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somme spurde seg om korleis ein diskusjon som 
hovudsakleg gjekk på korleis ein skulle ha Harry Pot-
ter-arrangement på ein inkluderande måte, kunne bli ein 
diskusjon om sensur og boikott. Andre var rysta over at 
nokon kunne la J.K. Rowling sine standpunkt i ei politisk 
sak påverke formidlinga av Harry Potter-universet.  

For å vera veldig tydeleg: dersom ein forfattar sine politis-
ke standpunkt blir avgjerande for om hen er «godkjend» 
for formidling er vi på ville vegar. Vi kan ikkje vurdere 
god/dårleg litteratur med bakgrunn i kva forfattaren 
meiner om alt mogleg. Vi kan ofte lesa oss fram til kva 
forfattaren meiner gjennom det hen skriv i bøkene sine, 
men bibliotekaren kan ikkje bruke sine eigne politiske 
preferansar i vurderinga av om det er godt skrive. 

Dette var enklare før. Då var folkebiblioteket helst ei 
folkeboksamling, og ansvaret til biblioteksjefen var fyrst 
og fremst å gjera samlinga brei og innhaldsrik ut frå inn-
kjøpsbudsjettet ein hadde. Etter at lov om folkebibliotek 
vart revidert i 2014, er min påstand at mange kultursjefar, 
kommunalsjefar og kommunedirektørar ikkje tenkjer over 
at kommunen no sit med ansvar for ei eining/avdeling/
verksemd med eit sjølvstendig redaktøransvar utøvd av 
biblioteksjefen. Ved revisjonen i 2014 kom mellom anna 
denne formuleringa inn i lova:  
«Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt» 

Kva vil det seie å vera ein uavhengig møteplass og debat-
tarena? Då det kom inn i folkebiblioteklova var det etter 
framlegg frå mellom andre Norsk Bibliotekforening. Vi 
ønskte å styrkje folkebiblioteka som uavhengige arenaer 
som kan vera med og fylle målet i Grunnlova §100 om 
ytringsfridom. Departementet og Stortinget slutta seg til 
dette, og departementet skreiv til dømes «Det bør være 
klart at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter ved 
et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks pro-
grammering. Et folkebibliotek skal være et sted for alle 
kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, 
religion og sosial bakgrunn.» 

Bibliotekvesenet har to viktige dokument denne debat-
ten har aktualisert igjen. Vi har yrkesetiske retningslinjer 
vedteke av fagforeiningane og NBF i 2007. Dei gjeld alle 
bibliotektilsette i alle bibliotek. For folkebiblioteka har vi 
i tillegg «Biblioteksjefenes ansvarsområde». Til saman gir 
dei to dokumenta særs god rettleiing i korleis vi som bi-
bliotektilsette bør forhalde oss til kryssande interesser og 
eksternt press. Mi oppmoding er å gå gjennom desse do-
kumenta på eit personalmøte. Ein veit aldri i kva saman-
heng ein kan bli utfordra av både lånarar, leiarar og andre 
tilsette. Og ikkje minst pressa som i Harry Potter-saka. 

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Det er meir enn  
Potter i potten
Folkebiblioteka fekk mykje omtale på nyåret. Etter 
at ein diskusjon om Harry Potter-arrangement vart 
løfta ut av ei Facebook-gruppe og over i det opne 
ordskiftet, fekk mange bibliotektilsette og bibliotek- 
eigarar ein vekkjar.
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Økt bruk  
på Verdalsøra

Potter i potten Stavangerlitteratur
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Her er vårens viktigste dokument

Her er vårens viktigste dokument

Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det 
under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarfor-
bundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en. 
Her er hovedtrekkene. 

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekar-
forbundet og Norsk Bibliotekforening 
med bakgrunn i generelle smittevern-
regler, samt informasjon fra offisielle 
nettsider som FHI, Helsedirektoratet, 
Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige 
ressurspersoner i biblioteksektoren.  

Smitter bøkene?
Dette har vært et av de store spørsmålene 
i de to månedene hvor biblioteker har 
prøvd forskjellige løsninger for å holde 
kontakt med sine lånere. Noen har tatt 
imot bestillinger digitalt og satt bøker i 
poser og kasser på egnet sted. Når bøkene 
har kommet tilbake, har noen praktisert å 
sette dem i karantene. 

I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at risiko for 

indirekte smitte fra bøker er lav. Det å 
iverksette spesielle tiltak som å sette 
bøkene i karantene eller rengjøre bøkene 
på grunn av covid-19 er ikke nødvendig. 
Et generelt godt renhold av alle flater og 
felles berøringspunkter er viktige tiltak.»

Men ting skjer fort og verden endrer 
seg. Et blad som dette har en viss tryk-
ketid. Når du leser dette, kan enkelte råd 
ha blitt endret eller man har funnet ut at 
praktisk arbeide og bruk gjorde at man 
endret praksis. Uansett, her er de grove 
trekkene i smittevernveilederen. Som det 
står i innledningen: 

Tilpasses lokale forhold
«Oppfølging av smittevernloven er dele-
gert til den enkelte kommune ved kom-
muneoverlegen. Det er store forskjeller 
på bibliotek, og rådene i denne veilederen 
må derfor tilpasses lokale forhold. Kom-
munens størrelse, personalsituasjonen, 
lokalenes utforming osv. har betydning 
for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved 
behov bør spesifikke risikovurderinger 
gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmes-
sig å lage en plan for gjenåpning i ulike 
faser, der det man anser som de viktigste 
tilbudene, åpnes først. 

I følge Helsedirektoratet kommer 
alminnelig bibliotekdrift, som lån og 
innlevering av bøker ikke i kategorien 
kulturarrangement, og omfattes ikke av 
bestemmelsene for disse.»

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK
R Å D  O G  V E I L E D N I N G  T I L  F O L K E B I B L I O T E K
O G  S K O L E B I B L I O T E K  U N D E R
K O R O N A V I R U S U T B R U D D E T  ( C O V I D - 1 9 )
V Å R E N  2 0 2 0 .
 
N O R S K  B I B L I O T E K F O R E N I N G  
B I B L I O T E K A R F O R B U N D E T

Skal biblioteket være  
en møteplass for  
hatefulle ytringer?

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

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

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

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

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Skulebiblioteket  
– der alt startar

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

Foto: Norsk Bibliotekforening

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

Ordskiftet om bibliotek  
og ytringsfridom går vidare

Å oversette Faulkner Skulebiblioteket

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Aktivist? Javisst!

Ild og idealisme

FRI TANKE / FRI TALE
Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22

Samfunnsendringer og teknologiske endringer har de senere år medført en tilspisset debatt om 
ytringsfrihetens grenser, sensur og ytringsklima ― en debatt der også bibliotekene har en viktig 
rolle. 

Hvilke ytringsfrihetsspørsmål ønsker bibliotekene å sette fokus på? Hvilke av samtidens forfattere 
i Norge og utlandet er sensurert og marginalisert? Hvor går grensene for hva man kan ytre? Er 
ytringsfrihet et tema i norsk skjønnlitteratur? Eksisterer det et krenkelseshysteri som truer den 
offentlige samtalen? Formidler virkelighetslitteraturen krenkelser av privatlivets fred? Hvilke 
ytringsfrihetsspørsmål opptar dagens unge? Hvilke sakprosautgivelser formidler ny tenkning om 
ytringsfrihet?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med 
bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og 
samtaler på biblioteket eller på nett. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2021 eller i løpet av 
2022. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og 
tidsperspektiv. Programutkast, budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene 
som formidlingsarena. Søknader leveres via vår portal på nett, se www.frittord.no. Innsendelsen 
merkes med Ytringsfrihet i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 25. juni 2021.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 
E-post: oskar@frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke 
ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde 
bruk av det frie ord.

Debattklima Ingen frihet uten ytringsfrihet  Cancel culture Moderne munnkurv  
Selvsensur  Frie ord i Norden? Ytringskultur En tilfeldig nordmann  Scenenekt  
Makten og ordene  Woke  Best å holde kjeft?  Hatefulle ytringer  Hymne 
til friheten  Blasfemi  Rettsakene som kneblet  Krenkelseshysteri  Etter 
Charlie Hebdo  Ytringsansvar  Karikaturen  Netthets  Ytringsfrihet annotert  
Ærekrenkelser Forbodne stemmer  Identitetspolitikk  Hvem snakker for oss?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med 
utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle 
ytringsfrihetsspørsmål.
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En grå dag i august 2007 ringte Øivind 
Frisvold meg. De fleste kjenner Øivind som 
tidligere førsteamanuensis ved bibliotekar-
utdanningen på OsloMet, og som en ivrig 
bidragsyter til Bok og Bibliotek. Færre 
husker kanskje at Øivind også var forlaget 
ABM-medias første styreleder. ABM-media 
var en rest etter ABM-utvikling, og hadde 
blant annet fått ansvaret for å gi ut Bok og 
Bibliotek. Våren 2007 var det turbulente 
tider i Bok og Bibliotek, og på sommeren sto 
bladet uten redaktør. Det var det telefonen 
fra Øivind handlet om. Han visste at jeg var 
frilanser, og lurte kort fortalt på om jeg 
kunne steppe inn som redaktør på kort 
varsel. Det takket jeg selvsagt ja til, og snart 
satt jeg som vikar i redaktørstolen. Da jeg 
noen måneder senere fikk stillingen fast, 
var jeg full av stolthet og glød, og visste jeg 
at nå hadde jeg fått drømmejobben.

Det har vært en spennende reise. Tids-
skriftsverdenen forandrer seg fort. Det 
bladet jeg overtok i 2007, var avansert nok 
den gang. Men å utvikle et tidsskrift er en 
kontinuerlig prosess. Fra å være et blad 
med 48 sider, vokste Bok og Bibliotek raskt 
til 76 sider. Vi har gjort redesign flere 
ganger, og i dag har bladet en elegant og 
tiltalende form. Jeg har forsøkt å fylle begge 
B-ene, Bok og Bibliotek, med spennende og 

relevant stoff for leserne, og tilbakemeldin-
gene og den siste leserundersøkelsen 
(2016) tyder på at bladet blir tatt godt imot. 
I tillegg har bladet fått dynamiske nettsider. 
Som siste skudd på stammen utgir vi nå 
digitale utgaver av alle papirutgaver.

Men alt har sin tid. Etter snart 14 år velger 
jeg å gi roret videre. Jeg har ikke trøtna eller 
gått lei. Hvis jeg skal oppsummere, mener 
jeg at 2020 er den beste årgangen jeg har 
laget. Jeg slutter ganske enkelt for å bli 
pensjonist og gi meg selv nye blanke ark og 
fargestifter.

Jeg vil gjerne gi honnør til alle trofaste 
lesere og bidragsytere og alle andre som 
har gjort sitt for at Bok og Bibliotek stadig 
kommer ut som et solid tidsskrift. Nå er 
styret i ABM-media i gang med å ansette ny 
redaktør, og jeg krysser fingrene for at de 
finner den rette personen til å føre skuta 
videre. Med dette takker jeg for meg, og 
ønsker oss alle lykke til videre.

 
Ved reisens slutt

odd.letnes@bokogbibliotek.no

REDAKSJONELT 
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På bibliotekarutdanningen på 
slutten av 80-tallet fikk Susanne 
Mysen raskt interesse for faget 
som handlet om offentlige 
publikasjoner. I dag har hun 
startet eget firma og laget et 
eget digitalt jusbibliotek for å 
skape orden i den uoversiktlige 
mengden av juridiske 
publikasjoner.

ODD LETNES 
Redaktør, Bok og Bibliotek

– Dette er jo et veldig viktig fagområde. 
NOUer, Stortingsmeldinger, lovarbeider 
og liknende er selve grunnlagsdokumen-
tene for samfunnet, kunne vi si.

Etter bibliotekarutdanningen hadde 
hun lyst til å jobbe videre med offentlige 
publikasjoner og var åtte år som bibliote-
kar i Næringsdepartementet og Utenriks-
departementet. Etter 19 år som bibliote-
kar og researcher i Advokatfirmaet 
Wiersholm var det de juridiske doku-
mentene som ble Mysens kjerneområdet.

– Men jeg erfarte hele tiden at 
området var veldig fragmentert, og man 
måtte gjøre søk i en rekke baser og 
bibliotek som Nasjonalbiblioteket, 
Idunn, Juridika, Lovdata Pro og 
Rettsdata bare for å nevne noen. Dette 
er tidkrevende og vanskelig både for 
advokater og bibliotekarer. Jeg tenkte 
derfor: Her må det gå an å etablere et 
mellomledd som både forenkler og 
effektiviserer søkingen og gjenfinningen.

Dermed var grunnlaget lagt for 
firmaet Rettsinfo.no AS og etter hvert 
Norges digitale jusbibliotek, eller bare 
Jusbiblioteket.

– Hensikten med nettstedet er å 
gjøre litterære juridiske kilder, slik som 
artikler, tidsskifter, juridiske serier og 
bøker, lettere tilgjengelig. Vi har som 
mål å tilby en komplett base for norske 

Orden i kaos
– Rettsinfo.no samler norsk juridisk litteratur

rettskilder, som forenkler bruken av 
disse.

Tilgang til basen er abonnementsba-
sert, og en rekke advokatfirmaer er nå 
abonnenter.

– Gjennom Jusbiblioteket slipper 
man å søke i flere ulike kilder for å finne 
det man trenger, siden nettstedet linker 
til baser med bøker, tidsskrifter og 
annen juridisk litteratur. Å spare tid, 
samtidig som man får informasjon om 
ny litteratur, er viktig for advokater som 
vil holde seg oppdatert og dermed gjøre 
en god jobb.

Susanne Mysen er glødende engasjert 
i dette feltet og har opparbeidet seg solid 
kompetanse de siste 30 årene. Hun 
oppfordrer bibliotekarer omkring i landet 
om å sette seg grundig inn i området.

– Mange, både brukere og bibliote-
karer, tror at dersom man ønsker å få 
oversikt over for eksempel en lov, dens 
intensjon, forarbeider, dommer og så 
videre, er det bare å søke på Google. 
Men vi snakker om et komplisert 
området, og her bør vi tenke at dette 
handler om kunnskapsorganisering og 
referansearbeid, noe vi bibliotekarer er 
spesialister på. Vi kan ikke overlate et så 
viktig feilt til algoritmene i søkemoto-
rene på nettet.

– Vi må markere oss tydelig og 
formidle at hvis en bruker trenger 
veiledning inn i den juridiske litteratu-
ren, så er det bibliotekarene man bør gå 
til, og ikke gjøre mer eller mindre 
tilfeldige søk på nettet, sier Susanne 
Mysen. Selv er hun stadig omkring og 
holder kurs om rettskilder og lovforar-
beider for advokater, organisasjoner og 
andre interesserte. I januar holdt hun 
blant annet et Teams-seminar for Viken 
fylkesbibliotek.

– Jeg vil gjerne benytte anledningen 
til å sende en takk til førsteamanuensis 
Øivind Frisvold (nå pensjonist) som i 
alle sine år ved bibliotekarutdanningen i 
Oslo holdt inspirerende forelesninger 
om offentlige publikasjoner. Uten 
Frisvold ville nok ikke Rettsinfo.no sett 
dagens lys, avslutter hun.

Viktig. Vi kan ikke overlate et så viktig felt til algoritmene i søkemotorene på nettet.

KONTAKTINFO – Rettsinfo.no

Susanne Mysen
Storgata 7
2000 Lillestrøm
Tlf: 99237071
Mail: post@rettsinfo.no
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Full opprydding i Verdalsøras skolebibliotek

Fra rot og kaos til suksess
Skolebiblioteket på Verdalsøra i Trøndelag var rot og kaos.  
Men nå er det innbydende og mye brukt.

HARALD VINGELSGAARD 
Frilansjournalist

– Vel kom men! Åse Stor hol men øns ker 
vel kom men til sko le bib lio te ket i 
Ver dals øra bar ne sko le og Ver dals øra 
ung doms sko le. Det te bib lio te ket gir 
ser vi ce til om lag 950 per so ner, der av 
800 ele ver og 150 an sat te ved de to 
grunn sko le ne.

– Bib lio te ket er hjer tet i sko len, sier 
Stor hol men, som har an sva ret for 
bib lio te ket. Hun er av de lings le der i 
ung doms sko len. 

Bar ne sko len hol der til i en fløy, 
ung doms sko len i den and re. Dis se 
byg ge ne er un der sam me tak, med et 
fel les are al i mid ten, med kan ti ne i 
før s te eta sje og bib lio te ket i and re eta sje.

Sko len med det te bib lio te ket ble 
bygd i 2012. Før den tid var det to 
bib lio tek, ett i bar ne sko len og ett i 
ung doms sko len.

Fun ger te dår lig 
– Vi tenk te det var rik tig å sam le de to 
bib lio te ke ne i hjer tet av sko len, lett 
til gjen ge lig, sier hun. Noe av ide en med 
det nye bib lio te ket var at det skul le være 
åpent, bok sta ve lig talt, uten veg ger, slik 
at alle kun ne gå dit når det pas set. Slik 
ble det. 

– Vi had de en kjem pe stor bok sam-
ling, sier hun.

Men bib lio te ket fun ger te svært 
dår lig. 

– Det var et evig kaos av bø ker i 
bib lio te ket hver dag vi kom på jobb, sier 
hun.

BIBLIOTEK  I  FRA ROT OG KAOS TIL SUKSESS
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Full opprydding i Verdalsøras skolebibliotek

Fra rot og kaos til suksess
Skolebiblioteket på Verdalsøra i Trøndelag var rot og kaos.  
Men nå er det innbydende og mye brukt.

HARALD VINGELSGAARD 
Frilansjournalist

Kult bibliotek. – I dette 
biblioteket er det mye 
kunnskap, sier Brage Eggen 
Vatne (8). -Dette er et kult 
bibliotek, sier Othelie 
Karlsen Olsen (8).
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BOK OG BIBLIOTEK 2–2021  I  7



Alt ble flyt tet på om kvel de ne av 
be sø ken de et ter sko le tid.

Slik var det år et ter år. Det te kun ne 
ikke fort set te.

– I 2019 be stem te vi der for å gjø re 
en gi gan tisk oppus sing. Vi had de ikke 
hjer te til å kaste bø ker, føl te vi. Det var 
hardt, men vi måt te gjø re det. Vi fikk 
svært gode råd og mye hjelp av fol ke bib-
lio te ket i Verdal. 

De fles te gam le bø ke ne hav net på 
søp pel hau gen. Det ga plass til nye 
bø ker. 

– Vi be gyn te å kjøpe inn bø ker, noe 
vi ikke had de gjort på man ge år. 

Sam ti dig ble det byg get glass veg ger 
rundt bib lio te ket, slik at in gen kun ne 
kom me inn dit om kvel de ne. Der med 
var sko le bib lio te ket for vand let fra et 
kaos til et inn by den de bib lio tek som ele-
ve ne set ter stor pris på. Bib lio te ket var i 
ut gangs punk tet ment å være ube man-
net. Men nå er det del vis be man net med 
en lær ling som skal ta fag brev i kon tor-
fag, og en av sko lens as si sten ter.

Kult bib lio tek
Døra står all tid åpen inn til sko le bib lio-
te ket i sko le ti den.

– Hei! As si stent Tove Norum 
kom mer på be søk med to av ele ve ne i 
klas se 3A. 

– Hva sy nes dere om bib lio te ket?
– Her er det mye kunn skap i 

bø ke ne, sier Bra ge Eggen Vat ne (8).
– Det te er et kult bib lio tek, sier 

Othe lie Karl sen Olsen (8).
Hun sy nes det er spe si elt ar tig med 

de for skjel li ge ut stil lin ge ne i bib lio te ket. 
– Her er det skje lett, ut stop pe de dyr 

og bam ser, sier hun. På top pen av hyl len 
for fag lit te ra tur står skje let tet av en 
di no saur for å vise hva bø ke ne hand ler 
om.

Ele ve ne på Ver dals øra star ter da gen 
med å lese et kvar ter hver mor gen. I 
det te kvar te ret be stem mer de selv hva de 
skal lese.

– Jeg le ser «Mons ter ma ne te ne», sier 
Othe lie.

– Jeg le ser «Min ge ni a le ver den» av 
Tom Gates, sier Bra ge. 

Vi spør de to ele ve ne om de kan 
finne en ny bok de vil lese. Noen 
se kun der se ne re har de fun net fram en 
av sine fa vo ritt bø ker. Det var en kelt. De 
set ter seg på hver sin sak ko sekk på 
gul vet mel lom de sto re bok reo le ne. 

Othe lie le ser nå Har ry Potter.

– I den ne boka er det man ge 
spen nen de fi gu rer, mye ar tig og mye rart 
som skjer. Litt ac tion, sier hun. 

Bra ge le ser «Tom Gates: DogZom-
bies rul er (snart)».

– En vel dig ar tig bok. Det skjer mye, 
sier han.

Ti mi nut ter se ne re går ele ve ne 
sam men med as si stent Tove Norum 
til ba ke til klas sen sin.

Det var ikke til fel dig at ele ve ne fant 
sine fa vo ritt bø ker raskt, blant alle de 
for skjel li ge bø ke ne i det te bib lio te ket. 

Svært vik tig
– Ka te go ri se ring av bø ke ne er svært 
vik tig, un der stre ker Åse Stor hol men.

I det te sko le bib lio te ket er det 
fag bø ker og fak ta bø ker langs de leng ste 
veg ge ne og reo ler med de mest po pu læ re 
og lett les te bø ke ne på gul vet midt i rom-
met. Reo le ne og hyl le ne er mer ket med 
stikk ord for de uli ke ka te go ri ene, 
ka te go ri er som de selv har valgt.

Bib lio te ket er blitt både inn by den de, 
over sikt lig og roms lig. Slik er det sett fra 
inn gangs dø ra: En stor sofa i front, en 
skran ke til høy re midt i rom met. 

På bak si den av skran ken er det laget 
en li ten av de ling for de mins te bar na. 
Der står det man ge kas ser med bil de bø-
ker. Dis se bø ke ne er lagt fram slik at 
hele for si den med bil der og teg nin ger er 
lett syn lig, spe si elt med tan ke på at de 

mins te ikke kan lese ennå. De mins te 
bar na har også fått en li ten sofa og noen 
sak ko sek ker på gul vet i sin av de ling. 
Leng re inn i bib lio te ket er det for det 
mes te van li ge reo ler, til pas set de uli ke 
al ders trin ne ne på sko len. 

In nerst i bib lio te ket er det laget enda 
en av de ling hvor un ge ne kan sit te og 
lese i sak ko sek ker. På hyl le ne er det 
plas sert man ge sto re bam ser som ele ve ne 
kan låne mens de le ser.

Langs veg ge ne in nen for inn gangs dø-
ren i bib lio te ket er det satt opp hyl ler 
med fak ta bø ker og fag lit te ra tur. Stikk-
ord er dy re liv, vi ten skap, sam funn, 
re li gi on, his to rie og ny norsk. Ny norsk-
bø ke ne er sam let på et sted, slik at det 
skal bli lett for ele ve ne å finne en 
ny norsk bok, for eks em pel når de har 
ny norsk un der vis ning på sko len.

Verdal er et sær de les vik tig sted i 
norsk his to rie, med Stik le stad og 
vi kin ge ne. Der for har bø ker om Verdals 
his to rie fått god plass på en av veg ge ne i 
bib lio te ket. 

Lo ka le for fat te re er selv sagt også 
pre sen tert. En av dem er Ing rid Stor hol-
men, Åses søs ter!

– Ing rid ga ut en ny bok, «Støv-
berar», før jul. Den er ut lånt, sier Åse 
Stor hol men. 

Bøker av Bjar ne Slap gard står 
der imot i hyl le ne, blant man ge and re 
bø ker fra lo ka le for fat te re. 

God bok. Brage Eggen Vatne og Othelie Karlsen Olsen har funnet en bok som de leser i skole-
biblioteket, her sammen med bibliotekansvarlige Åse Storholmen (t .v .) og assistent Tove Norum .

BIBLIOTEK  I  FRA ROT OG KAOS TIL SUKSESS
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  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/ 

B
yrå: O

ktanO
slo

På den sam me veg gen er det plas sert 
språk bø ker på både eng elsk, tysk, fransk 
og spansk. Det er blant an net Har ry 
Potter på eng elsk, slik at ele ver som har 
lest Har ry Potter på norsk, også kan lese 
den på eng elsk når den tid kom mer.

