og prøvde å
hindre den endelege stadfestinga av resultatet i presidentvalet. Kva kan vera grunnen til at det gjekk så gale? For
same kor perverst det såg ut med pøbelen som invaderte
Capitol, var truleg dei fleste som var der overtydde om at
dei gjorde det rette for å berge landet frå valjuks.

Foto: Norsk Bibliotekforening

«Kunnskap skal styra
rike og land»
Det skreiv A.O. Vinje i Dølen i 1859. Vinje var ein
av dei store folkeopplysarane på 1800-talet,
som diktar, målmann, journalist, redaktør og
organisasjonsmann.
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Småsaker

Ansvarlig for bilaget:
Vidar Lund

Bibliotek-Systemer As utvikler, støtter og selger Bibliofil til bibliotek i Norge.
Bibliotek-Systemer As er ledende innen sitt fagfelt. Fagbibliotek og over 100 av de større fylkes- og
folkebibliotekene over hele landet, samt et betydelig antall skolebibliotek knyttet til disse er brukere
av Bibliofil.
Bibliotek-Systemer As har god økonomi med positive driftsresultat og fornuftige reserver. Firmaet
holder til i romslige lokaler i Larvik.

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

To viktige ord her: kjeldekritikk og informasjonskompetanse. Dei som var overtydde om «massive fraud» hentar
informasjonen frå kjelder som rett og slett lyg. «Alternative facts». Eg såg intervju med ei kvinne på CNN under
demonstrasjonen. Ho vart spurt om kvifor ho meinte at
valresultatet var feil, når både domstolar, delstatar og media hadde stadfesta det. Jo, ho hadde lese det på Internett.
No er kjeldekritikk og informasjonskompetanse vorte
meir og betre integrert i skulen gjennom Fagfornyinga.
Det er bra! Likevel: det kjem til å ta si tid føre alle har
vore gjennom den opplæringa. Vi har i alle år sagt at
biblioteka har ei rolle i kjeldekritikk og informasjonskompetanse, både i folke-, skule- og fagbibliotek. Det er
heilt rett, men kor mange av oss kan med handa på hjarta
seie at det er ei oppgåve mitt bibliotek klarer å prioritere?
Særleg i folkebiblioteka vil det vera utfordringar. Det er
heller ikkje særleg prioritert i Nasjonal bibliotekstrategi
2020-2024. Mange bibliotek er med på Digihjelpa, eit
kommunalt tilbod om digitale ferdigheiter. Somme stader
er servicekontoret ansvarlege, andre stader biblioteket.
Same kva – biblioteket bør melde seg til teneste og bidra.
Dette skal vera ein del av kjernekompetansen vår, då er
det ikkje nok å henge opp plakaten frå IFLA om «Oppdag
falske nyheiter» - sjølv om det hjelper litt.
Senja bibliotek er eit godt døme, med prosjektet
«Folke-helse-biblioteket» der dei la vekt på kjeldekritikk
og informasjonskompetanse. Vi må lære av kvarandre!

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

Kunnskap skal styre. Samstundes må demokratiet byggje
på ei samkjensle både i landet og med verda. Difor skreiv
ikkje Vinje berre nasjonalromantiske dikt, men ei politisk
perle som «Nasjonalitet»: «Vi meina og tru det gjævaste
er / å vera ein Noregs mann. / Ja, denne heimen oss fyrst
er kjær; / men vita vi må, at den store verd / er berre vårt
store fedreland». Internett og sosiale media har verkeleg
opna for dette i teorien. Biblioteka si rolle kan vera og
byggje denne verda i praksis.

Vidar Lund

Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Pris for lang og «utru teneste»

Intervju med Anders Ericson

Han kjem til heimebiblioteket i Rygge i utkanten av
Moss by med ryggsekk, tursko, turtøy, klede som er
lette å bevege seg i. Når 69-åringen går herifrå, skal
han fylle sekken med eit sett prydbollar frå Georg
Jensen, sjølve stadfestinga av at han har fått Norsk
Bibliotekforenings pris for 2020. Lyset går fort ned
utanfor vindauga. Det er seint i desember. 2020 var
året der enkelte ting tok svært lang tid:
– Eg ligg lågt. Det er alvorleg sjukdom i nærmaste familie, og eg har ikkje vore i Oslo siden 8. mars. Da var
det ein konferanse på Oslomet. Nei, no er eg «berre
heime». Det vil seie, eg går jo mykje rundt her ute,
seier Anders Ericson.
Med bok på øret?
– Ja, faktisk. Den tredje boka i trilogien til Klas Östergren. På Spotify. Ikkje BookBites, men eg nyttar
bibliotekløysingane av og til. Skjønnlitteratur på
papir låner eg ikkje meir, kun sakprosa.

Gullalder?
Er det ein gullalder for biblioteka, slik nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre hevdar?
– Det blir bygd fleire bibliotek og det tydar jo på at
politikarane har sans for det. Sir Myhre seier også at
det går fleire på biblioteket enn på kamper i eliteserien i normale år, men det er vel ikkje gull alt som
glimrar. Før korona reiste eg på eit fem dagars raid i
Norge og Sverige og var innom bibliotek på småstadane og eg såg ikkje gullalderen der. Opningstidene
og fagkompetansen … eg veit ikkje. Alle gjer sitt beste,
men kveldsope ein kveld i veka er ikkje mykje å tilby
folk. Meirope er jo eit tilbod nokre stadar. Eg har lyst
til å undersøke om meirope gjer at kommunane slappar av på bemanninga. Følg med på bloggen, dette må
eg sjå på, seier Anders Ericson.

Av det meinande slaget

«Anders Ericsons engasjement som bloggar for
nettopp biblioteksaka manglar sidestykke, både i
frekvens og kvalitetet. Ein tydlegare frontkjempar for
biblioteka finst knapt. Mest kvar dag har Anders eit
nytt innlegg på bloggen sin, som han igjen har delt
på biblioteknorge-lista. Og det skal leggast til at til
glede for denne avtroppande NBF-leiaren, har han no
gått over til å skrive konsekvent på nynorsk», skrev
Mariann Schjeide i sin tale, og vi ser at talen er blitt
«gammel»: Mariann Schjeide var leiar i NBF og Nasjonalbiblioteket dreiv framleis biblioteknorge-lista.

Pris for lang og «utru teneste»
Aktivisten Anders Ericson fekk NBF-prisen for 2020 og bloggen
Bibliotekettarsaka. – Eg får den vel for lang og utru teneste? spør han.
tekst og foto: Vidar Kvalshaug, NBF
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– Eg er nok ein ny type prisvinnar. Eg får han nok for
lang og utru teneste? Dei som følger bloggen veit nok
at eg ikkje alltid går i takt. Da eg jobba i NBF som redaktør av Bibliotekforum frå 2004 til 2014, intervjua
eg ein del av forfattarane som var involvert i bibliotek. Sven Lindqvist, Jan Myrdal. Ikkje minst hadde
Lindqvist avanserte idear om CD-ROM på ei tid der
dei færraste hadde høyrd om internett. Dag Solstads
samla verker kom på CD-ROM og var søkbar på same
måte som Bokhylla hos NB i dag, men CD-ROM hadde mykje betre skjermbilete. Vel, det var ei avsporing,
men i Bibliotekforum følgde eg redaktørplakaten og
fekk ha min vinkel og mine kommantarar. Eg er jo av
det meinanade slaget. Eg kjenner igjen det anti-autoritære som ein tidlegare NBF-leiar, Trond Minken,
snakkar om.
«Jeg er av det menende slaget» er eit sitat frå Else
Granberg, direktør i Statens Bibliotektilsyn der Ericson jobba frå 1981-1999. Før det var han bibliotekar
på Sagene og i Vestby, ingen av stadane er utprega
nynorskbastionar: Skriftspråket var noko Ericson
fann fram til sjølv etter oppvekst på Strømmen.

Før korona reiste eg på eit fem dagars
raid i Norge og Sverige og var innom
bibliotek på småstadane og eg såg ikkje
gullalderen der.

Kva gjer kommunesamanslåingar?
– Kvar femte nordmann budde i 2019 i en kommune
med under 15000 innbyggarar, så kvar femte nordmann opplever nok ikkje nokon gullalder i biblioteket. No skal det bli spennande å sjå på kva biblioteka
får ut av kommunebudsjetta. Eg forstår jo at helse,
omsorg og skule vil vere viktig når samfunnet skal
opp og gå igjen.
Kva trur du korona har gjort med folks forhold til
biblioteket?
– Biblioteka var jo for det meste stengde frå mars til
mai med nokre unnatak, så det blir spennande å sjå
om vanane til folk er forandra. Det er mykje som bør
undersøkast grundig, for pandemiar og smitte kjem
til å kome igjen.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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PRISET: Knut Skansen og Merete Lie har mottatt bevisene på hederen av Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening.

Bjørvika er Årets bibliotek
Fikk bare et halvt år på seg på grunn
av pandemien, men for et halvår!
tekst og foto:

Vidar Kvalshaug, NBF

knut skansen og merete lie satt foran en PC i

femte etasje mens Vidar Lund programledet utdelingen fra en folkeskrinn sal i kjelleren. Meieriet
bibliotek, Haugesund folkebibliotek, Tromsdalen
bibliotek og universitetsbiblioteket i Stavanger satt
ved hver sin skjerm. Juryens avgjørelse kunne neppe
sies å være en bombe:
«Biblioteket kunne endeleg opne 18. juni i fjor og frå
den dagen trykte byen biblioteket til sitt bryst. Covid-19-pandemien har sett nokre grenser for kor mange som kan vera der og kva aktivitet det er rom for,
men likevel er oppstarten imponerande. Vi ser korleis
bygget kan brukast, både til bøker, andre media,
aktivitet, folkeverkstad, musikkstudio, møtelokale,
servering – rett og slett ein møtestad for folket», sier
ledar Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening og juryen:
«I juli og august 2019 hadde hovudbiblioteket på
Hammersborg 49.000 besøk. I same periode i 2020
hadde Deichman Bjørvika 387.000 besøk, trass i at
covid-19-tiltak reduserte kapasiteten. Deichman
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KORONAUTDLING: Vidar Lund, NBF-leder og juryleder, håper
å kunne møte nominerte ansikt til ansikt under neste kåring av
årets bibliotek.

RESTRIKSJONER: Biblioteket har sterke restriksjoner i sin
hovedsal.

Bjørvika har òg hatt 74 % auke i utlånet sett i høve
til 2019. Desse tala seier noko om at biblioteket blir
brukt på ein annan måte enn før, og at oslofolk har
redefinert sitt forhald til biblioteket».
I juryen for årets bibliotek 2020 satt Hildegunn
Hestnes, seksjonsleder Trøndelag fylkesbibliotek
(fjorårsvinner), stortingsrepresentant Trine Skei
Grande, direktør i Forleggerforeningen Heidi Austlid
og samfunnsdebattant, student og forfatter
Sumaya Jirde Ali.
– Responsen har vært overveldende, og vi har opplevd det vi ikke engang kunne drømme om, å drive et
bibliotek, med lange køer på utsiden, hver dag, sa
Merete Lie, avdelingsdirektør hovedbibliotek i Deichman i sin takketale.
– Det er lånerne som avgjør hvor godt biblioteket er.
Vi gleder oss til å åpne opp flere av bibliotektjenestene som vi ennå ikke har tatt i bruk, vi gleder oss til
et nytt år, vårt første hele driftsår, og jeg er på vegne
av alle de ansatte skikkelig glade for å ha denne gjeve
prisen i ryggen når vi gyver løs på å løfte det nye
hovedbiblioteket videre. En stor takk til alle medarbeiderne på hovedbiblioteket og til alle lånerne som
bruker oss, dere har æren for denne prisen!

SPILTE: Unnveig Aas bidro med to låter under utdelingsarrangementet.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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byggerne skulle ha tilgang til samlingen.
Og flere var innom den helgen og lånte
med seg masse bøker.

Burde vi heller
holdt åpent?

Ingen biler på veien

Torsdag 12.mars kl. 19.00 skulle Øvre Eiker bibliotek ha
siste runde med UKM-arrangement på bibliotekscenen.

tekst:

Ungdommene var forberedt og gledet seg.

NBF, var biblioteksjef i Øvre Eiker i mars i fjor.

Birgithe Schumann-Olsen, styremedlem i

Nå er hun biblioteksjef i Lillehammer

men dagene før hadde koronaen
strammet grepet. Det var satt kriseledelse i kommunen, de hadde møter hver
morgen. Onsdag 11. mars. avlyste vi alle
arrangement, unntatt UKM. Vi bestemte
oss for å kjøre det uten publikum, men
vi ville la ungdommene få gjennomføre.
12.mars. kl. 14.00 holdt Erna Solberg
den berømte pressekonferansen og alle
arrangement ble forbudt fra kl. 18.00. Vi
ble slått på målstreken!
Men hva så med resten av biblioteket? For Erna Solberg sa ingen ting om
bibliotekene.
Halleluja-stemningen i Ferguson

FARVEL, 2020: Birgithe Schumann-Olsen var biblioteksjef i Øvre Eiker da nedstengningen
kom i mars. Inn i det nye året forsøker hun å se hva lærdommen er. Nå er hun biblioteksjef
i Lillehammer. Foto: Immo Wegmann, Unsplash
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I Bok og bibliotek nr. 4/2020 har Ragnar
Audunson innlegget Koronaen og bibliotekene: Sviktet bibliotekene?
Her spør han hvilken rolle bibliotekene skal spille i krisesituasjoner. Han viser
til Helsedirektoratets svar til BF, som sier
at bibliotekene hadde et handlingsrom i
mars: Vi burde holdt åpent. I en kommentar på Facebook tok jeg til motmæle
og mente at det ikke ville vært mulig.
Samtidig slapp ikke tvilen taket i meg. Audunson viste nemlig til bibliotekets rolle i
Ferguson/USA i 2014. Jeg var på Granitol
bibliotekfestival i 2016, hvor Scott Bonner
fortalte om da han holdt biblioteket åpent
under unntakstilstanden i byen. Det var
hallelujastemning i salen. Da Audunson
dro den sammenligningen mellom korona-nedstengingen og Ferguson, stakk det
kanskje litt ekstra. Kunne jeg valgt å holde
åpent i mars?
Fredag 13.3. var folk på jobb i Øvre
Eiker. I løpet av dagen stengte vi det
betjente tilbudet, men vi hadde meråpent
gjennom helgen. Begrunnelsen var at inn-

Mandag morgen dro jeg igjen på jobb.
Mannen min var hjemme med ungene,
ellers kunne jeg jo ikke dratt. Det var
INGEN andre biler på veien. Da husker
jeg at jeg tenkte: «Men i h*** hvor trang
i nøtta er du? Tenk om du tar med deg
smitte til Hokksund». Jeg dro opp, møtte
de av kollegaene som ikke trengte å være
hjemme, ble enige om å stenge meråpent
og dra hjem hver til vårt. Skulle vi blitt?
Folkebibliotekene er en av få institusjoner som betjener lesere av papiraviser.
Flere av dem ble lei seg da vi stengte
meråpent. «Vi sitter her helt stille, vi
holder avstand», sa en av dem. Legg
merke bruken av «vi». Det forteller om
opplevelsen av fellesskap mellom dem
som kommer og leser aviser. Møteplassen-funksjonen biblioteket har for denne
typen brukere, tror jeg varmer de aller
fleste bibliotekarhjerter.

tilgang til samlingen var viktige og kreative tiltak, men svært ressurskrevende. Det
ble nesten et paradoks, for over flere år
har bibliotekene gjort det motsatte. Vi har
frigjort arbeidstid fra å drive med utlån
og innlevering over skranke, til å utvikle
møteplassen, bygge opp «rommet» slik at
folk skal oppholde seg på biblioteket, ha
tid til mer formidling, god programmering og ikke minst gjøre folk til selvstendige brukere.
Ferguson/Bonner inspirerer oss til å
holde biblioteket åpent i krisetider. Men
vi kan også lære noe annet: Scott Bonner
fortalte at da biblioteket ble fylt opp av
lærere, frivillige, kunstnere og andre,
måtte han slippe alle oppgavene han
holdt på med og begynne med noe nytt,
nemlig programmering. Det var ikke tid
til å kjøpe inn bøker, katalogisere, besvare
e-poster osv., de ansatte måtte legge til
rette for undervisning, aktiviteter og markedsføre tilbudene. Det åpnet seg et rom
for å ta biblioteket som institusjon ett
skritt videre. Det skjedde en innovasjon!
Bonner hadde allerede planene klare, men
han hadde ikke «fått ut finger’n» for å si
det sånn.

på sosiale medier, og fikk god innsikt i
hvordan brukerne våre brukte det vi la
ut. Dette er en svært verdifull erfaring!
Det spesielle var at vi klarte å teste dette
sammen samtidig, at vi løftet hverandre.
Det var mange andre bibliotek som også
tok dette løftet, som svingte seg rundt og
fikk prøvd seg på ting de ikke hadde gjort
før. Nasjonalbiblioteket pøste også inn
penger i digital formidling, vi fikk over
natta endelig åpnet muligheten for å lage
nasjonale lånekort digitalt og det kom
mange flere e-bøker til utlån.

Alle ansatte gikk ut av
komfortsonen, men alle møttes
på Teams og heiet på hverandre og de fleste av oss fant
former for formidling som vi
ble komfortable med.

Kompleks krise

Det åpnet seg et rom for å ta
biblioteket som institusjon ett
skritt videre. Det skjedde en
innovasjon!

Smitte via papir?

Begrunnelsen for å stenge handlet ikke
om å unngå samling av mennesker for å
forhindre opptøyer (slik det var i Ferguson), det handlet om at vi ikke visste
med sikkerhet hvordan smitten spredte
seg. Kunne den for eksempel overføres
via papir? I tiden før nedstengingen
drev allerede flere bibliotekansatte med
forebyggende tiltak, som å tørke av bøker
og etablere karantenesystem for innlevert
materiale. Også da flere bibliotek rett før
påske satte i gang med bokposeutlån, var
det flere smitteverntiltak knyttet til dette.
All organiseringen for å gi innbyggerne

En akutt krisesituasjon som den vi hadde
før sommeren er utrolig kompleks! Som
leder er det viktig å gjøre de rette valgene.
Valgene handler om retning. Et av fokusområdene i virksomhetsplanen for Øvre
Eiker bibliotek sier at biblioteket skal
være med på å skape kultur for livslang
læring og mestring. I dette ligger det noen
mål og tiltak som handler om å styrke den
digitale veiledningen. Som leder sto det
da klart for meg at var det riktig å holde
bibliotekets fysiske rom stengt og å sette
alle kluter til for digital formidling. Forutsetningene var på plass: Planen, alle ansatte på biblioteket har egen laptop, vi har
en stilling med ansvar for publisering og
kommunikasjon og alle ansatte var sterkt
motivert til å gjøre noe nytt for å nå ut
til publikum. Vi produserte video, bilder,
korte tekster, lange tekster, bokhyller i
BookBites, nettsider med fritt tilgjengelig
litteratur på norsk og engelsk, lesestund,
eventyr, påskeverksted, nyhetssaker på
hjemmesiden, Instagram, Facebook. Alle
ansatte gikk ut av komfortsonen, men
alle møttes på Teams og heiet på hverandre og de fleste av oss fant former for
formidling som vi ble komfortable med.
Vi leste statistikk på visninger og tidsbruk

Virtuelle møteplasser tilfredsstiller ikke uten videre kravet om å være
møteplasser i og for lokalsamfunnet,
skriver Audunson. Nei, det gjør de ikke,
og jeg er enig i at bibliotekene først og
fremst er fysiske møteplasser. Men hvis
vi klarer å følge opp alt det som ble prøvd
og utviklet under nedstengingen, så tror
jeg at vi kan gjøre bibliotekene til aktuelle
og uavhengige møteplasser også i det virtuelle lokalsamfunnet, og det vil gjøre oss
enda mer aktuelle og bedre rustet i møte
med kommende kriser.
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NEKROLOG

Småsaker

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

IFLA blir i august

Norsk
Husflid
Norsk Husflid er et at de største magasinet om husflid og
håndverk i Norge. Det utgis av Norges Husflidslag, som er en kultur- og interesseorganisasjon innen kulturvern, handlingsbåren
kunnskap og næringshusflid. Fokuset er på bunad, strikk, vev,
tre, broderi, skinn, glass, tekstil, tradisjoner og design.
Norsk Husflid er et kulturmagasin som formidler nyheter og
fagstoff om husflidsfaget, og dekker aktiviteter både i og utenfor Norges Husflidslag. Hver utgave inneholder inspirerende
reportasjer, kulturhistorisk stoff og intervjuer med håndverkere og kunstnere som jobber med. Her finner man blant
annet fagartikler og artikler som gir leserne inspirasjon til å
skape lignende ting hjemme. Du finner veiledninger innen alt
fra snekring og spikking til søm- og strikkeoppskrifter.
Bladet fokuserer også på håndverksteknikker som står i fare
for å bli glemt.
Leseren oppdateres om hva som skjer i politikken innen
feltet, som kunst- og håndverksfaget i skolen, kulturminnevern og kulturarv.
Magasinet har eksistert siden 1964.