Skal lære
Hen sik ten med å gå på sko len er selv sagt 
at ele ve ne skal lære mest mu lig. 

– Hvil ken be tyd ning har sko le bib lio-
te ket for det ele ve ne skal lære på sko len?

– Det har kjem pe stor be tyd ning, 
un der stre ker hun. 

– Bib lio te ket kan i høy es te grad være 
med på å gi ele ve ne bedre re sul ta ter på 
sko len. Le se fer dig he te ne er svært vik tig.

– Bø ke ne i bib lio te ket kan gi ele ve ne 
le se lyst. Når ele ve ne får le se lyst, le ser de 
mer, og de le ser et ter hvert ras ke re. 
Egen ska pe ne de læ rer seg ved å lese 
skjønn lit te ra tur kan de over fø re til de 
van li ge sko le bø ke ne. Det te gir ef fekt på 
ele ve nes re sul ta ter på sko len, sier hun.

– Re gje rin gen ar bei der med en ny 
opp læ rings lov. I for slaget til ny lov er 
be gre pet «sko le bib lio tek» tatt bort. Hva 
sy nes du om det?

– Vi har et fol ke bib lio tek i Verdal 
sent rum. Men å gå dit ville krevd mye 
plan leg ging og tatt mye tid, selv om det 
kun er noen mi nut ters gang av stand. 

– Sko le bib lio te ket har kjem pe stor 
be tyd ning for ele ve ne, både på bar ne-

sko len og på ung doms sko len. Det er 
svært vik tig å ha sko le bib lio te ket i hu set, 
så nær ele ve ne som mu lig. 

– Vi sat ser på sko le bib lio te ket vårt 
for frem ti den, sier bib lio tek an svar lig Åse 
Stor hol men.

Stolt. Åse Storholmen ved skranken i det nyoppussede biblioteket til grunnskolene på Verdalsøra .

FRA ROT OG KAOS TIL SUKSESS  I  BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK 2–2021  I  9



Bokbad. Badekaret måtte med 
til det det nye biblioteket.

BIBLIOTEK  I  FRA ROT OG KAOS TIL SUKSESS

10  I  BOK OG BIBLIOTEK 2–2021



Biblioteksjef Anne Kari 
Tinnesand er så glad for at 
Stor-Elvdal kommune har fått 
nytt bibliotek, at hun feirer med 
et bad i badekaret.

HARALD VINGELSGAARD 
Frilansjournalist

– Det er kjem pe kjekt å kom me inn, 
som ny bib lio tek sjef, i en kom mu ne 
hvor pub li kum er så opp tatt av sitt 
bib lio tek, og hvor dug nads ån den er så 
stor, sier hun. 

Tin ne sand be gyn te i stil lin gen som 
bib lio tek sjef høs ten 2020, den gang i 
det gam le bib lio te ket som lå i sam me 
gate i Kopp ang sent rum. Ba de ka ret er 
medbragt fra det gam le bib lio te ket. 

– Vi holdt til i et gam melt bygg som 
had de gått ut på dato.

– Da jeg an be fal te en bok til en mor 
til en ten åring, be gyn te det å dryppe 
vann fra ta ket, min nes hun. 

Det skjed de da det reg net mye ute. 
Nå er det his to rie.

Nytt bibliotek 
med badekar

Re kord fart
Stor-Elv dal bib lio tek flyt tet fra elen dig-
he ten til et topp, mo der ne bygg leng re 
bort i gata i sent rum av Kopp ang før jul 
2020.

– Det ver ste en bib lio tek sjef vet, er 
at bib lio te ket er stengt. Der for grei de vi 
hel dig vis å flyt te svært raskt, med 
fan tas tisk hjelp fra byg de fol ket. Vi 
flyt tet alt på dug nad i lø pet av 14 da ger. 

I ste det for å pak ke ned bø ker og 
ut styr, og pak ke det opp igjen, gjor de de 
det på en en kel og svært ef fek tiv måte.

– Vi bar bø ke ne i ar me ne og i po ser. 
Vi bruk te tril le bår fra det gam le til det 
nye bib lio te ket.

Opp til 10 per so ner ar bei det sam ti-
dig, ikke fle re i frykt for ko ro na smit te. 
En grup pe ele ver fra ung doms sko len 
star tet flyt tin gen. Et ter hvert kom det 
folk i alle ald re fra før s te klas sin ger og 
opp til de over 90 år til bib lio te ket for å 
hjelpe til med å flyt te. 

– De to uke ne med dug nad var 
kjem pe gøy, sier bib lio tek sje fen som på 
den må ten ble raskt kjent med man ge av 
bru ker ne på bib lio te ket.

Det ble selv sagt in gen stor slått 
åp ning av det nye bib lio te ket, med alle 
be grens nin ge ne som ko ro na kri sen har 

ført til. Men bib lio te ket har vært åpent 
for pub li kum i en van ske lig tid. 

Kjem pe fint
– Hvor dan er det nye bib lio te ket, sy nes 
du?

– Kjem pe fint, sier Tin ne sand der 
hun sit ter i ba de ka ret for an en bok reol 
som det bok sta ve lig talt ly ser av. 
Bok reo len er om ram met, ikke av en 
tre ram me, men av led lys som kas ter sine 
strå ler inn mot bø ke ne fra alle kan ter. 
Slik er de fles te and re bok reo le ne i 
bib lio te ket også, med lys som blikk fang, 
som små kunst verk i seg selv.

Ba de ka ret var en del av det gam le 
bib lio te ket i lang tid, og ble noen gan ger 
brukt til bok bad. Men da ko ro na kri sa 
ram met lan det vårt, ble det brått stopp 
på bok ba de ne. 

Mens vi pra ter kom mer det noen 
be sø ken de inn i bib lio te ket, både barn, 
ung dom og voks ne bru ke re. Hun går 
opp fra ba de ka ret og vi ser oss rundt i 
bib lio te ket, først en rask tur uten for 
hu set.

«Be søks sen ter Øs ter da len» står det 
med sto re bok sta ver på ut si den av 
byg nin gen, over inn gangs par ti et, hvor 
bib lio te ket hol der til. Det gjen spei ler at 
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har de pla ner om å bygge et bjør ne hi ut 
fra veg gen.

Leng re inn i bib lio te ket er det laget 
en le se krok med to so fa er, inn ram met 
med bok reo ler. Det te er som et rom i 
rom met. Der kan bru ker ne sit te i fred 
og ro og lese, av skjer met fra de and re i 
bib lio te ket.

In nerst i bib lio te ket har ung dom-
me ne fått sin egen av de ling med et 
rundt bord og mo der ne sto ler, for met 
som run de bøt ter med hånd tak. Selv sagt 
er det reo ler med lit te ra tur til pas set 
ung dom, med fan ta sy og mye an net, i 
den ne av de lin gen.

Nytt ka pit tel
Et nytt ka pit tel i Anne Kari Tin ne sand 
sitt liv star tet høs ten 2020. Hun er 
opp rin ne lig fra Stavanger og har 

ar bei det med mye for skjel lig in nen 
kul tur, blant an net som bib lio te kar i 
Valle fol ke bib lio tek i Se tes da len og 
Auk ra fol ke bib lio tek.

Da hun flyt tet til Kopp ang i Stor-
Elv dal, midt i Øs ter da len i Inn lan det 
fyl ke, be gyn te hun som bib lio tek sjef for 
før s te gang.

– Her er jeg bib lio tek sjef i et 
bib lio tek i en kom mu ne hvor jeg fø ler at 
jeg vir ke lig gjør noe vik tig. Folk er så 
glad i bib lio te ket sitt, og vi blir tatt 
vel dig godt imot, sier Anne Kari 
Tin ne sand og øns ker nye bru ke re 
vel kom men til det nye, mo der ne 
bib lio te ket i Stor-Elv dal.

byg get også in ne hol der fler bruks sal, 
mø te rom, kon to rer, rov dyr sen te ret 
«Be søks sen ter rov dyr» og New ton-rom-
met «New ton Stor-Elv dal».

 -Jeg gle der meg til å sam ar bei de 
med de fan tas tis ke fag fol ke ne der, sier 
hun. 

Ele gant
Slik er bib lio te ket ele gant inn re det, sett 
fra inn gangs par ti et:

Langs veg ge ne med de sto re vin du-
ene fra tak til gulv, er det først en 
kaf fe krok hvor folk kan sit te og lese 
da gens avi ser og tids skrif ter. Ved si den 
av den ne, inn til de sto re vin du ene, er 
det blitt en roms lig bar ne av de ling med 
noen knøtt små sto ler for de al ler mins te, 
bord, sofa, sak ko sekk og bø ker til pas set 
for skjel li ge al ders trinn. I lø pet av året 

Prøvebad. Anne Kari Tin ne sand tes ter bok bad-ba de ka ret i det nye Stor-Elv dal bib lio tek .

Sjefen. Anne Kari Tin ne sand ble bib lio tek sjef 
for før s te gang da hun be gyn te i job ben  
i Stor-Elv dal bib lio tek høs ten 2020 . 

Moderne. Ung doms av de lin gen i Stor-Elv dal 
bib lio tek .

Nytt og stort. I det te sto re, 
nye byg get i Kopp ang sent rum, 
kom mu ne  sen te ret til Stor-Elv dal, 
har bib lio te ket fått plass i før s te 
eta sje . Over døra står det 
Be søks sen ter Øs ter da len,  
det er et sen ter som også  
rom mer rov vilt sen te ret og  
New ton-rom met . Bib lio te ket 
holdt til i det gam le, gule  
byg get i bak grun nen .

BIBLIOTEK  I  NYTT BIBLIOTEK MED BADEKAR
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Kritikarprisen for beste omsetjing 
til Gunvald Axner Ims
Norsk kritikarlag har kåra Gunvald Axner Ims si omsetjinga av den osmansk-
tyrkiske klassikaren Felâtun bey og Râkım efendi av Ahmet Mithat til den beste 
omsetjinga i 2020. «Eg er kjempeglad for prisen», seier Ims i ei pressemelding. 
«Det er ekstra stas å vinne prisen med ei omsetjing til nynorsk. Eg håper kåringa 
kan vere med på å bane veg for enda meir litteratur på nynorsk framover. Det er 
spesielt fint at Kritikarlaget trekker fram ironien, byskildringane og 
samfunnsproblema som vert diskuterte i boka, den første norske omsetjinga av 
ein osmansk-tyrkisk roman.» I boka teiknar dei to hovudkarakterane sine motsette 
eigenskapar og livsførslar eit bilete av det tyrkiske samfunnet i spenn mellom 
vestlege impulsar og gammal religion og tradisjon. Det pris-vinnande språket 
formidlar tema som mangfald og kulturmøte og trekker parallellar til dagens 
politiske og kulturelle landskap.    ■

Forlag drukner i manus
Pandemien har ført til skrivekløe hos norske forfatterspirer. 
Det skriver Klassekampen etter å ha pratet med flere norske 
forlag. «Vi reflekterer nok mer over livet og tilværelsen i 
krisetider», sier Elizabeth Sellevold, forlagssjef i Vigmostad 
& Bjørke. De har hatt en økning i innkomne bokmanus på 
nærmere 20 prosent i kategorien skjønnlitteratur det siste 
året. Det er ikke bare skjønnlitterære tekster som fosser inn 
til forlagene. Jorunn Sandsmark, forlagssjef i Kagge forlag, 
som spesialiserer seg på sakprosautgivelser, forteller at også 
de har opplevd en økning på rundt 20 prosent det siste året. 
«Mange skriver at de endelig har fått tid til å skrive den 
boka de alltid har hatt i seg. Vi har også lagt merke til flere 
manus i livsstilssjangeren, og spesielt av typen «hvordan 
trene hjemme».» John Erik Riley er redaksjonssjef for norsk 
skjønnlitteratur i Cappelen Damm, og de har i løpet av det 
siste året opplevd at antallet nye innsendte bokmanus har 
økt med nærmere 40 prosent. «Tallene er en vekker. Selv om 

det er naturlige svingninger fra år til år, så vitner dette om at 
pandemien både har gitt folk et uttrykksbehov og 
muligheten til å ferdigstille sine skriveprosjekter.» Riley 
understreker samtidig at det er en lang vei å gå fra manus 
blir innsendt til at det eventuelt foreligger ei fiks ferdig bok. 
«Det vil nok ta noen år før vi kan se om denne 
manusboomen vil materialisere seg i det norske 
bokmarkedet. Våre allerede skrivende forfattere har også 
fått mer tid, men jeg har ikke inntrykk av at det har ført til 
flere bøker i 2020 og 2021.» Eirik Vassenden, professor i 
nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, er spent på hva 
slags bøker som vil komme av denne manusboomen. «Det er 
bra at folk produserer og ikke bare konsumerer litteratur i 
en situasjon som inviterer til passivitet, men jeg håper at vi 
slipper en bølge av «koronadagbøker» i tida framover. Slike 
skriver vi vel alle i en eller annen forstand», spør Vassenden 
retorisk.   ■

Ansetter ungdom som bibliotekets  
TikTok-ansvarlige
Nittedal bibliotek har jaktet ungdom som kan drive bibliotekets SoMe-kontoer. «Vi 
er på jakt etter ungdom mellom 15 og 18 år som er glad i bøker og vant med å 
vise seg fram på sosiale medier. Arbeidet består hovedsakelig i å drifte 
bibliotekets TikTok-konto gjennom 2021, i samarbeid med oss på biblioteket», 
sier Elise Salmi, bibliotekets ansvarlige for sosiale medier, til Varingen.no. 
Ungdommene kan også få andre arbeidsoppgaver, som å lage innhold til 
Instagram og YouTube. «Bakgrunnen for satsingen er at Nittedal bibliotek har 
mottatt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2021 til aktiv formidling for 
ungdommer», forteller Salmi. Stillingene vil være lønnet og med en 
arbeidsmengde på to til fire timer i uka.    ■

Åpningen av 
Munchmuseet  
utsatt igjen
Det er tredje gang åpningen av det 
nybygde museet ved siden av 
operaen i Bjørvika i Oslo blir utsatt. 
Først fra i fjor sommer til utpå 
høsten, så fra høsten til våren i år. 
Nå er åpningen utsatt til høsten 
2021, melder Vårt Oslo (vartoslo.
no). «Bakgrunnen for at åpningen 
utsettes, er at overtakelsen fra 
entreprenør til Kultur- og idrettsbygg 
ble forsinket. Overtakelsen skjedde 
18. Desember», sier byråd for kultur, 
idrett og frivillighet, Omar Samy 
Gamal (SV). Museumsdirektør Stein 
Olav Henrichsen er skuffet over at 
åpningen blir forsinket. «Når vi 
overtar bygget, som kan være nært 
forestående – vi tenker oss slutten 
av februar – så trenger vi fem til seks 
måneder før vi er klare til å åpne for 
publikum. Da skal vi ha en flott og 
stor åpning. Vi gleder oss jo veldig til 
å kunne åpne for publikum», sier 
han til Avisa Oslo (ao.no).   ■

K L I P P A R K I V E T
NOTISER  I  BIBLIOTEK
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Bibliofili er ingen 
diagnose, men for  
enkelte kan fenomenet 
føre til ren besettelse.  
Det har helst vært menn 
som jakter på sjeldne, 
kostbare og signerte 
førsteutgaver. 

ØIVIND FRISVOLD 
Fagsenter for seniorer, OsloMet 
 
Alle foto: Tore Rasmussen Steien/ 
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift.

I Wergelands 
bokhyller
Et kulturhistorisk krafttak fra Katedralskolen i Oslo  

Kvin ne ne kom mer sik kert et ter, 
el ler er sam le ma ni gått helt av 
mo ten? Fri mer ker, fot ball kort og 

myn ter fen ger ikke len ger. I våre 
mi ni ma lis tis ke bo hus er det ikke plass til 
bø ker hel ler. Skal du ha vis ning er 
mel din gen klar: De stø ve te bok hyl le ne 
må fjer nes. Sist jeg var på lop pe mar ked 
kos tet 40 fine bind Norges na sjo nal lit te
ra tur til sam men 100 kro ner. På 
kjø pe sent ret For ne bu S i Bæ rum er det 
nå et godt og gra tis «ta-selv-og-be hold-
gjer ne-bib lio tek». Skal vi sam le, må det 
helst skje i en sky. 

Høy de punk ter fra Wergeland til 
Ambjørnsen
Hel dig vis er det fort satt bib lio fi le som 
føl ger med. For å si det med Rud olf 
Nilsen, det er noen som «bøy et over 
bø ke ne le ter drøm men frem igjen». De 
jak ter på god bi te ne. Et kos te lig eks em-
pel er Ing var Ambjørnsens før s te bok 
Pepsikyss – en sam ling dikt og strek fra 
1976. Pri sen var da kr 3. Boka led 
sam me skjeb ne som Ibsens be skje dent 
ut styr te de but Ca ti li na. Beg ge bø ke ne 

solg te like dår lig, og det mes te ble 
ma ku lert. Ambjørnsen reg ner knapt 
Pepsikyss med på sin verk lis te. Den 
fin nes i noen få bib lio tek, men er ikke 
på Na sjo nal bib lio te kets di gi ta le bok-
hyl le. Alle trod de den var uopp nåe lig, 
men i 2017 duk ket det opp ett eks em-
plar. På auk sjon gikk den spink le 
trykk sa ken for kr 22.000!

En like et ter trak tet for fat ter som 
Ambjørnsen er Hen rik Wergeland. 
For skjel len er at sist nevn te har en stør re 
og mer va ri ert (og kao tisk) pro duk sjon. 
Wergeland er mer enn 17. mai. Han 
skrev i alle sjang re, fra far ser og le se bø-
ker til his to rie, po li tisk jour na li stikk, 
sto re dikt verk og bar ne lit te ra tur. I sitt 
kor te liv holdt han Kristianias bok tryk-
ke re i full ak ti vi tet. Pro duk sjo nen vi ser 
en for lags bran sje som knapt var etab lert. 
Her gikk det raskt fra dik te rens penn og 
rett ut på mar ke det i mang fol di ge 
va ri an ter med for skjel li ge ut ga ver, 
opp lag og bok ut styr. Blant sam le re har 
Wergeland vært på fa vo ritt plass gjen-
nom man ge ge ne ra sjo ner. Men in gen 
har fått med seg alt. Der for har in ter es-
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sen holdt seg så godt. For den bib lio fi le 
er kom plet te sam lin ger kje de li ge.

Hvor tok bø ke ne vei en?
Wergeland ble et hett sam le ob jekt først 
på be gyn nel sen av1900-tal let. Den 
le gen da ris ke ad vo kat Jo nas Skou gaard 
had de Wergeland som en av sine 
fa vo rit ter. Han kjøp te det han kom over, 
no ter te sup ple ren de opp lys nin ger inn i 
pub li ka sjo ne ne og byt tet dub let ter med 
Uni ver si tets bib lio te ket (UBO). De di ka-
sjons eks em pla rer var Skougaards 
fa vo ritt, og han sik ret seg «wergelan-
diana» fra dik te rens fa mi lie.  Slik fikk 
han bø ker med beste pro ve ni ens og 
de di ka sjo ner som «Fra Hen rik til 
Ca mil la». Fra 1969 gikk Skougaards 
sam lin ger un der ham me ren på bok auk-
sjo ner, ar ran gert i nær kon takt med 
Bibliofilklubben. Ori gi nal ma nu skrip ter 
gikk til UBO, bø ke ne ble spredt, men 
hans uni ke Wergelandiana ble holdt 
sam let, over tatt av skips re der Per E. 
Meyer som også ut vi det sam lin gen.  
Siste pri va te ei e re, Anne Ma rie og Kjell 
Chr. Ul rich sen, har nå gitt hele sin 

sam ling til Oslo ka te dral sko le. Som en 
yt ter li ge re for sterk ning er også Cato 
Schiøtz’ sto re Wergelandsamling i 
bib lio te ket. 

Et godt hjem for Wergeland
Det te er god gam mel tra di sjon i norsk 
bib lio tek his to rie: Våre eld ste bib lio tek 
byg get på bok ga ver som har kom met 
of fent lig he ten til gode. Ka te dral sko len 
had de fra før en egen Wergeland-sam ling, 
fle re av bø ke ne var gitt av sko lens egen 
di sip pel Hen rik. Søs te ren Ca mil la had de 
nep pe ad gang, men hun er godt re pre sen-
tert i bib lio te ket. Det sam me gjel der 
Wel ha ven, As bjørn sen og Moe og Wessel.

Vi kan trygt si at Wergeland har 
kom met hjem. Ernst Bjerke, som 
for val ter her lig he te ne, sier stolt at her er 
nå «norsk bok sam lings ar ve sølv, be vart 
som en slags tids kap sel fra den nors ke 
bibliofiliens gull al der. […] og et 
mo nu ment ikke bare over Wergeland 
selv, men over fle re ge ne ra sjo ner nors ke 
bok sam le re.»

Skrif te ne er ikke bare sam let, ord net 
og sik ret. De blir også for mid let. 

Bib lio te ket har gode nett si der og 
pub li ka sjo ner. Nytt av året er bo ken 
Bibliotheca Wergelandiana. For fat ter 
Ernst Bjerke er ikke bare en di sip pel fra 
sko len, men har gode bok his to ris ke 
kunn ska per og de beste for ut set nin ger 
for å lage et prakt verk som do ku men te-
rer Wergeland-sam lin gens his to rie og 
inn hold. Hver en het er de tal jert 
be skre vet med sje ne rø se opp lys nin ger 
om pris, no ta ter, sig na tu rer og va ri an ter 
av inn bin ding og om slag. Der som det er 
få kjen te eks em pla rer, får vi også vite 
hvor dis se be fin ner seg. Eks tra nyt tig er 
det at inn førs le ne føl ges opp med gode 
fo to gra fi er av de en kel te bø ke ne. Bo ken 
er der for en god gam mel dags og 
un der hol den de bib lio gra fi, i tra di sjo nen 
fra gam le høv din ger som Hal vor sen og 
Haff ner.

Kris tia nia kal ler
Hvor for for tje ner ho ved sta den å få en 
slik «unyt tig» her lig het av en bok sam-
ling? Er det for å gle de da gens ele ver? 
Fin ner ikke de bib lio fi le bok fors ker ne 
det de tren ger på Na sjo nal bib lio te ket 

Innblikk. Bjerke gir et godt inn blikk i Wergelands in ter es se for ty po gra fi og bok il lust ra sjo ner .
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noen trik ke stopp unna? Ernst Bjerke gir 
gode svar. De to in sti tu sjo ne ne ut fyl ler 
hver and re. Ka te dral sko len har et 
bok mu se um som do ku men te rer bo kens 
gang fra for fat ter, tryk ke ri er, for lag, 
bok han del og frem til spo re ne et ter 
le ser nes bruk. I Wergelands kor te dik ter-
liv var tryk king og inn bin ding noe som 
gikk i små se ri er og var en kunst ut ført 
med hånd kraft. Mo to ri ser te trykk pres ser 
og for lags inn bin ding kom mer et ter 
Wergelands tid. Sam le de ver ker i 
uni for mer te ver sjo ner er også av ny ere 
dato.

Na sjo nal bib lio te ket har selv sagt det 
mes te av Wergeland, men her er man ge 
av bø ke ne ord net i stan dar di ser te 
inn bin din ger og gjort klar for lang va rig 
sli ta sje, bruk og ut lån. Bjerkes po eng er 
at Ka te dral sko len nå kan vise bø ke ne 
slik Wergeland ville ha dem, en ten de 
frem trer uopp skå ret med au ten tis ke 
om slag el ler som vel bruk te og fil le te 
eks em pla rer med uli ke pa pir ty per og 
ut styr. 