Selv om datoene ikke er helt bestemt, ville mange brukere
legge IFLA-konferansen 2021 til de to siste ukene i august.
Dette går frem av en spørreundersøkelse IFLA ( International Federation of Library Associations) har gjort. Den kom
også med en invitasjon til å være med å skape innholdet på
verdenskonferansen, som selvsagt blir digital i år. «Spørreundersøkelsen har gitt oss god kunnskap om hvordan vi kan
skape en god opplevelse for deltakerne», sier generalsekretær
Gerald Leitner.

Endrer innkjøpsordningen
Kulturrådet vedtatt en rekke endringer i innkjøpsordningen for
ny norsk skjønnlitteratur. Endringene innebærer at en fra 2020
skal kjøpe inn 150 e-bøker og 623 papireksemplarer av skjønnlitterære titler for voksne. Nasjonalbiblioteket er i gang med
å foreta en ny fordeling av bøkene som skal ut til bibliotekene.
Les mer om endringene på nettsidene hos Kulturrådet.

Priser til koronabibliotekarer
Tre bibliotekarer og bibliotekledere i USA laget straks organisasjonen Library Reserve Corps (LRC9 som et svar på at WHO
understreket behovet for presis og søkbar informasjon om
covid 19. Elaine R. Hicks fra Tulane University-biblioteket i
New Orleans hadde ideen og fikk med seg mange frivillige
som har bidratt til en database.
Bladet Library Journal har nå kåret organiasjonen LRC til
«Årets bibliotekarer 2021»

Opplagstallet på magasinet er rundt 23 000 og det utgis fem
ganger i året.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne
abonnement, enten via NBFT 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

Vi er på Instagram!
Norsk Bibliotekforening har fått en
lnstagram-konto. Følg med på
@norskbibforening.
Vi vil låne kontoen vår til bibliotek rundt i
landet. Kontoen lånes en hel kalenderuke. Alle typer
bibliotek er velkomne til å melde interesse! Vil du låne vår konto?

Ved veis ende
En bauta i norsk og nordisk
kultur- og bibliotekforskning er
gått bort. Den 4. januar i år
døde Geir Vestheim brått under
en skitur.
Jeg ble kjent med og begynte
samarbeidet med Geir Vestheim
rundt 1990. Jeg var opptatt av å
utvikle bibliotekforskningen i
Norge, og Geir, som da var forsker på Østlandsforsk
ning, var en av få norske forskere utenfor Bibliotek
skolen i Dælenenggata som var opptatt av å forske på
folkebibliotek. Forskningen hans resulterte i boka
Folkebibliotek i forvandling, som kom ut i 1992 – et
av de første samfunnsvitenskapelige arbeidene på
høyt akademisk nivå som analyserte folkebibliotekin
stitusjonen i Norge.
Årene fra 1990 til 2000 var svært avgjørende i
utviklingen av bibliotek- og informasjonsvitenskape
lig forskning i Norge og Norden. Det var i løpet av
dette tiåret bibliotekarutdanningene i både Norge,
Sverige og Danmark utviklet seg fra etatspregede
yrkesutdanninger til forskningsforankrede profesjons
utdanninger. Geirs arbeid var viktig i denne utviklin
gen. Han bidro både som forsker og institusjonsbyg
ger.
Grunnlagsarbeidet for å utvikle bibliotekforsknin
gen i Norge på 1990-tallet var preget av bygging av
forskernettverk, etablering av en infrastruktur for
forskning i form av konferanser, seminarer og
tidsskrift og etablering av finansieringsordninger.
Geir var aktiv i og spilte en sentral rolle i dette
arbeidet. Gründermentalitet, entusiasme og samar
beidsevner var viktige egenskapet, og disse egenska
pene var Geir i høy grad i besittelse av. Da Norges
forskningsråd, etter initiativ og med finansiering fra
Statens bibliotektilsyn, Riksbibliotektjenesten og
Nasjonalbiblioteket mot midten av 1990-tallet
vurderte å opprette et eget bibliotekforskningspro
gram, stilte rådet følgende spørsmål til forskningsmil
jøet: er bibliotekfeltet i stand til å generere problem
stillinger som både er forskningsbare og
forskningsmessig interessante? Forskningsrådet
krevde at det måtte dokumenteres før et program
kunne realiseres. Her var den forskningen Geir hadde
gjort på Østlandsforskning fra tidlig 1990-tall av
svært stor, jeg vil si uvurderlig, betydning.

Geir Vestheim (1946 – 2021)
I 1997 tok Geir doktorgrad på en avhandling om
norsk folkebibliotekpolitikk fra mellomkrigstida og
framover. Avhandlingen ble publisert i boka Fornuft,
kultur, velferd. Her viser han en sjelden evne til å
kombinere bred teoretisk oversikt og innsikt med
omfattende empiriske studier. Slik skapes ny kunn
skap. Denne boka er fremdeles et helt sentralt
referanseverk om norske folkebibliotek og deres rolle
og historie.
Fra 1997 til 2009 var Geir ansatt ved Bibliotekshögskolan ved Högskolan i Borås. Også her spilte
hans kombinerte evner som forsker, institusjonsbyg
ger og nettverksbygger seg ut. Han var sentral i
utviklingen av BHS sitt senter for kulturpolitisk
forskning. Her bygde han et vitalt kulturpolitisk
forskningsmiljø som fremdeles er særdeles levende og
aktivt og han bidro til institusjonaliseringen av den
nordiske og internasjonale kulturforskningen
gjennom etableringen av et nordisk tidsskrift for
kulturpolitisk forskning og de nordiske og internasjo
nale kulturpolitiske forskningskonferansene.
Men om han hadde Sverige og Borås som
arbeidsplass og orienterte seg i en bredere kulturpoli
tisk retning, bidro han fremdeles til den norske
folkebibliotekforskningen. I 1999 kom boka Bok
over land, som han skrev sammen med Erling
Annaniassen. Her dokumenteres historien til Statens
bibliotektilsyn fra 1949 og dermed en viktig del av
norsk bibliotekhistorie.
I 2009 byttet Geir ut professoratet i Gøteborg
med et professorat ved kulturstudiene på Høgskolen i
Telemark (nå universitetet i Sørøst-Norge) i Bø. Et
nytt gründerprosjekt sto for tur: etablering av et
doktorgradsprogram i kulturstudier. Også dette
prosjektet lyktes han med.
Geir Vestheim kommer til å bli savnet i så vel
bibliotekforskningsmiljøet som i kulturforsknings
miljøet i Norge, i Norden og internasjonalt. Det har
vært en udelt glede å samarbeide med ham gjennom
disse 30 årene. Som forsker, som lærer, som institu
sjonsbygger og som venn etterlater han seg resultater
som vil bli stående og som vi fremdeles kan trekke på
og inspireres av. Takk for samarbeidet og samværet,
Geir.
Ragnar Audunson

Ta kontakt med Vidar vk@norskbibliotekforening.no
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gir identitet og aktivitet
Hvert år får en lokal forfatter
spredt boka si over hele Roga
land i regi av fylkeskommunen.
Hva betyr det for leselysten, for
fatterne og bibliotekene?

ANN-MARI GREGERSEN tekst
Alf Ove Hansen foto

N

oen av svarene på dette, sitter
prosjektleder Stig Beite Løken
med. Han er i tillegg til å være
fylkeskommunal ansatt, også forfatter på
Cappelen Damm og har dermed ulike
briller å se «Hele Rogaland leser» med.
Høsten 2020 ble den 13. boka i
prosjektet lagt ut. Hvorfor gjør dere
dette?
– Tanken bak er å løfte litteratur fra
Rogaland og sette søkelys på en viktig
del av felles kulturarv. Når en jobber i
en fylkeskommune handler det rett og
slett om å bidra til å skape en identitet
som rogalending, og generelt formidle
god litteratur. Vi skal også sette proble
mer under debatt, og ha tema som angår
de som bor her. I år ble det boka
«Plattformen som ikke kunne velte», og
den er opplagt viktig både økonomisk
og kulturhistorisk, sier Løken fra den
grønne stolen på Sølvberget, Stavanger
bibliotek- og kulturhus.

Først Stavanger, så resten

Prosjektet ble også i sin tid startet her i
2008 eller rettere sagt: Før Stavanger ble
40 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

valgt til europeisk kulturhovedstad, dro
en gruppe fra Sølvberget på studietur til
utlandet. De kom tilbake med ideen om
gratis bok med utgangspunkt i lesepro
sjekter fra USA og Storbritannia. I
energibyen inngikk det som en del av
kulturhovedstadsåret. Stavangers befolk
ning stemte på hvilken bok som skulle få
bli den «Hele byen leser», og vinneren
ble «Kaninbyen» av Arild Rein. Året etter
var Kiellands «Fortuna» årets bok.
Flere andre bibliotek i regionen tok
kontakt og ville være med, og det ble
bestemt at Rogaland fylkeskommune
overtok prosjektansvaret. «Hele Roga
land leser» ble da det naturlige navneval
get.

Fornærmede forfattere

Det store spørsmålet blir da hvordan
forfatterne velges ut. For nå er det ikke
innbyggerne som stemmer ut fra en
liste.
– Det er en gruppe fra Fylkeskom
munen som bestemmer, etter innspill fra
ansatte i bibliotekene, LO Rogaland og
andre samarbeidspartnere. Det som er
viktig for oss, er at vi ikke skal stivne
hverken i sjanger eller formidling. Noen
forfattere kommer også med innspill på
seg selv, og det er lov. Faktisk oppfordrer
jeg til det!
– Er du blitt kontaktet av fornær
mede forfattere som ikke blir valgt?
– Jada, jeg får som oftest henvendel
ser på e-post. De er ikke av typen som er
sendt 3 på natta, men edruelige henven
delser som mener at det «knapt har vært
noe i den sjangeren eller den type
bøker».

Gode resultater.Prosjektet «Hele Rogaland
leser» har gitt overraskelser av ulike slag.
Erika Fatlands «Sovjetistan» ble revet bort.
- Fem år etter får jeg fremdeles e-poster med
folk som spør etter boka, sier prosjektleder
Stig Beite Løken i Rogaland Fylkeskommune.
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Alle får høflige svar, og noe av det
som vektlegges er variasjon. Det er i seg
selv ingen begrensinger. De har gitt ut
alt fra diktsamlinger og skjønnlitteratur
til en antologi om makt.

Eksistensiell smerte

– Et krav er likevel at boka må kunne
være tilgjengelig. Skulle en bok f.eks ha
droppet punktum og konsonanter, blir
det utmattende for folk å lese. Men
prosjektet skal heller ikke være et prosjekt
som skal få folk som aldri leser til å lese.
Da må du spisse og samarbeide med
skoler. Men noen har egnet seg godt også
til dette, som Lene Asks tegneserie
«Hitler, Jesus og farfar» og årets bok.
For én ting har Løken merket. Skal
en holde liv i et slikt prosjekt, holder det
ikke å bare gi ut skjønnlitteratur.
– Det blir et lite problem, for
sakprosa er viktig og gir gehør. Men
kommer det en bok som handler om
iboende, eksistensiell smerte da vi har
begrenset levetid og skal dø, så spør
politikere og andre «hva handler den
om». Svaret blir forgjengeligheten og
smerten, og da blir engasjementet mer
begrenset. Så blir den type litteratur
utsatt igjen, og det må vi være veldig obs
på. Når vi har 1 bok i året, blir det
utfordrende å dekke alle områder.

Opplag på 30.000

Én ting er utvelgelsen, opplaget er også
stort – mye, mye større enn hva smale
forfattere eller i det hele tatt norske
forfattere generelt kan oppnå om en
ikke tilhører de helt store.
– Opplaget har vært mellom 15.000
og 50.000. Nå ligger det på 30.000. Det
er ekstremt mye, så vi kan ikke gi
samme honorarsatsene som de er vant
med. Vi er takknemlig for at forlagene
har vært samarbeidsvillig her.
– Hvor mye kan en forfatter få?
– Avtalene med forlagene er at vi
bestiller 30.000, så blir det en sum ut av
det som forlaget fordeler mellom seg og
forfatter. Det har ikke vi så mye med.
Det er altså ikke gratis for Fylkes
kommunen å gi ut boka. De fikk i
starten støtte fra Sparebank 1 SR-Bank
Sparebankstiftelsen SR-bank, LO,
Næringsforeningen i Stavanger, Hauge
sund kommune og Sauda. For noen år
siden ble ad hoc-tilværelsen parkert.
Like før en nedleggelse truet prosjektet,
ble det bestemt at det skal ligge fast inne
i budsjettet med 500.000 i året. Det går
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til innkjøp og distribusjon av bøker. LO
Rogaland bidrar også fremdeles økono
misk. I tillegg arrangeres det en forfat
terturné.

Bok uten forpliktelser

Bøkene ligger på alle 23 bibliotek i
Rogaland, samt at det har vært stunt-ut
delinger både i fergekøer og drosjer. Hva
har prosjektet betydd for bibliotekene?
– Da dette startet for 13 år siden, var
det bibliotek som knapt hadde arrange
ment for voksne. «Hele Rogaland leser»
har som regel en forfatterturné, og med
den fikk vi tatt – og tar – temperaturen
på arrangementskompetanse, publi
kumsbygging og lignende. Utdelingen
av boka er også en fin måte å skape blest
rundt biblioteket på. Først gratis bok, så
kommer forfatteren.
Stig Beite Løken tror prosjektet har
vært bra for bibliotekene, da de har fått
en ekstra ting som kan dra folk inn.
– Den daglige jobben er selvsagt den
viktigste, men nå har de fått en bok og så
kan de selv gjøre hva de vil. Jeg har selv
vært med å delt ut bøker i fergekø, og
merker at folk straks ble positive til å ta
imot da jeg sa hvor jeg kom fra. Bibliote
kene har en veldig sterk merkevare.
Gratisboken kommer også uten forpliktel
ser, ingen skal ha navnet eller e-posten din.

Forfattere må tenke
mer spenningsgrep

Prosjektet har bestått av hardt arbeid, de
har truffet godt med enkelte bøker og
mange gode krefter i regionen som
Kapittel-festivalen har betydd og betyr
mye. Han håper at «Hele Rogaland leser»
også kan påvirke den generelle leselysten.
– I dag er det jo en kraftøkt å sette
seg ned med ei bok. Lesekonsentrasjo
nen, for meg som for mange, er mye
lavere enn før. Så det er av og til
vanskelig å være positiv på den norske
samtidslitteraturens vegne – og nå
snakker jeg både som ansatt og som
forfatter. Har du et foredrag på et
bibliotek hvordan du skal spise gluten
fritt, kommer det 200. Er det Dag
Solstad som kommer, møter det 40.
Løken tror løsningen er å få folk til å
snakke om litteratur. Hvis to personer
snakker om ei bok på en fest, vil du
være med i samtalen og så leser en
kanskje boka etterpå.
– Jo mindre spalteplass litteraturen
får, jo mindre snakketid i selskaper. Jeg
tror mange merker at det handler mer

HELE ROGAL AND LESER
•	Bøkene som blir delt ut gjennom
det årlige prosjektet velges blant
titler utgitt av forfattere med
sterk tilknytning til Rogaland.
Valget av årets bok gjøres kjent
på vårparten, og boka lanseres i
september i forbindelse med Ka
pittel-festivalen.
• 	Det arrangeres en bibliotekturné
hvert år.

Overraskelse. 2021-boka
offentliggjøres i vår, og Stig
Beite Løken mener mange vil bli
overrasket. Målet er nemlig å
være så variert som mulig. De
har så langt gitt ut alt fra dikt
og tegneserier til antologier og
skjønnlitteratur .

om at «Nå er vi på sesong 2». Motkref
tene er så sterke.
– Hva kan litteraturen lære av det?
– Her må jeg uttale meg som
forfatter. Vi må tenke spenningsgrep,
som gjør at leserne holder fast med
teksten. Til og med forfattere som ikke
skriver ren spenning, må lære litt av det.
Nå håper jeg ikke at jeg blir steinet på
neste møte i Forfatterforeningen….

Smalt kan være bredt

– Har andre fylker tatt kontakt for å
gjennomføre noe lignende?
– Ja. De har spurt litt om hvordan vi
velger bøker. Så spør jeg «er det det dere
egentlig dere lurer på?». Så spør de

hvordan vi får penger til dette. Det har
endt med at noen har delt ut bok ett år,
men så stoppet.
– Hvorfor bør flere gjøre det?
– For fylkesbiblioteket skaper det
enda en kontaktflate mellom oss og
bibliotekene. Det skaper også blest om
litteratur, og det er godt for formidlin
gen – som igjen er bra for samfunnsopp
draget til bibliotekene. Det er viktig for
meg å gi honnør til alle som daglig
jobber med formidling i bibliotekene. I
dagens SoMe-samfunn er det mange
som gjør en kjempegod jobb.
Stig Beite Løken har holdt oversik
ten i alle år. Det har vært en og annen
overraskelse. I 2016 bestemte de seg

etter litt tvil om å gi ut en reiseskildring
fra Sentralasia.
– Erika Fatlands «Sovjetistan» ble
revet vekk med en gang, og folk gikk
mann av huse for å få med seg foredra
get hennes på bibliotekene. Så det er
ikke alltid at det smale er smalt. Kon
klusjonen er at vi må være litt modige,
og gjøre overraskende valg. Godt mulig
vi gjør det i år…..
PS: Stig Beite Løken blir ofte spurt om det
ikke er dumt at hans egne bøker aldri kan
bli utvalgt. Til det er hans standardsvar
«Skulle jeg sagt opp jobben for å bli
forfatter på heltid, hadde jeg fort endt opp
på sofaen hos mor».

Disse bøkene er utgitt så langt
•	2020 – Tord F Paulsen og Marie
Smith-Solbakken: Plattformen
som ikke kunne velte
•	2019 – Amina Bile, Sofia Nesrine
Srour, Nancy Herz: Skamløs
•	2018 – Tore Renberg: Kompani
Orheim
•	2017 – Arne Vestbø: Øverst på
nazistenes liste
•	2016 – Erika Fatland: Sovjetistan
•	2015 – Erna Osland (forf.) og In
ger Lise Belsvik (illustr.): Sov søtt,
herr Spiss
•	2014 – Kjartan Fløgstad: Grand
Manila
•	2013 – Makt, ofre og idioter: en
antologi om makt i Rogaland
•	2012 – Kolbein Falkeid: Utvalgte
dikt
•	2011 – Lene Ask: Hitler, Jesus og
farfar
•	2010 – Einar O. Risa: M. Kanne &
Søn
•	2009 – Kielland: Fortuna
•	2008 – Arild Rein: Kaninbyen
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Mye av fritiden. Det biblioteket jeg
husker best er Grünerløkka. Da gikk
jeg i andre klasse. Jeg passerte det da
jeg gikk frem og tilbake til skolen, og
tilbrakte mye av fritiden min der.