Det er man ge his to ri er om Werge-
lands in ter es se for tryk ke ri er og ty po-
gra fi. Den lil le dikt sam lin gen Vinter-
blommer i Barne kam me ret ble satt av 
bok tryk ker Steens me get unge sønn 
Theo dor Ferdinand i 1840. Det var 
hans før s te selv sten di ge ar beid, men bak 
hans rygg sto det en «høi, vak ker, venlig 
mand, rød og hvid i an sik tet og med 
bril ler, og klapped den lil le trykkerigut 
på skul de ren og ros te ham for hans 
flinkhed». Opp munt rin gen hjalp for di 
den kom fra sel ves te Wergeland. Det er 
El ling Holst som for tel ler his to ri en. 50 
år se ne re skul le han selv lage en ny 
ut ga ve av dis se bar ne dik te ne. Bok tryk-
ke ren var den sam me, «han straaler 
endnu den dag i dag, naar han ta ler om 
det.» Mo ren had de gjemt den lil le 
bo ken. «Den var jo som den før s te lil le 
knop til en vak ker blomst ring, barneha-
andens før s te lil le al vor li ge greb i li vets 
gjer ning.».

Bjerke gir et godt inn blikk i Werge-
lands in ter es se for ty po gra fi og bok il-
lust ra sjo ner. Han le ver te sine egne 
teg nin ger som ble skå ret i tre og lagt i 
trykk pres sen (xylo gra fi er). Det beste 
eks emp let er den gjen nom il lust rer te 
«avskjedboken» Hasselnødder. Han tok 

også i bruk ti dens nye tryk ke form, 
li to gra fi et, slik som vi ser det på 
tit tel bla det av Skabelsen, Men nes ket og 
Mes si as. Bil det ble skapt av «ho ved fi en-
den» Wel ha ven som se ne re ang ret og 
be kla get sitt kunst verk! Bjerke vi ser også 
at man ge fant at Wergelands bø ker med 
sine man ge or na men ter, bor der og 
vig net ter brøt med ti dens klas si sis me og 
ga «ut trykk for en de ka dent og stil for-
vir ret for falls tid for det nors ke bok tryk-
ket». Kan skje var det hel ler ut trykk for 

Wergelands øns ke om å nå ut og at 
pyn ten kun ne bi dra til å vek ke le se lyst?

Wergeland-bio gra fen Odd Ar vid 
Stor sveen har gitt et mor somt bi drag til 
bo ken. Han inn byr Wergeland til fest og 
vi ser en dik ter som blan der «nar rens 
smil, gjøg le rens smer te og pøn ke rens 
trass». Det er en god inn gang og vei vi ser 
til Bjerkes all si di ge ka ta log, en fest for 
bib lio te kets gode ven ner og for Werge-
lands ma te ri el le og bib lio gra fis ke 
mang fol dig het. 

OM TALT BOK
• Ernst Bjerke. Bibliotheca Wergelandiana. 

Be skri ven de ka ta log over Oslo ka te dral-
sko les Wergeland-sam ling. 2020. 
Kattabiblioteket.no har opp lys nin ger om 
e-bok. Salg, søk i: antikvariat.net 

• Den sjeld ne 
«Vinterblommer» 
med Skougaards 
no ta ter og El ling 
Holst stem pel

Også museum. Mellom bokhyllene finner vi også viktige gjenstander fra skolens museale virksomhet .
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I 2020 fei ret Chris ti ania  
ka te dral sko les bib lio tek 
300-års ju bi le um. Bib lio te ket 
har en his to rie som går  
at  skil ling len ger til ba ke, men  
de gam le bok sam lin ge ne ble 
for sømt et ter re for ma sjo nen. 

I mot set ning til el lers i Eu ro pa had de 
vi hel ler ikke vi ten ska pe li ge in sti tu-
sjo ner og høy sko ler. Ka te dral sko len 

i Kris tia nia ble der for en vik tig in sti tu-
sjon, men på 1600-tal let for svant det 
mes te av bø ke ne i by bran ner. 300-års ju-
bi le et mar ke rer at i 1720 var bib lio te ket 
igjen i drift og of fent lig til gjen ge lig. 

Vårt før s te uni ver si tet kom ikke i 
gang før 1813, men før det kun ne man 
ta «før s te eks amen» på Ka te dral sko len. 
Sko len var som et mini-uni ver si tet som i 
til legg til bib lio tek had de uni ver si tets-
funk sjo ner som mu se um, mynt ka bi nett 
og bo ta nisk hage. Det be tyr at bib lio te ket 
fikk vi ten ska pe lig og kul tu rell be tyd ning. 
Sko lens bib lio tek til bud ble bed ret da 
Deich man-sam lin gen flyt tet til sko len, og 
de to bib lio te ke ne had de sko lens rek tor 
Ja cob Ro sted som bib lio te kar. 

Da gens ele ver på «Kat ta» har sitt eget 
sko le bib lio tek. Det his to ris ke bib lio te ket 
had de fra gam melt av gode sam lin ger 
in nen for fi lo lo gis ke fag, his to rie og 
pe da go gikk. Det fin nes også spe si al sam-
lin ger om far ma si, Asbjørnsens even tyr, 

tid li ge kris tia nia-trykk, gjen stan der samt 
Wessel og Nors ke Selskab. Det «gam le» 
bib lio te ket pre sen te rer seg i dag dels 
som «forsk nings bib lio tek, dels som 

bok mu se um». Vi skal ikke glem me at 
bib lio te ket også har en pe da go gisk 
funk sjon som gir en unik kul tur- og 
me die his to risk læ ring. 

Ka te dral sko lens bib lio tek

Klassisk bibliotek. Samlingsforvalter Ernst Bjerke på vei opp til bibliotekets galleri .

Variasjon. Cato 
Schiøtz’ varierte 
Wergelandsamling 
kom til biblioteket 
i 2015 .
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•  Fagforbundet kjemper for lønna di  
og for å forbedre og forsvare medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi 
få gjennomslag, er det viktig at vi er 
mange. 

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

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

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

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

 

Velkommen som medlem! 
Send SMS Fagforbundet medlem 
til 1980.

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



K L I P P A R K I V E T
BIBLIOTEK  I  NOTISER

50 millioner solgte Nesbø-bøker
Jo Nesbøs bøker har passert 50 millioner solgte eksemplarer 
på verdensbasis, melder Salomonsson Agency, som forvalter 
salget av Nesbøs rettigheter utenlands. «Jo Nesbø er med 
god grunn Norges mest populære forfatter. Men 50 millioner 
bøker over hele verden viser hvilken gigantisk størrelse han 
er, også internasjonalt. Vi er veldig stolte i Aschehoug av å 
være Nesbøs originalutgivere og gleder oss til flere strålende 

utgivelser fra hans hånd», sier forlagssjef for skjønnlitteratur 
i Aschehoug, Nora Campbell. Nesbø er i vår aktuell med to 
bokutgivelser: Sjalusimannen og andre fortellinger, som 
kommer 15. april, og Rotteøya og andre fortellinger, som 
kommer 18. juni. I tillegg lanseres Sjalusimannen som 
lyddrama i fire episoder ukentlig fra 11. mars. 
(Pressemelding)   ■

Bibliotekarene nektes munnbind – «Det føles rart»
Sverige har i skrivende stund passert 13.000 Korona-dødsfall, 
og det advares mot en kraftig, tredje bølge. Nå er 
bibliotekansatte i Kungsbacka redde for å gå på jobb. De 
opplever at det er mange besøkende som ikke respekterer 
anbefalingene om å holde avstand. «Mange av mine kollegaer 
er urolige fordi vi kommer for nære. Vi har et skilt, men det er 
ikke alltid avstanden respekteres. Det kan bli trangt mellom 
hyllene», forteller Kia Andersson, bibliotekar og tillitsvalgt i 
Kungsbacka, til SVT. Ifølge bibliotekarene har de flere ganger 
kommet med ønsker om å få bære munnbind når de er på 
jobb. Det hevder de har blitt avvist av arbeidsgiveren som er 
Kungsbacka kommune. De bibliotekansatte har tilbudt seg å 
anskaffe munnbind for egen regning. Også dette skal ha blitt 
avvist av kommunen. «Det føles rart. Vi forsøker å ta vår del 
av samfunnsansvaret. Det har jo blitt sagt av 
helsemyndighetene at alle har et personlig ansvar for å 
forhindre smittespredning», sier Andersson. 

I en senere pressemelding presiserer kommunen at de 
ikke har nektet bibliotekarene å bære munnbind. Men de 
står fast på at de som arbeidsgiver ikke ønsker å anskaffe 
slikt utstyr. Ulrika Granfors, avdelingsleder i Kungsbacka 
kommune, forklarer avgjørelsen: «Nå er det jo ikke et 
påbud om å bære munnbind. Ut fra de risikoanalyser vi har 
gjort så er det ingen grunn til å gå med slikt 
beskyttelsesutstyr. Vi har bedt dem om å holde avstand til 
hverandre og til våre besøkende. Man må tenke over dette i 
et litt videre perspektiv. Det handler ikke bare om å ta på 
seg et munnbind. Det handler også om å velge riktig 
munnbind og få opplæring i hvordan det brukes. Når et 
munnbind med eventuell smitte skal kastes, hvordan skal 
det gjøres? Det har vi ikke tatt ansvar for som arbeidsgiver 
siden vi mener det ikke er behov for beskyttelsesutstyr 
der.»  ■

Fredsprisarkiv digitaliseres
Arkivverket har inngått avtale med Nobelinstituttet om 
digitalisering av historiske nominasjonsbrev i Digitalarkivet. 
Det er et svært ettertraktet materiale som nå skal 
digitaliseres. «Vi har forskere fra hele verden som kommer til 
Oslo for å bla i nominasjonsbrevene, som nå er ganske 
tynnslitte. Med digitalisering sikrer vi brevene for evigheten, 
samtidig som forskere over hele verden får god tilgang til 
kildene. Det er et viktig samfunnsoppdrag», sier Bjørn Helge 
Vangen, hovedbibliotekar ved Nobelinstituttet, i en 
pressemelding. Hvem som blir tildelt Fredsprisen beror på 
nominasjoner fra utvalgte samfunnslag. Dette er en 
spennende historie, der nominasjoner har kommet inn på alt 
fra brev utformet som dagbøker til skriblerier på servietter og 
hotellmenyer. Nobelinstituttet har strenge krav til hvem som 
får tilgang. Ingen får se nominasjonsbrev som er yngre enn 50 

år. «Brev som er eldre enn 50 år vil være tilgjengelig for 
forskning. Men det må søkes om tilgang», opplyser Vangen. 
Nominasjonsbrevene som om kort tid blir lagt ut i 
Digitalarkivet er derfor fra perioden 1901-1971.
Digitalarkivet er Norges fellesløsning for lagring og 
publisering av arkivmateriale, utviklet av Arkivverket. Alle 
virksomheter som oppbevarer arkiv og historiske data kan nå 
publisere i Digitalarkivet. Nettstedet er under utvikling og vil 
på sikt tilby mange flere tjenester enn i dag. Opplastingen er 
selvbetjent, og Digitalarkivet håndterer både digitaliserte 
papirarkiver og audiovisuelle arkiver. «Vi gleder oss til 
samarbeidet med Nobelinstituttet og deres valg om å bruke 
fellesløsningen Digitalarkivet for å gjøre nominasjonsbrevene 
tilgjengelige», sier riksarkivar Inga Bolstad.  ■
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Allerede 10 år før krigen hadde 
Hitlers propagandaminister tatt 
til orde for bokbrenning. En av 
bøkene som aldri ble brent, rett 
og slett fordi den ikke var 
skrevet ennå, heter «Det angår 
også deg».

TOVE ANDERSSON 
Frilansjournalist

«Det angår også deg»

Deportert. Herman Sachnowitz var 
en av jødene som ble deportert fra 

Norge til konsentrasjonsleirene.

«DET ANGÅR OGSÅ DEG»  I  BIBLIOTEK
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Den 10.mai 1933 startet bokbren-
ningsaksjonen på Bebelplatz i 
Berlin. Om lag 25 000 bøker fra 

2 500 forfattere, hovedsakelig jødiske. 
Også den norske nobelprisvinneren 
Sigrid Undset fikk bøkene sine brent på 
bokbålet.

Den 27. januar 1945 ble den 
nazistiske konsentrasjons- og tilintetgjø-
ringsleiren Auschwitz-Birkenau frigjort. 
Tre år tidligere, 26. november 1942, ble 
772 norske jøder deportert til tyske 
utryddelsesleirene. I «Trikken til 
Auschwitz» (2013) forteller Samuel 
Steinmann, fangenummer 79231 – 
overlevende fra deportasjonen med 
skipet «Donau» – at han traff hovedper-
sonen i «Det angår også deg» i fangelei-
ren. Herman Sachnowitz og Samuel 
Steinmann skulle senere treffe hverandre 
igjen. Det er dette «Det angår også deg» 
handler om.

Skoleoppgave
Arnold Jacoby ble født 1913 i New York 
og døde 2002 i Larvik, men først skulle 
han skrive om sin venn Herman, en 
fortelling som skulle gripe nordmenn 
over hele landet – og kanskje én 
skoleelev spesielt. Med en skoleoppgave 
med bokomtale satt jeg meg foran 
skrivemaskinen og skrev ned spørsmå-
lene jeg hadde.

Vennen Herman Sachnowitz (født 
1921, død 1978 i Oslo) var en av jødene 
som ble deportert fra Norge til konsen-
trasjonsleirene. Faren og søstrene Marie, 
Rita og Frida ble sendt rett til gasskam-
rene. De fire brødrene myrdes - Samuel, 
Elias, Martin og lillebroren Frank slås i 
hjel. Herman deltok i dødsmarsjen fra 
Buna-leiren 18. januar 1945. De gikk 
80 km den første dagen. Det var om å 
gjøre å overleve de første ukene.

Det fikk meg til å finne frem brevene 
fra forfatteren, lange brev Arnold Jacoby 
skrev til meg i 1980, en skoleelev med 
en særoppgave om litteratur. Han 
omtaler meg, skoleeleven, med «De»

«Jødeproblemet har interessert meg 
så lenge jeg kan huske. Kanskje begynte 
det med en episode i 4. eller 5. klasse på 
folkeskolen. I en time da vi hadde 
«Bestyreren» som lærer, ble døren til 
klasserommet brått revet opp, og en blodig 
gutt o forrevne klær ble slengt inn av en 
rasende lærer. Gutten het Elias og var en 
eldre bror av Herman Sachnowitz.»

Jacoby foreller meg om hagen sin, 
med tuja og frukt - og rosene. Om sin 

faste plass høyt oppe i trekronene, der 
han stakk seg bort for å lese. «Men dette 
er vel ikke særlig interessant stoff, bortsett 
fra at interessen for bøker kanskje bidrog 
til at jeg kom til å skrive.» Han forteller 

om interessen for musikk og tegning, 
om eldste søster som var en «fremra-
gende blomstermalerinne», om jobben i 
landets største reklamebyrå. Og så kom 
krigen.

Venn. Thor Heyerdahl var venn av både Herman Sachnowits og Arnold Jakoby .

BOK  I  «DET ANGÅR OGSÅ DEG»
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 «Det angår også deg»
– Det skriker i bilbremser bak meg. Da er 
det over meg! Jeg huker meg ned, løfter 
hendene over hoder. Et spark i underlivet. 
Vokteren kom helst på gummisåler, bakfra. 
Først etterpå så du ha. Når du reiser deg. 
Hvis du reiser deg. I dag, tretti år etter, 
ser du ham ikke lenger, men han er der! 
(utdrag fra boka)

Tror du denne historien kan gjenta 
seg?

«Ja! Derfor angår den oss alle!» 
«Det tror jeg, og jeg føler det så 

sterkt som full overbevisning, det han 
hende på nytt, og det behøver ikke 
nødvendigvis bare gjelde jødene.»

Jacoby holdt foredrag om ord som 
diskriminerer, og han skrev selv om 
dette i brevene. 

«Den angår også deg» er en bok om 
diskriminering. Ekstra uheldig er det da 
om forfatteren mot sin hensikt kommer 
til å uttrykke seg diskriminerende. Det 
viste seg at jødene selv godtok – og 
brukte – ordet jøde, men de liket ikke 
ordet i sammensetninger. For eksempel 
jødegutt, jødekvinne, jødebutikk. 
Løsningen var å dele opp ordene å lage 
adjektiv av det ene: jødisk gutt, jødisk 
kvinne, jødisk butikk. Da var alt i 

orden. Også ordet homoseksuell viste 
seg å ha diskriminerende effekt; homo-
fili var det rette.»

Thor Heyerdahl, venn av både 
Herman Sachnowitz og Arnold Jacoby, 
skrev i Bokklubbens medlemsblad 1978: 
«Det er en hard bok, men ført i pennen 
så fintfølende og menneskelig at den 
som legger boka fra seg uten å ha føyet 
en uutslettelig opplevelse til sitt eget liv 
må det være noe galt med.» 

Snublesteiner
Den tyske kunstneren Gunter Demnig 
startet i 1993 prosjektet med «stolper-
steine», snublesteiner, etter hvert spredt 
til 22 land. Han ville at steinene, med 
navn på dem som ble tatt, fra spedbarn 
til gamle, skulle bidra til at folk oppda-
get at Holocaust også fant sted i deres 
eget nabolag.

I Simon Strangers bok «Leksikon om 
lys og mørke» fra 2018 forteller Stranger 
om hvordan et spørsmål fra hans datter 
om en snublestein, åpner for historien 
om hans jødiske svigerfamilie.

Den første snublesteinen ble lagt i 
2010, en 10x10 centimeters «brostein» 
med en plakett som opplyser hvem som 
ble deportert, fødsels- og dødsdato. Den 

første ligger i Calmeyers gate 15. I 
leiegården foran synagogebygget ble 19 
mennesker, derav flere barn, deportert 
og drept i Auschwitz. Alle de 19 har fått 
hver sin snublestein i fortauet utenfor. 
Herman Sachnowitz finner man 
minnesmerket på adressen: Torget 4, 
Larvik.

Angår alle
Selv forklarte Arnold Jacoby tittelen slik: 

«Etter frigjøringen fikk Herman en 
passerseddel av en amerikansk offiser. På 
seddelen stod som overskrift: «To whom 
it may concern ...» Til den det måtte 
angå. Tittelen kunne vært glimrende på 
en engelsk utgave, men på norsk var den 
mindre bra. Jeg gikk og tenkte på dette, 
til jeg en dag kom til å spørre meg selv: 
Ja, hvem angår det egentlig? Alle! Det 
angår også deg! Slik ble bokas tittel.» 

Etterord: Brevvekslingen med 
forfatteren påvirket meg da jeg i 2002 
utga en ungdomsbok, «Jeg heter 
Navnløs», innkjøpt av Kulturrådet, 
oppdatert og utgitt på nytt i 2020. Med 
temaer som demokrati, rasisme, seksuell 
legning og «kjønning» har boka blitt 
benyttet i barneskolen i undervisning 
om demokrati.

Nasjonalbiblioteket får Jahn Teigens arkiv
Jahn Teigens datter, Sara Skorgan Teigen, har donert hele det 
omfangsrike arkivet etter den folkekjære artisten til 
Nasjonalbiblioteket. Materialet dokumenterer Teigens liv og 
virke som musiker og artist gjennom mer enn femti år. Arkivet 
består av alt fra utklippsbøker til personlige papirer og unike 
film- og lydopptak – store mengder materiale Teigen selv har 
tatt vare på, fra han startet sin karriere i 1965, seksten år 
gammel. «Jeg vet at pappa ville vært så stolt», sier Sara 
Skorgan Teigen. «Det er jo han som har samlet alt dette, og 
han har spart på alt. Det var en glede å gå igjennom 
materialet og bli kjent med pappa på en ny måte. Mye av 
dette er jo ikke publisert noe sted tidligere, og nå kan folk få 
tilgang til det og forske i det. Det vet jeg pappa ville ha likt 
veldig godt.» 

«Dette er en fantastisk gave», forteller nasjonalbibliotekar 
Aslak Sira Myhre. «Arkivet etter Jahn Teigen er av et omfang vi 
sjelden har sett maken til. Vi er svært glade og takknemlige 
for at Sara har ønsket å gi dette til Nasjonalbiblioteket. Det 
betyr at folk i Norge får tilgang til en viktig del av sin 

kulturhistorie, samtidig som forskere får tilgang til 
unik dokumentasjon av norsk populærkultur mot slutten av 
det 20. Århundre.» 

Forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket Ivar Håkon 
Eikje begynner å få en viss oversikt over innholdet i det 
omfattende arkivet. «Det viser seg at Teigen har vært flink til 
å bevare lyd- og videoopptak av prosjekter han har vært med 
på. I tillegg er det et stort papirarkiv som består av 
promomateriale, presseskriv, plakater, fotografier og 
lignende, korrespondanse med plateselskap og andre 
samarbeidspartnere, brev fra fans, og ikke minst skisser til 
låter og mer personlige notater. Totalt dokumenterer dette 
mer enn femti års musikkhistorie samlet på hundre 
hyllemeter», forteller Eikje. Nå jobber arkivarer på 
Nasjonalbiblioteket med å ordne og registrere alt. Lyd- og 
videoopptakene digitaliseres, og det vil også være en del 
arbeid med å identifisere innhold. Når dette er gjort, vil 
materialet bli tilgjengelig for forskere og publikum på 
Nasjonalbibliotekets spesiallesesal. (Pressemelding)   ■
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RAGNAR AUDUNSON 
Professor

Hvor dan har bib lio tek fel tet møtt 
pan de mi en? Nå be gyn ner de 
før s te pub li ka sjo ne ne som 

ana ly se rer det te forsk nings mes sig å 
kom me. Noen ar tik ler ana ly se rer 
re spon sen fra bib lio tek fel tet in ter na sjo-
nalt, and re ser på hvor dan bib lio te ke ne 
og bib lio te ka re ne i ett en kelt land har 
møtt ko ro na en, mens and re igjen ser på 
hvil ke ef fek ter over gang til di gi ta le 
tje nes ter har på so si a le ulik he ter.

Et svært in ter es sant eks em pel på det 
siste te ma et er ar tik ke len Inequalities in 
learning op por tu ni ties du ring Co vid 19 
– ev i dence from li brary takeout. Ar tik ke-
len er skre vet av to so sio lo ger fra 
uni ver si te tet i Kø ben havn – Mads Mei er 
Jæ ger og Ea Hoppe Blaabæk. Noe av det 
mest in ter es san te – og skrem men de – 
ved den ne ar tik ke len er det da ta grunn-
laget de har hatt til gang til. Si den ja nu ar 
2020 har nye ad mi nist ra ti ve re gist re 
gjort det mu lig å kob le alt ut lån av så vel 
fy sisk som di gi talt ma te ria le i dans ke 
fol ke bib lio tek opp mot be folk nings re-
gist re med data om inn tekt, ut dan nings-
ni vå, inn vand rer sta tus, barn i fa mi li en 
mv. Gan ske skum melt, spør du meg. 

Mei er Jæ ger og Hoppe Blaabæk har 
tatt for seg ut lån av di gi talt ma te ria le 
be reg net på barn mel lom 0 og 16 år i 
hen holds vis feb ruar – den siste må ne den 
før sam fun net in klu dert bib lio te ke ne 
steng te – og mars og ap ril 2020. 
Po pu la sjo nen de res be står av fa mi li er 
med barn mel lom 0 og 16 år – alt i alt 
632 354 fa mi li er. Re gis ter data bru kes til 
å kob le sam men ut lån med so sio øko no-
mis ke va riab ler som inn tekt, ut dan ning 
og inn vand rings bak grunn. 

Fra 1. ja nu ar 2020 til steng nin gen 
den 13. mars gjor de det umu lig å låne 

Bibliotekene og korona

Nå begynner forskningen 
å komme

ty de lig evi dens på at ulik he ten har økt 
un der Co vid 19-til ta ke ne. Det var kla re 
so si a le skjev he ter med hen syn til 
lit te ra tur til barn i både fy sisk og di gi talt 
for mat før steng nin gen i mars 2020. 
Et ter over gan gen til ute luk ken de di gi ta le 
lån som føl ge av steng nin gen, har ga pet 
et ter ut dan ning og inn tekt økt. Å 
frem me lik til gang og jev ne ut so si a le 
skil ler i til gan gen til kunn skap og 
in for ma sjon står helt i sent rum av 
bib lio te ke nes sam funns opp drag. Når 
forsk ning in di ke rer at steng ning og 
over gang til di gi ta le tje nes ter fun ge rer 
kon tra pro duk tivt i for hold til det te 
sam funns opp dra get, må man stan se 
opp. Hel dig vis har fy sisk steng ning ikke 
vært en del av til ta ke ne et ter åp nin gen i 
mai. De dans ke fors ker nes funn blir et 
ar gu ment for å fort set te slik stra te gi med 
fy sisk til gjen ge li ge bib lio tek.

Mens våre to dans ke so sio lo ger med 
ut gangs punkt i et over be vi sen de 
em pi risk ma te ria le har sett på den 
fak tis ke so si a le ef fek ten av bib lio te ke nes 
ko ro na til tak, har de to finske fors ker ne 
Ari Hasio og Eli sa Kannasto i ar tik ke len 
Co vid 19 and its im pact on Finnish 
pub lic li braries sett på hvor dan finske 
bib lio tek an sat te opp lev de den før s te 
ned steng nings fa sen. Hasio og Kannasto 
gjen nom før te en spør re skje ma un der sø-
kel se der res pon den ter ble re krut tert ved 
at skje ma et ble lagt ut på to Face book-
grup per der for fat ter ne me ner de fles te 
bib lio tek an sat te i Finland er med. Grun-
nen til at de valg te det te fram for for 
eks em pel å trek ke et ut valg og sen de 
spør re skje ma et ut gjen nom e-post ad res-
se ne til de ut truk ne, var at i Finland 
valg te en del kom mu ner å per mit te re 
an sat te i bib lio tek som ble stengt. De 
fikk 251 res pon den ter – ikke im po ne-
ren de høyt. I til legg gjen nom før te de 

fy sis ke bø ker, var det 25 pro sent av 
fa mi li e ne som lån te fy sis ke bar ne bø ker. 
De so si a le for skjel le ne var ty de li ge. 32 
pro sent av fa mi li e ne der for eld re ne 
had de uni ver si tets- el ler høg sko le ut dan-
ning lån te fy sis ke bø ker be reg net på 
barn i den ne pe ri oden. For dem uten 
slik ut dan ning var det 16 pro sent. 
For skjel len mel lom dem med inn tekt 
over el ler un der me di an inn tek ten var 
om trent den sam me.

Når fors ker ne ser på ut lån av di gi talt 
ma te ria le, steg det mar kant i alle 
ut dan nings- og inn tekts grup per i den 
før s te ned steng nings pe ri oden fra 13. 
mars og fram til pås ke fe ri en tid lig i 
ap ril. Øk nin gen var kraf tigst blant dem 
med høy ut dan ning og inn tekt. I 
for bin del se med pås ke fe ri en skjed de det 
imid ler tid noe mer ke lig.  Det di gi ta le 
ut lå net sta bi li ser te seg en ukes tid.  For 
høy ut dan nings- og høy inn tekts fa mi li e ne 
sta bi li ser te deg seg imid ler tid på et 
mar kant høy ere nivå enn før den 13. 
mars, mens fa mi li e ne med la ve re 
ut dan ning og inn tekt gikk til ba ke til 
ni vå et fra før ned steng nin gen. I pe ri-
oden et ter pås ke fe ri en og fram til 30. 
ap ril økte så det di gi ta le ut lå net igjen 
kraf tig i alle grup per, men også den ne 
gan gen de si dert mest i grup pe ne med 
høy ut dan ning og inn tekt.

Fors ker ne fin ner også noen in ter es-
san te for skjel ler mel lom inn vand rer be-
folk nin gen og be folk nin gen som hel het. 
For skjel len et ter ut dan ning er langt 
mind re i inn vand rer be folk nin gen enn i 
be folk nin gen som hel het, mens for skjel-
len et ter inn tekt er den sam me. I 
inn vand rer be folk nin gen ser alt så inn tekt 
ut til å være vik ti ge re enn ut dan ning.

Fors ker nes kon klu sjon et ter å ha 
ana ly sert data med mer enn 55 mil li o-
ner ob ser va sjo ner er at de har fun net 

BIBLIOTEK  I  NÅ BEGYNNER FORSKNINGEN Å KOMME

22  I  BOK OG BIBLIOTEK 2–2021



kva li ta ti ve in ter vju er med ti res pon den-
ter. 

Finland steng te noen da ger et ter 
Norge og Dan mark. Re gje rin gens 
be slut ning om steng ning ble tatt 16. 
mars. Bru ker ne har åpen bart hatt noen 
da ger til å for be re de seg, og nes ten alle 
res pon den te ne – 88 pro sent – rap por te-
rer om en eks plo siv ut låns øk ning rett 
før dø re ne ble luk ket. Ho ved bib lio te ket 
i Åbo har van lig vis 6000 ut lån dag lig. 
Den 17. mars var ut låns tal let fire gan ger 
så høyt. 

Et in ter es sant funn i den finske un der-
sø kel sen er knyt tet til det fak tum at en 
del kom mu ner valg te å per mit te re de 
bib lio tek an sat te. Blant de an sat te i dis se 
kom mu ne nes bib lio tek fant de finske 
fors ker ne opp le vel ser av urett fer dig het, 
be kym ring for fram ti dig inn tekt og en 
frykt for  spen ning og kon flik ter mel lom 
per mit ter te og ikke-per mit ter te. I 
kom mu ner uten per mit te rin ger og der 
bib lio te ket selv had de mu lig het til å 
be stem me hva de an sat te skul le gjø re – 
noen kom mu ner som ikke per mit ter te, 
over før te bib lio tek an sat te til helt and re 
opp ga ver i kom mu nen – var det en 
an nen grad av trygg het som åp net opp 
for krea ti vi tet med hen syn til å ut vik le 
al ter na ti ve må ter å til by bib lio tek tje nes-
ter på.

Blant de finske res pon den te ne var 
det også en del som ut tryk te be kym ring 
for hvil ke kon se kven ser de vold som me 
kost na de ne ved ko ro na til ta ke ne vil få 
for fram ti di ge be vilg nin ger til bib lio tek.

Fra to case stu di er fra to av våre 
nær mes te na bo land til en stu die som 
ana ly se rer svar på ko ro na si tua sjo nen fra 
det in ter na sjo na le bib lio tek fel tet: Marc 
Kosciejew har i ar tik ke len The coronavi
rus pan dem ic, li braries and in for ma ti on: 
a the mat ic anal y sis of ini tial in ter na tio nal 
re sponses to Co vid 19 ana ly sert ko ro na-
po li tik ken slik den er for mu lert av 
bib lio tek for en in ge ne i USA, Au stra lia, 
Ir land, Stor bri tan nia, Sør-Af ri ka i til legg 
til den in ter na sjo na le bib lio tek or ga ni sa-
sjo nen IFLA. 

Kosciejew iden ti fi se rer en rek ke 
dis kur ser el ler tema som sen tra le i dis se 
po li tikk do ku men te ne: Le gi ti me rings dis-
kur sen. Her er man opp tatt av å ska pe 
for stå el se for bib lio te ke nes rol le og 
opp drag. Alle po li tikk do ku men te ne er 
opp tatt av det te. In for ma sjons dis kur sen. 
Her pe ker man på bib lio te kets rol le som 

in for ma sjons for mid ler og at den må 
opp rett hol des gjen nom kri sen. Også det 
er alle do ku men te ne opp tatt av. Tje nes-
te dis kur sen. Her pe ker man på be tyd-
nin gen av i størst mu lig grad å opp rett-
hol de bred den i til bu det. Også det er 
vik tig for alle for en in ge ne. Digital 
mig ra sjon – alt så over fø re tje nes ter fra 
fy sis ke og di gi ta le platt for mer til di gi ta le 
platt for mer. Det er tatt opp i fire av de 
seks po li tikk do ku men te ne. Den 
ame ri kans ke og sør-af ri kans ke bib lio tek-
or ga ni sa sjo nen har ikke tatt opp det te 
te ma et. Spørs mål knyt tet til ar beids-
plass or ga ni se ring – åp ning ver sus 
steng ning, sik ker het mv. Det te er også 
tatt opp i alle de seks po li tikk do ku men-
te ne og en opp slut ning om ned steng-
ning do mi ne rer. Kon teks tu elt mang fold-
dis kur sen. De kon kre te til ta ke ne må ta 
hen syn til lo ka le va ria sjo ner. Det er 
ri me lig nok alle de fem na sjo na le 
bib lio tek or ga ni sa sjo ne ne opp tatt av, 
mens det – også ri me lig nok kan skje – 
ikke er en del av IFLAs po li tikk do ku-
ment. Smittevernstiltak. Det inn går i 
alle po li tikk do ku men te ne unn tatt IFLAs 
og den irs ke bib lio tek for en in gens. 

Be kjem pe fals ke ny he ter. Den ame ri-
kans ke, bri tis ke og sør-af ri kans ke 
bib lio tek for en in gen er opp tatt av det 
te ma et. De to siste te ma ene er part ner-
skap med det of fent li ge hel se ve se net 
(IFLA og den ame ri kans ke og irs ke 
bib lio tek for en in gen) og part ner skap 
med pri va te virk som he ter, in klu dert 
for lag.

Det er egent lig på fal len de lite po li tikk 
og sam funns rol le i de po li tikk do ku men-
te ne som er ana ly sert i den ne ar tik ke len 
og på fal len de mye tek nikk. Man er 
opp tatt av in for ma sjon og in for ma sjons-
for mid ling, ikke sam ta le og kunn skap, 
og man er opp tatt av å be kjem pe fals ke 
ny he ter – utvil somt vik tig – men ikke av 
hva man kan gjø re for å opp rett hol de en 
va ri ert of fent lig het gjen nom kri sen. 

For – som også me die kom men ta to-
ren Anki Gerhardsen har på pekt. 
Of fent lig he ten kan bli of fer når vi ikke 
len ger ser for skjell på en jour na list i 
NRK og en in for ma sjons med ar bei der i 
Hel se di rek to ra tet. Her har bib lio te ke ne 
en opp ga ve.

Illustrasjonsfoto: Colourbox .
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Bærekraftsbiblioteket skal gi 
godt grunnlag for små og store 
barn til å reflektere over og 
diskutere FNs 17 bærekraftsmål. 
Samtidig skal bøkene gi barna 
gode leseopplevelser.

KJETIL S. GRØNNESTAD 
Frilansjournalist

– Må let med Bæ re krafts bib lio te ket er at 
barn skal re flek te re over bæ re kraft ut fra 
de res egen les ning, tan ker og re flek sjo-
ner. Sam ti dig skal de få lese ny og god 
lit te ra tur, sier Ing,eborg Sivertsen 
Land fald, for mid lings kon su lent ved 
Norsk bar ne bok in sti tutt som holdt 
di gi talt fore drag om Bæ re krafts bib lio te-
ket un der Nor disk Bar ne bok kon fe ran se 
(NBBK) 2021.

Sek re ta ri a tet for Bæ re krafts bib lio te-
ket lig ger hos Norsk bar ne bok in sti tutt, 
men en lang rek ke bar ne lit te ræ re ak tø rer 
står bak bok sam lin gen.

Nyt tig for bib lio te ke ne 
Den norsk språk li ge sam lin gen på 84 
tit ler dek ker hvert av FNs 17 bæ re krafts-
mål. Bok sam lin ge ne, som ble opp ret tet 
høs ten 2020, er ut ar bei det for å bru kes i 
le se sirk ler for barn i al de ren 6-12 år. Det 
er en gra tis res surs som kan bru kes av 
både bib lio tek, sko ler og and re som vil 
for mid le lit te ra tur med bæ re kraft som 
un der lig gen de tema.

Tit le ne er valgt ut for å være så 
re pre sen ta ti ve som mu lig. De skal være 
skre vet på norsk, men skal også re pre-
sen te re sa misk lit te ra tur og uli ke 
kul tu rer rundt om i ver den. Både 
skjønn lit te ra tur og fag lit te ra tur er 
re pre sen tert. Det er også tatt høy de for 
bar nas uli ke nivå av mo den het og 
le se ev ner. Det er stor for skjell på ele ver i 
1. og 7. klas se. Far ge ko der vi ser hvem de 
uli ke tit le ne pas ser best for. Fle re 
bib lio tek og sko ler rundt om i lan det 
har tatt Bæ re krafts bib lio te ket i bruk.

Boksamling belyser FNs bærekraftsmål

bok de øns ker å lese. Det føl ger også 
med en nett si de be reg net på voks ne. 
Her lig ger det for slag til spørs mål og 
ak ti vi te ter re la tert til bø ke ne og det 
ak tu el le bæ re krafts må let.

– Slik kan bar na få en lit te rær 
inn gang gjen nom le se sirk ler og lit te ræ re 
sam ta ler, før de for dy per seg i ak ti vi te ter 
som gjør det enk le re å for stå bæ re krafts-
må le ne ut fra bar nas egne tan ker og 
re flek sjo ner, sier Land fald.

Opp ga ve ne kan for eks em pel være 
at bar na skri ver en krea tiv tekst rundt 
te ma et de har lest og snak ket om, el ler 
at de byg ger en mo dell for en mil jø-
venn lig drøm me by. Le se sirk le ne er ikke 
av hen gig av at bar na le ser sam me bok. 
Det er nok at de le ser bø ker fra sam me 
bok lis te.

– Vi har fått vel dig god re spons fra 
bru ker ne. De er spe si elt for nøyd med 
bok lis te ne våre, sier Land fald.

Hvert tema har ei va ri ert bok lis te 
med fem el ler fle re tit ler. Trøn de lag 
fyl kes bib lio tek er en av Bæ re krafts bib-
lio te kets bru ke re. De har al le re de en stor 
og po pu lær lesesettsamling som er mye 
brukt av trøn der sko le ne.

– Vi øns ket å gjø re Bæ re krafts bib lio-
te ket kjent og til gjen ge lig, og så det som 
en na tur lig for len gel se av lesesettje-
nesten vår, sier Ma lin Kvam, råd gi ver 
ved Trøn de lag fyl kes bib lio tek.

Har for slag til spørs mål  
og ak ti vi te ter
Tit le ne i de 17 bæ re krafts må le nes 
bok lis ter pre sen te res på et lett fat te lig 
språk slik at bar na selv kan vel ge hvil ken 

Bærekraft. Under Vrimmelfestivalen i Namdalen presenterte Malin Kvam fra 
Trøndelag fylkesbibliotek bøker som hører under bærekraftsmål 15 «Liv på land.». 
Foto: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek

BIBLIOTEK  I  BOKSAMLING BELYSER FNS BÆREKRAFTSMÅL

24  I  BOK OG BIBLIOTEK 2–2021



Boksamling belyser FNs bærekraftsmål

Noen be søk ble gjen nom ført, 
and re måt te ut set tes
Ko ro na pan de mi en, som for vand let 
NBBK fra en myld ren de fes ti val for 
nor dis ke bar ne bok in ter es ser te, til en 
kon fe ran se for mid let via You Tube, har 
også lagt be grens nin ger på hvor dan 
Trøn de lag fyl kes bib lio tek kun ne ta 
Bæ re krafts bib lio te ket i bruk. En bok buss-
tur né måt te av ly ses. Til er stat ning for 
be søket fra bib lio te ka re ne fikk klas se ne 
til sendt for mid lings vi deo er sam men med 
bok kas se ne, bok mer ke ne og pla ka te ne.

Et for mid lings opp legg, som fyl kes-
bib lio te ket fikk støt te fra Fritt Ord til å 
gjen nom fø re, der bæ re krafts mål nr 1, 
«Ut ryd de fat tig dom», skul le re sul te re i 
bar ne bok bad og hel dags lit te ra tur fes ti-
va ler i et av Trøndelags fol ke bib lio tek, er 
ut satt til høs ten 2021.

Men ko ro na en øde la ikke alt. 
Un der kunst- og kul tur fes ti va len 
Vrimmelfestivalen i Nam da len be søk te 
Trøn de lag fyl kes kom mu nes bok buss tre 
barne- og ung doms sko ler i Ytre 
Nam da len.

– For bar ne sko len ar ran ger te vi 
bok prat om bø ke ne som går på 
bæ re krafts mål 15, «Li vet på land». For 
ung doms sko len had de vi et opp legg 
med for fat ter Anne-Gre the Lei ne 
Bi en tie, for fat ter av boka «En skik ke-
lig flink li ten rein gje ter,» sier Ma lin 
Kvam.

Sam lin gen re vi de res hvert år
Den trøn ders ke bok bus sen skal bru kes til å 
pro mo te re Bæ re krafts bib lio te ket gjen nom 
or di nær kjø ring, ut stil lin ger og ar ran ge-
ment. Over sikt over de 21 tit le ne Trøn de lag 
fyl kes bib lio tek har kjøpt inn, lig ger søk bart 
un der sø ke or det «Bæ re krafts bib lio te ket» på 
fyl kes bib lio te kets nett si de.

Un der Bæ re krafts bib lio te ket sen tralt 
hos Norsk bar ne bok in sti tutt er noen av 
de 84 tit le ne brukt til fle re av bæ re-
krafts må le ne. Sam lin gen skal re vi de res 
hvert år fram over, slik at det vil kom me 
fle re bø ker til.

Bokliste. Boka til forfatter Anne-Grethe Leine Bientie, «En skikkelig flink liten reingjeter», er med 
i boklista til bærekraftsmål 15, «Liv på land» . Forfatteren var med Trøndelag fylkesbibliotek til 
Vrimmelfestivalen i Namdalen . Foto: Kristian Nilsen, Trøndelag fylkesbibliotek

Refleksjon. – Bøkene i Bærekraftsbiblioteket har 
et litterært innhold som kan lede til refleksjon 
over bærekraftstematikken hos barna, sier 
Ingeborg Sivertsen Landfald, formidlingskonsulent 
ved Norsk barnebokinstitutt . Foto: Hanna Aanerud

BÆREKRAFTSBIBLIOTEKET:
• Den Norske Forleggerforening, Norsk 

Bibliotekforening, IBBY Norge, Norsk 
Forfattersentrum, Norsk Oversetterfore-
ning, Norsk Faglitterær Forfatter- og 
Oversetterforening, Norsk Litteraturfes-
tival, Norske Barne- og Ungdomsbok-
forfattere, Leser søker bok, Foreningen 
!les, Bokklubbene, forskningsmiljøet 
NaChiLitCul ved Høgskulen på 
Vestlandet, Lillehammer UNESCO 
litteraturby, FN-sambandet og Norsk 
barnebokinstitutt.
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Ved å formidle bøker med  
humor kan flere ungdommer, 
ikke minst gutter, fristes til 
å finne fram boka igjen.

KJETIL S. GRØNNESTAD 
Frilansjournalist

Ungdom leser mindre enn før. Kan 
for mye problemorientert 
litteratur være én av grunnene til 

det? Mens humor i barnebøker er beint 
fram, bæsj og promp er festlig for en 
femåring, blir dette mer komplisert når 
barnet går over i tenårene. En femtenår-
ing vil synes barnslig humor er pinlig, 
og en voksen som leker kul med capsen 
bak-fram, tråkker like skeivt. Problem-
stillingen ble diskutert digitalt under 
Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) 
2021.

Ungdom leser mindre
Flere leseundersøkelser antyder at 
ungdom leser mindre enn før. PISA 
2018 konkluderte med at gutter leser 
signifikant dårligere enn jenter. Og flere 
oppga at de ikke leste på fritida, 
samtidig som de brukte mer tid til å lese 
på en skjerm enn før. Leseundersøkelsen 
til Forleggerforeningen og Bokhandler-
foreningen for 2020, viser en nedadgå-
ende trend i lesing for aldersgruppen 
16-24 år. Digitale medier, ikke minst 
ulike SOME-plattformer, er blitt en stor 
konkurrent til skjønnlitteraturen.

Ungdom er like forskjellige som 
voksne. Det finnes ikke én bok, eller én 
genre som kan rive ungdommene bort 
fra TikTok og tilbake til romanen enten 
boka leses på papir, eller Allbok/
BookBites. 

Lokk ungdommen  med latter

Leselyst. Ekteparet Trude Hoel (leseforsker) og Terje Thorkildsen (forfatter) legger begge vekt på 
humor som viktig for å få ungdom til å lese . – Det er meningsfullt å skrive ungdomslitteratur fordi  
jeg vekker til live leselyst hos ungdom som ikke har oppdaget at de liker å lese, sier Thorkildsen .  
Foto: Andrea Rocha/NBBK
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Lokk ungdommen  med latter
– Ungdom er en sammensatt 

gruppe, derfor må litteraturtilfanget 
også være sammensatt. Når mange 
gutter sier at de har lyst til å lese bøker 
som får dem til å le, er det viktig å 
kunne tilby dem slike bøker, sier Trude 
Hoel, førsteamanuensis ved Lesesenteret 
på Universitetet i Stavanger.

Komedien har samme kvalitet 
som tragedien
Forfatter Terje Torkildsen, som også er 
standup-komiker, fortalte om motstan-
den han fikk da han prøvde å bake 
komikk inn i bøkene i Dystopia-serien 
sin. Flere ganger måtte han kjempe for å 
beholde komiske passasjer han trodde 
leserne ville like.

– Vi som litterært etablissement må 
snakke opp humoren. Mange ser på det 
som det motsatte av kvalitet. Innkjøps-
ordningen fungerer godt, men forlagene 
frykter at bøkene nulles. Derfor er de 
reserverte på å ta sjanser på humor, sier 
han.

Men komedien er en like viktig 
genre som tragedien. Kanskje er den 
viktigere enn på mange år, når dagens 
ungdom møter både koronapandemi, 
klimakrise, og mange steder en demo-
kratikrise.

Som debattleder Heidi Marie 
Vestrheim kommenterte: – Vi trenger 
humor mer enn noen sinne. Vi kan 
knapt se et tv-program uten at det følges 
med «Trenger du noen å snakke med?».

Torkildsens forfatterkollega, Anne 
Gunn Halvorsen, som sammen med 
Randi Fuglehaug står bak bokserien 
«Halve kongeriket», baker også humor 
inn i sine bøker.

– Leseren vil gjerne se at karakteren i 
boka faller, at karakteren sparker foten 
på seg selv. Ungdom er usikre. De 
utsettes for perfeksjon på internett. De 
jobber med å finne ut av hvem de er. Da 
er det bra å kunne vise i litteraturen at 
det går bra med karakteren til slutt, selv 
om det var ille underveis, sier hun.

Kutt ut «forjævlige 
skolebibliotek»
For å vite hva som fenger, anbefalte 
debattantene å spørre de man ønsker 
skal lese bøker. Altså ungdommene selv. 
De kan komme med svært så direkte 
tilbakemeldinger. Ikke minst på hva som 
skal få dem til å få lyst til å begynne å 
lese. En gutt ga klar melding om at 
skolen måtte slutte å ha et så «forjævlig 
skolebibliotek». Det overrasker neppe 
noen. Skal ungdommen bruke (skole)
biblioteket må de inviteres inn i trivelige 
rom de ønsker å bli værende i. Men 
rommet er ikke alt. Bibliotekarens, ikke 
minst skolebibliotekarens rolle, er også 
sentral.

– Skolebibliotekaren har en viktig 
rolle i å finne den rette boka. Samlingen 
må ha bøker som ungdom ønsker å lese. 
Det skal ikke mange bomlesinger til, før 
de slutter å lese, sier Hoel.

Vær ambassadør  
for den gode litteraturen
At humor er viktig, får leseforskeren 
stadig høre.

– Leselyst er grunnleggende for å bli 
en glad og god leser. Men vi må skille 
mellom oss selv som lesere, og de som er 
målgruppe for ei bok. Vi må ikke bruke 
vår egen feinschmeckerfølelse. Gutter 
legger vekt på humor, action og bittelitt 
sex. Men humor er det viktigste kriteriet 
for guttene som skårer dårligst på lesing. 
Skal vi nå fram til guttene som ikke liker 
å lese, må vi bruke humor, understreker 
Hoel.

Halvorsen anbefaler at de som skal 
formidlere bøker til ungdom, må lese 
litteraturen selv. 

– Og så må man like det man 
anbefaler. Det smitter. Som ung, og som 
voksen, er man alltid på leit etter noe 
nytt og bra - det neste store, understre-
ker hun.

Også Torkildsen tror på god formid-
ling. Han trekker fram andre ungdom-
mer som gode leseambassadører.