– Biblioteket
er den viktigste
institusjonen vi har
Fatou Madeleine Satumaa
Åsbakk har debutert med en
roman som gjennomsyres av
biblioteker. Selv har hun noen
av sine fineste barndomsminner
fra Grünerløkka bibliotek.

Grünerløkka. Da gikk jeg i andre klasse.
Jeg passerte det da jeg gikk frem og
tilbake til skolen, og tilbrakte mye av
fritiden min der. Og da jeg gikk på
Kunstakademiet, var Grünerløkka det
nærmeste folkebiblioteket, og jeg
benyttet meg av det for første gang siden
jeg var barn.

Kaffe og kaker
NINA KRAFT frilansjournalist

– Hva betyr biblioteket for deg privat, som
leser, og som forfatter?
– Det har en enorm betydning,
biblioteket er en av de viktigste institusjonene vi har. De er åpne for alle, og de
gir et hav av muligheter til å dukke inn i
litteraturen og forsvinne inn i andre
verdener. Biblioteket er et sted hvor du
blir fri fra virkeligheten der ute, sier
Åsbakk, som nettopp har kommet ut
med sin første roman, «Været og
uvirksomheten».
– Hvilken rolle spilte biblioteket i din
barndom? Og hvilket bibliotek brukte du
som var barn?
– Vi flyttet mye da jeg var liten, men
det biblioteket jeg husker best er
44 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

– Og der var det en bibliotekar som
kjente meg igjen! «Deg husker jeg! Du
var her mye for tjue år siden», sa han.
– Da knakk jeg helt, det var så fint,
forteller 36-åringen.
– Trond heter bibliotekaren, nå er
han pensjonert. Jeg skal faktisk møte
ham om noen dager! Vi skal drikke kaffe
og spise kake. Og så skal jeg gi ham et
eksemplar av boken min.
– Hvorfor er biblioteket «selve stedet»
for deg, tror du?
– Kanskje fordi det er nøytral grunn?
Biblioteket er et sted alle kan gå til. Alle
har forskjellig atmosfære, så du har
valgmuligheter uansett hvor du bor. Jeg
vokste opp forskjellige steder på
østkanten, blant favorittbibliotekene
mine er Bøler, Majorstua og Røa.
– Du kan selv velge hvem du er?
– Godt sagt. Du blir ikke presset ned
i en form, du kan skape din egen form.

På biblioteket er du fri for andres
vurderinger. Det liker jeg, sier Åsbakk.
Det liker nok også Ådne, hovedpersonen i romanen hennes. Det virker
ikke som han har noen jobb. Prosjektet
hans er å kartlegge Oslos biblioteker,
hvor et av kriteriene hans er hvor mange
Solstad-bøker hver filial har i hylla.
– Men du selv har en jobb?
– Ja, på biblioteket! Frem til september jobbet jeg som utstillingsassistent på
det nye Hovedbiblioteket. Nå jobber jeg
på pasientbiblioteket på Rikshospitalet
og med kunstsamlingen deres. Ut ifra
denne samlingen kan pasienter selv
komme og velge hva slags kunst de vil
ha på rommene sine. En veldig fin
ordning, synes jeg. Vi har også en vegg
som månedlig viser nye kunstnere.

Tro på menneskeheten

Med en slik entusiasme for biblioteker
skulle man tro at forfatteren var bibliotekar av utdanning, men nei, det er hun
ikke. Åsbakk er utdannet billedkunster,
hun lager videokunst og har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, KHiO.
– Etter å ha studert kunst i åtte år,
fant jeg ut at det var på et bibliotek jeg
ville jobbe. Det har vært som å komme
hjem! Så det vil jeg fortsette med, sier
hun.
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BAK LUKKEDE DØRER I BIBLIOTEK

En gruppe forskere ved ABI ønsket å finne
ut hvordan pandemien påvirket tilsatte i
biblioteksektoren, og hvordan de oppfattet
at bibliotekets tjenester, deres arbeidsoppgaver og arbeidsforhold endret seg på
grunn av pandemien.

Tre spørreskjemaer, som var rettet mot
ansatte i folkebibliotek, fag- og forskingsbibliotek og skolebibliotek, ble sendt ut i løpet
av juni 2020. Til sammen fikk vi henholdsvis
380, 344 og 119 svar.

For å ivareta anonymitet, har vi ikke data om
hvor den enkelte er ansatt. Respondentene
representerer i denne sammenhengen seg
selv, og ikke sitt arbeidssted. Samtidig ser
vi at vi har bred dekning for ulike bibliotekstørrelser og stillingskategorier.

Bak lukkede dører
– «Ådne mener det var biblioteket an
sich som i sin tid ga ham tro på menneskeheten,» skriver du i romanen. Det var
svære greier. Tro på menneskeheten?
Åsbakk smiler et ørlite smil, på sin
beherskede og rolige måte.
– Hmm, jo du sier noe. Det er igjen
dette med at biblioteket er en viktig
institusjon for så mange mennesker.
Denne tanken slo meg for alvor da jeg
så en fantastisk dokumentarfilm om
New York Public Library. Den viste
hvordan hele institusjonen var bygget
opp som en helhet hvor alle telte med,
alle fikk være med, fra de enkleste
funksjoner til styret.

Mørke spiraler

– Ikke-kommersielt og klasseløst?
– Ja, absolutt. Da jeg så den dokumentaren tenkte jeg at det er håp for oss
alle. Kunst er også en mulighet for alle, i
teorien, men i realiteten er det en høyere
terskel for billedkunst enn for litteratur.
– Synes du at det er mye mørke og lite
håp ellers?
– Gjør ikke alle det nå? Jeg synes jeg
ser mange mørke spiraler som peker
nedad. Det meste handler om penger.
Koronaen gjør det ikke bedre.
– Hovedpersonen din, Ådne, minner
meg litt om personene til Erlend Loe, og
litt det jeg kaller Solstadmannen, altså
46 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

han som med ulike navn er hovedperson i
bøkene til Dag Solstad. Ser du det?
– Loe har jeg lest lite av. Noen sier
Ådne minner om Loes hovedpersoner.
Jeg ser denne sammenligningen, men
tror samtidig Loes karakterer er større
optimister og lever i enklere verdener,
enn Ådne og vi lever i, i dag. Men jeg
vet ikke. Solstadmannen kan nok sikkert
ha inspirert Ådne til en viss grad. Jeg var
helt opphengt i Dag Solstad en lengre
periode, og før det, Knut Hamsun, så
det er ikke urimelig at Ådne har blitt
farget av deres figurer.
– Som hovedpersonen i Sult og Nagel i
Mysterier?
– Kanskje det. Ådne passer i hvert
fall ikke inn, han står utenfor de fleste
sammenhenger, og muligens er det
selvvalgt, slik det ofte er hos Hamsun og
hos Solstad. Boken handler om ensomhet i en ikke-aggressiv utgave. Ådne
representerer en mild frustrasjon, en
mild respons på meningsløsheten.

Fascinasjon for Finland

Åsbakk virker temmelig mild selv. Og
siden hun velger seg biblioteket - det
mildeste, mest intellektuelle og minst
utagerende sted man kan tenke seg, men
har bakgrunn fra KHiO, hvor det for
tiden raser en aggressiv debatt om
post-kolonialisme – er det rimelig å våge

seg inn på et litt betent politisk spørsmål.
– Hva synes du om riving av statuer
man ikke liker, i det offentlige rom?
– Kanskje historieløst? Jeg synes vi
heller får sette opp nye statuer for dem
vi synes mangler, og ikke late som om
det som har skjedd, ikke har skjedd. Da
kan vi ikke lære av fortiden.
Det er i grunnen alt jeg har lyst til å
si, for jeg er ikke den som oppsøker
kontroverser, sier hun med en antydning
til smil.
– Er du det man ofte kaller tokulturell
– eller kanskje trekulturell, firkulturell?
– Ukulturell, spøker hun. Og
forteller at faren er fra Gambia, men der
har hun ikke vært selv. Og selv om hun
heter Madeleine til mellomnavn, er hun
ikke delvis fransk, og det andre mellomnavnet sitt, Satumaa har hun tatt selv.
– Satumaa betyr «eventyrland» på
finsk. Jeg hadde en finsk periode, for et
par år siden. Finland har forresten de
beste tangoene, monotone og tragiske
– ikke sensuelle og fyrige. Jeg forsøkte
også å lære finsk, bodde der noen uker
og tok et språkkurs på universitetet.
Lærte ikke stort. Et fascinerende, men
helt umulig språk, avslutter Fatou
Madeleine Satumaa Åsbakk

Da koronapandemien traff
Norge i mars 2020 stengte
bibliotekene dørene. Hvem tok
egentlig denne beslutningen?
Hvordan opplevde de bibliotek
ansatte nedstengingen? Og
hvilke deler av virksomheten
ble opprettholdt? Sviktet
biblioteket samfunnsoppdraget,
slik Ragnar Audunson hevdet i
Bok og Bibliotek nr. 4 2020?
Dette er spørsmål som ble
belyst gjennom undersøkelser
foretatt av forskere ved
OsloMet.

og treningssentre. Den generelle
oppfatningen var at nedstengingen også
gjaldt bibliotekene, med den følgen at
alle landets bibliotek låste dørene i løpet
av de neste dagene. Gjennom plakater
og oppslag ble det meldt at «Biblioteket
er stengt». Hva innebar denne nedstengingen? I Bok og bibliotek kalte Ragnar
Audunson det «et svik mot bibliotekbrukerne», andre har påpekt alt det
kreative som likevel skjedde bak og
utenfor de lukkede dørene (se for
eksempel Karlsvik, 2020).
Sommeren 2020 spurte vi bibliotekarer og andre bibliotekansatte om
hvordan de opplevde det som skjedde i
mars og april. Vi fikk inn et stort
materiale fra både folke-, fag- og
skolebibliotekansatte, og mange hadde
mye på hjertet.

Biblioteket stenger
IDUNN BØYUM førstelektor
TERJE COLBJØRNSEN førsteamanuensis
SUNNIVA EVJEN førsteamanuensis
ANNE-INGER HELLEKJÆR vitenskapelig
assistent
HEIDI KRISTIN OLSEN førstelektor
KIM TALLERÅS førsteamanuensis
Alle ved OsloMet/ABI

I mars 2020 stengte det meste av det
offentlige Norge, og vi ble alle del av en
såkalt dugnad der vi gjennom minimal
sosial kontakt skulle redusere spredningen av Covid-19. Sentrale myndigheter
ga beskjed om at skoler og barnehager
skulle stenge – sammen med blant annet
kultur- og idrettsarrangement, frisører

I ettertid viser det seg at det ikke
eksplisitt ble sagt fra noen sentral
myndighet at bibliotekene skulle stenge.
Det hersket i de hele tatt stor
usikkerhet om hvem som hadde
overordnet myndighet i biblioteksektoren de første månedene inn i pandemien. Dette gjaldt både for åpning og
stenging av bibliotekene, og regler for
smittevern. Da det i mai kom en
smitteveileder for bibliotek, var det
Norsk bibliotekforening og Bibliotekarforbundet som sto bak (2020). Vi ser,
fra kommentarer i undersøkelsene og i
debatten ellers, at mange i biblioteksektoren har etterlyst en klarere ansvarsfordeling nasjonalt i en slik situasjon. I
tekstkommentarer til undersøkelsen
kommer det frem at mange bibliotekan-

satte savnet en instans som kunne ta
styring på feltet, enten det nå var
Nasjonalbiblioteket, Kulturdepartementet eller andre. Det er spesielt bibliotekansatte i folkebiblioteksektoren som
etterlyser bedre koordinering, men også
ansatte ved skolebibliotek og fag- og
forskningsbibliotek savner retningslinjer.
Her peker de fleste på Nasjonalbiblioteket, men også fylkeskommuner for
skolebibliotek og moderorganisasjoner
for fag- og forskningsbibliotek nevnes,
noe som kommer frem i kommentarene
under:
«Burde kommet klare retningslinjer fra fylkeskommunen rundt åpning av
skolebibliotekene, skolene håndterte dette
ulikt» (Informant skolebibliotek).
«Nasjonalbiblioteket må gjøre mere for
å veilede de enkelte bibliotek […]
Nasjonalbiblioteket bør går foran med
felles «Koronaveiledning»» (Informant
fag- og forskningsbibliotek).
«Vi kan snu oss fort og bibliotekansatte er løsningsorienterte. Men vi trenger
nasjonale føringer fra NB. De bør være
den som snakker med myndighetene og
raskt får ut info til Bibliotek-Norge.»
(Informant folkebibliotek).

Tilbake til kjerneoppgaver?

Ganske raskt etter stengingen 12. mars
kommer en god del av bibliotekvirksomheten i gang igjen. I undersøkelsen
ser vi en tendens til at bibliotekene i stor
grad går tilbake til de tradisjonelle
‘kjerneoppgavene’ og konsentrerte seg
om å få disse på plass først. Folke- og
skolebibliotekene ble opptatt av å få lånt
ut bøker. 82 % av respondentene fra
folkebibliotek svarer at de fikk på plass
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en eller annen form for fysisk utlån etter
et lite opphold. Vi har ikke detaljerte
utlånstall for denne perioden, men
Nasjonalbiblioteket melder at de digitale
tjenestene fikk en boost.
Bare et lite antall av respondentene i
folkebibliotek oppgir at de nokså
umiddelbart greide å tilby (digitale)
arrangementer, mens noen flere fikk i
stand slike tilbud etter et opphold. Over
halvparten oppgir at det ikke ble tilbudt
noen form for arrangement før sommeren.
Fag- og forskningsbibliotekene
vektla å få på plass digital
undervisning og veiledning. Dette
er tjenester de allerede hadde digitalisert til en viss grad, men som nå ble
utviklet videre. Mange nevner blant
annet at de revitaliserte chat-tjenester,
mens noen opprettet dette for første
gang.  
De delene av samfunnsoppdraget
som bibliotekene ikke fikk gjennomført
er de som krever et fysisk rom.

Gamle og nye dører åpnes
– Bibliotekansattes
kompetanse og oppgaver

Bibliotekansatte, uansett sektor, synes å
være fornøyde med egen digital kompetanse. Ansatte i fag- og forskningsbibliotek er imidlertid mer fornøyde med
egen kompetanse (79 %) enn både skolebibliotekarer (68 %) og folkebibliotekarer (72 %). Mange oppgir uansett at
de har måttet lære seg nye måter å
arbeide på i denne perioden, og relativt
mange har også fått endrede arbeidsoppgaver, særlig i folke- og skolebibliotek.
De fleste opplevde at de fikk støtte fra
ledelsen hvis de hadde behov for å heve
egen kompetanse, ved behov for utstyr
og programvare og til støtte for digitale
problemer/opplæring.
I folkebiblioteksektoren melder 14 %
av respondentene at de ble beordret til
andre stillinger i kommunen, og ble

dermed på et vis en del av den umiddelbare samfunnsberedskapen. En gruppe
ble beordret til administrativt arbeid
direkte knyttet til pandemien (håndtering av korona-telefon, drift av lager for
smittevernsutstyr, koordinering av
frivillige etc.), en annen ble satt til mer
generelt administrativt informasjonsarbeid i kommunen, mens en mindre
gruppe gikk inn i kommunens kriseledelse. Dette viser en anerkjennelse av de
bibliotekansattes kompetanse knyttet til
informasjonsarbeid og logistikk. Samtidig
ser vi at en gruppe av respondentene ble
beordret til ulike former for omsorgsarbeid ved pleiehjem og i omsorgsboliger.
Enkelte rapporterer også at de fikk
renholds- og vedlikeholdsoppgaver.
I skolebibliotekene ble 35 % av
respondentene beordret til andre
oppgaver. Ikke uventet ble flere omdisponert til å ta undervisningsoppgaver.
Andre ble satt til å være eksamensvakter,
utføre renhold, matutkjøring, assistenter
for enkeltelever og informasjonsarbeid.
I tabellen nedenfor har vi presentert
en oppsummering av funn fra undersøkelsen. Vi kommer tilbake med flere
detaljer og funn i senere artikler. Vi ser
at de fleste respondentene opplevde at
de ble ivaretatt godt av lederen sin. Det
var noe mindre andel av ansatte i
skolebibliotek som var fornøyd med
dette, noe som korresponderer godt med
andre funn i undersøkelsen. Det er
størst andel innen fag- og forskningsbibliotek som er tilfreds med hjemmearbeidssituasjonen, det vil si litt over
halvparten av respondentene. Det var
også disse som i størst grad jobbet
hjemmefra. Vi ser at dette naturlig nok
henger sammen med hvor godt arbeidsgiver la til rette for hjemmekontor.
Respondentene innen folke-, fag- og
forskningsbibliotek var svært fornøyde
med arbeidsmiljøet i de første månedene
under korona, her svarer bare litt over
halvparten av bibliotekansatte i skolebi-

Folkebibliotek

bliotek at de var Svært fornøyd eller
Fornøyd.

Kritisk funksjon i samfunnet?

I Bok og Bibliotek nr 4 2020 hevder
Ragnar Audunson at bibliotekene
sviktet sitt samfunnsoppdrag da de
stengte dørene for brukerne. Han viser
til at Helsedirektoratet pekte på at
dette var en avgjørelse som hver
kommune måtte ta og at ingen nasjonale myndigheter krevde full nedstenging. Audunsons hovedargument er at
bibliotekene burde holde oppe det
sosiale rommet folk trenger i en
krisetid. Videre mener han at virtuelle
møter ikke oppfyller lovens krav om å
være en møteplass i lokalsamfunnet.
Biblioteker burde, ifølge Audunson, ha
tatt rollen som «offentlighetsarenaer i
en krisetid».
I forbindelse med nye tiltak som ble
iverksatt høsten 2020, for å demme
opp for den såkalte «andre bølgen»,
virker det å være en større bevissthet
rundt denne delen av bibliotekets rolle
og virksomhet. Raymond Johansen sier
blant annet i en pressekonferanse 6.
november at bibliotekene, som en av få
steder og institusjoner, holdes åpent for
å «skjerme barn og unge» (Oslo
Kommune, 2020, fra 5:20). Det
oppstår også en debatt i sektoren om
hvorvidt bibliotekene bør holdes åpne
for å bidra til den «demokratiske
infrastrukturen» (Lund, 2020) eller
stenges på grunn av manglende
retningslinjer for smittehåndtering.
Under pandemien ble det tydelig at
ivaretagelsen av bibliotekenes funksjon
som møteplass og fysisk arena var
krevende. Frustrasjonen over manglende
retningslinjer og informasjon fra
helsemyndigheter eller andre myndigheter lokalt og sentralt er uttrykk for
dette. Mange ble sittende alene med
avgjørelser om praktisk håndtering av
utlån og interaksjon med brukerne. En

Skolebibliotek

Fag- og forskningsbibliotek

Svært fornøyd/
Fornøyd

Misfornøyd/
Svært misfornøyd

Svært fornøyd/
Fornøyd

Misfornøyd/
Svært misfornøyd

Svært fornøyd/
Fornøyd

Misfornøyd/
Svært misfornøyd

Hvordan ble du ivaretatt av din leder?

68 %

13 %

55 %

21 %

65 %

12 %

Hvordan opplevde du din hjemme-arbeids-situasjon

42 %

10 %

48 %

12 %

52 %

14 %

Hvordan la arbeidsgiver til rette for
hjemme-kontor

46 %

15 %

47 %

12 %

53 %

12 %

Hvordan var arbeidsmiljøet blant kolleger?