– Bruk gjerne ungdom som er litt 
eldre enn målgruppa, som litteraturfor-
midlere. Ungdom hører ofte på litt eldre 
ungdom, sier han.

Torkildsen tror også på lydbøkene 
som en god vei inn i litteraturens verden 
for de dårligste leserne. Å ha utbytte av 
en roman, fordrer at man har en viss 
lesehastighet. Lydbøker kan hjelpe de 
som enten har lesevansker, eller av andre 
grunner ikke liker å lese selv.

– Det kan også kommuniseres bedre 
ut, spesielt til gutter som er opptatt av 
bedre karakterer, at du blir bedre til å 
skrive dersom du leser gode bøker. Det 
gir bedre karakterer. Dermed blir lesing 
matnyttig, sier han.

Skummelt. – Det er skummelt å skrive for 
ungdom . Det er så fjernt fra våre voksne liv . Men 
ungdom setter stor pris på en underholdende 
bok, sier forfatter Anne Gunn Halvorsen .  
Foto: Agnete Brun/Aschehoug
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For første gang er åpen tilgang 
større enn abonnementsbasert 
tilgang, sa Kenneth Ruud på den 

digitale Bibsys-konferansen i mars. 
Ruud er prorektor ved Universitetet i 
Tromsø og har viktige verv i både 
Universitets- og høgskolerådet og i 
Norges Forskningsråd. 

Ruud takket de mange biblioteka-
rene som gjennom år har sloss for åpen 
tilgang. Ruuds kilde for at åpen tilgang 
er størst, var typisk nok en Twitter-mel-
ding fra Samuel Moore, som er en 
informasjonsteori-forsker som har 
spesialisert seg på vitenskapelig publise-
ring (Bio - Samuel Moore) . 

Slik jeg leser dataene Ruud refererte 
til, dreier det seg om at det nå kommer 
flere  åpne publikasjoner enn abonne-
mentspublikasjoner – det dreier seg ikke 
nødvendigvis om lesning. Der kan det 
være at OA har vært større over lengre 
tid. Det interessante er imidlertid at 
begge deler har hatt en kraftig økning. 
Mens det i 2000 var litt under 2 millio-
ner publikasjoner i lukkete kanaler og 
under 500.000 i åpne, har de to i 2020 
passert hverandre med ca 3 millioner 
publikasjoner i hver kanal. Altså en 
seksdobling av åpne publikasjoner, men 
også og en 50 % økning i lukkede 
publikasjoner. Og samlet over en dobling 
i antall publikasjoner på 10 år. 

Kan ikke huske sist jeg var på 
biblioteket for å få en bok
Jeg kan ikke huske sist jeg var på 
biblioteket for å finne litteratur, sa 

Ruud. Som forsker er Ruud opptatt av 
forskningsbiblioteket, men han mente 
samtidig at det fysiske biblioteket er 
viktig for studentene. Ikke bare som 
arbeidsplasser for dem, men som 
læringsarenaer der man kombinerer 
studentenes nye måter å jobbe, med 
tilgang til kunnskap – og tilgang til 
kompetanse. Hvis vi gjør dette til et 
attraktivt tilbud, vil ansatte også legge 
deler av arbeidet sitt til de fysiske 
biblioteklokalene, mente Ruud. 

Økningen i antall publikasjoner sier 
noe om veksten i kunnskapsproduksjon 
og publisering, som synliggjør behovet 
for organisering av kunnskapen og 
kuratering og formidling av kunnskaps-
kildene. 

Publikasjoner vokser, 
forskningsdata eksploderer
Veksten er enda større når det gjelder 
forskningsdata. Data kan bli den nye 
tidsskriftsartikkelen, mente Ruud – og 
viste hvordan man gjennom tilgang til 
forskningsdataene kan få interaktive 
artikler. I framtida er kanskje ikke 
artikkelen det viktigste å få tilgang til, 
men forskningsdataene. 

Ruud viste en graf som anslo at vi 
kan få en vekst i datamengden opp mot 
175 zetabyte i 2025, fra et nesten 
usynlig startpunkt i 2020. Zetabyte er 
en trilliard byte, et 1-tall med 23 nuller 
bak. Bare for kort tid siden målte man 
datamengder i exabyte – en trillion byte 
– 1-tall med 18 nuller bak. I 1999 
regnet man med at summen av all 

menneskeskapt media, - dvs audio, 
video, tekst - i verden utgjorde 12 
exabyte. Men allerede i 2020 var 
produksjonen oppe i 5 nye exabyte. Det 
sies at summen av alle ord som 
menneskeheten gjennom denne klodens 
eksistens har uttalt, utgjør 5 exabyte. 
Her kan man altså bli svimmel. Det er 
ikke så urimelig å etterlyse en bibliote-
kar som kan bidra til å holde orden på 
dette. Da hjelper det ikke med katalog-
kort, men nye automatiserte verktøy. 
Ruud viste  til gründerbedriften 
Keenious i Tromsø, som arbeider med å 
utvikle intelligente søkemaskiner som 
kan finne meningsfylt innhold i store 
mengder data. Det kan skje også uten at 
du behøver å spørre, f eks basert på din 
egen tekst. Keenious jobber sammen 
med dyktige referanse-bibliotekarer på 
UH-institusjonene som hjelper grün-
derne med å utvikle tjenesten. Det vil 
komme mange nye slike verktøy, og 
funksjonaliteten vil bli innebygd i 
eksisterende systemer.

Ruud mente at man trenger bibliote-
kene til  kuratering, visualisering av 
data, bibliometri – og til plattformer for  
publisering av vitenskapelige artikler. 
Universitetsbiblioteket i Tromsø har tatt 
ansvar for lagring av forskningsdata og 
drifter Dataverse, som de fleste norske 
universiteter og høgskoler i dag benytter 
til datalagring. 

Stemmestyring vokser
Vi har en tendens til å overvurdere hva 
som skjer de neste to årene og undervur-

Noen må holde orden 
på den økende datamengden

Lars Egeland 
er direktør for Universitetsbiblioteket,  
OsloMet og skriver på egne vegne  
i Bok og Bibliotek.
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dere hva som skjer de neste ti – det er et 
sitat av Bill Gates som Tarjei Vassbotn 
tok i bruk i sin presentasjon om kunstig 
intelligens på Bibsys-møtet. Vassbotn 
jobber nå i Google, men har bakgrunn 
fra bl.a. selskapet Disruptive Technology 
og Nofence som lager digitale gjerder 
for husdyr. Han er også en av de første 
som var med i S-OL og Kvasir, om noen 
ennå husker de selskapene.  Nå snakket 
han om «Internet of Things» og AI – 
kunstig intelligens. 

I hvert fall i et par år har selskaper 
som Google og Amazon tenkt at 
stemmestyring er teknologi som vil 
utvikle seg. Sjøl har jeg Amazons 
assistent Alexa, som jeg bruker til å 
fortelle meg når maten er klar, fortelle 
meg nyheter, spille musikk – men også 
til å slå av lysene når vi legger oss. Det 
illustrerer Gates sitt utsagn. Til nå har 
Alexa ikke vært så nyttig, men det er 
selvsagt bare begynnelsen. 

Assistenten kan også holde orden på 
bilen, kalenderen, været – og da 
kombinere viten fra ulike kilder slik som 
at du får beskjed om at du i dag må reise 
tidligere på jobb fordi det er kø (trafikk-
info), dårlig vær osv. Neste skritt er å 
utføre tjenester som å bestille varer, mat, 
taxi, frisør. Litt komisk vil det bli når 
din stemmestyrte assistent ringer for å 
bestille frisør-time og da får snakke med 
en annen stemmestyrt assistent. 

Vassbotn anbefalte bibliotekarer som 
vil vite mer om AI i forhold til oppgaver 
som kan være relevante for oss, å se 
videoer om GPT3 på YouTube. Jeg 
trodde han sa GDP3, men det hadde 
ingen betydning, YouTube fant emnet 
for meg, det var nok med en rett 
bokstav. Sannsynligvis skyldtes det enkel 
AI-teknologi. 

GPT-3 ble lansert i 2019, utviklet av 
OpenAI som eies av Elon Musk. 
Videoene jeg har sett viser hvordan du 
kan designe din egen webside bare ved å 
gi beskjed om hvilken tekst og elemen-
ter du vil ha på nettsida. Men bearbei-
ding av tekst er  enda mer interessant.  
Du skriver: «The landlord did not 

maintain the property». GPT3 skriver 
den juridiske versjonen av utsagnet: 
“The defendants have permitted the real 
property to fall into disrepair and have 
failed to comply with state and  local 
health safety codes and regulations.” Du 
kan selvsagt velge ulike typer vinkling på 
teksten du vil ha skrevet. Basert på 
kunnskap trukket ut av alle Shakespea-
res bøker, kan du selvsagt også be om å 
få se hvordan din tekst ville vært om 
Shakespeare skulle ha skrevet den. Dette 
kan også brukes den andre veien: En 
beskrivelse fra advokat eller lege overfø-
res til enkelt, forståelig språk. Ønsker du 
et sammendrag av en bok, konstrueres 
det av GTP3 ut fra den opprinnelige 
teksten. 

Det er vanskelig å spørre Shakes-
peare om han er fornøyd med de nye 
tekstene som konstrueres i hans uttrykk. 
Men GPT3 har spurt en rekke fagfolk 
og nålevende vitenskapsfolk om de er 
fornøyd. Det er de etter sigende. Ofte er 
svaret mer presist enn de selv kunne ha 
formulert det. 

Dette har selvsagt mange mulige 
implikasjoner. Det kan være dårlig nytt 
for jurister hvis vi kan få generert 
automatiske tekster som endatil er mer 
juridisk presise enn juristene kan 
formulere det. Det har selvfølgelig også 
framtidig betydning for bibliotekaryr-
ket. Innføringen av internett-søkemaski-
ner har ikke overflødiggjort gode søk fra 
bibliotekarer, men avansert AI-teknologi 
vil kunne utkonkurrere bibliotekaren. 
Men det betyr sannsynligvis bare en 
forskyving av oppgaver for bibliotek-
spersonalet: I stedet for «manuelle» søk 
vil bibliotekarene jobbe med tilpasning 
og systemarbeid knytta til søke-
systemene, og ikke minst vil de jobbe 
med opplæring av folk til å ta systemene 
i bruk. 

Alt blir bra – det blir  
til og med bedre!
Vi har vært gjennom et års nedsteng-
ning som følge av pandemien. 
Bibsys-konferansen i fjor rakk akkurat å 

bli gjennomført før landet gikk i 
lock-down. I år var konferansen digital, 
men resultatet var en rekordoppslutning 
høyere enn noen annen tidligere 
Bibsys-konferanse. 

Alt vil ikke bare bli bra, det blir 
bedre – hevdet bibliotekdirektør Anna 
Løken ved Høgskolen i Innlandet i sitt 
innlegg på årets konferanse. Hun mente 
at digitaliseringsgevinstene som ble 
skapt under pandemien, vil vi ta med 
oss videre når vi nå øyner slutten etter 
den siste bratte bakken. 

Bibliotekdirektør Hanne Graver 
Møvig fortalte om den digitale satsinga 
som Universitetsbiblioteket ved UiO har 
fått midler til. Det viser at institusjons-
ledelsen skjønner betydningen av at 
biblioteket kan gjøre store mengder 
digitale data fra institusjonen tilgjenge-
lig. Jeg hadde også et innlegg der jeg 
framholdt at bibliotekene har lang histo-
rie, men en stor framtid foran seg ved at 
det er et økende behov for det som er 
kjerneideen bak bibliotekene – det å 
gjøre kunnskap tilgjengelig for bru-
kerne. At vi trenger økt åpenhet, deling 
og gjenbruk – som er sentrale verdier for 
bibliotekene.  Dette var også tema på 
konferansens første dag, da Emma Vestli 
snakket om hvordan fremtidens 
bibliotek kan være den utløsende 
brikken for UH-sektorens digitale 
transformasjon. 

Det to-delte biblioteket
Prorektor Kenneth Ruud snakket om 
forskningsbiblioteket. Viserektor for 
utdanning, Oddrun Samdal fra UiB, 
snakket om læringsbiblioteket. Vi ser 
tydeligere og tydeligere en todeling av 
forventningene til bibliotekene: For-
skerne trenger en rekke tjenester, men er 
ikke opptatt av det fysiske biblioteket. 
Studentene trenger biblioteket som 
læringsarena og arbeidsplass.

Presentasjonene fra konferansen blir 
lagt ut på nett og vil være tilgjengelige 
her: Den digitale BIBSYSkonferansen 
2021 | Unit
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somme spurde seg om korleis ein diskusjon som 
hovudsakleg gjekk på korleis ein skulle ha Harry Pot-
ter-arrangement på ein inkluderande måte, kunne bli ein 
diskusjon om sensur og boikott. Andre var rysta over at 
nokon kunne la J.K. Rowling sine standpunkt i ei politisk 
sak påverke formidlinga av Harry Potter-universet.  

For å vera veldig tydeleg: dersom ein forfattar sine politis-
ke standpunkt blir avgjerande for om hen er «godkjend» 
for formidling er vi på ville vegar. Vi kan ikkje vurdere 
god/dårleg litteratur med bakgrunn i kva forfattaren 
meiner om alt mogleg. Vi kan ofte lesa oss fram til kva 
forfattaren meiner gjennom det hen skriv i bøkene sine, 
men bibliotekaren kan ikkje bruke sine eigne politiske 
preferansar i vurderinga av om det er godt skrive. 

Dette var enklare før. Då var folkebiblioteket helst ei 
folkeboksamling, og ansvaret til biblioteksjefen var fyrst 
og fremst å gjera samlinga brei og innhaldsrik ut frå inn-
kjøpsbudsjettet ein hadde. Etter at lov om folkebibliotek 
vart revidert i 2014, er min påstand at mange kultursjefar, 
kommunalsjefar og kommunedirektørar ikkje tenkjer over 
at kommunen no sit med ansvar for ei eining/avdeling/
verksemd med eit sjølvstendig redaktøransvar utøvd av 
biblioteksjefen. Ved revisjonen i 2014 kom mellom anna 
denne formuleringa inn i lova:  
«Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt» 

Kva vil det seie å vera ein uavhengig møteplass og debat-
tarena? Då det kom inn i folkebiblioteklova var det etter 
framlegg frå mellom andre Norsk Bibliotekforening. Vi 
ønskte å styrkje folkebiblioteka som uavhengige arenaer 
som kan vera med og fylle målet i Grunnlova §100 om 
ytringsfridom. Departementet og Stortinget slutta seg til 
dette, og departementet skreiv til dømes «Det bør være 
klart at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter ved 
et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks pro-
grammering. Et folkebibliotek skal være et sted for alle 
kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, 
religion og sosial bakgrunn.» 

Bibliotekvesenet har to viktige dokument denne debat-
ten har aktualisert igjen. Vi har yrkesetiske retningslinjer 
vedteke av fagforeiningane og NBF i 2007. Dei gjeld alle 
bibliotektilsette i alle bibliotek. For folkebiblioteka har vi 
i tillegg «Biblioteksjefenes ansvarsområde». Til saman gir 
dei to dokumenta særs god rettleiing i korleis vi som bi-
bliotektilsette bør forhalde oss til kryssande interesser og 
eksternt press. Mi oppmoding er å gå gjennom desse do-
kumenta på eit personalmøte. Ein veit aldri i kva saman-
heng ein kan bli utfordra av både lånarar, leiarar og andre 
tilsette. Og ikkje minst pressa som i Harry Potter-saka. 

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr. 2 / 2021 – et bilag til Bok og Bibliotek

Medlemssider fra 

s. 1 Leder

s. 2–3 Bærekraft blir årets tema 

s. 4–6 Er biblioteket virkelig for alle?

s. 7 På leit etter nynorske pilotbibliotek

s. 8 Småsaker

Innhold

Det er meir enn  
Potter i potten
Folkebiblioteka fekk mykje omtale på nyåret. Etter 
at ein diskusjon om Harry Potter-arrangement vart 
løfta ut av ei Facebook-gruppe og over i det opne 
ordskiftet, fekk mange bibliotektilsette og bibliotek- 
eigarar ein vekkjar.

Foto: Norsk Bibliotekforening
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Bærekraft blir årets tema

I fjor var det skolebibliotekene som fikk fokuset. 1. september i år blir det 
FNs bærekraftmål. 

Bærekraft blir årets tema

Dette er bærekraftskartet fra 2017. NBF jobber nå med å oppdatere dette. 

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 3  

Nasjonal bibliotekdag 2021

Den sjuende Nasjonal bibliotekdag er under planleg-
ging, og vi planlegger som om de fleste er vaksinerte 
innen høsten og biblioteklivet går sin vante gang 
igjen. 

26. august 2015 gikk den første Nasjonal bibliotek-
dag av stabelen. Målet var å sette fokus på alle typer 
biblioteker og det har vært forskjellige temaer. I fjor 
besøkte NBF-leder Vidar Lund et skolebibliotek og i 
år går vi globalt:  

Bærekraftsbibliotek på nett
Norsk Bibliotekforening har sammen med en rekke 
andre aktører utarbeidet Bærekraftsbiblioteket på 
nett, en ressursside for grunnskolen der man blant 
annet finner boklister for alle de tolv målene og  tips 
til hvordan man kan lage lesesirkler. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for 
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. 18. - 20. juli vil statsmi-
nister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger 
opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New 
York.

FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 
2030 er i full gang, og bibliotekene er selvsagt en 
viktig aktør for å nå målene! 

I 2017 presenterte Norsk Bibliotekforening et kart 
med over 120 norske folkebibliotek på hvilke av de 17 
målene de arbeidet med. Fire år er gått og et nytt og 
oppdatert kart er på vei. Nytt på kartet er at denne 
gangen er alle målene inkludert, i 2017 var bare elleve 
av målene inkludert i spørreskjemaet som ble sendt 
ut. Men selv om ikke alle målene er like aktuelle i 
norsk sammenheng, er de ikke mindre viktig, og flere 
norske bibliotek arbeider med dem.

Nytt kart kommer
Organisasjonskonsulent Astrid Kristine Andreassen 
jobber med å hente inn nye opplysninger og oppdate-
re kartet: 

 – Foreløpig har responsen vært avventende, men 
tror vi vil se at flere bibliotek vil hive seg på når 
kartet er oppe og går. Samtidig er det gøy å se 
hvilke mål det jobbes med rundt om i landet, og at 
flere av målene som ikke var inkludert i det første 
kartet ser ut til å være mål bibliotekene faktisk 
jobber med, sier hun.  

 – Det er viktig at vi viser frem alt det betydningsfulle 
arbeidet som gjøres i norske bibliotek, og vi håper 
dere ønsker å markere årets Nasjonale bibliotek-
dag med oss på en bærekraftig måte.

Dette er Nasjonal bibliotekdag
Nasjonal bibliotekdag ble for første gang arrangert i 2015. Dagen skal 
synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne og folk flest. 
Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, og årets tema er skolebibliotek. 
Årets tema er kun et forslag,  har du allerede andre planer for å feire 
dagen, må du gjerne følge dem.

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

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

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

Fakta

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

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

Ta kontakt med oss på e-post: abg@norskbibliotekforening.no

Vi er på Instagram!
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Bærekraft blir årets tema

I fjor var det skolebibliotekene som fikk fokuset. 1. september i år blir det 
FNs bærekraftmål. 

Bærekraft blir årets tema
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Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 3  

Nasjonal bibliotekdag 2021

Den sjuende Nasjonal bibliotekdag er under planleg-
ging, og vi planlegger som om de fleste er vaksinerte 
innen høsten og biblioteklivet går sin vante gang 
igjen. 

26. august 2015 gikk den første Nasjonal bibliotek-
dag av stabelen. Målet var å sette fokus på alle typer 
biblioteker og det har vært forskjellige temaer. I fjor 
besøkte NBF-leder Vidar Lund et skolebibliotek og i 
år går vi globalt:  

Bærekraftsbibliotek på nett
Norsk Bibliotekforening har sammen med en rekke 
andre aktører utarbeidet Bærekraftsbiblioteket på 
nett, en ressursside for grunnskolen der man blant 
annet finner boklister for alle de tolv målene og  tips 
til hvordan man kan lage lesesirkler. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for 
å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030. 18. - 20. juli vil statsmi-
nister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger 
opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New 
York.

FNs arbeid med å gjøre verden mer bærekraftig innen 
2030 er i full gang, og bibliotekene er selvsagt en 
viktig aktør for å nå målene! 

I 2017 presenterte Norsk Bibliotekforening et kart 
med over 120 norske folkebibliotek på hvilke av de 17 
målene de arbeidet med. Fire år er gått og et nytt og 
oppdatert kart er på vei. Nytt på kartet er at denne 
gangen er alle målene inkludert, i 2017 var bare elleve 
av målene inkludert i spørreskjemaet som ble sendt 
ut. Men selv om ikke alle målene er like aktuelle i 
norsk sammenheng, er de ikke mindre viktig, og flere 
norske bibliotek arbeider med dem.

Nytt kart kommer
Organisasjonskonsulent Astrid Kristine Andreassen 
jobber med å hente inn nye opplysninger og oppdate-
re kartet: 

 – Foreløpig har responsen vært avventende, men 
tror vi vil se at flere bibliotek vil hive seg på når 
kartet er oppe og går. Samtidig er det gøy å se 
hvilke mål det jobbes med rundt om i landet, og at 
flere av målene som ikke var inkludert i det første 
kartet ser ut til å være mål bibliotekene faktisk 
jobber med, sier hun.  

 – Det er viktig at vi viser frem alt det betydningsfulle 
arbeidet som gjøres i norske bibliotek, og vi håper 
dere ønsker å markere årets Nasjonale bibliotek-
dag med oss på en bærekraftig måte.

Dette er Nasjonal bibliotekdag
Nasjonal bibliotekdag ble for første gang arrangert i 2015. Dagen skal 
synliggjøre bibliotekene ovenfor beslutningstagerne og folk flest. 
Nasjonal bibliotekdag kan ha et tema, og årets tema er skolebibliotek. 
Årets tema er kun et forslag,  har du allerede andre planer for å feire 
dagen, må du gjerne følge dem.

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

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

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

Fakta

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

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

Ta kontakt med oss på e-post: abg@norskbibliotekforening.no

Vi er på Instagram!



4 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Er biblioteket virkelig for alle?

Er biblioteket virkelig 
for alle?

Kira Del Mar (35) er bibliotekarstudent og skriver 
bacheloroppgaven om skeives holdninger til og  
erfaringer med folkebibliotek i Norge. Undersøkelsen 
har allerede fått inn nesten 600 svar fra skeive over 
hele landet.

Hva slags bakgrunn har du og hvorfor dette  
prosjektet?

Bakgrunnen min er noe eklektisk. Den akademis-
ke bakgrunnen min er i tidlig moderne vitenskaps-
historie, med en BA og MPhil fra henholdsvis USA 
og Storbritannia. I syv år var jeg barne- og ungdoms-
skolelærer i California, før jeg flyttet til Norge i 2015. 
Nå utdanner jeg meg på nytt i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap ved OsloMet. 

Fra aller første forelesning med Øyvind Frisvold 
i 2017, har jeg vært veldig interessert i bibliotekets 
samfunnsoppdrag, og prosjektet mitt springer ut av 
denne interessen. Biblioteket som “et sted for alle” er 
en tematikk jeg brenner for. I tillegg er jeg varasty-
remedlem i aktivitetsgruppen VisiBle—Synlighet for 
alle under bi+ paraplyen, og er selv bifil. Derfor er 
også prosjektet om skeives holdninger til og erfarin-
ger med folkebibliotek personlig for meg. 

 
«Er bibliotek for alle?», spør du i oppgaven – er det 
ut fra en tese om at det ikke er for riktig alle?

Formuleringen er ment som et blikkfang, og jeg 
bruker spørsmålet til å snu om på en påstand vi ofte 
hører, uten nødvendigvis å sette oss nok inn i hva det 
betyr eller hvordan det faktisk kan oppnås.