72 %

5%

53 %

10 %

69 %

5%
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Stengt bibliotek. Vi mener det er grunn til å stille noen spørsmål ved måten bibliotekene løste koronakrisen på, og den rollen de inntok. I en situasjon som
ikke bare var en helsekrise, men også en informasjonskrise, virker det lite konstruktivt å henge opp plakater om at «Biblioteket er stengt». Foto: Colourbox

respondent fra et skolebibliotek uttrykker det slik:
«Vart i altfor stor grad overlatt til meg
sjølv å finne ut av kva reglar vi skulle ha
for bibliotekbruk når skulen skulle opne
opp att. Sakna ansvar frå leiinga.
Biblioteket vart ikkje nemnt i den
generelle infoen frå rektor til elevane,
der alle andre rom i skulen var nemnt
alt frå garderobar til klasserom og
kantine» (informant, skolebibliotek).
På tross av uttalelser som dette er
de bibliotekansatte selv godt fornøyd
med hvordan koronakrisen ble
håndtert. Kun drøyt 5 % av respondentene i folke, fag- og forsknings-bibliotek er misfornøyd med måten
krisen er håndtert på. Skolebiblioteket
skiller seg noe ut, her svarer om lag 15
% at de er litt eller svært misfornøyd
med håndteringen.
Vi mener det er grunn til å stille
noen spørsmål ved måten bibliotekene
løste koronakrisen på, og den rollen de
inntok. I en situasjon som ikke bare var
en helsekrise, men også en informasjonskrise, virker det lite konstruktivt å

henge opp plakater om at «Biblioteket
er stengt». Undersøkelsen vår peker samtidig på aspekter som nyanserer inntrykket av at de «sviktet» oppdraget sitt.
Mange bibliotek klarte å stable på bena
et tilbud i løpet av kort tid, særlig
innenfor de tradisjonelle kjerneområdene (utlån for folkebibliotek, veiledning for fag- og forskningsbibliotek).
Den digitale delen av disse tjenestene
var godt støttet av sentrale midler fra
Nasjonalbiblioteket, for eksempel til
flere e-bøker. I tillegg gir undersøkelsen
vår et klart inntrykk av et beslutningsvakuum i bibliotek-Norge som kan ha
bidratt til en viss handlingslammelse. I
sitt forslag til en svensk bibliotekstrategi
fra 2019 hevder Kungliga biblioteket
friskt at bibliotekene er en naturlig del
av landets sivilforsvar og har en viktig
rolle i krisesituasjoner (Kungliga
Biblioteket, 2019). Hvis vi har de
samme ambisjonene for biblioteksektoren i Norge må vi vurdere og diskutere
hvorvidt sektorens organisering,
kommunikasjonskanaler og lederskap er
rustet for en slik oppgave.
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Oslo satser på
skolebibliotek
Samtidig som ordet
«skolebibliotek» står
i fare for å fjernes fra
opplæringsloven, satser
hovedstaden på skole
biblioteke for å sikre
elevenes språkopplæring.
For å oppnå det har Oslo
kommune utarbeidet en
kvalitetsutviklingsplan og
skolebibliotekstandard som
skal gi elevene et mer
likeverdig bibliotektilbud
enn de har i dag.
KJETIL S. GRØNNESTAD tekst og foto
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Cathrine Bergan, som er Oslo kommunes fagansvarlige for skolebibliotekene,
har selv 24 års erfaring som lærer og
skolebibliotekar. Det siste året har hun
jobbet med å utforme den nye planen
og standarden.
– Nå drar vi rundt til skolene i Oslo
og orienterer om skolebibliotekstandarden. Denne planen gjelder barne- og
ungdomsskolene. Nå setter vi i gang
med å lage en tilsvarende plan for de
videregående skolene, sier Bergan.

En standard for tydelige
krav og ansvarsfordeling

Tilbudet varierer mye fra skolebibliotek
til skolebibliotek. Det gjelder både
mellom kommunene, og mellom
skolene internt i en kommune. Så også i
Oslo. Spørreundersøkelsen som
Utdanningsetaten sendte til byens
grunnskoler vinteren 2019, som 92 av
skolene besvarte, viste at kun 45 prosent
av disse skolene oppga at de i høy grad
hadde et velfungerende skolebibliotek.
– Men siden det ikke fantes en felles
standard for hva et godt skolebibliotek
skal være, kan vi sette spørsmålstegn ved
hvor gode disse tilbudene egentlig var,
sier Bergan som ved selvsyn har observert de store ulikhetene mellom skolebibliotekene i Oslo.
Samtidig oppga hele 17 skoler at de
ikke hadde et fungerende skolebibliotek
i det hele tatt.
Oslo nye skolebibliotekstandard
viser punkt for punkt hva som er
kravene for at skolebiblioteket skal bli

Standard. – Siden opplæringsloven ikke gir
gode rammer for bibliotektilbudet, er det
store forskjeller på skolebibliotektilbudet
også mellom skolene i Oslo. Byrådet er
opptatt av skolebibliotek, derfor har vi
utarbeidet en egen skolebibliotekstandard
som skolene kan strekke seg etter, sier
Cathrine Bergan, fagansvarlig for
skolebibliotek i Oslo kommune.
Foto: Kjetil S. Grønnestad

en betydningsfull pedagogisk ressurs, for
hvilken rolle skolebiblioteket skal ha i
elevenes læring og hvilke rammer
skolebiblioteket må ha for å kunne leve
opp til disse kravene.
Rektors, skolebibliotekarens og
lærernes ansvarsområde er like klart
definert. Kort sammenfattet sier
standarden at skolebibliotekarene skal
tas med i skolens pedagogiske arbeid og
planlegging. Samtidig skal skolebibliotekaren være en god støttespiller og samarbeidspartner for lærene slik at skolen når
sine opplæringsmål.
For elevene skal skolebiblioteket
være et trygt og innbydende sted å være.
Her skal de kunne finne lesestoff etter
egne evner og interesser, og her skal de
kunne finne et alternativt læringsrom.
Flere elever ble spurt om deres
tanker om sitt skolebibliotek. Dette var
svaret fra ei jente i 4. trinn: «Skolebiblioteket, det kan vi si er et paradis! Alle i
min klasse blir kjempeglade når vi skal
på biblioteket.» En gutt i 5. trinn sa
følgende: «Skolebiblioteket, det er gøy.
Det er et avbrekk fra timen. Det er
koselig. Det er stille.»

– Vi fikk ingen negative kommentarer fra elevene, sier Bergan.
Oslos standard
kan inspirere andre

Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved
bibliotekarutdanninga på OsloMet, er
glad for skolebibliotekstandarden. – En
slik standard har svært stor verdi. Når
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dette er et signal om hva vi forventer på
osloskolene, sier Cathrine Bergan.
I kontrast til mange av sine kolleger
rundt om i landet har Hjellup et
velfungerende skolebibliotek på Spangereid, med godt budsjett, god bemanning
og høyt utlån. – Noen skoler har
skolebibliotek av ypperste klasse, mens
andre har et låst lagerlokale eller
bøttekott, spissformulerer Hjellup.

Standarden er konkret
og tydelig. Skolen får
god hjelp til å komme
seg videre i satsingen

Vil ikke ha skolebiblioteket
ut av opplæringsloven

Stor forskjell. – Det er et stort problem at det er stor forskjell på skolebibliotekene. Det gir elevene
på ulike skoler ulike forutsetninger for å lykkes, sier Heidi Kristin Olsen, førstelektor ved bibliotekar
utdanninga ved OsloMet. Foto: Sonja Balci/OsloMet

det ikke er gitt noen sentrale retningslinjer til skolebibliotekene, kan bibliotekene lett tape i kampen om ressursene i
skolen, sier hun.
Grefsen skole er en av Oslos barneskoler som har et åpent skolebibliotek med
bemanning hele dagen. – Ledelsen her
synes at skolebibliotek er viktig, og
prioriterer det, sier Vibecke Frøyland, som
har 100 prosent stilling i skolebiblioteket.
Selv om Frøyland synes de har et bra
tilbud på Grefsen, er hun glad for å ha
fått en felles skolebibliotekstandard.
– Standarden er konkret og tydelig.
Skolen får god hjelp til å komme seg
videre i satsingen, sier hun og håper at
kommuner rundt om i landet inspireres
av Oslos satsing.

Det satses også på Sørlandet

Grimstad har også utarbeidet en slik
plan. – Vi har laget en skolebiblioteksplan for grimstadskolene. Den ble
politisk vedtatt i juni og trådte i kraft 1.
august, sier Marit Johansen, skolebibliotekar ved Jappa skole i Grimstad
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sentrum, som var en av medforfatterne
til planen.
Det var de store forskjellene internt i
kommunen som viste behovet for en
plan slik at elevene kan få et mer
likeverdig skolebibliotektilbud. – Bibliotekenes bemanning varierer fra 1-12
timer per uke. De har også ulike
budsjett. Vi ønsket en felles skolebibliotekplan for å få større likhet i kommunen, sier Johansen.
Jappa sitt skolebibliotek er kun
bemannet 5 timer i uka, men ligger i et
stort åpent rom midt i skolebygget, slik
at det alltid er tilgjengelig for selvbetjent
utlån og innlevering. Johansen opplever
å ha en god dialog med sin rektor, men
ønsker likevel mer betjent tid i biblioteket og et større innkjøpsbudsjett.
– Jeg har et innkjøpsbudsjett på kr
10.000,- for en skole med 300 elever. I
vår plan ønsker vi at budsjettet tilsvarer
kr 250 per elev, slik at det kan kjøpes
inn ei ny bok per elev per år, sier hun.
Hun har ikke fått signal om at
budsjettet økes, men fikk i år ekstra

løyve på kr 20.000,- til å kjøpe inn nye
bøker i forbindelse med fagfornyelsen til
LK20 (Læreplanverk for kunnskapsløftet fra høsten 2020). Hun har ikke tro
på at de får kr 250 per elev per år med
det første, men mener det er viktig å
tydeliggjøre innkjøpsbehovet overfor
skoleledere og skolesjef.
– Vi må kjøpe inn nok nye bøker,
slik at elevene lett finner seg ei bok å
lese. Når flere brenner for dette, håper
jeg vi kommer dit, sier hun.

Godt innkjøpsbudsjett
nødvendig for relevant samling

Johansen har besøkt Spangereid skole i
Lindesnes kommune og blitt inspirert av
denne foregangsskolen for skolebibliotek.
Skolebibliotekar Line H. Hjellup har
ikke bare tatt imot Johansen, men også
vist fram skolebiblioteksatsingen til flere
delegasjoner. Hjellup setter pris på at
Oslo nå ser ut til å satse mer på sine
skolebibliotek, siden hovedstaden har
stor påvirkningskraft på andre. Men hun
synes de tar lite i når det gjelder midler,

Prioritering.– Jeg tror skolebibliotekstandarden kan få flere skoler til å prioritere skolebiblioteket.
Vi har greit med penger til nye bøker, men er ikke på ønsket nivå i forhold til standarden. Ennå, sier
Vibecke Frøyland, skolebibliotekar ved Grefsen skole i Oslo. Foto: Privat

som ifølge osloskolens skolebibliotekstandard skal ha et bokbudsjett på
minimum kr 100,- per elev per år.
– Det er veldig lite for skoler som
ikke har så mange elever. I Lindesnes
kommune har vi hatt kr 250,- som
tilsvarende bokbudsjett. Ny og aktuell
litteratur koster penger, og dagens barn
må ha dagens litteratur, slår hun fast.
En grunn til at bokbudsjettet er satt
så lavt, er at selv om Oslo kommune har
utarbeidet en skolebibliotekstandard, så
følges den ikke av friske midler. Innkjøp

og lønnsutgifter må prioriteres innefor
gjeldende budsjett.
– Vi sier at skolebibliotekaren skal ha
bibliotekfaglig kompetanse, og at
biblioteket skal være åpent hele dagen.
For å få til det, må skolebiblioteket få et
eget budsjett. Selv om det står i opplæringsloven at elevene har rett til et
skolebibliotek, sier ikke lovteksten noe
om standarden på biblioteket. Skolebibliotekstandarden for osloskolen er
derfor noe å strekke seg etter. Rektorene
bestemmer hva som blir gjort, men

I forslag til ny opplæringslov, som etter
planen skal sendes ut til offentlig høring
våren 2021, legges det opp til å fjerne
ordet «skolebibliotek» fra teksten i
forskriften. Den endringen frykter
mange vil forverre elevenes bibliotektilbud.
– Det er horribelt og vitner om lite
kompetanse på hva skolebibliotek er.
Konsekvensene kan fort bli at skolebibliotekene legges ned og folkebibliotekene blir alternativet, sier Hjellup.
Hun frykter ikke for at hennes
skolebibliotek skal legges ned, men
dersom det skulle ha skjedd, er nærmeste folkebibliotek 16 km unna.
Derimot er hun for at opplæringsloven
endres, men da med å tydeliggjøre
skolens ansvar for å at ha skolebibliotek.
– Skolebiblioteket er et pedagogisk
virkemiddel for å støtte elevenes
leseutvikling, utjevne sosial forskjeller og
oppfylle målene i LK20. Koblingen
mellom leseopplæring og skolebibliotek
bør synliggjøres mer, sier hun.
Også Olsen fra OsloMet frykter at
bibliotektilbudet til skoleelevene kan bli
dårligere.
– Jeg har selv sett at biblioteket kan
være et fristed for elever, og et alternativt
sted for læring. Skolebiblioteket må
være en del av skolen, både fysisk og
organisatorisk, for å kunne fylle en
funksjon i skolehverdagen. At tilbudet
er dårlig nå, kan ikke brukes som
argument for at det skal bli mulig å
gjøre det enda dårligere, sier hun.
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FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN
§ 21-1.Tilgang til skolebibliotek
Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som
ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i
skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på
skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.

Både Oslos og Grimstads skolebibliotekstandard er lagt ut på:
www.skolebibliotek.no

STANDARD OSLOSKOLEN
Skolebiblioteket som betydningsfull pedagogisk ressurs
• Skoleledelsen er godt kjent med lov og forskrift om skolebibliotek og ser verdien av et godt skolebibliotek.
• Skolebiblioteket skal fungere som et læringssenter og være en
integrert og varig del av skolens pedagogiske virksomhet.
• Skolebiblioteket er tydeliggjort i skolens planer.
• Skolen har gode rutiner for samarbeid mellom skolebibliotekar
og lærere.
• Skolebiblioteket fungerer som en trygg sosial møteplass for
elevene.
• Skolebibliotekets rolle for elevens læring
• Skolebiblioteket spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle
elevenes språk- og lesekompetanse.
• Skolebiblioteket har en sentral rolle når det gjelder elevenes
opplæring i informasjonskunnskap, kritisk tenkning og
kildebruk.

•
•
•
•
•
•
•

Skolebiblioteket er en arena for litteraturformidling med et
variert utvalg av oppdatert skjønn- og faglitteratur som
stimulerer til lesing.
Skolebiblioteket har et godt utvalg av litteratur på ulike språk
tilpasset elevgruppen.
Skolebibliotekets rammer
Skolebiblioteket bør være åpent og bemannet hele skoletiden.
Skolebibliotekaren bør ha bibliotekfaglig og pedagogisk
utdanning.
Skolebiblioteket er et innbydende rom og har en sentral
plassering på skolen.
Rektor setter av et årlig bokbudsjett for skolebiblioteket.
Veiledende: Minimum 100 kr per elev per år.

– Vi kan alle bli
forbrytere

ANSVARSOMRÅDER OSLOSKOLEN:
Rektors ansvar
• Sørger for at skolebiblioteket har bemanning, åpningstider
og ressurser som muliggjør at skolebibliotekaren aktivt kan
bidra til elevenes språk- og kunnskapsutvikling, i samarbeid
med lærerne.
• Sikrer at skolebibliotekaren
har relevant kompetanse for oppdraget, og får mulighet til
å delta i kompetanseutvikling (f.eks. kurs, samlinger, nettverk).
• Ser til at skolebibliotekaren deltar i skolens fellesmøter slik at
hun/han holder seg oppdatert på blant annet skolens arbeid
med det lokale læreplanarbeidet.
• Er ansvarlig for at lærerne aktivt bruker skolebiblioteket i
undervisningen, og legger til rette for samarbeid mellom
skolebibliotekar og lærere.
• Sørger for at skolebiblioteket har litteratur som fremmer
flerspråklige elevers behov for tilpasset litteratur, også på
morsmålet.
• Sikrer at skolebiblioteket fungerer som en læringsarena, hvor
digitale- og analoge læremidler har plass.
• Sørger for at skoletjenesten fra Deichman er godt kjent i
personalet.
• Skolebibliotekarens ansvar
• Utvikler og følger opp skolebiblioteket i samarbeid med rektor,
lærere og elever i samsvar med skolens målsetninger.
• Utvikler sin kompetanse innenfor språk- og leseutvikling.
• Utvikler sin kompetanse i medie- og informasjonskunnskap.
• Har god kjennskap til LK20.
• Deltar på kurs, samlinger og nettverk.
• Bidrar i undervisningen med kildekritikk og informasjonssøk.
Veileder elever, lærere og andre aktuelle medarbeidere.
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•
•
•
•
•
•
•

Er en samarbeidspartner for lærerne i tverrfaglige tema,
prosjektarbeid etc.
Samarbeider med lærerne om lesestimulerende tiltak.
Motiverer elevene til lesing gjennom f.eks. bokprat, boksamtaler og andre former for lesemotivasjon.
Samarbeider med lærerne om å finne rett bok til rett elev.
Holder seg oppdatert på ny barne- og ungdomslitteratur og
egnet faglitteratur. Gjør innkjøp til skolebiblioteket; samlingsutvikling og kassering.
Holder skolebiblioteket ryddig, systematiserer, vedlikeholder
boksamlingen på biblioteket etc.
Holder seg oppdatert på biblioteksystemet, merker bøker etc.
▪ Samarbeider med Deichman.

Lærerens ansvar
• Bruker skolebiblioteket aktivt i det pedagogiske arbeidet.
• Samarbeider med skolebibliotekar om bruken av skolebiblioteket i tråd med skolens planer.
• Samarbeider med skolebibliotekar om lesestimulerende tiltak.
• Samarbeider med skolebibliotekar om å finne rett bok til rett
elev.
• Samarbeider med skolebibliotekar om opplæringen av elevene
i informasjonssøk og kildekritikk.
• Bruker skolebiblioteket
som en lesestimulerende arena, læringssenter og et ”annerledes” rom for elevene.
• Gjør seg kjent med tilbudene som finnes og utvikles i skoletjenesten fra Deichman.

Jeg sitter på en restaurant i Henrik Ibsens gate og
venter på Stein Sørensen mens jeg kikker meg litt
nervøst omring. Er menneskene som sitter på
bordene rundt så uskyldige som de virker?

NINA KRAFT frilansjournalist
ELLEN SONJA KLOUMAN / KOLON FORLAG foto
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Nedreguleringer. – Vi lever i en
periode med ettervirkningene fra
sterke nedreguleringer av finanssektoren. Det begynte under Nixon
og fortsatte under Reagan og
Thatcher.

E

r ikke det hele et blendverk som
skjuler styrtrike hvitsnippforbrytere,
narkokarteller, snuskete pengevas
kere og gatebander? Stein Sørensens to
kriminalromaner, «4» og «Brønnøya»,
handler jo om tilsynelatende vanlige menn
som – litt tilfeldig, litt opportunistisk, litt
fordi de ikke har så mye å stå imot med
-- roter seg bort i ekstremt farlig og
voldelig kriminalitet. Det har satt seg i
kroppen min, merker jeg.
Og der kommer han: Høy, brunt hår
i hestehale, et vennlig og åpent fjes, ser
litt yngre ut enn sine 44 år.

De store bankene

Han setter seg. Jeg hopper rett i det:
– Bøkene dine dreier seg om en
kriminell underverden, som A4-mennes
kene, som du kaller oss, ikke ser: Mener du
at det er en illusjon at vi lever i et
velordnet og stort sett lovlydig samfunn,
med stort sett lovlydige mennesker?
– Det er et stort spørsmål! Charles
Ferguson har laget en dokumentar og en
bok, om finanskrisen, og avdekket en del
uryddigheter i de høyere finansielle og
politiske nivåer. Loven fungerer sånn at
den definerer en del ting som kriminelt,
men det er mulig å opptre moralsk
tvilsomt uten å overskrive loven. Mye
befinner seg i gråsoner og smutthull.
– Til og med oljepengene våre i Statens
pensjonsfond utland er jo dels plassert i
skatteparadiser?
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– Godt eksempel. Mye tyder på at en
stor del av makta i samfunnet befinner
seg i de store bankene og internasjonale
finansselskapene. Den hardkokte
amerikanske krimforfatteren Raymond
Chandler sa at store penger gir stor
makt, og stor makt blir misbrukt.
– Noen kaller sånt en konspirasjonsteori?
– Det kan minne om og til dels være
vanskelig å skille klart fra konspirasjons
teorier, og jeg vet godt at det finnes
mange rare konspirasjonsteorier på
nettet. For eksempel finnes det de som
mener at Hilary Clinton er leder for en
gjeng pedofile som holder til i en kjeller.
Dette er åpenbart «far out». Men at
noen teorier ikke holder vann, medfører
ikke at alle typer formelt eller uformelt
samarbeid mellom legitime banker og
organisert kriminalitet er en myte, sier
Sørensen.

Edderkoppen i nettet

Edderkoppen i nettet, den skjulte, men
mektige institusjonen som trekker i
trådene i begge Sørensens kriminalro
maner, er banken HBCG Bank. HBCG
er løst basert på en av verdens største
banker, HSBC bank, med hovedkvarter
i Hong Kong. Sørensen mener det ikke
er helt urimelig.
– Under Obama ble HSBC Bank
tatt for hvitvasking av 880 millioner
dollar. Det er ganske mye. Straffen ble
begrenset til en bot fordi man mente at

det å inndra bevilgningen til en så stor
bank ville få for store følger for finans
markedet, sier han.
– BuzzFeed News og International
Consortium of Investigative Journalists
påviste i oktober 2020 hvordan 200 000
mistenkelige transaksjoner, med til
sammen to billioner amerikanske dollar,
har funnet sted mellom 1999 og 2017.
FinCEN Files kaltes det. Banker og
myndigheter var klar over det, men
gjorde lite for å stoppe det.

Bak enhver formue...

Nå siterer han nok en forfatter, Honoré
de Balzac: «Bak enhver formue skjuler
det seg en forbrytelse».
– Vi lever i en periode med ettervirk
ningene fra sterke nedreguleringer av
finanssektoren. Det begynte under
Nixon og fortsatte under Reagan og
Thatcher. Dette medfører at store
penger raskt kan skifte eiere og at
opprinnelsen til store penger, og dermed
politisk makt, ofte ikke kan spores,
påpeker forfatteren og tar meg med på
en liten økonomisk historietime med
utgangpunkt i Thomas Piketty.
– Piketty skriver om hvordan store
formuer forsvant i kjølvannet av første
og annen verdenskrig. Lenge etterpå var
de økonomiske forskjellene små. Fra
70- og 80-tallet har forskjellene igjen
økt. Etterkrigssamfunnet, og egentlig
det samfunnet jeg har vokst opp i, har
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føltes veldig stabilt. De siste årene har
den stabiliteten blitt borte, og det har
kanskje noe med ulikheten å gjøre.
Verden er blitt polarisert. Stadig
kommer det nye avsløringer om storstilt
økonomisk kriminalitet
Jeg spør om dette er menneskenatu
ren, om vi innerst inne er onde. Søren
sen forfølger en tankerekke med to
filosofier – Hobbes og Rousseau.
Hobbes – han som sa at menneskelivet
er «solit ary, poor, nasty, brutish, and
short» – mente at menneskene er
grunnleggende drevet av egeninteresse
og overlevelsesinstinkt. Opplysningsfilo
sofen Rousseau mente derimot at vi har
et felles sett normer og verdier innebygd
i oss.

Fri vilje oppskrytt

– Hobbes mener det er frykt som dypest
sett styrer oss. Dersom jeg hadde kunnet
gjøre hva jeg ville uten frykt for straff,
mener Hobbes, kunne jeg ha kastet meg
over bordet og kjørt en øks i deg her og
nå. Mens empati er viktig hos Rousseau.
– Hvilken filosof heller du mest mot?
– Jeg er i debatt med meg selv, og
boka er del av debatten. Er frykt eller
empati det mest grunnleggende? Det
tror jeg fiksjonen kan si noe viktig om.
Aristoteles skrev om tragediens virkning
på tilskuerne: Når vi går på teater og ser
at helten mislykkes -- faller, går under
-- blir vi både grepet av frykt og
medfølelse. Det renser oss. Han kaller
det katarsis.
– På beg ynnelsen av «Brønnøya» sier
hovedpersonen at han kunne ha forhindret
et mord, men gjorde det ikke. Mener du at
vi har en fri vilje og et personlig ansvar,
men ikke tar ansvaret, og at det er derfor
verden går sin skjeve gang?
– Jeg synes mange er veldig opptatt
av dette med vilje. De fleste av oss er
flokkmennesker, tror jeg, på godt og
ondt. Vi gjør som de andre gjør, mener
Sørensen.
–En nederlandsk primatolog, Frans
de Waal, har forsket på sosial adferd hos
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En bok, splittet i to

dvergsjimpanser. Dvergsjimpansene er
flokkdyr. Det som binder apeflokken
sammen er empati, ifølge de Waal. Jeg
tror det kan overføres til mennesker. Vi
individualiserer for mye makt og ansvar
i dag – kriminalitet, sykdom, forbruker
makt. Jeg tror vi hadde vunnet mye på å
fokusere på flokkdyraspektet.

Hvem havner på skråplanet?

Det er nå vi nærmer oss Stein Sørensens
egen bakgrunn. Hvorfor skriver han -en fredelig norsk mann som bor på Bjøl
sen i Oslo, er samboer med en jordmor,
har en liten sønn, jobber som sykepleier
-- om brutale bander og samrøre
mellom finans og kriminalitet?
Den første ledetråden er navnet på
hovedpersonen i hans debutroman,
Kyrre Tanding. Forfatterens fulle navn
er faktisk Stein Kyrre Tanding Sørensen.
– Det går dårlig med Kyrre Tanding.
Signaliserer navnelikheten at også du
kunne ha blitt kriminell?
– Ja -- hvis jeg hadde tatt et par-tre
andre valg i livet da jeg var helt ung.
Sørensen forteller om en gutt han
kjente da han var liten. De var ikke
veldig nære venner, men de spilte blant
annet fotball sammen.
– Da vi var blitt nitten-tjue – ble
denne kameraten arrestert for det som
var datidens største amfetaminbeslag i
Norge. Vi hadde lite kontakt noen år, og
jeg hadde hørt at han var blitt småkri
minell. Men jeg ante ikke at det var på

det nivået. Jeg begynte å tenke: «Hva
om det hadde vært meg?»
– Hovedpersonene i begge bøkene
kommer ikke fra noe underpriviligert
miljø, men fra en trygg og vanlig middel
klassefamilie – gjør du?
– Absolutt. Jeg er oppvokst i
Drøbak. Mamma var bibliotekar, mest
på NLH, litt på Drøbak bibliotek. Så
jeg var mye på biblioteket og lånte særlig
tegneserier. Jeg husker jeg lå i badekaret
og leste – som i «Mitt liv var et hett
bibliotek» av Kristian Klausen.

Stjal på danskbåten

– Du hadde ikke en rotte som lekekame
rat, som August i den siste romanen din?
(Latter) - Absolutt ikke. Vi hadde en
labrador som het Gaus, etter Brødrene
Dahl.
– Var du bittelite grann ute på
forbryterbanen selv?
– Litt smånasking som guttunge. Da
vi var femten, ble vi tatt i å stjele sprit
på danskebåten. Det var pinlig. Men
tenk om jeg ikke hadde sluttet? Under
krigen var noen i familien min kommu
nister, andre i Nasjonal Samling.
Nazismen er en kriminell ideologi i mitt
hode. Jeg har tenkt mye på hva jeg
hadde valgt på 30-tallet, fortsetter han.
- Slik tenker jeg om kriminalitet også.
Det kan begynne med skatteunndragel
ser, og gli over i større og større og
større lovbrudd.

Begge krimromanene var opprinnelig ett
skriftunivers som han splittet i to fordi
det ble for langt og komplisert, forteller
han. Han har flere tekstfragmenter
igjen. «Brønnøya» har han tenkt på som
første roman i en serie om de samme
hovedpersonene. Han er allerede på god
vei med neste bok med jeg-personen Jon
Holm Matsen, samt hans fetter August
og venninne Beate.
Felles for de to bøkene hittil er
utallige referanser -- ikke bare til
Hobbes og Rousseau, men til alt fra den
tyske matematikeren og logikeren
Gottlob Frege til den mesopotamiske
guden Tammuz.
Sørensens personer hopper lekende
lett fra den katolske filosofen Blaise
Pascal, til den franske revolusjonens
Maximilien Robespierre, fra tegneserie
skaperne Moebius og Jodorowsky til
Marquis de Sade, fra den romerske
keiseren Nero til rockeren Nick Cave,
fra satanisten Anton LaVey til kong
Harald. De har kunnskaper om filoso
fene Pico della Mirandola, Hannah
Arendt, Roland Barthes, Descartes og
Nietzsche, fysikeren Isaac Newton,
psykoanalytikeren Jacques Lacan,
psykiateren Ernst Kretchmer og
sexologene Masters og Johnson.
De referer til forfattere som Jens
Bjørneboe, Joseph Conrad, Edgar Allan
Poe, Dante, TS Eliot, Sapfo, Pindar og
Laurence Sterne. Navn på billedkunstnere
som Caravaggio, Marcel Duchamps,
Henry Fusli, Arnold Böcklin, Adolf Wölfli
og M.C. Escher strøs utover sidene.

Mørke krefter

– Litt av en gjeng. Hvis de har noen
fellestrekk, er det vel at mange av dem er
opptatt av okkultisme, mørke krefter eller
tegn. Kan du si noen ord om to av
navnene?
– Da velger jeg Edgar Allan Poe og
Hannah Arendt. Poe regnes som
begynnelsen på kriminallitteraturen som

sjanger. Han skrev på 1800-tallet, da
krim, spøkelseshistorier og generell
litteratur ikke hadde skilt lag ennå.
«Brønnøya» er også et slags essay og
en kollasj av Poes tekster. Sønnen min
er forresten oppkalt etter Poe. Han heter
Benjamin Mikal Poe og er født 19.01.19
– samme dato som Poe, men 110 år
senere. Kanskje det er skjebnebestemt.
– Mener du det? Tror du selv på disse
okkulte ideene som noen av dine roman
personer er opptatt av?
– Nei. Jeg hadde venner som flørtet
med slike ideer i tenårene. Selv synes det
hører med i en bok inspirert av Poe.
– Arendt da?
– Hun har alltid vært en av de
viktigste filosofene for meg, jeg beund
rer henne for hennes uavhengighet og
forståelsen for den tiden hun levde i. Da
hun skrev «The Origins of Totalitarianism» var jo både nazismen og kommu
nismen en del av virkeligheten i Europa,
ikke historie. Arendt måtte selv flykte.
Hun var en av de første som forsøkte å
forstå nazismen, og hun hadde mot til å
ha helt selvstendige tanker, og ble
motarbeidet i sin samtid.

Remi Hagen og Rimi-Hagen

– Du inkluderer også oppdiktede personer,
og viser for eksempel til en bok som du
påstår er skrevet av Eilert Løvborg. Men
han er jo er en person i «Hedda Gabler»...
– Ja, i «Brønnøya» har jeg flere
karakterer basert på andre fiksjonsperso

ner, slik at de referansene som hver
person fører med seg, veves inn i
teksten.
– Og i debutromanen «4» opptrer en
«hotellkonge» som heter Remi Hagen som
samler på kunst. Det lyder mistenkelig som
en tidligere matvare-konge?
– Jeg tenker på dette som «avis-rea
lisme». Vi kjenner ikke personer som
opptrer i nyhetene. Vi har en media-me
diert forestilling om dem. Jeg skriver
dem inn i fiksjonen, på samme måte
som jeg låner litt fra bøker. Inkludert fra
Bibelen. Den er full av ikoniske historier
som mange forfattere har brukt på
mange måter. Legg merke til at det
finnes en onkel med det bibelske navnet
David i «Brønnøya».

Virkelighetslengsel

– Kritikken kaller deg sprenglærd: Når og
hvordan ble du så kunnskapsrik?
Nå ler han så han rister -- og forteller
at han har mellomfag både i idéhistorie
og religionshistorie, pluss et semester
emne i teatervitenskap og et i gammel
gresk. Det har gitt god bakgrunn for
selvstudier.
– Og så endte du som sykepleier? For å
ha noe å leve av?
– Delvis derfor, og delvis fordi det er
et nyttig yrke, håndfast og praktisk. Jeg
jobber 40 prosent, resten av tiden
skriver jeg. Da jeg tok mastergraden min
i helsevitenskap -- ja, det er blitt en
vitenskap det også, innskyter han med
et smil – oppdaget jeg at en av dem som
jeg hadde hatt som seminarledere på
idéhistorie, hadde hoppet av og hadde
sluttet å analysere fiksjon og ren teori.
Han skrev en analyse av journaltekster i
stedet.
– Var han lei av det teoretiske og til
dels spekulative som ligger i mye av
humaniora?
– Kanskje det. Jeg tror det var en
virkelighetslengsel.
Sørensen legger til at han har fått
ganske mye virkelighet i jobben sin i det
siste. Han jobber på en avdeling som
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PORTRETTET I Stein Sørensen

vanligvis tar seg av tuberkulosepasienter,
men som nå er blitt omdannet til
covid-avdeling.

Utvide sjangeren

– I hvor stor grad er bøkene politiske?
– Jeg tenker politisk når jeg skriver.
Jeg vil jo sette spørsmålstegn ved noe,
rette søkelys på ting jeg synes folk bør
bli klar over. Samtidig tror jeg at politisk
endring er noe som foregår ekstremt
langsomt.
– Skriver du en ny blandingssjanger
– krim/filosofi/essay/fagbokfragmenter/
politikk?
– Jeg mener romanen som sjanger
kan inneholde veldig mye. Jeg har lyst
til å utfordre krimsjangeren og bruke

FAKTA ELLER MYTER? I BIBLIOTEK

den til hva jeg selv ønsker. Det eneste
som er felles for krim, er at det innehol
der en forbrytelse, og det er jeg interes
sert i.
– Hvorfor skriver du ikke sakprosa?
– Fordi jeg oppdaget da jeg drev
med masteroppgaven i helsefagvitenskap
og hadde tenkt å begynne i akademia, at
jeg ikke egentlige er så interessert i å
følge bare én tankebane, bare ett smalt
tema. Jeg føler seg mer hjemme i
skjønnlitteraturen hvor jeg kunne være
friere til å leke meg med sammenhenger
og motsetninger som jeg blir fascinert av
underveis. Men jeg har alltid skrevet,
siden jeg var seksten-sytten. Skrivingen
kom forut for studiene og var alltid en
måte for meg til å forstå verden.

Forventningsbrudd

– Hva skal en god krimbok levere? Du
bryter åpenbart med forventningen til
sjangeren. «Brønnøya» har ikke den type
slutt som man regner med at en krim skal
ha?
– Det er bevisst. Jeg ville være litt
frekk og skuffe forventninger som
leserne kanskje har. På slutten av boka
ønsker jeg at det skal være det man på
engelsk kaller «closure» - at noe er
fullbrakt, forstått, gjennomlevd. Men
hva dette «noe» er, er ikke det leserne
nødvendigvis forventer når de begynner
på boken. Om jeg har lykkes, får andre
vurdere. Det er et eksperiment.

Stein Sørensen går i bokhylla:

– Les «Vestlandet»

Erlend O. Nødtedts roman
«Vestlandet» er «skrevet med
et ekstremt overskudd og er
veldig morsom», mener
Stein Sørensen.
– Han skriver poesi så det smeller, sier
Sørensen.
– Vestlandet leverer en bredside mot
den delen av Norge som ikke er Vestlandet. Det er et frigjøringsprosjekt, hvor
Erlend og en kamerat kjører rundt på
jakt etter Vestlandets ånd, med seg i
bagasjen har de hodeskallen til Anders
Lysne, en bondeopprører og norsk
frigjøringshelt fra dansketiden. Boken er
ikke direkte surrealistsk, men den bryter
mot alle konvensjoner. Regnet blir
bokstavelig talt en vegg.
Ellers liker jeg Mattias Faldbakkens
«Vi er fem». Den har en energi og en
fantastisk detaljkunnskap om et hånd
verk. Det dreier seg om en slags leire han
jobber med. Leiren får et egenliv.
Cathrine Knudsens «De langtidsbo
ende» er en slags dystopi om mennesker
som er blitt flyktninger i eget land. De
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lever på trygd, som spøkelser i det rike
Norge.
«Livlegens besøk» av P.O. Enquist
har vært viktig for meg. Enquist har sagt
om seg selv at han har et perfekt øre for
prosa, og jeg føler teksten forsvarer dette
ubeskjedne utsagnet. Perioden på
1700-tallet med Struensee er fascine
rende. Det er Wien på slutten av
1800-tallet og frem til annen verdenskrig
også - som i Stefan Zweigs «Verden av i
går». Legg merke til hvordan alle
diskuterte litteratur i forfatterens
barndom – ikke helt som i dag.
– Hvilke krimforfattere inspirerer deg?
Du nevner f eks Agatha Christie, men jeg
har en følelse av at du er mer inspirert av f
eks Arthur Conan Doyle. Din romanper
son August – jeg-personens fetter – er vel en
Sherlock Holmes?
– Riktig, men jeg er kanskje enda mer
inspirert av hardkokt krim fra 1930- og
40-tallet. Jeg er forelsket i «noir» –
romanforfattere som Raymond Chandler
og filmskapere som Howard Hawks.
– Av enda eldre krimforfattere,
utover Poe?
– Ellers på 1800-tallet har vi Wilkie
Collins med «The Woman in White».

Av nyere norske: Gunnar Stålesen og
Kjell Olav Dahl. Pluss amerikanske
Patricia Highsmith.
– Ikke-krimforfattere – velg noen eldre
klassikere?
–Jeg er jo glad i digresjoner, så jeg får
nevne Laurence Sternes «Tristram
Shandy», som er digresjon etter digre
sjon.
«The Tale of Genji» av Murasaki
Shikibu er fra en annen tid og et annet
sted og bryter med alle våre sosiale
regler. Helten Genji kidnapper en jente
på ti og gjør henne til sin idealkvinne.
Noen politikere sier at det ikke finnes
noe alternativ til vår samfunnsmodell.
Da føles det befriende å se verden fra et
helt annet sted – uten at jeg vil anbefale
at vi innfører Japan i det ellevte år
hundre, akkurat.
Endelig må jeg nevne «Njåls saga».
Fornavnet til min romanperson i «4» er
hentet derfra. Hildegunn er en hevn
kvinne som hentet rett ut av en saga.
Det var spennende å prøve ut om en
kvinne har rom i seg for så mye hevn.

Fakta eller myter?
I noen år har jeg jevnlig bidratt
med artikler om bibliotekutvikling
her i Bok og Bibliotek. Mange av
artiklene har tatt utgangspunkt
i tall fra bibliotekstatistikken,
undersøkelser eller annen
relevant statistikk. Nasjonal
biblioteket har som et av sine
oppdrag å bidra til at offentlig
heten og beslutningstakere har
tilgang til relevante fakta og
kunnskap om de norske biblio
tekene. I artiklene har jeg i liten
grad lagt fram egne synspunkter,
formålet har først og fremst vært
kunnskap og analyse. Denne
gangen velger jeg å skrive en
personlig meningsytring.