Jeg begynte å grave i temaet med tanke på skeive 
brukere i det tankevekkende valgemnet “Universell 
design” med Gerd Berget som emneansvarlig. Det jeg 
fant var at tidligere internasjonal forskning hoved-
sakelig viser at folkebibliotek kan være svært viktige 
arenaer for skeive, samtidig som de sjeldent tilfreds-
stiller skeive brukeres ønsker og særegne behov på 
lik linje med andre brukergrupper. Formålet med 
prosjektet er å undersøke om det samme stemmer 
i Norge. Jeg håper at jeg får mulighet til å svare at 
folkebibliotekene er for alle, men om jeg allerede var 
100 prosent sikker på at svaret blir et entydig ja, ville 
jeg nok ikke ha valgt dette prosjektet.

 
Hvorfor bare folkebibliotekene?

Først og fremst fordi det er lovfestet at folkebi-
bliotekene skal være til for ”alle som bor i landet” 
(Folkebiblioteklov §1) og det er der alle skeive – 
uansett alder, utdanning, bosted og andre identitets-
markører – skal kunne få tilgang til bibliotektjenester. 
I tillegg skal jeg ikke legge skjul på at folkebibliotek 
har betydd mye for meg personlig, både som voksen 
innvandrer med tanke på integrering ( jeg lærte meg 
norsk hovedsakelig ved å låne barnebøker og lydbø-
ker fra Deichman og har også deltatt på språkkafeer 
ved flere folkebibliotek), og som skeiv person med 
tanke på representasjon og tilgang til skeiv litteratur.

Det finnes også lignende internasjonal forskning 
om fag- og skolebibliotek og skeive brukere, og det 
er noe jeg kunne tenke meg å undersøke i fremtiden, 
men man må jo velge et sted å begynne. 
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Intervju med Kira Del Mar

Hva slags forskning viser du til når du skriver at 
bibliotekene «sjeldent tilfredsstiller skeives ønsker og 
behov på lik linje med andre brukeres»?

Noen av hovedtemaene som går igjen i forsknin-
gen er tilgang til litteratur der skeive og søkende kan 
se identitetene sine gjenspeilet positivt, oppstilling 
og utstilling av skeive materialer, sensur og selvsen-
sur av skeivt innhold, problematiske aspekter ved 
klassekoder og emneord som settes (eller ikke settes) 
på skeive materialer, personvern og diskresjon, det 
fysiske rommet og trygghet for skeive besøkende, 
og en problematisering av bibliotekets nøytralitet. 
I tillegg poengteres det ofte at kvaliteten i tilbud og 
tjenester til skeive brukere varierer veldig mellom de 
enkelte bibliotekene, og at det som regel er avhen-
gig av individuelle ildsjeler – ofte bibliotekarer som 
selv er skeive – heller enn å være innlemmet i for 
eksempel en samlingsutviklingsplan eller nedskrevne 
retningslinjer. 

 
Vi vet jo at folkebibliotek kan være mange forskjelli-
ge ting ut fra hvor du bor i Norge. Tror du at du vil 
finne store forskjeller? På by og land? Nord og sør?

Tidligere forskning, særlig fra USA, viser at det 
ofte er store forskjeller mellom by og bygd når det 
gjelder hvordan skeive brukere blir møtt av bibliote-
kansatte og hvor mye skeivt innhold man kan forven-
te å finne i samlingen. Det vil overraske meg litt om 
det samme ikke stemmer i Norge, men her gleder jeg 
meg til å se dataene, også fordi jeg ikke har personlig 
erfaring med hvordan det er å være skeiv på bygda.

 
Du er amerikansk? Hvordan er ståa i det USA du 
kjenner?

Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner så godt til 
folkebibliotek i USA, bortsett fra veldig gode minner 
fra ukentlige besøk i barndommen. Jeg brukte mest 
akademiske bibliotek og siden skolebibliotek de 12 
årene jeg var student og så lærer. Det har vært en stor 
glede å bli kjent med folkebibliotek igjen de siste fem 
årene her i Norge. 

 
Hva tenker du skal til for å være et akseptabelt bibli-
otek for skeive?

Mange kan nok lure på hva kjønnsidentitet eller 
seksuell legning og bibliotek i det hele tatt har med 
hverandre å gjøre. De siste årene har det vært en stor 
diskusjon om bibliotekens rolle som en flerkulturell 
arena som bidrar til integrering, og sånn skal det 
absolutt være. Jeg har derimot ikke sett en lignende 
diskusjon i Norge om hva biblioteksektoren har å 
tilby den skeive befolkningen. Vi kalles ofte for en 
usynlig minoritet, og mange av oss har sammensatte 
identiteter som kan føre til marginalisering på flere 
fronter. Med tanke på at skeives levekår er under 
landsgjennomsnittet på samtlige indikatorer ifølge 
SSBs levekårsundersøkelse (2020), så mener jeg at 
denne samtalen er aktuell.

 
Personlig tenker jeg at det viktigste er at biblio-

tekarer er bevisst på at brukere de møter kan være 
skeive eller søkende, og at dette er noe som ekspli-
sitt tas i betraktning i diskusjoner om for eksempel 
samlingsutvikling, arrangementer, det fysiske rommet 
mm. Er skeive materialer inkludert i utstillinger eller 
promotert på andre måter utenom Pride-måneden? 
(Vi er jo skeive de andre 11 månedene også.) Om en 
låner etterspør en god bok med en panfil, aseksuell, 
interkjønn eller ikke-binær hovedperson, vet man 
som bibliotekar hvor å begynne? Er det mulig for 
en transkjønnede bruker å endre kjønnet som står 
på lånekortet sitt uten å måtte tørre å henvende seg 
i skranken? Hvor vanskelig er det for en som lurer 
på om hen er skeiv å finne frem (i samlingen eller i 
katalogen) til skjønn- eller faglitteratur som kan være 
opplysende?

Jeg regner med at de aller fleste bibliotek allerede 
er akseptable for de aller fleste skeive, men kan det 
også være rom for forbedring? Det vil jeg tro.

Det jeg fant var at tidligere  
internasjonal forskning  

hovedsakelig viser at  
folkebibliotek kan være svært 

viktige arenaer for skeive

Vi kalles ofte for en usynlig 
minoritet, og mange av oss har 
sammensatte identiteter som 

kan føre til marginalisering på 
flere fronter
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Hvordan skal undersøkelsen gjøres? Hvem er re-
spondentene?

Undersøkelsen er snart ferdig, og har så langt 
mottatt svar fra 579 skeive respondenter, i tillegg til 
255 svar fra cis-heterofile brukere som utgjør et di-
rekte sammenligningsgrunnlag på et mindre utvalg av 
spørsmålene. Respondentene er fra alle regioner, alle 
aldersgrupper, og alle mulige kjønn og orienteringer. 
Jeg har også gjennomført intervjuer med åtte skeive 
bibliotekarer for å belyse andre aspekter ved temaet, 
og de samtalene har vært kjempehyggelige.  

Undersøkelsen er grundig og tar de fleste re-
spondenter ca. 20 minutter å fylle ut, så jeg er utrolig 
takknemlig for alles deltakelse og den positive re-
sponsen jeg har fått. Veilederen min, Jamie Johnston, 
fortjener også takk og ros for tiden hun har lagt inn i 
veiledning og for reflekterte spørsmål, nyttig kritikk 
og gode samtaler gjennom hele prosessen. 

 
Hva kjenner du til av lignende forskning i Norge?

Hovedgrunnen til at jeg valgte dette prosjektet er 
at jeg ikke kjenner til noe lignende forskning i Norge, 
bortsett fra én studentoppgave fra i fjor som tok for 
seg tilbud til skeive bibliotekbrukere i Viken med spe-
sielt fokus på ungdom. Det finnes litt mer fra Sverige, 
men igjen hovedsakelig studentoppgaver. Det er fullt 
mulig at jeg bare ikke har vært flink nok til å søke (til 
tross for opplæring i databasesøk med den meget 
dyktige Heidi Kristin Olsen), så tips om relevant 
forskning tas imot med takk. En Zotero-bibliografi 
med relevant internasjonal forskning er offentlig 
tilgjengelig på bit.ly/bibliotek_og_skeive.

Jeg håper å kunne publisere noe ut fra datama-
terialet når bacheloroppgaven er ferdig, og bidra 
til å rette fokus mot dette som et område der mer 
forskning mest sannsynlig trengs. Jeg undersøker 
også muligheter for å gjøre de kvantitative dataene 
åpent tilgjengelig for andre forskere og håper at flere 
kan ha interesse av å videreføre temaet og vinkle det 
på nye måter.

Er biblioteket virkelig for alle?

Kira Del Mar på Oslo Pride
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På leit etter nynorske pilotbibliotek

Gjennom den nye satsinga skal Nynorsk kultursen-
trum og biblioteka lære av kvarandre og styrkje kunn-
skapen om nynorskformidling i biblioteka. Nynorsk 
kultursentrum vonar at bibliotek i kommunar med 
nynorskelevar i Agder, Rogaland, Viken og Innlandet 
vil søkje om å bli eit av dei fem nynorske pilotbiblio-
teka i perioden 2021–2023. 

I desse områda ser barn og vaksne nynorskbruka-
rar oftare bokmål enn nynorsk. Nynorsk kultursen-
trum vil vere med på å styrkje den nynorske sjølvtilli-
ten i lag med lokale folkebibliotek og skulebibliotek. 

– Biblioteka kjenner lokalsamfunna. Vi kan ny-
norsk skriftkultur. Saman kan vi styrkje nynorsk, og 
på den måten sikre det språklege mangfaldet i landet 
vårt, seier avdelingsleiar Tone Slenes. 

– Eit av måla er at vi og pilotbiblioteka skal lære 

av kvarandre og saman skaffe oss kunnskap om 
nynorskformidling i biblioteka, slik at vi kan lære 
dette vidare til andre bibliotek og kulturaktørar, seier 
Sandsmark. 

Dei fem pilotbiblioteka får kvart år tilbod om 
tre arrangement, to utstillingar, føredrag og ei årleg 
formidlingssamling for bibliotekarar. Nynorsk kultur-
sentrum vil lage eit brukarpanel saman med bibliote-
ka for å få tilbakemeldingar og idear til utstillingar og 
arrangement. 

Nynorsk kultursentrum har fast verksemd i 
Aasentunet i Ørsta, på Haugesenteret i Ulvik og på 
Vinjesenteret i Vinje, driv fleire nettstader og reiser 
kvart år rundt i 50–100 kommunar med utstillingar, 
arrangement og turnear. 

Nynorsk kultursentrum lanserer satsinga nynorske pilotbibliotek for å gjere nynorsk 
synlegare sør og aust i Noreg. – Vi vil samarbeide med biblioteka om å formidle ny-
norsk kultur og litteratur, seier direktør Per Magnus Finnanger Sandsmark. 

På leit etter nynorske pilotbibliotek
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Småsaker

KUNST er Norges ledende og eldste kunstmagasin. 

Her presenteres de største norske kunstnerne, forklarer kunst på 
en folkelig måte, samtidig som det er et magasin i tiden. KUNST 
vil gjøre kunst tilgjengelig for folk flest, innpakket i et eksklusivt 
design.

I magasinet gis kunstnerintervjuer med norske og internasjonale 
kunstnere, og intervjuer med sentrale aktør i kunstmarkedet. 
KUNST presenterer egne designsider, kunsthistorie, samtid-
skunst, museer, kunstprosjekter, kunstanmelderseer, kunstbo-
komtaler. design- og arkitekturhistorie. 

Visjonen er å senke terskelen for å oppleve kunst, og være et 
mellomledd mellom kunsten og publikum.

KUNST retter seg mot de som vil investere i eller kjøpe kunst, 
og til de som kun vil lære og lese om kunst. KUNST vil gi påfyll i 
hverdagen, engasjere og inspirere den kunstinteresserte.

KUNST kommer ut 4 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 tidsskrifth-
verdag!

Telefon: 23 24 34 30

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Magasinet 
KUNST

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Sverige: Fant store forskjeller

Svensk Bibliotekforening har gjort en undersøkelse og funnet 
er ikke veldig overraskende: Det er avdekket store forskjeller 
mellom landets biblioteker under pandemien, både i hva 
slags tilbud de gir til befolkningen og hvordan ansatte har 
opplevd nedstengningen som har vært langt mer omfattende 
i Sverige. Undersøklesen viser også at bibliotekene har op-
plevd varierende støtte fra ledelsen i kommunene. Bibliotek-
foreningen mener undersøkelsen er nok et argument for å få 
bibliotektjenester definert som «samfunnskritisk virksomhet».  
 

 

Norge: Stormøtet til Oslo

Det 77. Bibliotekmøte blir i Oslo og både NBF-leder Vidar Lund 
og lokallagsleder Helene Voldner (bildet) gleder seg stort. 
Deichman Bjørvika blir et sentralt sted for møtet, som arran-
geres 23.- 25. mars 2022. I fjor skulle møtet gått av stabelen i 
Haugesund, men ble som kjent avlyst på grunn av smittesitu-
asjonen.  Bibliotekmøtet har vært arrangert helt siden 1908.  

 

Danmark: Mer enn utlån

Når det snakkes om folkebibliotek, må vi snakke om mer enn 
utlånstall og besøkstall – vi må snakke om hva borgeren fikk 
ut av sitt besøk i biblioteket. Dette mener Seismonaut, som 
har laget en undersøkelse på vegne av Roskilde Centralbib-
liotek. Fire områder peker seg ut som en kvalitet for brukerne 
og disse er sammenfattet under fire begreper: Frirom, pers-
pektiv, kreativitet og fellesskap. 

89 prosent av bibliotekets brukere har benyttet seg av sam-
lingen, mens 34 prosent benyttet  fysiske fasiliteter. En av fem 
har brrukt veiledningen  og 19 prosent av de spurte har deltatt 
i arrangement i biblioteket. Det er kulturoginformation.dk 
som omtaler rapporten. 
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Utlån av elsykler
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– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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QURIA®
– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK

Quria® er den første skybaserte digitale plattformen for biblio tek
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og reduserer antall systemer de ansatte må ha tilgang til. Med 

Quria® har man full oversikt over hva som skjer på biblioteket, 

noe som gir et bedre servicetilbud til de besøkende.

Les mer på www.axiell.no

Vi hilser 
Orkland, Heim 

og Kvam bibliotek 
velkommen til 
Quria-familien

Axiell_Quria_Norge_uppdate_210x237mm_210119.indd   1Axiell_Quria_Norge_uppdate_210x237mm_210119.indd   1
2021-01-19   11:422021-01-19   11:42

Syverksted

Scan QR-koden og kom 
direkte til tilbudet

LES OG LYTT
PÅ

BOKMAGI 
Polylino er en digital boktjeneste for barn i barnehage. Bibliotek kan brukeappen 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! 
Ta gjerne kontakt med vår kunderådgiver, Tommy Berge, for å høre mer:tommy.berge@polylino.no  // tlf: 408 08 603

TEST
 GRATIS

BØKER PÅ OVER

40 SPRÅK

bokogbib_200306.indd   1

06.03.2020   08:27:14

BOK OG BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK           NR. 2–2020

        Nr. 2–2020

Endelig nytt hovedbibliotek

På lånte truger

Bibliotek uten Atekst?
ABM-us vekst og fall

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

BOK OG BIBLIOTEKBOK OG BIBLIOTEK           NR. 4–2020

        Nr. 4–2020

Nyskapende

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 1  

Ansvarlig for bilaget: 

Vidar Lund

Kontaktperson for bilaget: 

Vidar Kvalshaug

vk@norskbibliotekforening.no

tlf : 23 24 34 38

Grafisk design: 

Freiland Oslo  

oslo@roommeetsfreiland.com

Generelle henvendelser til 

Norsk Bibliotekforening:

nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

Twitter: 

@forbibliotek

lnstagram: 

@norskbibforening

Facebook: 

@norskbibliotekforening

Nettsider:  

www.norskbibliotekforening.no

norsk bibliotekforening oppfordrar alle bibliotek 

og alle bibliotekvener og -brukarar til å vera med og feire 

biblioteka som følgjer oss frå vi startar i 1. klasse og heilt 

til vi går ut av universitetet. Mange stader går skulebi-

blioteka for lut og kaldt vatn, mens somme stader er det 

heldigvis både skule- og kommuneleiing som skjønar kor 

nyttig og bra skulebiblioteket er. Det er desse døma vi vil 

løfte fram, og syne kor viktige skulebiblioteka er for både 

å oppnå læringsmåla og for å gje ungane danning.

Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til 

nesten alle bibliotek i Noreg i 2020 utan å nemne co-

vid-19 og alt det der. I skrivande stund verkar det som at 

samfunnet leitar etter eit balansepunkt. Korleis kan vi 

utsetje oss for så lite smitte som mogleg, samstundes som 

samfunnet ikkje stoppar heilt opp igjen? Då bibliotek-No-

reg stengde ned, heilt utan sentrale påbod, snudde både 

Nasjonalbiblioteket og folke- og fagbiblioteka seg kjapt 

rundt. Korleis kan vi gje eit bibliotektilbod sjølv om dei 

fysiske dørene er stengde?

Vi har sett mange kreative løysingar på alle nivå, noko 

alle i bibliotek-Noreg kan vera stolte av. Vi har hatt be-

still-og-hent-bibliotek/takeaway-bibliotek og enorm auke 

i ressursane til e-bøker og e-lydbøker, Nasjonalbiblioteket 

forhandla fram mellombelse avtalar med forfattarar og 

forleggjarar for visning på nb.no og mange bibliotek har 

satsa både på rettleiing og anna formidling og arrange-

ment på nett.

Alt dette skal vi bruke Nasjonal bibliotekdag for å 

feire at vi har fått til. Men: vi skal òg bruke han til å hugse 

at det er ikkje pause frå politikken. No er det grunn til 

å frykte for at statusen til skulebiblioteka blir svekka i 

den nye opplæringslova. Marker bibliotekdagen over alt 

den 1. september, og bidra til å setje bibliotekpolitikk på 

dagsorden.

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr. 4 / 2020 

– et bilag til Bok og Bibliotek
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Innhold

Skulebiblioteket  

– der alt startar

1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil 

vi særleg rett merksemda vår mot skulebiblioteka.

Foto: Norsk Bibliotekforening

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

Ordskiftet om bibliotek  

og ytringsfridom går vidare

Å oversette Faulkner Skulebiblioteket

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Her er vårens viktigste dokument

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

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekar-forbundet og Norsk Bibliotekforening med bakgrunn i generelle smittevern-regler, samt informasjon fra offisielle nettsider som FHI, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige ressurspersoner i biblioteksektoren.  

Smitter bøkene?
Dette har vært et av de store spørsmålene i de to månedene hvor biblioteker har prøvd forskjellige løsninger for å holde kontakt med sine lånere. Noen har tatt imot bestillinger digitalt og satt bøker i poser og kasser på egnet sted. Når bøkene har kommet tilbake, har noen praktisert å sette dem i karantene. 

I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at risiko for indirekte smitte fra bøker er lav. Det å iverksette spesielle tiltak som å sette bøkene i karantene eller rengjøre bøkene på grunn av covid-19 er ikke nødvendig. Et generelt godt renhold av alle flater og felles berøringspunkter er viktige tiltak.»Men ting skjer fort og verden endrer seg. Et blad som dette har en viss tryk-ketid. Når du leser dette, kan enkelte råd ha blitt endret eller man har funnet ut at praktisk arbeide og bruk gjorde at man endret praksis. Uansett, her er de grove trekkene i smittevernveilederen. Som det står i innledningen: 
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– 50 prosent av all dialog i norsk 
skjønnlitterære bøker er kunstig, 
mener forfatteren av «Tante 
Ulrikkes vei» og «Gul bok». 

NINA KRAFT  frilansjournalist

Zeshar Shakar
på og mellom linjene

– Jeg sy nes jeg le ser så man ge dår li ge 
dia lo ger i nors ke sam tids ro ma ner. De er 
ofte over ty de li ge, og der med ikke 
tro ver di ge. Når men nes ker snak ker 
sam men, sies det mye mel lom lin je ne. 
Det gjel der også om de som snak ker 
sam men kjen ner hver and re godt, sier 
Ze shan Sha kar.

Suk sess for fat te ren og jeg sit ter i 
Lit te ra tur hu set i Oslo og dis ku te rer 
lit te ra tur, og jeg har nett opp rost ham 
for hans gode dia lo ger. Der dir rer det 
noe usagt un der hver re plikk, me ner jeg. 
Ka rak te re ne unn la ter å si hva de egent lig 
fø ler el ler me ner. De sier kan skje hel ler 
noe de ikke me ner for di det pas ser i 
si tua sjo nen, for di de er red de for å såre 
el ler bli så ret, el ler for di de er red de for å 
dum me seg ut. 

Sha kar le ner seg over bor det, for jeg 
har åpen bart truf fet en streng. Her 
kom mer noe han gjer ne vil for tel le om.

– Må dia lo ger all tid være na tur li ge 
el ler rea lis tis ke?

– Hvis hen sik ten med bo ken er at de 
skal være det, bør de jo være det. 
Kuns ten er å hol de til ba ke, ikke bli 
over ty de lig. Man må ikke un der vur de re 
le ser ne. Der fei ler jeg ofte selv. Det er så 
fris ten de å trå hardt på gas sen for di jeg 
er så iv rig et ter å få le ser ne til å for stå 
hva jeg øns ker å si.

Ikke ver dens un der gang
– Du har hatt en gigasuk sess både hos 
kri ti ke re og le se re, hvor dan re age rer du på 
det?

– Jeg er vel dig glad for det, selv føl ge-
lig. Jeg job ber så uen de lig mye med 
ma nu se ne. Sam ti dig som jeg ikke er så 
god til å ta til meg sånne ting. Jeg blir 
glad over en god an mel del se, men den 
gode fø lel sen va rer en kort tid, knapt ut 
da gen.  

– For di du er usik ker på deg selv?
– For di jeg har en selv sik ker het som 

gjør at min egen vur de ring be tyr mest 
for meg. Jeg er har dest mot meg selv.

– Stry ker du en mas se un der skri ve pro
ses sen?

– Nei, jeg skri ver fire-fem-seks hele 
ut kast, og be gyn ner på nytt hver gang. 
Jeg bru ker to til to og et halvt år per 
bok. 

– Og hva skri ver du på nå?
Sha kar ler litt – som om han mel lom 

lin je ne sier at «det te er for tid lig å si». 
– Det blir en ro man, sier han bare.

In gen for fat ter sko le
– Jeg sy nes man ge nors ke sam tids for fat te re 
skri ver så likt. Og jeg vet jo at de fles te av 
dem har gått på for fat ter sko le. Har du?

(Mer lat ter) - Jeg har jo lagt mer ke til 
noe av det sam me... Om jeg har gått på 
et for fat ter stu di um? Nei. Om jeg har 
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tenkt å gjø re det? Jeg har in gen umid-
del ba re pla ner, men jeg kan ikke helt 
av skri ve det, leg ger han di plo ma tisk til. 
Nå er det ikke ak tu elt si den jeg har full 
jobb og skri ver to ti mer hver kveld, men 
det kun ne jo ha vært fint. Jeg er et 
skri ven de men nes ke som har mye å lære.

Så for tel ler han at bro ren hans og 
søs te ren til hans kone og fle re ven ner 
har flyt tet ut av da len og helt til 
Romerike. Og det har etter hvert han og 
hans kone og barn også gjort (han har to 
barn på 15 og 4, et med nå væ ren de, et 
fra tid li ge re for hold). Så nå er han blitt 
pend ler, når det ikke er ko ro na tid. For 
han job ber frem de les som spe si al råd gi-
ver for sko le by rå den i Oslo kom mu ne.

– Vi har flyt tet fra byen. Nå bor vi 
på lan det. Jeg får litt angst bare jeg sier 
det! Jeg som har bodd i blokk i byen 
hele mitt liv, sier han – og vir ker som 
om han ikke helt tror det han sier.

– Hva job ber din kone med? Er hun 
halvt pa ki stansk som deg selv?

– Beg ge si der av fa mi li en hen nes er 
pa ki stansk. Hun er læ rer i vi de re gå en de 
sko le. 

Uten for skap og klas se
– Så er du fer dig med Stov ner nå? Har du 
brukt opp de te ma ene som åpen bart 
kom mer fra ditt eget liv, i «Tan te Ulrikkes 
vei» skri ver du om opp vekst i mul ti kul tu
rel le Gro rud da len, og i «Gul bo»k om 
klas se rei sen der fra og inn i den nors ke 
mid del klas sen?