SVEIN ARNE TINNESAND
avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

I

den siste utgaven av Bok og
Bibliotek i 2020 hadde jeg en
artikkel under overskriften Nedgang
eller oppgang? der jeg gjennom å
presentere KOSTRA-tallene for de siste
ti årene slo fast at:  
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 det
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 sammen
ligne folkebibliotekene med kommunale
bevilgninger til idretten vil den likevel
framstå som misvisende når vi sammenlik
ner med den generelle økonomiske
utviklingen i perioden.
Dette har jeg også vært inne på i
tidligere artikler, f.eks. skrev jeg i Bok og
Bibliotek nr. 1. 2019 at: Bibliotekstatis
tikken viser at kommunens ressursbruk i
form av årsverk har vært stabil de siste ti
årene. I 2007 brukte kommunene 1796
årsverk i folkebibliotekene, i 2017 var
tallet 1810. Lønn utgjør den langt største
utgiftsposten i drift av folkebibliotekene,
og tallene tyder på at kommunene ikke har
skåret ned på den generelle ressursbruken,
selv om avdelinger er blitt nedlagt.
Jeg må derfor innrømme at jeg ble
overrasket over de reaksjonene som kom
i etterkant av artikkelen i forrige
nummer. Denne etter mitt syn relativt
nøkterne konklusjonen vekket reaksjo
ner som jeg aldri før har opplevd på
noen av de artiklene jeg har skre
vet. Uten å presentere en ny analyse
valgte biblioteksjef Ola Eiksund og

kulturforsker Georg Arnestad først og
fremst å angripe konklusjonen på en
måte som jeg må innrømme gikk litt
utover min sårt tiltrengte skjønnhets
søvn. Dette ble ikke mindre ubehagelig
av at lederen i det viktigste fagforbun
det i sektoren fulgte opp med samme
type kritikk på lederplass i Biblioteka
ren. Først når NBF-leder Vidar Lund
kom inn i debatten, ble det lagt fram en
analyse som skulle vise at min konklu
sjon var feil.
Da jeg skrev artikkelen i forrige
nummer av Bok og Bibliotek visste jeg
at jeg denne gangen utfordret en av de
sterkeste mytene i bibliotekfeltet. Elen
dighetsmyten, som forteller at folkebib
liotekene har det fælt og det blir bare
verre og verre. Det jeg ikke skjønte var
hvilket sinne og fornektelsesrefleks dette
utløste.
I forkant av at SV fremmet et stor
tingsforslag om en vesentlig styrking
av folkebibliotekene, hadde partiets
representant Freddy André Øvstegård et
leserinnlegg i Dagbladet. Under
overskriften Bibliotekrevolusjonen den
3.4 2018 skrev han at bibliotekene i
perioden mellom 2010 til 2016 hadde
blitt beskåret med 29 kr. pr innbygger.
Dette tallet var så pass oppsiktsvekkende
at jeg ble kontaktet av Kulturdeparte
mentet med spørsmål om dette tallet var
noe Nasjonalbiblioteket kjente til. Det
gjorde vi ikke. Jeg kunne bare vise til at
bibliotekøkonomien hadde vært
temmelig stabil i perioden ut fra tallene
som var tilgjengelig i KOSTRA. En
forespørsel viste at SV hadde fått tallet
fra Norsk bibliotekforening. Tallet
bygget på en feillesing av statistikken.
SV brukte ikke tallet videre i arbeidet
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Korleis måle
bibliotekøkonomi?
med sitt forslag, og regjeringspartiene
nevnte heller ikke feilen under behand
lingen av saken i Stortinget.
Spørsmålet er: hvordan kan en slik
feil oppstå uten at noen reagerer? Både
NBF, som har medlemmer over hele
landet, og SV som er representert i
mange kommunestyrer, burde vel ha
merket noe på “bakken” hvis det virkelig
var slik at bibliotekbudsjettene hadde
blitt kuttet med 29 kr. pr. innbygger i
løpet av få år? Dette skulle skjedd i den
perioden vi fikk både ny biblioteklov og
den første nasjonale bibliotekstrategien,
så anledningen til en diskusjon om
bibliotekene var absolutt til stede. Feilen
oppstod etter mitt syn fordi både SV og
NBF, som begge er vennlig innstilt til
folkebibliotekene, trodde på elendig
hetsmyten. Denne myten hindret at de
klarte å se hva som var feil med tallene
som ble presentert. Myten trumfet til
og med deres egen erfaring med
bibliotekjobbing i perioden.
Tallrekken som jeg la fram i forrige
nummer av Bok og Bibliotek ble første
gang presentert på et seminar i regi av
Rogaland fylkesbibliotek under kapittel
festivalen i 2018. På det samme semina
ret deltok for øvrig både Freddy André
Øvstegård og Georg Arnestad. Noen
dager etterpå delte jeg tallene jeg hadde
brukt i foredraget med Arnestad og
han delte sine tall med meg. I ettertid
har jeg brukt disse tallene i utallige
foredrag. Jeg blir ofte både møtt med en
viss forbauselse og med spørsmål om
tallene. Det er likevel en generell
forståelse for at tallene er riktige, og at
bibliotekbudsjettene samlet sett ikke har
hatt noe fall.
Det er dette Vidar Lund mener at
ikke er riktig. Siden folkebibliotekene er
kommunale skal ikke «inflasjonen»
justeres etter KPI slik vi vanligvis gjør,
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og jeg har gjort i min artikkel. Den skal
justeres etter den kommunale deflatoren
som vi bruker når vi forholder oss til
kommunale utgifter. I sitt svar presente
rer NBF-lederen en kurve som har et
fall, og som dermed skal bevise det han
sier i sin egen overskrift: Jo, folkebiblio
teka får mindre pengar. Problemet er at
kurven Vidar Lund viser fram ikke viser
nedgang i bibliotekbudsjettene. Den
viser en mulig nedgang i bibliotekkroner
pr. innbygger. Et tall som bare har en
indirekte sammenheng med biblioteke
nes budsjett og som påvirkes like mye av
demografi som økonomi. Elendighetsmy
ten gjør at lederen i NBF rett og slett
roter med begrepene i et forsøk på å få
myten bekreftet.
Jeg har derfor gjort det Vidar Lund
sier at vi må gjøre, brukt deflatoren på
de kommunale bibliotekutgiftene de
siste 10 årene. Da får jeg en kurve som
ser slik ut:
Min konklusjon i artikkelen Ned
gang eller oppgang? i forrige nummer av
Bok og Bibliotek ser ut til å stemme
også om vi bruker tallene fra den
kommunale deflatoren.
Det virker etter mitt syn som at
elendighetsmyten sitter så sterkt fast i
deler av biblioteksektoren at den stenger
både for innsikt og utsikt. Det kan være
at noen synes det er taktisk riktig å
argumentere med at det går stadig
dårligere med bibliotekene. Personlig er
jeg overbevist om at det vil være lettere å
lage strategier både for å møte motgang
og for å planlegge framgang hvis vi
faktisk forholder oss til faktakunnskap.
Nasjonalbiblioteket er ikke en lobbyeller interesseorganisasjon for bibliotek
og skal ikke ta taktiske hensyn. Selv vil
jeg fortsette etter beste evne å bringe
fram ny kunnskap, slik at bibliotekle
dere, organisasjoner og andre blir best

mulig rustet til å utvikle bibliotekene
videre. Det vil jeg også gjøre selv om det
av og til utfordrer sektorens egne myter.

Kilder
Nedgang eller oppgang? Svein Arne Tinnesand
Bok og bibliotek 5-2020
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/journal/
2020/5/m-108/Nedgang_eller_oppgang?
Bibliotekdød eller ny vekst? Svein Arne
Tinnesand Bok og bibliotek 1-2019
https://www.bokogbibliotek.no/news-page/
news-bibliotek/bibliotekdod-eller-ny-vekst
Det er nedgang!! Ola Eiksund 03.Desember
2020 https://www.bokogbibliotek.no/
news-page/news-bibliotek/det-er-nedgang
Ufullstendig om løyvingar til bibliotek
Georg Arnestad 04.Desember 2020
https://www.bokogbibliotek.no/news-page/
news-bibliotek/ufullstendig-om-bevilgningertil-bibliotek
En utfordrende tid for mange Veronicha Angell
Bergli 9. desember 2020
https://www.bibforb.no/en-utfordrende-tidfor-bibliotek-norge/
Jo, folkebiblioteka får mindre pengar
Vidar Lund 11.Desember 2020
https://www.bokogbibliotek.no/news-page/
news-bibliotek/jo-folkebiblioteka-far-mindrepengar
Bibliotekrevolusjonen Freddy André Øvstegård
Dagbladet tirsdag 3. april 2018
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_
dagbladet_null_1_20180403_150_76_1
Bibliotekseminaret: Svein Arne Tinnesand
(frå Kapittel18) https://www.youtube.com/
watch?v=qnJicGxuVRU

Eg må innrømme at då eg fekk
spørsmål om eg ville svara på
Svein Arne Tinnesand sitt
innlegg i same nummer av Bok
og Bibliotek, vart eg i tvil. For
deg som berre les Bok og
Bibliotek på papir og ikkje heng
med på nettdebatten, må
innlegget verke lausrive. For
meg ser det ut til at innlegget
frå Tinnesand kjem av at eg var
litt lettvint i overskrifta i
nettdebatten. «Jo,
folkebiblioteka får mindre
pengar» skreiv eg på nett.
Innlegget mitt handla heile
vegen om per ibuar. Det kunne
gjerne stått i overskrifta òg.
Mea culpa.

VIDAR LUND
leiar i Norsk Bibliotekforening

F

or å starte i ein ende: står det
elendig til i folkebiblioteka?
Generelt: Nei. Nokre få har godt
med ressursar, dei fleste har OK, men i
eit fåtal kommunar er det dårlege tider
for folkebiblioteka. For tida er det minst
2-3 kommunar som ikkje har ei
fungerande folkebibliotekteneste. 32
kommunar rapporterte 10 timar eller
færre timar opningstid med tilsette i
2019. 3 rapporterte 0 timar opningstid
med tilsette. Dette fåtalet påverkar i
liten grad totaltala. Der er vi samde.
Norske folkebibliotek gjer ein kjempe

jobb ut frå dei midlane dei disponerer.
Kunne biblioteka fått til meir med betre
økonomi? Javisst, berre sjå til særleg våre
danske og finske kollegaer. Dit kjem vi
ikkje på mange år, det er det nok både
kulturelle og økonomiske årsaker til.
Ny lov om folkebibliotek og nasjonal
bibliotekstrategi har vore med på å gje
eit løft. Folkebiblioteklova av di ho gav
større tyngd til ein del av arbeidet som
har lange tradisjonar i biblioteka men
ikkje har vore lovfesta: møteplass-,
arrangements- og debattfunksjonen.
Nasjonal bibliotekstrategi av di Nasjo
nalbiblioteket både har fått større ansvar
for fellesfunksjonar (t.d. gratis meta
data) og av di det har fylgt med pengar
frå spelemidlane til arrangement i
folkebiblioteka. Med biblioteksjefar og
andre bibliotektilsette som er gode til å
løfte seg etter håret er det lett å sjå
mange suksesshistorier! Alle som har site
i juryen for «Årets bibliotek» kan
stadfeste at det finst mange fantastiske
bibliotek i Noreg!
Men til eit av poenga i Tinnesand
sitt innlegg i dette nummeret. NBF
anno 2018 blir kritisert for å ha gitt feil
tal til SV om utviklinga av netto
driftsutgifter til folkebibliotek per ibuar
i perioden 2010-2016. Eg har ikkje sett
reknestykket som vart presentert for
snart 3 år sidan, men vil oppmode
Tinnesand til å ta sine eigne deflatorjusterte rekneskapstal i 2010 og 2016 og
dele dei på talet ibuarar dei to åra. Ut frå
tala han sjølv brukar i innlegget gjekk
netto driftsutgifter ned med 33 kr per
ibuar i perioden. Meir enn det SV viste
til. Årsaka? På dei åra auka folketalet
med over 7 %! Det var det eg skreiv om
i mitt innlegg. Sjølv om eit bibliotek har
like mange kroner på budsjettet frå eit
år til anna og får justert for løns- og
prisvekst (deflatoren), kan det opplevast
trongare. Pengane skal fordelast på
fleire. Truleg gjekk det potensielle

bibliotekbrukartalet opp endå meir enn
7 %, sidan den største delen av folke
veksten kom gjennom innvandring,
ikkje fødselsoverskot. Altså fleire i
bibliotekbrukaralder.
Les eg Tinnesand sitt innlegg i dette
nummeret, får eg inntrykk av at utgifter
per ibuar ikkje er viktig i det heile. Der
er eg nok meir samd med Tinnesand i
førre nummer av Bok og Bibliotek. Der
skreiv han nemleg:
«Det andre tallet [enn totalt netto
driftsutgifter, min merknad] som er viktig
når utviklingen skal måles, er bevilgnin
gene per innbygger. Blir det mer eller
mindre penger til bibliotek per innbyg
ger?»
Og det var altså det eg var samd i då eg
skreiv innlegget som ligg ute på Bok og
Bibliotek sine nettsider.
Som sagt: vi har drivande dyktige
tilsette i norske bibliotek som er gode til
å snu på kvar ei krone. Automatisering
er med og effektiviserer bibliotekdrifta.
Heldigvis har Tinnesand rett i at den
negative utviklinga så langt stoppa i
2015 og det har vore ei lita opphenting
sidan, sjølv om økonomien både totalt
og per ibuar ikkje er tilbake på
2014-nivået enno. Ein av grunnane til
opphentinga kan vera nettopp spelemidlane og nasjonal bibliotekstrategi. Når
staten satsar på bibliotek og gjer tilskot
mykje meir tilgjengeleg, er det vanskelegare både for kommunedirektørar og
politikarar å kutte! Likevel: Eg er veldig
spent på kva konsekvensar kommunere
forma får, særleg frå 2021. Eg trur løftet
frå 2015 kan vera med og understreke
det Norsk Bibliotekforening har stått for
i mange år: det trengst eit statleg løft for
biblioteka, det vil bidra til å styrkje
folke- og skulebiblioteka i kommunane.
Nasjonal bibliotekstrategi er eit steg i
rett retning.
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DEN FINE SYKKELTUREN I BIBLIOTEK

Vaffelkos. Mor Judith van Hagen
og hennes datter Lucy koser seg
på byens fineste serveringssted,
plena i Ringvebukta, nedenfor
Sponhuset hvor de kjøpte vafler.

Biblioteket i Trondheim låner ut elektriske lastesykler gratis:

Den fine
sykkelturen
HARALD VINGELSGAARD tekst og foto
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t på tur med elektrisk lastesykkel,
hvor barna sitter i en stor kasse
foran styret. – Det er topp, synes
småbarnsmor Judith van Hagen.
– Hei! Vi møter henne i Moholt
bydelsbibliotek i Trondheim en lørdag
formiddag. Hun går bort til bibliotekar
Tove Rudi Tanem i skranken og ber om
å få låne den elektriske lastesykkelen
som hun har reservert over telefonen på
forhånd.
Tove finner fram et bærenett hvor hun
har nøkler, en lader og ikke minst et stort
batteri. Dette batteriet skanner biblioteka
ren, som om hun skulle skannet en bok.
Judith tar med bærenettet til baksiden av
biblioteket hvor det står to kjempestore
skap med lås -- sykkelgarasjer. Hun låser
først opp skapet, deretter låser hun opp
den tunge sykkellåsen med kjettingslange,
og trekker sykkelen ut.
Det store elektriske batteriet vrir hun
på plass på sykkelens ramme. Dermed er
sykkelen klar for tur.
– Vi sykler til Ringvebukta, sier
Judith og snakker om et svært populært
turområde på nordsiden av byen. Det
blir med andre ord en tur fra Trondheims tak – i nærheten landemerket
Tyholttårnet – og ned til fjorden.
Hennes fem år gamle datter Lucy
klatrer opp i kassa – lasteplanet – foran
styret på sykkelen og gleder seg til turen.
Det er en fin novemberdag, med rundt
10 varmegrader, men likevel et kjølig
drag i lufta. Derfor legger Judith ekstra
pledd over datteren. På med hjelmene.
– Hvordan bruker du en elektrisk
lastesykkel?
– Jeg trykker på knappen på toppen
av batteriet til det lyser grønt. Deretter
må jeg sette den i første gir, før jeg
begynner å trå på pedalene.

Suser av gårde

Hun suser av gårde med den kjempe
store sykkelen som har et hjul bak og to
hjul foran hvor lastekassa er plassert.
Hun sykler først ut fra studentbyen på
et område hvor det er noen fotgjengere,
en som triller barnevogn og ungdommer
som er ute og jogger.
Deretter fortsetter hun over en
lysregulert fotgjengerovergang på en
bilvei, videre opp på et fortau og
innover et boligfelt.
Langt framme i horisonten ser vi
Trondheimsfjorden.
Snart er hun på syklistenes motorvei,
hvor det er et felt for syklister nordover,
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og et sykkelfelt i retning sør, atskilt av
en gul midtlinje, i prinsippet som om
det skulle vært en bilvei. Topp. Slik skal
sykkelveiene være.
Vi nærmer oss det kjempestore
kjøpesenteret Sirkus. Judith stopper
sykkelen og går over fotgjengerfeltet på
det vi kan kalle en trafikkmaskin. I dette
krysset er det lagt svært godt til rette for
kollektivtrafikk, med mange moderne
holdeplasser for bussene, mens bilene
kjører i tunell på E6 under krysset.
Her burde det vært planfritt for
syklister, det vil si sykkeltunell eller
sykkelbru, uten noen form for kryssende
trafikk. Men hun klager ikke. Hun
setter seg på sykkelen igjen og kjører i
en liten tunell under jernbanen og
videre på vei mot dagens store mål.

Byens beste

Ti minutter senere er hun framme. Hun
stopper på en kjempestor plen i Ringve
bukta, ned mot fjorden.
– Uansett hvor vi skal på tur med
barn, må de få god mat underveis, sier
Judith van Hagen. Hun går bort til
restauranten i det karakteristiske
«Sponhuset».
– Her har de gode vafler.
Hun kommer snart tilbake fra
restauranten med en vaffelplate til sin
datter og en til seg selv, på papptallerkener
med syltetøy og rømme. Hun finner fram
et liggeunderlag som de setter seg på.
Kanskje den store plena nedenfor Sponhu
set er byens fineste serveringssted akkurat
der og da, med byens beste vaffel,
medbrakt kaffe og saft. Ute på fjorden glir
noen båter forbi under en pastellfarget
himmel i blått, litt grønt og litt rødt.
Det var ikke tilfeldig at Judith van
Hagen bestemte seg for å sykle til
Ringebukta. Dette er et perfekt sted for
barnefamilier.
Fem år gamle Lucy har spist opp
vaffelen og fått ny energi. Hun løper
opp til den store fyrlykta øverst på
plenen. Der er det mange barn. Hun
blir straks kjent med noen av dem og
leker både i fyrlykta og i trærne
omkring.

Sykkellandet

Norge er ikke et sykkelland. Men det er
Nederland.
– Vi flyttet fra Nederland til Norge
for 12 år siden, sier Judith. Hun
kommer fra byen Haag og studerte i
Amsterdam.

Sykkelgarasjene. Bibliotekar Tove Rudi
Tanem låner ut elektrisk lastesykkel til
Judith van Hagen. Her står de ved
sykkelgarasjene som rommer to
elektriske lastesykler.

– I Nederland er sykkelen transport
middelet framfor alle transportmiddel, for
folk flest. I byene er syklene og syklistene
hellige. Blir du som syklist påkjørt av en
bil i Nederland, er det bilisten som har
skylden, selv om du sykler på rødt lys. Alle
som kjører bil får den riktige holdningen
til syklister fra den dagen de mottar
førerkortet, sier hun og holder et øye med
datteren på lekeplassen.
Trondheim by profileres som
miljøby. Svært mye er lagt til rette for
syklister de senere årene. Likevel er det
vanskelig å sykle mange steder.

– Mye kan gjøres for å legge enda
bedre til rette for syklistene, fastslår hun
etter turen fra Moholt til Ringvebukta, og
etter mange turer til forskjellige steder
rundt omkring i Trondheim, både med
elektrisk lastesykkel og vanlig sykkel.
Flere sykkelveier uten kryssende trafikk,
færre hindringer langs veiene, mykere
overganger fra bilvei til gang og sykkelfelt,
det er noe av det som kan gjøre turen
enda mer komfortabel på sykkel.
Lucy hopper opp i lasteplanet foran
på sykkelen, finner fram mobiltelefonen
og sitter og hører på musikk. Judith

setter sykkelen i første gir og tråkker i vei
opp bakken fra Ringvebukta, lekende
lett, gjennom Lade og oppover bakkene
mot Valentinlyst. Hun får god hjelp av
motoren.
– Det er ikke nødvendig å ha god
kondisjon når man sykler med elektrisk
lastesykkel i oppoverbakker, sier hun.
Hennes datter holder seg fast i
karmene og følger med på veien. Mor
Judith lener seg foran styret og småpra
ter litt med henne underveis.
Tid for nitti grader sving til høyre.
Hun lener seg over til venstre på

sykkelen, når hun svinger til høyre, for å
unngå følelsen av å velte. Syklene er
svært trygge, med tre små hjul som gir
lavt tyngdepunkt.
Hun bremser litt. Det er lett å
bremse med disse syklene som har
hydrauliske bremser, i prinsippet samme
system som bremser på en bil. Straks er
hun tilbake til biblioteket. Både Judith
og hennes barn Lucy kan se tilbake på
en flott tur med elsykkelen.
– Artig, synes femåringen.
– Topp, anbefales, sier Judith van
Hagen.
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Hun skrur av batteriet og legger det i
bærenettet. Deretter skyver hun sykke
len inn i garasjen og låser den med
kjettinglås, før hun lukker døra. Den
må hun også låse. Bærenettet med
nøkkel, batteri, hengelåsen og laderen
tar hun med tilbake til biblioteket.
Hun takker bibliotekar Tove Rudi
Tanem for lånet.
– Bare hyggelig, sier bibliotekaren.

Kjempelurt

– Hva synes du om at Moholt bydels
bibliotek låner ut elektriske lastesykler?
– Det er kjempelurt. Og så er det
gratis. Et lavterskel tilbud. Det er
fristende å komme seg ut på sykkeltur.
Spesielt når det er fint vær. Med vanlige
sykler kan jeg og barna sykle til lekeplas

NÅR GAMLE KLÆR BLIR FINERE ENN NYE I BIBLIOTEK

sen i nabolaget. Med en elektrisk
lastesykkel kan vi sykle mye lengre, som
for eksempel dit vi var i dag, sier hun.
Det hender Judith tar med både
datteren og hennes syv år gamle sønn
Tobias på lasteplanet samtidig. En gang
brukte hun lastesykkelen til barnehagen
hvor hun hentet sine egne barn og to av
barna i nabolaget. Det var med andre
ord fire barn på lasteplanet samtidig.
– Vi har bil, men bruker den minst
mulig.
Hun synes det er imponerende at
biblioteket låner ut den elektriske lastesyk
kelen gratis. Dermed kan alle låne den.
Judith van Hagen takker for denne
gang og går sammen med sin datter
hjem. De bor kun noen hundre meter
fra biblioteket på Moholt.

Bibliotekar Tove Rudi Tanem har
ansvaret for utlån av de elektriske
lastesyklene til Trondheim folkebibliotek.
– Dette er delingskultur. Gjenbruk.
Tankegangen er i prinsippet den samme
som ved å låne ut bøker eller andre ting
fra biblioteket.
– Jeg synes det er veldig positivt å
være med på utradisjonelt utlån som
dette, sier bibliotekar Tove Rudi Tanem.
Syklene står klare i garasjen for nye
lånekunder.
Judith van Hagen ser allerede fram til
neste tur med den elektriske lastesykkelen
– med barna på lasteplanet. Lettvint.
Miljøvennlig. En tur, en opplevelse.

Når gamle klær
blir finere enn nye

– Populære sykler
– Utlån av de elektriske
lastesyklene, det er et populært
tilbud, sier bibliotekar Tove
Rudi Tanem i Moholt
bydelsbibliotek.
Bydelsbiblioteket på Moholt har to slike
sykler. Det har også Trondheim folkebiblioteks hovedbibliotek i sentrum av
byen. Snart får avdelingene på Risvollan
og Byåsen en sykkel hver. Det blir med
andre ord til sammen seks elektriske
lastesykler.
– Vi har lånt ut de fire elektriske
lastesyklene til sammen 420 ganger
siden 2018, sa Rudi Tanem midt i
november 2020. Mange studenter
bruker syklene til å frakte ting, når de
skal flytte fra en hybel til en annen.
Noen frakter ting som de handler på
IKEA. Andre tar med seg sine små barn
ut på tur. Det er tre typiske eksempler på
hvor nyttige syklene er.

Grønt lys

Politikerne i Trondheim bystyre tråkket
til allerede i 2017. Da bestemte bystyret
at det skulle kjøpes inn elektriske
transportsykler som innbyggerne i byen
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Munnbind. Sigrid Moe (13) og Tonje Karine Myklebost (13) har sydd hvert sitt munnbind, med veiledning fra blant andre Torill Haueng i Midtre Gauldal
folkebibliotek.
Flott trehus. Moholt bydelsbibliotek holder til i første etasje i en av de høye boligblokkene i
massivtre, her i den nesten nye studentbyen på Moholt i Trondheim.

skulle kunne låne – som en prøveordning. Det ble en varig ordning.
– Det skal være enkelt å ta klimavennlige valg i hverdagen i Trondheim. Det
sier klimarådgiver Hanne Aaserud på
Miljøenheten i Trondheim kommune.
Å låne elektrisk lastesykkel er et
klimavennlig valg.

Aaserud på Miljøenheten er svært
godt fornøyd med samarbeidet med
bibliotekene.
– Bibliotekene har vært sporty og
flinke. Bibliotekene gir våre innbyggere
et tilbud som de setter veldig stor pris
på, sier Aaserud på Miljøenheten.

Munnbind. Skjørt. Øyeposer
for avspenning i yoga. Dette ble
laget av brukte klær og kassert
tøy, på syverkstedet til Midtre
Gauldal folkebibliotek.

HARALD VINGELSGAARD tekst og foto

– Kan du hjelpe meg? En av jentene som
var med på syverkstedet for å lage munnbind, fikk problemer med den nye
symaskina, som plutselig begynte å
skramle og ramle. Hun spurte bibliotekmedarbeider Torill Haueng, som har
peiling på symaskiner og redesign.
– Ja, jeg kan hjelpe deg. Det er
undertråden som har satt seg fast,
forklarer Haueng. Noen sekunder senere
er undertråden på riktig plass igjen, og

jenta kan sy videre på sitt munnbind.
Vi er på et av de syv folkeverkstedene
i Trøndelag. Folkeverkstedet til Midtre
Gauldal folkebibliotek på Støren er
omdøpt til syverksted for anledningen,
et verksted for den som ønsker å være
med på redesign av klær. Biblioteket har
kjøpt tre nye symaskiner, sakser,
tøyklipper, skjærebrett, tråder og
knapper. Pengene fikk de fra
fylkeskommunen.
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Veiledning. Sigrid Moe (13) syr munnbind,
mens Ingebjørg Rønning Haueng (12) syr poser
til julekalender, under kyndig veiledning fra
Ingebjørgs mor Torill Haueng.

Fem jenter og en voksen kvinne
møter opp på syverkstedet denne
kvelden. Hver enkelt av dem skaper noe
nytt av gamle klær og tøy som er kassert.
– Jeg og mamma var på biblioteket
en dag og snakket med Torill. Vi spurte
henne om å få bli med på syverksted,
sier 13 år gamle Sigrid Moe som nå har
fått hjelp med tråden på maskinen, og
sitter og syr et munnbind på en av de
nye, elektriske symaskinene. Hennes
munnbind blir dobbelt. Den ytterste
delen er laget av stoff fra en bukse, den
innerste delen er stoff fra en genser.
Stoffet klipte hun etter et mønster, før
hun satte seg ved symaskina for å sy.
Underveis fikk hun gode råd fra de
voksne veilederne på syverkstedet.
– Forrige gang jeg var her, lagde jeg
et enkelt munnbind. Det var enkelt. Nå
syr jeg dobbelt munnbind, det er
vanskelig, forteller Sigrid Moe.

Inspirert

Hennes venninne Tonje Karine Myklebost (13) sydde også munnbind.
– Sigrid spurte om jeg ville være med
på syverksted. Hun inspirerte meg, sier
Tonje Karine. De har sydd nesten
likedan munnbind.
– Kanskje vi skal bruke dem når vi
skal til byen, sier Tonje Karine og
snakker om Trondheim som ligger noen
mil nord for Støren. På Støren var det
ingen som var smittet av korona, og
derfor unødvendig å bruke munnbind.
Deltagerne på syverkstedet fikk hjelp
av to syeksperter. Den ene er bibliotekmedarbeider Torill Haueng, som er
ansvarlig for bibliotekets folkeverksted.
Hun har drevet mye med redesign og
sying, og de to siste årene arrangert
juleverksteder på Kotsøy.
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Haueng er utdannet lærer med kunst
og håndverk som spesialområde.
Den andre syeksperten er Ann-Karin Svardalsås Wold fra Midtre Gauldal
frivilligsentral. Hun ankom syverkstedet i en ytterjakke som hadde vært et
pledd! Pleddet hadde hun redesignet og
sydd om til jakke med fôr. Fôret
innvendig i jakka er viktig, fordi

vinden blåser rett gjennom ulla i det
tykke stoffet.
Svardalsås Wold er utdannet i søm
og har svært lang erfaring i å sy, blant
mye annet kostymer til teater.
– Hvordan skal man sy et nytt skjørt
av et gammelt skjørt og en gammel
genser? Nå vet 12 år gamle Anne Buseth
Malum svaret på det spørsmålet.

– Jeg fant stoffene på klesstativet i
biblioteket. Jeg synes svart og hvitt
passer veldig godt sammen, sier hun.
Stoffet fra genseren var helt svart,
mens stoffet fra skjørtet var i svarthvitt mønster. Det ble med andre ord
en brytning mellom helsvart og
svart-hvitt mønster på det nye skjørtet
hennes.

Full konsentrasjon. Anne Buseth
Malum satt svært konsentrert da hun
sydde. Vanskeligst var de siste sømmene,
da hun sydde fast en bred strikk øverst
på skjørtet.
– Å sy elastisk strikk til et fast stoff,
er egentlig ikke for nybegynnere, sier
Ann-Karin Svardalsås Wold, som hjalp
henne litt.

Det var bestevenninna til 12-åringens bestemor som kom med ideen til å
sy skjørt.
– Kanskje jeg skal bruke skjørtet
nyttårsaften, sier Anne Buseth Malum.
– Skjørtet ble veldig fint, synes både
Svardalsås og Haueng. De to er imponerte over hvor flinke deltagerne på
syverkstedet er til å sy forskjellige ting.
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Tid for syverksted i Midtre Gauldal folkebibliotek på Støren i Trøndelag. Fra venstre: Instruktør Torill
Haueng, tvillingene Buseth Malum, Ingebjørg Rønning Haueng, Sigrid Moe, Tonje Karine Myklebost,
Elin Mosbakken og instruktør Ann-Karin Svardalsås Wold.

Gjenbruk. Dette skjørtet har 12 år gamle Anne Buseth Malum sydd av et gammelt skjørt og en
gammel genser.

Mekanikk. Snekring. Det er mange
muligheter. Hva med fluebinding? Det
kan bli svært aktuelt med tanke på at en
av Norges beste lakseelver, Gaula, renner
gjennom Støren. Kursdeltagerne kan ta
storlaksen på flue de har laget på
biblioteket!

Mye fint

– Havfruekjole. Veske. Skjorte. Kjole.
Votter. Munnbind. Skjørt. Øyeposer til
yoga. Alt dette, og mye mer, ble laget i

Artig

46 år gamle Elin Mosbakken syntes også
det var moro å være med på syverksted.
– Det er artig med redesign, og å sy
sammen med andre. Det er også godt å få
veiledning underveis. Hvilken søm skal
jeg bruke til forskjellige stoffer som jeg
skal sy? Hvilke syteknikker passer best?
Disse spørsmålene får jeg svar på her.
Elin Mosbakken er yoga-instruktør.
– Jeg syr øyeposer for avspenning.
Hun snakker om poser som skal
fylles med ris eller bokhvete, og så legges
over øynene på yogadeltagerne når de
ligger og skal slappe av.
– Jeg bruker bomullstoff fra gamle
dynetrekk. Posene blir doble. Det
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ytterste laget skal kunne tas av og vaskes
på 60 grader.
– Kanskje disse posene kan bli gaver
til yoga-kurs-deltagerne mine, sier hun.
Redesign er mye mer enn å sy.
– Vi bruker stoffene – tøyet – om
igjen, i stedet for å kaste det. Dermed
unngår man å forurense ved å lage nye
stoffer og farge disse stoffene. Redesign
er bærekraftig, fastslår Elin Mosbakken.

Drøm

– En drøm gikk i oppfyllelse da vi
kunne starte med folkeverksted i Midtre
Gauldal folkebibliotek. Nå har vi et
kreativt sted, hvor folk kan samles på
tvers av generasjoner og uavhengig av

kulturell bakgrunn. Alle er velkomne,
sier bibliotekmedarbeider Haueng.
– Dette er gøy.
På syverkstedet kunne deltagerne
velge blant store mengder klær, duker,
gardiner, bånd og mye mer. Haueng
hadde samlet inn via Facebook. De fikk
også mye fra frivilligsentralen.
Midtre Gauldal folkebibliotek regner
med at de kommer til å drive folkeverksted på forskjellige måter i tre år
fremover. Først redesign med syverksted,
deretter juleverksted, og etter det kan
det bli kurs i å lage animasjonsfilmer,
kanskje også verksteder koblet opp mot
de forskjellige fagene på videregående
skole som holder til vegg i vegg.

løpet av de første syverksted-kveldene til
Midtre Gauldal folkebibliotek. Når
kveldene med redesign og syverksted er
over, blir symaskinene stående i biblioteket, slik at alle som ønsker å bruke dem,
kan komme hit og lage noe fint, sier
Haueng.
– Sy dine egne klær! Det er gøy å gå i
klær som ingen andre har, klær du selv
har skapt, sier Haueng og Svardalsås
Wold i Midtre Gauldal folkebiblioteks
syverksted.

Gjenbruk, redesign og ny teknologi
Det blir folkeverkested i
bibliotekene i sju forskjellige
kommuner i Trøndelag fylke.
– Vi har to målsettinger. Det ene er å
øke fokus på gjenbruk og redesign, det
andre er å stimulere til å utforske
mulighetene i ny teknologi, sier Ola
Kjevik som er seniorrådgiver næringsutvikling i Trøndelag fylkeskommune.

Bibliotekene i disse sju kommunene
er med i prosjektet: Oppdal, Midtre
Gauldal, Malvik, Inderøy, Ørland,
Steinkjer og Namsos.
Det er politikerne i Trøndelag
fylkeskommune, nærmere bestemt
Hovedutvalg for næring, som bestemte
seg for å sette i gang pilotprosjektet. Hver
enkelt kommune får 300 000 kroner som
i hovedsak brukes til å kjøpe inn utstyr.
– Folkeverkstedet er et gratis verksted
på biblioteket, åpent for alle som liker å

fikse, bygge, reparere og skape. I verk
stedet finnes det forskjellige typer
verktøy, men det viktigste verktøyet er
brukerne og deres ideer. Folkeverkstedet
vil bidra til å utvikle kreativitet, designferdigheter og teknisk kompetanse hos
barn og ungdom i samarbeid med lokal
frivillighet, sier Ola Kjevik.
Prosjektet ble startet i begynnelsen
av 2020 og skal vare i tre år.
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Tar et oppgjør
med mytene
Bjørn Andreas Bull-Hansen
ønsker å avlive klisjeene om
vikingene. I serien Jomsviking
går han grundig til verks og
prøver å gi liv til ekte og
troverdige personer. Og det har
han lykkes godt med. Opplaget
er nå tett på 130 000.

TERJE HANSTEEN tekst
GYLDENDAL foto

– Jeg føler meg mer hjemme i vikingtiden enn i det moderne samfunnet. Jeg
føler meg nært knyttet til det norrøne
og jeg føler at denne kulturen er en stor
del av min identitet, sier forfatteren
Bjørn Andreas Bull-Hansen (48) som
føler at han lever i feil tid.

74 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

Bushcraft

Det som særpreger oslomannen og
forfatteren som slo seg ned i Onsøy
utenfor Fredrikstad for mange år siden,
er hans ønske å gå inn i tiden han
skriver om. Akkurat det har falt seg helt
naturlig, mener han. Han har derfor
kjøpt et skogsområde på Onsøy, hvor
han kan tilbringe mye tid ute i naturen
for å kunne være «hands on».
– Jeg driver mye med research. Jeg
drar for eksempel til steder hvor det har
vært slag og bosetningssteder. Jeg reiser
mye og leser mye, og har alltid vært
veldig opptatt av å tilegne meg kunnskap. «Hands on-research» er også viktig
for meg. Hvordan lagde vikingene for
eksempel planker? Ild? Hvordan lagde
de maten? Jeg er opptatt av håndverk,
materialer og ressurser de hentet i
utmarken. Jeg ser etter ting som folk
ikke tror man ser etter, sier Bull – Hansen som er like mye kjent for sin
YouYube-kanal som sine bøker. På det

fjerde året har han nå hele 335 000
abonnenter. Her viser han hvordan
vikinglivet kan ha vært og hvordan man
kan overleve i naturen. Bushcraft, eller
på norsk «overlevelse i villmarka», er
stikkordet.

Kulturelt i front

Jomsviking – serien lå en stund og
modnet, før den ble en realitet. Foreløpig er serien oversatt til ni språk, og den
har fått anmelderne til å ta fram de store
superlativene. «Imponerende». «Overgår
seg selv» «Storslått skaldekunst».
«Spenningen holder helt til siste side».
«Særdeles troverdig». Danehæren er den
tredje i serien og Bull-Hansen attende
roman siden han debuterte med
novellesamlingen Syv historier fra
Vestskogen i 1996. Bull-Hansen lover at
det blir minst ti bøker i serien Jomsviking, den fjerde foreligger allerede til
våren. Han har mye på hjertet og mener
at hvis det er én del av vår identitet som

Research. – Jeg driver mye med
research. Jeg drar for eksempel til
steder hvor det har vært slag og
bosetningssteder.
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Fant trøst og mot
på biblioteket
- At jeg mistet min far som
19-åring, er den utløsende
årsaken til at jeg skriver,
sier forfatteren som vokste
opp bare noen hundre meter
fra biblioteket i bygda.

ANNE-LINE HENRIKSEN frilansjournalist

Flere bøker. – Det er vanskelig å bli kvitt mytene om vikingtiden, fastslår forfatter Bjørn Andreas Bull-Hansen, som ønsker å gjøre noe med det
i Jomsviking-serien. Foreløpig foreligger tre bøker i serien, men det kan fort bli langt flere, lover han.

det er verdt å ta vare på, så er det
nettopp vikingtiden.
– Det er mange myter om vikingtiden. Fremdeles blir vikingene sett på
som rå og ukultiverte. Dette er myter
som det dessverre er vanskelig å bli kvitt.
Og det er mange fordommer om denne
perioden. I virkeligheten var våre
norrøne forfedre teknologisk og kulturelt i front av sivilisasjonen i vår del av
verden, og man kan lære mye av
vikingtiden. I dag blir de billiggjort av
underholdningsindustrien, og det synes
jeg er leit. De som lager bøker, scenespill
og filmer, kan ofte lite om vikingtiden,
sier forfatteren som samtidig innrømmer
at ikke alle deler av vikinglivet var så
bra, for eksempel slaveri.