– Å nei! Jeg stre ver litt med for men, 
prø ver å finne en ny, in ter es sant vin kel, 
men det er uen de li ge his to ri er å hen te 
både i uten for skap og klas se, og det 
be hø ver ikke være sam me type uten for-
skap hver gang, sier han.

Det lig ger mel lom lin je ne at Sha kar 
høyst for tjent har fått Tar jei Vesaas 
de but pris og sta dig får glim ren de 
kri tik ker, men også at jour na lis ter har 
vært eks tra opp tatt av at han er en ny 
type stem me. Han re pre sen te rer noe 
nytt. Han skri ver om et mil jø som er 
sterkt un der re pre sen tert i norsk lit te ra-

tur, og han kom mer fra mil jø et han 
skri ver om. 

Det vil si – Ze shan Sha kar kom mer 
bare nes ten der fra, kun ne man ten ke. 
For fa ren hans er pa ki sta ner og mo ren 
norsk, og slik ser han ut. Han har 
ly se bru ne øye og et smalt an sikt, og er 
ikke mør ke re enn min on kel fra 
Hau ge sund. Så han skil ler seg på in gen 
måte ut fra de and re på bor de ne rundt. 
Og han snak ker selv sagt ikke med den 
sær pre ge de sjar gon gen fra Tan te 
Ulrikkes vei – hvor ung dom kal ler seg 
selv for svar tin ger, bru ker ord som sjofe, 
kæbe, tæse, kæze, chip per, lan ker, 
woriah og schpaa. 

Barn dom på Stov ner 
Men mens vi sit ter i Lit te ra tur hu set ved 
si den av Slotts par ken, un der stre ker han 
al li ke vel gang på gang at han frem de les 
hund re pro sent iden ti fi se rer seg med 
sine ly se bru ne og mør ke bru ne ka me ra-
ter fra barn dom men på Stov ner. 

Men for ham er al li ke vel klas se per-
spek ti vet vik ti ge re enn et nis ke for skjel-
ler. Han gjør et po eng av at beg ge 
for eld re ne kom mer fra ar bei der klas sen. 
Fa ren hans had de uli ke job ber, blant 
an net på verk sted og i bu tikk, mens 
mo ren job bet i bu tikk og på sen tral-
bord. Beg ge ble et ter hvert ufø re tryg det 
og er nå pen sjo nis ter. 

Jeg sy nes å mer ke at han ikke er så 
iv rig et ter å bli spurt om tema som han 
sik kert har snak ket om i alle in ter vju er 
si den han de bu ter te i 2017, men fø ler 
re dak tø ren titte meg over skul de ren og 
kjen ner le ser ne dun ke meg i ryg gen. Så 
jeg man ner meg opp og spør mer om 
hans bak grunn.

– For leg ger ver de nen let te i fle re tiår 
et ter for fat te ren som kun ne skrive «Den 
sto re inn vand rer ro ma nen». Er det deg?

– For meg er be gre pet «inn vand rer-
ro man» litt re du se ren de. Det gir en 
klam ram me for hva bo ken skal være. 
Jeg er født i Oslo, og in gen av gut ta i de 
to ro ma ne ne mine er inn vand re re, 
be gyn ner han. - Bok bran sjen og 

kri ti ker ne kan ka te go ri se re som de vil. 
For meg hand ler bø ke ne mine både om 
opp le vel ser med ra sis me og dis kri mi ne-
ring man har når man har mi no ri tets-
bak grunn, og om uni ver sel le tema, 
fort set ter han – og vir ker litt av målt.

– Jeg tror ikke at noen me ner at 
Saa bye Christensen har for talt den en de-
li ge sann he ten om Frog ner med sine 
bø ker.

Skjør het un der styr ke
– Kan du en gang ten ke deg å skrive en 
ro man som ikke drei er seg om et nis ke 
mi no ri te ter, el ler som ikke er helt el ler 
del vis en opp vekst ro man?

– Det kan godt hen de. Men jeg er 
som man ge and re for fat te re: Vi tar 
ut gangs punkt i det vi selv har opp levd 
el ler and re vi kjen ner har opp levd. Hvis 
jeg skul le skrive om noe helt an net, tror 
jeg det kun ne bli scien ce fic tion.

– I «Tan te Ulrikkes vei» re flek te rer 
Ja mal, som er ut ad vendt og mun ter, men 
til ti der ut age ren de og vold som, over at det 
til sy ne la ten de vel til pas se de sko le ly set Mo 
ikke er så men talt sterk. Det er noe skjørt 
el ler sår bart i Mo, ten ker Ja mal. Det 
sam me ten ker ho ved per so nen i «Gul bok», 
Mani, om sin for hut le de, tryg de de far. Sier 
du at selv de som job ber hardt og er 
«møns termi no ri tets per so ner», ikke all tid 
kan kom me seg opp av sam fun nets ned re 
sikt ved ren vil je styr ke? Det trengs noe 
an net?

– Det er godt ob ser vert! Det er rik tig 
at Ja mal på sett og vis er den ster ke av 
de to - på in di vi du elt nivå. Hans ind re 
iden ti tet er noe an net enn den nors ke, 
så han sli ter ikke med å til pas se seg. Det 
gir ham en styr ke. Mens både Mo og 
Mani fra «Gul bok» er på klasserereise 
inn i en ny klas se og en norsk kul tur, og 
det gjør dem sår ba re, sier han – mer 
ani mert nå.

Vel ferds sta ten
– Det jeg øns ket å si med Mos pro ble mer 
er at per son li ge egen ska per er vik tig, men 
det er også es sen si elt at vi fort satt har en 
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sterk vel ferds stat. Uten gra tis høy ere 
ut dan ning og uten til tak som sti pend til 
uni ver si te tet, som jeg lot Mo få, og uten 
et so si alt sik ker hets nett, kan det gå rik tig 
galt. Både mitt liv og ro man per so ne nes 
liv vi ser at en ten en der du i kri mi na li tet 
og uten for skap, el ler så lyk kes du.

– Og du selv har jo ab so lutt lyk kes?
Kropps språket blir mer luk ket igjen. 

– Jeg tror det er beg ge de ler - både for 
meg og for man ge av de jeg voks te opp 
sam men med. Mitt so si a le liv lig ner mye 
mer på Jamals enn på Mos, mens mitt 
pro fe sjo nel le og aka de mis ke liv lig ner på 
Ma nis og Mos, sier han.

Jeg ser mu li gens for bau set ut, for 
han fort set ter:

– Hvis vi had de møtt hver and re på 
T-ba nen da jeg var 17 i ste det for her på 
Lit te ra tur hu set nå som jeg er blitt en 
38-årig by rå krat, tror jeg at din opp fat-
ning av meg had de vært an ner le des. 
Mine nær mes te ven ner er de sam me 
som for 20 år si den. De er alle fra 
Stov ner-om rå det, selv om ikke alle bor 
der frem de les.

Når jeg spør, be kref ter han - uten å gå 
i de talj - at han har fått ukvems ord slengt 
et ter seg, er blitt stan set av po li ti et uten 

grunn, ikke har kom met inn på ute ste der 
på grunn av nav net, og at folk har stir ret 
olmt på ham på buss og trikk.

– Men på grunn av din nors ke mor 
kan du jo alle de nors ke so si a le ko de ne som 
dine ro man per so ner stre ver med?

– Jeg knek ker au to ma tisk ko de ne. 
Sam ti dig er det mes te av det som Ja mal 
for tel ler om, ikke tatt ut av løse luf ten. 
De er ba sert på egne opp le vel ser, el ler på 
hva de jeg kjen ner har opp levd. 

Ba lan se mel lom po si tivt og 
ne ga tivt
– Hva sy nes de gam le ven ne ne dine om at 
du er blitt for fat ter og skri ver om sånne 
som dem selv?

– Jeg tror de er stol te over at jeg har 
løf tet frem his to ri er som de kjen ner 
igjen, his to ri er som ikke er for talt før. 
Men de be hand ler meg ikke an ner le des 
enn før.

– Er det van ske li ge re for for fat te re med 
mi no ri tets bak grunn enn for and re 
for fat te re å skrive om ne ga ti ve for hold de 
kjen ner godt? Fø ler du at du blott stil ler 
ne ga ti ve si der ved mil jø et? 

– I en bok sam ta le som jeg del tok i 
ny lig, rak te en dame opp hån den og 

spur te om jeg ikke bæ rer mer ved til 
bå let, om jeg ikke nø rer opp un der 
for dom mer når jeg jeg in klu de rer tema 
som æres drap, slik jeg gjør i «Tan te 
Ulrikkes vei». 

Det er lett å finne mot ar gu men ter, 
men jeg skjøn ner godt hva hun men te. 
Som for fat ter sy nes jeg at jeg må 
ba lan se re mel lom po si ti ve og ne ga ti ve 
si der av mitt opp vekst mil jø. Selv om jeg 
ikke fø rer noe regn skap. Det er ikke 
sånn at når jeg har skre vet om to 
po si ti ve ting, må jeg ta med to ne ga ti ve, 
sier han.

Over stre ken
Sha kar opp ly ser at æres dra pet på en 
na bo jen te i «Tan te Ulrikkes vei» er 
in spi rert av det be ryk te de svenske 
Fa di me-dra pet fra 2002, og ikke av 
noen kon kret hen del se i nær mil jø et der 
han voks te opp.

– Jeg er egent lig lite in ter es sert i det te 
dra pet i seg selv, men ville bru ke det for å 
ut fors ke hva en slik hen del se med fø rer for 
et mi no ri tets mil jø, og hvor dan de på vir ker 
per so ner på for skjel li ge må ter. «Tan te 
Ulrikkes vei» er fik sjon, så da kan jeg vri 
på vir ke lig he ten i den ret ning jeg øns ker.

Noe nytt. Zeshan Shakar representerer noe nytt . Han skriver om et miljø som er sterkt underrepresentert i norsk litteratur, og han kommer fra miljøet han 
skriver om . 
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– I slut ten av «Gul bok» er det en 
or ga ni sa sjon som man strides om in ternt i 
de par te men tet, om de skal få pen ger på 
Stats bud sjet tet, den lig ner på or ga ni sa sjo
nen til Hege Stor haug?

– Det er ikke så vel dig ka mu flert, 
den er åpen bart in spi rert av Hu man 
Rights Service (HRS).

– Har Stor haug, el ler and re is lam kri
tis ke stem mer, all tid urett?

– Jeg sy nes HRS går langt over 
stre ken og ikke kan kal les is lam kri tisk.

Nå dir rer det så mye mel lom lin je ne 
at jeg kun ne ha skre vet en bok om det. 
Jeg lu rer på om han me ner jeg har gått 
over stre ken, men spør al li ke vel:

– I bø ke ne dine bru ker de unge sta dig 
skjells ord som «hore» og «fit te», Kan du 
for stå at kvin ner fra ma jo ri tets be folk nin
gen re age rer på den ne røf fe språk bru ken?

– Jeg tror at et røft språk har vært en 
del av Gro rud da len før inn vand rer ne 
kom. Jeg vil hel ler si at jeg er vokst opp i 
en tid som var pre get av et ma cho-ide al. 
Vi så ac tion hel ter på kino og ble 
på vir ket av dem. Om det te har end ret 
seg? Nå er det len ge si den jeg var ung i 
Gro rud da len.

Lit te ra tu rens gle der
– Ten ker du hver gang du set ter deg ned 
vel dig kon kret: «Nå skal jeg for tel le om 
hvor dan ung dom fra mi no ri tets mil jø er 
ikke fø ler seg som en del av det nors ke 
stor sam fun net», el ler «tema er hvor dan 
nord menn i for valt nin gen har et helt 
ab strakt for hold til mi no ri tets mil jø er»?

– Ikke så kal ku lert. Jeg er mye mer 
spon tan i for hold til hand lin gen, til hva 
som skjer til en hver tid. Men te ma tik-
ken har jeg hele ti den i bak ho det. 

– Jeg sy nes at en god bok om et nytt 
tema åp ner mer av ver den for meg. God 
fik sjon gir meg mer em pa ti, en ri ke re, 
dy pe re og mer emo sjo nell for stå el se for 
mil jø er jeg ikke kjen ner per son lig. Jeg kan 
for eks em pel bli klo ke re når det gjel der 
men nes ker med an nen kul tur bak grunn 
enn meg selv. Ten ker du også sånn om 
mil jø er du ikke kjen ner per son lig?

– Ab so lutt! En av mine sto re gle der 
ved å lese er å kun ne kjen ne meg igjen i 
te ma tik ken og mil jø et som be skri ves 
lit te rært. Sam ti dig er det en stor gle de i 
å kjen ne seg igjen i, og åpne seg for, noe 
som er helt ukjent - en ten hand lin gen 
fore går i Kam bod sja el ler Oslo. Til 

syv en de og sist hand ler det om men nes-
ke li ge opp le vel ser. Kon teks ten kan være 
ulik, men vi kan kjen ne oss igjen i 
ro man per so ner uan sett hvor og når 
hand lin gen fin ner sted. Vi kan alle lære 
av hver and re.

Moro med by rå kra ter
– I «Gul bok» fant jeg mye mor somt som 
jeg selv kjen te meg igjen i. Som den nors ke 
aka de mis ke mid del klas sens be hov for å 
ba se re alt på forsk ning, kun ne vise til noe 
«ob jek tivt», kun ne kvan ti fi se re. En kelt
men nes kers er fa rin ger fra eget liv for to ner 
seg som «bare anek do tisk in for ma sjon», de 
er ikke helt til å sto le på...

– Ja, det er iro nisk hvor dan Ma nis 
kol le g er ikke opp da ger at de har en midt 
i blant dem som fak tisk le ver i de 
mil jø ene som de par te men tet skal leg ge 
til ret te for. Med sine inn vand rer for eld re 
og opp vekst i dra bant by en med tran ge re 

Åpne seg. En av mine store gleder ved å lese er å kunne kjenne meg igjen i tematikken og 
miljøet som beskrives litterært. Samtidig er det en stor glede i å kjenne seg igjen i, og åpne 
seg for, noe som er helt ukjent - enten handlingen foregår i Kambodsja eller Oslo.
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le ve kår, har Mani den kunn skaps ka pi ta-
len de le ter et ter, men de ser det ikke, 
sva rer Sha kar. 

– Mid del klas se by rå kra te ne re age rer 
dis tan sert og av ven ten de på au to pi lot. 
«Ja, her må vi nok se på forsk nin gen», 
sier de. Sam ti dig har de et enormt be hov 
for å for tol ke and re med et uten ifra-
blikk, en ten det er ar bei der klas se, 
Bom pen ge par ti et el ler Bre xit.

– For tell mer om dis se ek so tis ke 
norsknors ke?

– Jeg kan kom me inn i et rom på 
job ben før et møte be gyn ner, og der 
sit ter det fem-seks menn og kvin ner og 
føl ger med på noe på TV. Så opp da ger 
jeg at de stir rer på en for blåst fjell topp. 
Den ne be set tel sen av ski- og tur liv – jeg 
for står det bare ikke! Ikke at jeg ha ter 
det, jeg kan godt gå på tur, jeg.

– Du kan være tem me lig sa ti risk?
– Ja. Jeg måt te pas se meg for ikke å 

bli for ka ri kert. Men jeg sy nes at man ge 

by rå kra ter le ver i en bob le, hvor det de 
hol der på med får helt ufor holds mes si ge 
di men sjo ner. De opp fø rer seg som om 
ver den står og fal ler på den til taks pla nen 
de hol der på å jobbe med. El ler stra te-
gi en, el ler bud sjet tet.

– Hvor dan er det i bok bran sjen da?
– Jeg tror sjel den jeg har vært borti 

et mer «bob le te» mil jø enn bok bran sjen. 
De sirk ler eks tremt mye om sin egen 
bran sje og over vur de rer be tyd nin gen av 
den mins te in ter ne kon tro vers. Kul tur-
dek nin gen i me di e ne føl ger opp, med 
en de lø se føl je ton ger om bittesmå 
uenig he ter. Noen gan ger tror jeg de 
nær mest er litt fra kob let vir ke lig he ten.

Gi til ba ke
– Du er aka de mi ker selv. Er bø ke ne dine 
en slags sam funns vi ten ska pe lig un der sø
kel se av unge i Oslo øst, hvor dan det går 
med in di vi der som le ver un der uli ke 
for hold?

– Nei, nå blir det for mye teo ri for 
meg! Pluss at jeg stu der te stats vi ten skap 
og øko no mi, og ikke so sio lo gi. 

– Hva bør vi prak tisk og kon kret gjø re 
for unge i Gro rud da len, bort sett fra å 
skrive gode bø ker om dem?

– Jeg hol der på å dis ku te re med 
noen and re jeg kjen ner fra mil jø et om å 
set te i gang til tak for å hjelpe ung dom, 
og skul le øns ke jeg kun ne for tel le deg 
om en klar plan. Men det er tid lig i 
pro ses sen. 

– Ten ker dere på å løf te flin ke 
en kelt per so ner ut av mil jø et, slik at de kan 
lyk kes, som deg selv, el ler drei er det seg mer 
om hvor dan hele dra bant by mil jø et i Oslo 
øst kan løf tes?

– Jeg er hund re pro sent enig i at det 
ikke er nok å hjelpe noen få en kelt per so-
ner. Vi får se hva vi en der opp med. 
Spør meg se ne re! Men vet at jeg skal gi 
noe til ba ke til Gro rud da len.

Zeshar Shakar  I  PORTRETTET

Zeshan Shakar går i bok hyl la:

– Les Vikram Seth
Zeshan Shakar anbefaler 
romaner om livet utenfor 
Europa, blant dem «En 
passende ung mann» av indisk-
britiske Vikram Seth.

– Den hand ler om fri gjø rin gen av In dia 
fra Stor bri tan nia og er en episk for tel ling 
hvor vi føl ger man ge fa mi li er fra uli ke 
sjikt av sam fun net. Jeg lær te utro lig mye 
av den, sier han.

– Jeg fø ler meg mer be slek tet med 
ny ere bri tisk lit te ra tur enn med norsk 
sam tids lit te ra tur. For eks em pel Za die 
Smith, som har røt ter i Ja mai ca og 
skri ver om mi no ri tets mil jø er i Stor bri-
tan nia, sier for fat te ren. 

El lers an be fa ler han «Half of a Yel low 
Sun» av ni ge ri ans ke Chimamanda Ngo zi 
Adichie. Den hand ler om bor ger kri gen i 
Ni ge ria, el ler Bia fra-kri gen, som den ble 
kalt i Norge. 

– Den er også en bred spek tret 
mur steins ro man, som teg ner et kom-
plekst bil de av kri gen. Det var vel dig 
mye mer enn sul ten de barn med sto re 
ma ger. Vi føl ger blant an net et aka de-
misk mid del klas se-par, jeg tror nors ke 
le se re vil bli for bau set.

– Fle re fa vo rit ter?
– Moh sin Ha mid er en pa ki stansk-

ame ri kansk for fat ter som har skre vet bl.a 
«A Re luc tant Fun da men ta list», en 
his to rie om uten for skap og ra di ka li se ring 
i USA et ter 9/11, og «Exit West» som tar 
for seg flykt ning kri sen. Fan tas tis ke bø ker 
beg ge to.

– Av norsk lit te ra tur, og av ka no ni ser te 
klas si ke re? 

– Jeg li ker godt Jo han Harstads 
«Max, Mi scha og tet of fen si ven», som 
føl ger den emi grer te nord man nen Max 
Hansen gjen nom Ame ri ka. Den er dels 
en opp vekst ro man, og hand ler dels om 
kunst, og be ve ger seg fra Stavanger til 
New York. Klas si ker ne har jeg lest for få 

av, men lik te vel dig godt «Idio ten» av 
Dostojevskij. Han har et helt utro lig 
inn syn i men nes ket, rett og slett.

– Du li ker svæ re for tel lin ger, og ikke 
små dyb de bo rin ger i sin net?

– Fa vo ritt bo ken blir ald ri ut fors king 
på 400 si der av et dys funk sjo nelt 
mor-dat ter-for hold. Da opp sø ker jeg 
hel ler en bok med en po li tisk og 
his to risk kom po nent, en jeg kan lære av.

– Hvil ke for fat te re har be tydd mest for 
din egen skri ving?

– Sann syn lig vis noen av for fat ter ne 
bak bø ke ne jeg les te som li ten, som 
Ast rid Lindgren og Ro ald Dahl. 

– Gikk du mye på bib lio te ket da du 
var li ten?

– Jeg gikk på bib lio te ket på Stov ner 
når jeg treng te å sit te et sted som ikke 
var hjem me – jeg had de en bror og to 
halv søst re. Da jeg skrev den før s te 
ro ma nen min og bod de på En sjø, skrev 
jeg mye av bo ken på bib lio te ket.
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Meråker har et prisbelønnet 
bibliotek, nå også med ekstra 
service fra gammel-lensmannen.

HARALD VINGELSGAARD 
Journalist

– Vel kom men! Bib lio tek sjef Anne 
Mar ken øns ker vel kom men til bib lio te-
ket som er plas sert i sam me bygg som 
Mer åker vi de re gå en de sko le, kun at skilt 
av en kan ti ne som også fun ge rer som 
kafe til bib lio te kets gjes ter.

På den and re si den av sko le plas sen 
lig ger både bar ne sko len og ung doms-
sko len. Bib lio te ket er med and re ord 
plas sert i hjer tet av det sto re sko le mil-
jø et. 

– Vi er et kom bi na sjons bib lio tek, 
både sko le bib lio tek og et fol ke bib lio tek, 

un der stre ker bib lio tek sjef Anne Mar ken. 
Hun sy nes det te er en svært god 
kom bi na sjon i en li ten kom mu ne som 
Mer åker, hvor det bor om lag 2400 
per so ner, og hvor nær mes te by, Stjør dal, 
lig ger nes ten fem mil len ger vest.

Da Bok og Bib lio tek var på be søk, 
fikk vi møte man ge for skjel li ge bru ke re 
av bib lio te ket: Ele ver fra bar ne sko len 
som løp over sko le plas sen for å låne 
bø ker. Van li ge lå ne kun der som kom for 
å låne bø ker. Stu den ter som bruk te 
bib lio te ket som kon tor. Og gam mel-

Kombinert skolebibliotek og folkebibliotek i Meråker kommune

Bibliotek med ekstra service
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MERÅKER BIBLIOTEK
• Beliggenhet: Sentrum i Meråker 

kommune i Trøndelag.
• Antall ansatte: 3 (2,3 årsverk).
• Åpningstider:
• Mandag: 10-15
• Tirsdag til torsdag: 8.20 til 19.00
• Fredag: 8.20-14.30
• Meråpent sju dager i uka fra 8.00 

til 22.00, men ikke i koronakrisa.

lens man nen som ga hjelp til å fylle ut 
kom pli ser te skje ma er.

Topp ser vi ce
Bib lio te ket vil gi bru ker ne, uan sett 
hvem de er, topp ser vi ce. Men høs ten 
2020 ble det for mye for henne.

–  Som et bib lio tek i ut kant-Norge 
har vi fått man ge eks tra opp ga ver de 
se ne re åre ne, i takt med at sam fun net 
har end ret seg, sier hun.

Post kon to ret ble lagt ned, lens manns-
kon to ret flyt tet til Stjør dal. Ban ken 

for svant. Det fin nes ikke ser vice torg. Og 
som om det ikke er nok, er NAV kun 
be tjent noen ti mer i uka i Mer åker. Folk 
som tren ger hjelp de kun ne fått på dis se 
ste de ne, kom mer til bib lio te ket.

– Kan du hjelpe meg med å be ta le 
med bank ID? Hvor dan kan jeg opp ret te 
bru ker på UDI (Ut lendingsdirektoratet) 
sine si der på in ter nett, slik at jeg kan få 
per ma nent opp holds til la tel se i Norge? 
Når går det tog og buss til Stein kjer? 
Kan du hjelpe meg med å fylle ut 
frem tids full makt?

Det te er bare noen av spørs må le ne 
hun får fra bru ker ne, spe si elt nye 
lands menn og eld re men nes ker.

– Stor sam fun net slip per in di vi de ne i 
fritt fall, og vi må rykke inn og hjelpe 
dem. Vi har holdt man ge kurs og dre vet 
opp læ ring i bruk av data, sier hun. 