Får aldri idétørke

– Hvorfor skriver du?
– Det å skrive har blitt en sentral del
av meg. Jeg har fortellerglede og et
budskap jeg ønsker å formidle. Og jeg
antar at jeg har en livlig fantasi. Motiva76 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

sjonen? Det har jeg aldri tenkt på. Jeg
skriver lett, må jeg vel si. Det kommer
bare. Jeg har blitt bevisst på å verne
meg. Får jeg roen, får jeg også inspirasjon. Jeg skriver fra fire om morgenen
og fram til ni. Når jeg har skrevet 1500
ord, er jeg som regel ferdig for dagen.
Da har jeg også materiale som ligger og
venter til neste dag.
– Har du hele hendelsesforløpet klart
for deg når du begynner å skrive?
– De store linjene har jeg ganske
klart for meg. Mye blir forandret
underveis, det blir mye redigering.
Personene kan ta sine valg uavhengig av
hva jeg vil og det kan forandre deler av
historien. Når romanen er «ferdig» må
jeg gå igjennom den flere ganger. Det er
et stort arbeide, og mye fordi det er jeg
som er den mest kritiske av alle. Jeg blir
aldri fornøyd. Det er alltid rom for
forandringer.
Bull-Hansen sier at karakterene
mer eller mindre dukker opp av seg selv
med alle sine særegenheter.

–Karakterene fremstår som egne
selvstendige individer som tar sine egne
valg som kan overraske selv meg. Jeg
føler ikke at jeg må drive og konstruere
karakterer.

Ble for mye å håndtere

Høsten 2015 etablerte Bull-Hansen
Nidhogg Forlag, etter å ha utgitt 15
bøker på store, norske forlag. Det var
behovet for å ta kontroll over hele
prosessen som var bakgrunnen for å
etablere sitt eget. Men da første bok i
Jomsviking – serien kom i 2017 og raskt
ble en bestselger, tok det veldig av og
forfatteren følte behov for hjelp. Det
endte med at Gyldendal tok over serien.
–Gyldendal er flinke, de legger ting
til rette og gjør livet enklere for meg.
Jomsviking ble jo først utgitt på eget
forlag, men så ble det for mye å håndtere. I dag trives jeg veldig godt i
Gyldendal.

– Biblioteket var et sted jeg likte å være.
Og jeg var der alene, helt fra jeg var
barn. Jeg vokste opp i Finsland. Ei bygd
i Indre Agder så liten at du nesten ikke
skjønner at det er ei bygd før du har
kjørt gjennom. Det var lange avstander,
men biblioteket lå så nært huset vårt, at
jeg kunne gå eller sykle. Når jeg kom
fram, var det fint å være mellom
bokhyllene. Det var stille, og av og til
gløttet jeg inn på bibliotekaren som satt
på kontoret. Hun het Karin og er en av
mine trofaste lesere, forteller Gaute
Heivoll (42) som forfatterdebuterte like
etter at han fylte tjue. Det store gjennombruddet kom med «Før jeg brenner
ned» i 2010, som også er blitt film.
Boka er solgt i 100 000 eksemplarer
bare i Norge og utgitt i 22 land. Heivoll
som har mottatt en rekke litterære
priser, skriver også barnebøker og
skuespill i tillegg til romanene.
Det vesle huset kloss inntil veien
som rommet biblioteket i Finsland fins
ikke mer. Men det lever fortsatt i Gautes
litterære univers.
– Noe jeg husker som spesielt, var at
det var en dør ut mot veien. Når det
blåste hendte det døra gikk opp av seg
selv, og da kom det en lys tone som
vinden lagde. Det var magisk. Og det
var bare bibliotekar Karin og jeg som

Mange bibliotek. Jeg har hatt mange bibliotek opp gjennom årene, som jeg alle har hatt et nært, og
nærmest personlig forhold til. Fra det lille folkebiblioteket en snau kilometer fra barndomshjemmet
mitt i Finsland, til Deichmann i Oslo. (Foto: Paal Audestad)
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hørte den lyden. Og vi husker den
fortsatt, begge to. Så var det lukten av
bøkene. De kraftige røde og skinninnbundne bøkene, med stempelet fra
Norsk Kulturfond og bildet av mannen
med sverd.
Gaute Heivoll forteller også om
spranget fra barneavdelingen og inn i
voksenavdelingen. Sistnevnte var
forbudt område fram til sjuende klasse.
– Selv om begge avdelingene var i
samme rom, måtte jeg be om lov til å
låne «voksenbøker». Heldigvis skjønte
bibliotekar Karin den lesesulten jeg
hadde. Dermed gikk ferden fra Hardyguttene til Mikkjel Fønhus. Sistnevnte
skrev inderlig om dyr og natur. Suset fra
skogen, villmark og årstidene. Skildringer som traff meg intenst da jeg var
12-13 år. Det var på den tida jeg
begynte å skrive stil, som ble en salig
blanding påvirket av Hardyguttenes
detektivspenning og trolske naturstemninger hos Fønhus.

Når livet endres

Gaute Heivoll sier han likte å gå alene i
skogen. Helt fra han var liten. Bygda
han vokste opp i, som ligger 35 kilometer nordøst for Kristiansand, er omgitt
av skog og hei og et vann.
– Jeg likte meg alene, og oppfattet
meg ikke som annerledes da, selv om jeg
nok var det. Jeg har alltid vært følsom
for stemninger. Sett og lagt merke til
ting som ingen andre syntes var noe
spesielt… Det er en evne jeg bruker helt
bevisst når jeg skriver. Men som kanskje
ikke er til særlig nytte hvis man ikke er
forfatter.
Det var advokat han skulle bli.
Kjempe for rettferdighet. Han forlot
hjembygda og begynte å studere juss på
universitet i Oslo. Så ble faren ble
alvorlig syk. Noen måneder senere var
han død av lungekreft.
– Det var et sjokk. Jeg mistet helt
mistet interessen for studiene. Jeg klarte
ikke å samle meg om å lese pensum.
Isteden gikk jeg daglig til Deichmann
78 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

for å lese skjønnlitteratur. Jeg leste delvis
på biblioteket, delvis hjemme. Biblioteket ble en slags redning for meg i den
vanskelige tida. Der fantes bøkene jeg
lette etter, uten at jeg på forhånd visste
at de fantes.
– Hvilke forfattere fant du gjenklang
hos?
– Mange. Mange flere enn jeg kan
regne opp. Tor Ulven, Jon Fosse, Hans
Herbjørnsrud, Paal-Helge Haugen,
Claude Simon, Tarjei Vesaas, Samuel
Beckett. For å nevne noen få.
Døden fikk tidlig en sentral plass i
Gaute Heivolls liv. Og ble en del av
hans litterære univers.
– Bestefaren min døde da jeg var ti.
Det ble en betydningsfull opplevelse
fordi jeg kom nær de store spørsmålene i
livet. Livet og døden. Det gjør noe
skjellsettende med et menneske å miste
noen tidlig i livet. Du blir mer sårbar.
Livet kjennes plutselig mer alvorlig.
Dypere og rikere, kanskje. Men også
mer smertefullt.
Tap av mennesker og sorg som en
del av livet, er et tema som er med i de
fleste bøkene hans. Også når han skriver
for barn. Suksessen «Klokkerens
evangelium» som kom i 2019, handler
om Bendik på sju som har mistet
pappaen sin året før. Nå nærmer julen
seg og faren, Ole Klokker, ligger på
kirkegården. Han savner faren som fikk
klokka i kirken til å synge.
«Jeg var eldre enn Bendik da jeg
mistet faren min, jeg var nitten år.
Likevel går det sjelden en dag uten at
han er i tankene mine. Slik har vi det
alle, vi bærer de døde med oss. De er
borte, men samtidig helt nær. Og det er
i dette spennet diktningen blir til. For
det å dikte er også en form for trøst.
Fantasien gir oss muligheter som kan
gjøre det lettere å bære savnet. Forestillingens kraft kan gi oss innsikter og
åpne opp for verdener vi ikke trodde
fantes.»
Sa Gaute Heivoll i en takketale
under en boklansering.

FANT TRØST OG MOT PÅ BIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Om snø og leseopplevelser

Det regner. Dag etter dag. Uke etter uke
denne Sørlandsvinteren. Julen ble aldri
hvit langs kysten.
– Du skriver mye om snø i flere av
bøkene dine. Er du glad i snø?
– En av mine sorger i barndommen
var når snøen uteble. Og når snøen
uteblir nå, kan jeg fortsatt kjenne på et
savn. Det er noe som mangler, innrømmer Heivoll som bor i Kristiansand med
kone og tre barn.
I sin siste bok; «Drøm om de
levende», et gripende portrett av faren,
fra gutt til ung mann, skriver han:
«Snøen kommer alltid mens han sover.
Små, lette fnugg virvler gjennom lyset.
Så snør det tettere, det laver ned over
tunet og i pæretreet borte hos Sverre der
han satt da han var fem år og visste alt
om livet. Det legger seg mykt over stiene
i skogen, over steinrøysa som ennå
skjuler skattene fra fortiden, og over
Gunvors hage der blomstene sover i
jorden. Det blåser og fyker, det snør
langt ned i drømmene, og da han
våkner, er verden en annen.»
Husker du konkret hva som førte til
at du ble forfatter?
– Det er ikke lett å ha ett svar på
det. Mange nevner store leseropplevelser, men en av mine opplevelser kommer fra tiden før jeg kunne lese. Da leste
min far for meg. Jeg satt på fanget, og
kan ennå høre stemmen hans. Boka het
«Det røde eplet» av den svenske barnebokforfatteren Jan Lööf. Det var en
opplevelse og erfaring som er vanskelig å
definere, men den gjorde noe med meg.
Forholdet til min far er nok en utløsende faktor til at jeg begynte å skrive.
Rett før han døde skrev jeg dikt, og de
kom med i dødsannonsen. Men ingen
av oss ante jeg kom til å bli forfatter, sier
Gaute Heivoll og forteller at det ikke var
enkelt å ha drømmer om å skrive når du
kom fra et sted hvor du ikke kjente
noen som leste eller skrev.
– Det henger i meg fremdeles. Det
var liksom uhørt å komme fra ei

skogsbygd på Indre Agder og reise til
Oslo og gi ut bøker.

Det handler om å holde
seg levende

– Hvor kommer fortellergleden fra?
– Det vet jeg ikke. Ingenting gjør
meg så glad som når jeg klarer å skrive.
Ingenting som kan løfte meg mer, og
samtidig gjøre meg så nedstemt når jeg
ikke får det til. Kona kan se det på meg
om det har vært en god arbeidsdag. Eller
ikke. Det merkelige er at når jeg har
skrevet ferdig en dag, så virker det helt
umulig å skrive neste dag. Likevel har jeg
denne sterke indre trangen til å fortsette.
Sånn har han holdt på i over 20 år.
Hver eneste dag. Fordi hvis han ikke
gjør det, føler han at han faller ut av det
universet han helst vil være inne i.
– Jeg er opptatt av å skrive gode
historier. Men prosessen før det blir

bok, er skjør. Min grunnfølelse i livet og
i skrivinga, er at jeg ikke får det til. Det
krevende med å være forfatter, er å leve i
den veldige splittelsen mellom å ha tro
på det du gjør, og å ha fullstendig mistillit. Det kjennes av og til utmattende.
Samtidig er det besettelsen etter å
fortelle som ofte vinner.
Gaute Heivoll tar ofte pauser. Tenker
seg om før han svarer. Det hviler et stort
alvor over ham. Men dyster er han ikke.
Humoren, kjærligheten og det lyse i
livet, er alltid til stede. Skapergleden og
fantasiens muligheter pipler fram fra
mørket. Formidlet i et poetisk språk.
Så deler han et bilde på skriveprosessen:
– Det blir ikke nødvendigvis mindre
vann jo mer du øser. Men vannet som er
der, blir klarere.
Nå har han gitt seg i kast med å
skrive om de sju dødssyndene. For barn.

Formidlet gjennom den skriveføre
rotten Estragon. Han som har bodd
under golvet hos salmedikteren B.S.
Ingemann og er en kultivert rotte med
en rekke menneskelige egenskaper.
– Jeg liker å fortelle for barn i
skolen, å kunne holde på en 11-årings
oppmerksomhet med en historie. Det
er meningsfullt. Men da må du som
voksen inn i barnets univers. Og jeg har
nok - apropos Bendik i «Klokkerens
evangelium» – fortsatt mye av barnet i
meg. Det barnet som stiller de store
spørsmålene. Den voksne i meg vet ikke
så mye mer enn en sju år gammel gutt
som undrer seg over de sentrale spørsmålene i tilværelsen. Undringen er en
drivkraft.

BOKTIPS FRA HEIVOLL
Gaute Heivoll har et livslangt forhold til biblioteket. Nå er biblioteket blitt et sted der han møter leserne.
Blir bokbadet og snakker om bøkene sine. Men i huset i hjembygda er det etter hvert blitt et bibliotek. Det
er der han har de fleste bøkene, selv om han bor med familien i Kristiansand. I hyllene fins blant mange;
Tarjei Vesaas, Mikkjel Fønhus, Olav H. Hauge, Tor Ulven, Jon Fosse, Hans Herbjørnsrud, Paal-Helge
Haugen, Claude Simon, Tarjei Vesaas og Samuel Beckett.
– Men jeg er ingen systematiker. Og ingen boksamler. Bøkene står hulter til bulter, men jeg vet sånn ca.
hvor jeg har de forskjellige. Jeg har også en god del bøker som jeg ikke har fått lest. Kjøpt på intuisjon og
spontant. Av og til vipper jeg en bok ut av hylla, blir begeistret og undrer meg over hvorfor jeg ikke har
lest den før.
– Hva leser du akkurat nå?
– Når jeg er i en skriveprosess, leser jeg lite. Da har jeg mer enn nok med å forholde meg til mitt eget
univers. Men det hender jeg savner å gå inn i en stor leseopplevelse, men da går det utover min egen skriving. Jeg husker noe Karl Ove Knausgård sa under en gjesteforelesning på skriveakademiet i Bø: At før
han skulle begynne å skrive, og hvis han trengte å gire seg litt opp, leste han noen avsnitt her og der i
bøker han visste var gode. Det fungerte som startkabler, sa han. Og det kan jeg kjenne meg igjen i.
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Ruth Lillegraven

LYRIKK I RUTH LILLEGRAVEN

RUTH LILLEGRAVEN I LYRIKK

Dette er andre dagar
det er færre
fly, båtar og bilar
færre overfylte tog
i india, mindre røyk
frå fabrikkpipene
i kina
[…]
overalt ser dei teikningar
av den taggete kula som
har heimsøkt landet
og kloden
me lagar mat
og vaskar opp
prøver å jobbe
lærer bort ting
me ikkje kan
for slik
lyder statens ord
på hytta
jobben eller puben
ta instruksar ta ansvar
halde avstand halde fred
[…]

me lengtar etter
ein dag igjen å vere
mange og seine på fest
å stå ved ein kjøkkenbenk
varme og yre, klirre glas
og kysse kinn
[…]
blada heng
i sterke små stilkar
dei blafrar og snur seg
vender nervetrådane
mot kvarandre
og så høyrer dei orda
dei som blir kviskra frå
trestamma og frå grunnen
du er berre eit lite blad
eit lite blad på
det store treet

ikkje dra
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© Ruth Lillegraven (2020)

Du er berre eit lite blad
Diktet er analysert av
STEFAN ANDREAS STURE

R

uth Lillegraven (f. 1978) debuterte med Store stygge dikt i 2005,
og er en av de tydeligste stemmene i norsk samtidslyrikk. Det gjelder
helt konkret, fordi har man hørt
Lillegraven lese sine dikt, så klinger
stemmen hennes med selv når man leser
diktene stille for seg selv. Mange av dere
har sikkert opplevd lignende med
forfattere dere har hørt lese, enten i
levende live eller i opptak. Selv har jeg
det slik med mange, særlig lyrikere. Det
gjelder en Olav H. Hauge, en Torgeir
Schejrven – og ikke minst en Jan Erik
Vold. En slik opplevelse av stillelesning,
en opplevelse av samklang, forsterker
følelsen av nerve og nærvær i diktene.
Samtidig er Ruth Lillegraven en tydelig
stemme, fordi hun skriver betydelige
dikt, har mottatt flere prestisjetunge
priser, deltatt på litteraturfestivaler og
bokbad. Diktene har også nådd ut til
mange utenfor den harde kjernen av
diktlesere, fordi hun skriver direkte og
tilgjengelig uten å forenkle eller bli platt.

I langdiktet Dette er andre dagar
(2020) finnes det også mengder av nerve
og nærvær, og en dikterisk stemme som
snakker direkte til oss lesere og direkte
til våre felles erfaringer. Dette diktet
snakker nok mer til oss enn vanlig for
samtidslyrikk, fordi det er en direkte
kommentar til vår egen samtid – nesten
i sanntid, det er skrevet i perioden mars
til mai 2020. Dessverre er det plass til
bare noen utdrag av prologen til
langdiktet her, men jeg håper det er en
smakebit som gir mersmak. For oss alle
ble våren 2020 helt andre dager enn vi
forventet og var vant til, og når dette
skrives er det ikke over. Vi lever fortsatt i
andre dager. Diktet til Lillegraven vil
leve videre etter at disse dagene også blir
nye og andre dager. De vil i framtiden
hjelpe oss å huske og forstå hvordan
livet i Norge fortonte seg under pandemien, og spesielt under den første
nedstengingen.
Men diktet har verdi og betydning
her og nå. Det finnes trøst i at noen
setter ord på og gir stemme til dette vi
alle har opplevd sammen, men som
likevel traff oss så hardt som individer.
Dette er ikke en fjern krise som kun

treffer noen få langt fra oss. Men det
finnes trøst i å være en blant mange,
som Lillegraven skriver: «du er berre eit
lite blad / eit lite blad på / det store
treet». Treet står der og knytter oss til
fortiden, og ikke minst til naturen.
Dermed er vi ved kjernen til hva god
litteratur bør være, mener jeg, den skal
fortelle oss om oss selv så vi kjenner oss
igjen, men den skal også minne oss om
at tilværelsen er mye større en oss selv.
Både i tid og rom.
Nyheter på nett, tv og i aviser kan
oppdatere oss på antall smittede,
karanteneregler, munnbind og skjenkestopp. Men de kan ikke bringe oss
nærmere hverandre på den måten
skjønnlitteraturen kan. Nyhetsoppdateringer kan ikke minne oss på at naturen
finnes og at historien finnes. «men
grunnen finst / og treet, menneskeætta /
finst, står med røtene / djupt nede i
bakken», står det i diktet – og forteller
oss at vi alle er forbundet med hverandre, naturen og historien. Det finnes
kontinuitet og det finnes fortid. Da må
vi også kunne tro på at det finnes et
fellesskap og en framtid, langt utover
disse dagene.
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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!
82 I BOK OG BIBLIOTEK 1–2021

Løsningen på kryssordet i nr 5-2020 var:
«Kronprinsen til stede da Deichman åpnet dørene»
Vinneren ble Irene Aune Jakobsen, Osen kommune.
Vi gratulerer!
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Vidar Lund

Leiar av Norsk Bibliotekforening

Digitalt kan ikke erstatte møtene
Småstoff
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Medlemsintervjuet: Thomas Breivik

Ansvarlig for bilaget:
Vidar Lund

Du finner oss her:
Twitter:
@forbibliotek

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
Kontaktperson for bilaget:
Vidar Kvalshaug
vk@norskbibliotekforening.no
tlf : 23 24 34 38

lnstagram:
@norskbibforening

Grafisk design:
Freiland Oslo
oslo@roommeetsfreiland.com

Facebook:
@norskbibliotekforening

Generelle henvendelser til
Norsk Bibliotekforening:
nbf@norskbibliotekforening.no

www.norskbibliotekforening.no

Nettsider:
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Nasjonal bibliotekdag 2020

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

www.norskbibliotekforening.no

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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40 SPRÅK
Scan QR-koden og kom
direkte til tilbudet

Skal biblioteket være
en møteplass for BOKMAGI
TEST
hatefulle ytringer?
GRATIS
Her er vårens viktigste dokument

På lånte truger

LES OG LYTT

Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det
under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarfor-

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

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

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK

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

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

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

ABM-us vekst og fall

Bibliotek uten Atekst?

Endelig nytt hovedbibliotek

Tilpasses lokale forhold

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

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

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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QURIA
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– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
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.
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Orkland, Heim
og Kvam bibliotek
velkommen til
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