Dår lig søvn
Men bib lio te ket får ikke tid til å hjelpe 
alle. 

– Før jul fikk jeg nes ten ikke sove, 
for di det kom så man ge vi ikke grei de å 
hjelpe. 

Hun leg ger vekt på at det opp står 
etis ke di lem ma er, blant an net når 
an sat te på bib lio te ket blir spurt om å 
hjelpe folk med å be ta le reg nin ger, med 
and re ord se rett inn i de res nett bank, 
el ler få opp lys nin ger om de mest 
per son li ge ting ved ut fyl ling av for skjel-
li ge skje ma er. 

Bib lio tek sje fen kjen ner en pen sjo nist 
som var lens mann i Mer åker i en 
manns al der. Hun spur te om han kun ne 
kom me til bib lio te ket for å hjelpe folk 
til å fylle ut skje ma er. Han sa ja.

Vi går til mø te rom met i bib lio te ket, 
hvor «skje ma-vei le der» Odd Mag nar 
Hor ten sit ter og hjel per folk. Munn bin-
det er på plass, i frykt for å bli smit tet av 
ko ro na vi ru set, spe si elt med tan ke på at 
han er en eld re per son i ri si ko grup pen, 
som han selv ut tryk ker det.

– Hei! Jeg hjel per folk til å fylle ut 
skje ma er. I dag har jeg fått man ge 
spørs mål om «Frem tids full makt». Folk 
som har så dår lig hel se at de ikke kan 
iva re ta seg selv og sine in ter es ser, kan 
opp nev ne en an nen per son til å iva re ta 
sine in ter es ser i en frem tids full makt, 
for kla rer Odd Mag nar Hor ten. 

Kombinert skolebibliotek og folkebibliotek i Meråker kommune

Bibliotek med ekstra service

Lesehester. Guttene i klasse 4B fant raskt fram til interessante 
bøker i Meråker bibliotek i Trøndelag. Fra venstre: Endre Reppe 
Amundstuen, Herman Østerås Hasselvold, biblioteksjef Anne 
Marken, Fillip Lillevold Størseth, Ola Øhrbom og Aksel Nikolai 
Merakerli. 
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Han kjen ner Mer åker-sam fun net 
sær de les godt, for di han var lens mann 
der fra 1992 til 2016. Nå er han 
pen sjo nist, en mann folk i byg da har 
til lit til. Til lit er sær de les vik tig i slike 
sa ker, men han un der stre ker at han ikke 
er en eks pert. Den som vil ha hjelp av 
eks pert, kon tak ter ad vo kat.

– - Hvor for har du sagt ja til å hjelpe 
folk med å fylle ut skje ma er på bib lio te ket?

– Jeg er opp tatt av å hjelpe folk i 
byg da med det jeg kan bi dra med. Jeg 
har tid til det nå som pen sjo nist. Det er 
også tri ve lig å møte folk.

Et eld re ek te par kom mer inn til 
gam mel-lens man nen for å få hjelp til å 
fylle ut «Frem tids full makt».

Vi tak ker for pra ten og luk ker døra 
bak oss til mø te rom met, hvor han skal 
hjelpe dem med sen si ti ve opp lys nin ger.

Vi går til ba ke til det sto re fel les 
are a let til bib lio te ket og mø ter stu den ter 
som skal bli tann le ge og lege. De sit ter i 
fred og ro og le ser på sine 
medbragte,bær ba re da ta ma ski ner.

– Jeg le ser til eks amen i rot fyl ling i 
mor gen, sier Mar gre the Lil le vold (25) 
som stu de rer odon to lo gi for å bli 
tann le ge.

– Jeg le ser til eks amen i kir ur gi i 
mor gen, sier Char lot te Myhre (26) som 
stu de rer me di sin for å bli lege. 

Beg ge er hardt ram met av re strik sjo-
ner i for bin del se med fare for spred ning 
av ko ro na vi rus. De er stu den ter i Riga, 
men uni ver si te tet er stengt. All un der-
vis ning fore går di gi talt.

– Hvor for sit ter dere i bib lio te ket og 
stu de rer?

– Vi tar med oss mat pak ke og kaf fe, 
og leg ger alt an net igjen hjem me. Vi 
bru ker bib lio te ket som en ar beids plass. 
Ofte. Her i det te bib lio te ket er de vel dig 
flin ke til å leg ge til ret te for oss. De 
fik ser alt! Da jeg mang let bø ker i 
kar dio lo gi, be stil te de dis se bø ke ne til 
meg, slik at jeg kun ne låne dem, gra tis. 
Det er luk sus, sier Char lot te Myhre.

– De som job ber her, er po si ti ve og 
bli de. Kjent folk. Alle kjen ner alle i 
Mer åker, fast slår stu den te ne. De to har 
vokst opp i Mer åker. De har brukt 
bib lio te ket i over 20 år!

Mens vi pra ter med stu den te ne, 
kom mer det sko le ele ver fra fjer de klas se 
til bib lio te ket. Vi snak ker litt med dem.

Ele ve ne lå ner bø ker en gang i uka. 
De fin ner raskt hver sin fa vo ritt bok.

– Hva sy nes dere om sko le bib lio te-
ket her i Mer åker?

– Bra. Det er ar tig å kom me hit og 
finne seg bø ker, spe si elt når det er 
kje de lig å være i klas sen.

Det me ner de fem ele ve ne Fil lip 
Lil le vold Stør seth, End re Rep pe 
Amund stu en, Her man Øs ter ås Has sel-
vold, Ak sel Ni ko lai Mer aker li og Ola 
Øhr bom. De lå ner for skjel li ge bø ker, 
spe si elt om sport og jakt.

En av dem vil lese boka «Ry pe jakt og 
jak ten på den per fek te fuglhund», for di 
han er in ter es sert i jakt, spe si elt et ter som 
han er med sin mor og far når de jak ter 
både ry per og skogs fugl. En an nen lå ner 
boka til keep er Ørjan Hå skjold Ny land, 
«Ørjans keep er sko le», for di han skal bli 
en bedre keep er.  Mens den tred je av de 
fem fin ner fram en bok av fot ball spil le-
ren Zla tan, for å bli en bedre spiss på 
fot ball ba nen.

Ett bib lio tek
Mer åker bib lio tek ble byg get i år 2010. 
Da ble man ge sko le bib lio tek og fol ke-
bib lio tek i den ne kom mu nen sam let til 
ett fel les bib lio tek for hele Mer åker. 

– Vi gir best til bud med ett fel les 
bib lio tek, sier bib lio tek sjef Anne Mar ken.

– Snart blir det en ny opp læ rings lov 
i Norge. For slag til ny lov in ne bæ rer at 
be gre pet «sko le bib lio tek» tas ut av lo ven. 
Hva sy nes du om det?

– Her i Mer åker er vi over be vis te om 
at det er best å ha et  kom bi na sjons bib-

lio tek som rom mer både sko le bib lio tek 
og fol ke bib lio tek. Om det er rik tig på 
and re, stør re ste der, er jeg usik ker på. Er 
sko len stor nok til å ha et be man net 
bib lio tek åpent hver dag med en per son 
som kan fa get sitt, så kan det være rik tig 
med et eget sko le bib lio tek. Men med et 
ube tjent sko le bib lio tek med re du sert 
åp nings tid, ut hu les ord nin gen, og 
bru ker ne blir over latt til Google.

– I 2019 ble dere kå ret til Lan dets 
beste bib lio tek. Hvor dan opp lev de du det?

– Jeg ble over vel det. Jeg har reist og 
sett man ge bib lio tek på for skjel li ge 
stør rel ser. Det fin nes så man ge flot te 
bib lio tek. Vi er ikke så mye flin ke re enn 
and re, sier hun.

Bib lio te ket ble målt på ut lån per 
inn byg ger, to talt an tall be sø ken de, 
del ta ge re på ar ran ge men ter og an tall ak ti ve 
voks ne lå ne re, da de fikk pri sen. Det te var 
en kå ring i regi av Norsk kul tur in deks, 
ut ar bei det av Te le marks fors king, ba sert på 
tall hen tet fra Fol ke bib lio tek sta tis tik ken til 
Na sjo nal bib lio te ket.

Som sko le bib lio tek gir de et til bud 
til bar ne sko len, ung doms sko len, den 
vi de re gå en de sko len, de sen tra li sert 
ut dan ning i regi av Nor-uni ver si te tet og 
and re stu den ter. Som fol ke bib lio tek når 
de fram til de al ler fles te låne grup per, 
unn tatt en.

– Vi er for nøy de med re spon sen på 
bib lio te ket vårt, men vi kun ne øns ket at 

Favoritt. Biblioteksjef Anne Marken med en av sine favorittbøker i prisbelønnede Meråker bibliotek 
nord i Trøndelag .
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fle re menn i al de ren 20-32 år kom til 
bib lio te ket. De kom mer hit før de blir 
20. De kom mer til ba ke et ter at de er 
blitt fed re, sam men med sine barn. 

Måt te sten ge
Mer åker bib lio tek måt te sten ge noen 
uker da ko ro na kri sen ram met Norge i 
mars 2020. Da sat set de på take away. 

– Det ble som et ga te kjøk ken. 
Bru ker ne ring te, send te mel ding el ler 
epost og be stil te. Vi le ver te bø ke ne ut 
gjen nom vin du et. I be gyn nel sen vas ket 
vi bø ke ne. Med gode, fri vil li ge med hjel-
pe re, ble det te en suk sess.

An tall ut lån i 2019 var 23 506. 
An tall ut lån i 2020 ble 20 395.

– Vi er gle de lig over ras ket over 
ut lå net i 2020, sier bib lio tek sje fen. 
Med ko ro na kri sen kun ne ut lå net 
sun ket mye mer. Men Mer åker har 
vært hel dig. Bib lio te ket åp net igjen 
et ter noen uker, og har si den holdt 
åpent, selv sagt med noen be grens nin-
ger med tan ke på å unn gå smit te av 
ko ro na vi ru set.

Godt nok
Mer åker bib lio tek har tre an sat te. Den 
ene har an svar for grunn sko len, den 
and re den vi de re gå en de sko len og 
lyd bø ker. Anne Mar ken har per so nal an-
svar og sty rer bud sjet tet, sam ti dig som 
hun be tje ner lå ne kun de ne.

– Med struk tur og god plan leg ging 
kom mer vi langt. God lo gi stikk, gode 
ru ti ner og ty de lig an svars for de ling er 
vik tig.

– Greier vi å være et godt nok 
sko le bib lio tek til grunn sko len og den 
vi de re gå en de sko len? Er vi opp da ter te 
og på hug get? Greier vi å inn fri for 
bru ker ne av fol ke bib lio te ket? Kan skje er 
vi noen gan ger litt for mye en ser vi ce in-
stans for bru ker ne? spør hun og sva rer:

– Vi gjør så godt vi kan, fast slår hun. 
Mer åker bib lio tek er godt nok til å 

hjelpe både sko le ele ver, voks ne lå ne re og 
til å mot ta pris for job ben de ut fø rer.

Kontor. Studentene bruker Meråker bibliotek som kontor . Margrethe Lillevold skal bli tannlege, 
Charlotte Myhre lege .

Symboler. Meråker bibliotek bruker symboler, 
slik at det skal bli lett for barn og ungdom å 
finne fram til bøker de vil låne .

Fargekoder hjelper lånerne til å finne fram i hyllene .
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Harry Potter 
og folkebibliotekenes trans-brukere

Illustrasjon: instagram .com/rxbbits/
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Debatten om J. K. Rowling, 
bibliotek og ytringsfrihet har 
rast i norske medier. Hva mener 
egentlig de som forfatterens 
uttalelser har gått ut over?

KIRA M. DEL MAR 
Bibliotekarstudent ved OsloMet

Bibliotekenes tilknytning til Harry 
Potter-universet har nylig vært et 
tema for offentlig debatt. De 

fleste kjenner til saken: En folkebibliote-
kar spurte sine yrkeskollegaer om de 
skulle fortsette med Harry Potter-bokk-
veld og lignende arrangementer siden 
forfatteren har «uttalt seg veldig dumt» 
om  transpersoner. Saken ble plukket 
opp i riksmediene, og raskt begynte 
debatten å florere med overdrevne 
påstander om «boikott», «sensur» og 
forsøk på å «tie en forfatter i hjel».

For mange bibliotekarer var det 
frustrerende å følge debatten og se yrket 
vårt så feil fremstilt. For våre trans- og 
ikke-binære medmennesker var det langt 
verre.

Rowling-saken har kun vært én av mange 
temaer i «transdebatten» — en debatt der 
altfor få transpersoner får spalteplass og 
de fleste ciskjønnede (ikke-trans) 
spaltister ytrer seg uten tilstrekkelig 
kunnskap om transtematikk. Jeg er nå i 
gang med den første landsdekkende 
undersøkelsen om skeive og folkebiblio-
tek, og dermed så jeg debatten

som en anledning til å få innspill fra 
de som saken direkte berører. Jeg ba 
skeive, og særlig transpersoner, om å 
dele sine tanker rundt hvordan bibliotek 
burde forholde seg til Rowling og 
hennes verk i lys av uttalelser som de 
fleste i skeive miljøer regner som 
åpenbart transfobiske [1].

192 svarte på undersøkelsen, og til 
sammen bidro de med over 24.000 ord 
med gjennomtenkte tilbakemeldinger. Til 
spørsmålet om bibliotekene burde 
fortsette med aktiv formidling av Rowlings 
verk var svaret et rungende «Tja...»

Hør på transfolk 
fremfor hylekor  
på SoMe

HARRY POTTER   I  BIBLIOTEK
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Det har vært vanskelig å avklare 
nøyaktig hvor utbredt Potter-arrange-
menter er i dag. Likevel var engasjemen-
tet rundt saken stor, og ca 40 % av 134 
bibliotekarer jeg spurte svarte at de 
jobber ved bibliotek som har slike 
arrangementer enten noen ganger eller 
årlig. Det tyder på at temaet fremdeles 
er relevant for mange.

I denne teksten ønsker jeg uansett å 
fokusere på hva respondentene vil at alle 
bibliotekarer — inkludert de som aldri 
har fremmet Rowlings verk — skal ta 
inn over sss fra denne debatten.

Aller først vil jeg fremheve at av 192 
stemmer — 141 av dem trans eller 
ikke-binære — var det null som ga 
uttrykk for at bøkene til Rowling burde 
fjernes fra hyllene eller på andre måter 
gjøres utilgjengelig for bibliotekbrukere. 
Dette bør gjerne være spikeren i kista 
for den overdrevne og feilfokuserte 
«sensur»-debatten.

Med denne type uformell menings-
måling er det alltid metodiske svakhe-
ter, og i ettertid kunne jeg spesielt 
ønske at jeg hadde spurt om respon-
dentenes bibliotekbruk og kjennskap 
til bibliotekenes nåværende formid-
lingspraksis. Foreløpige resultater fra 
den langt grundigere bachelorunder-
søkelsen gir derimot tegn til at dette 
er en gruppe som bruker biblioteket 

veldig aktivt (se figur), og flere nevnte 
at de hadde deltatt på tidligere 
arrangementer.

Til tross for at tilfeldig deltakelse 
ofte gir polariserte svar, var det her sterk 
enighet om noen sentrale prinsipper, 
med få ekstreme stemmer. De fleste 
mener at bibliotekets formidling av 
Potter bør bli både mer sjelden, mer 
kritisk og mer eksplisitt inkluderende. 
De færreste — under 10 % av trans- og 
ikke-binære respondenter — mener at 
det ikke trengs noen endringer i 
bibliotekenes formidling for at den skal 
ses på som inkluderende. Dette er et 
resultat jeg håper vi gjør noe med, særlig 
i lys av at de fleste fra biblioteksektoren 
som har uttalt seg offentlig har sagt at 
de ikke har planer om å endre formid-
lingen sin.

Majoriteten mente at man må kunne 
skille forfatter fra verk, og mange dro 
paralleller mellom Rowling og Knut 
Hamsun. Derimot hevdet flere at det er 
langt vanskeligere å skille forfatter og 
verk når vedkommende er levende og 
aktivt argumenterer mot ens egne 
rettigheter.

«Ingen ønsker at ytringsfriheten skal 
tas fra noen av oss, men [...] majoriteten 
må ønske å lytte til minoriteter for at 
ytringsfriheten skal ha effekt. [Vi blir 
ikke] hørt på det som virkelig er 
problemet: transpersoners gjentatte 
erfaringer av fremmedgjøring, sjikane-
ring, mikrovold og fysisk vold.»

Rowlings uttalelser har hatt reelle 
negative konsekvenser for transpersoner 
[2]. Lobbyvirksomheten som motarbei-
der kjønnsbekreftende behandling er 

styrket. Helsetilbud for transfolk 
innskrenkes i mange land. Organisjonen 
Mermaids UK har til og med rapportert 
om selvmordsforsøk blant barn som 
direkte følge av debattklimaet forfatte-
ren har vært med på å skape [3]. Her i 
Norge er det kun gått fem år siden 
staten drev med tvangskastrering av 
transfolk som ville endre juridisk kjønn. 
Staten har nettopp ektet å gi offentlig 
beklagelse, og avisene trykker transnega-
tive debattinnlegg nesten daglig i det 
siste [4].

Mange respondenter uttrykte 
frustrasjon over manglende kunnskap 
om transtematikk blant de som angrep 
bibliotekene for å ville «boikotte» 
Rowling, samt skuffelse og sinne over at 
transpersoner nok en gang er blitt 
syndebukker i en ytringsfrihetsdebatt. 
Mange bibliotekarer — selv de med de 
beste intensjoner — har gått med på det 
grunnleggende problematiske premisset 
om at å droppe aktiv promotering av en 
velkjent forfatters verk tilsvarer «sensur». 
Som funnene viser, er det ingen som 
snakker om å frata lesere bøkene de 
elsker. Men hvor mange i biblioteksek-
toren snakker høyt om hva vi kan gjøre 
for å inkludere og ivareta bibliotekbru-
kere som er trans?

Jeg syns selvfølgelig 
bøkene enda hører 
hjemme på biblioteker

 Som Desmond Tutu  
har sagt: «Hvis du er 
nøytral i situasjoner 
der urett skjer, har du 
valgt undertrykkerens 
side».
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Bibliotekets ‘nøytralitet’ har vært et stort 
tema i debatten. De fleste som har 
uttrykt seg på vegne av biblioteksekto-
ren virker å mene at det å fortsette som 
før er en nøytral handling. Men vi må 
forholde oss

til at formidling av Rowling ikke 
lenger er ansett som nøytralt blant 
skeive og allierte. Hele 13 % skrev at det 
nå var «umulig» for dem å føle seg 
velkommen på bibliotek under et 
Potter-arrangement. Langt flere hevdet 
at de ikke ville føle seg velkommen med 
mindre det sto noe eksplisitt inklude-
rende overfor transpersoner i arrange-
mentsbeskrivelsen. Det ble også tatt opp 
flere ganger at bibliotekene må jobbe 
aktivt for LHBTIQ+-inkludering hele 
året, ikke bare under Potter-arrange-
menter og Pride-måneden.

Mange ønsker at Potter ikke lenger 
skal formidles aktivt og poengterer at 
bøkene slett ikke trenger mer promote-
ring; Rowlings verk har allerede en 
enorm rekkevidde. Men promoteringen 
går jo ofte heller andre veien. Potter-ar-
rangementer har vært ekstremt populære 

noen steder. De bringer folk inn til 
bibliotek, og biblioteket promoterer seg 
selv med Potter som middel snarere enn 
det motsatte. Da blir spørsmålet: Er 
verket til en kjent forfatter som aktivt 
motarbeider inkludering egentlig noe vi 
fremdeles ønsker å bygge biblioteket sitt 
omdømme på?

Snart kommer det en mer grundig 
undersøkelse om den skeive befolknin-
gens holdninger til og erfaringer med 
folkebibliotek. Tidligere internasjonal 
forskning viser at folkebibliotek er svært 
viktige arenaer for skeive folk, samtidig 
som de sjeldent tilfredsstiller skeive 
brukeres ønsker og behov for informa-
sjon, representasjon og trygge rom. 
Stemmer dette også i Norge? Vi vet ikke 
ennå. Når svarene kommer, så håper jeg 
at vi er klare for å lytte.
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Gro Dahle er forfatter og en 
meget opptatt dame. Jeg har 
fått lov til å være med henne til 
Oslo, hvor hun skal lese fra 
boka «Sinna mann». Det er 
hennes mann som har illustrert 
den. Han heter Svein Nyhus og 
er en anerkjent illustratør og 
barnebokforfatter. I bilen fram 
og tilbake skal jeg få lov til å 
intervjue henne.

MARIA BRATTBAKK 
Frilansjournalist

Hun for tel ler at for fat ter yr ket var 
en nød løs ning for henne, et ter å 
ha prøvd seg både som stu dent 

og læ rer ved fol ke høy sko le. Hun treng te 
en måte å liv næ re seg på, og det van li ge 
sy ste ma tis ke ar beids li vet føl te hun seg 
ikke hjem me i. Mens and re gjer ne 
hol der på en stund før de lyk kes, 
de bu ter te Gro ved før s te for søk med 
«Au di ens». «Au di ens» er en dikt syk lus, 
det vil si en sam men hen gen de dikt for-
tel ling om pa ven, som også kan le ses 
som en kelt dikt. Gro har en le ken de 

barns lig, her lig skri ve må te, som man ge 
kan mis un ne henne. Hun har skre vet i 
man ge sjang re både for barn og voks ne. 
Men hun ble skri ve læ rer før hun ble 
for fat ter. I år har hun vært skri ve læ rer i 
34 år.

En del år til ba ke satt jeg på skri ve-
kurs med Gro Dah le, i et ned slitt 
klas se rom. Vi fikk ut delt dru er og 
ser ve lat som skul le sma kes, luk tes på og 
hjelpe oss inn i et lit te rært uni vers. Nå 
nit ten år et ter mø tes vi igjen, på en 
bort gjemt par ke rings plass i Mel som vik i 
Vestfold. Klok ken er kvart på åtte og 
ja nu ar lak ker mot slut ten. Hun er ikke 
så ulik med mu se flet ter og far ge ri ke 
klær. 

Når jeg for tel ler henne det te, 
ut dy per hun opp ga ven med dru e ne:

– Med drua skul le det først job bes 
med sans nin gen, lukt, smak, over fla te, 
hard het, kjen ne mel lom fing re ne, 
kon sis tens, skal let, se, grans ke, un der sø ke 
med blik ket, høre, skrive et rå ma te ria le 
med sans nin ger, og så kob le opp mot de 
sto re or de ne: kjær lig het, sorg, barn dom, 
om sorg, sli ten het, leng sel el ler for els kel se. 
Det var da hun selv tok i bruk sine egne 
skri ve øv el ser at det løs net for henne som 
for fat ter.

Hun vil med sine skri ve kurs gi folk en 
nøk kel til språket. Hun har holdt 
skri ve kurs for uli ke grup per, blant an net 
psy kisk ut vik lings hem me de. Man ge av 

Barndommens 
mørke rom  

og de intuitive 
elevene

Gro Dahle
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Gro Dahle Gro Dahle
dem had de li ten mu lig het til å for mu le re 
seg skrift lig, men ved hjelp av støt te kon-
tak ter og an sat te fikk de skre vet ned 
tan ke ne sine. Opp ga ven gikk ut på å 
bru ke noe som var vik tig for dem.

En 60-år gam mel kvin ne, svakt 
fun ge ren de, valg te rin gen et ter mo ren. 
Or de ne kom med lan ge mel lom rom, 
kan skje opp til ett mi nutt. Re sul ta tet ble 
det te dik tet:

Jeg hus ker hu set hjem me
Det hvi te hu set 
Og ha gen og ep le trær ne
Og mo ren min på trap pen

Nå er trær ne hogd ned
Nå er hu set re vet
Nå er mo ren min død
Det enes te jeg har igjen er den ne rin gen

På opp drag fra ”Al ter na tiv for vold” har 
hun skre vet en bil de bok for barn som 
vok ser opp i vol de li ge fa mi li er. Jeg 
nev ner at jeg sy nes bil de ne i bo ken er 
vel dig skrem men de. Hun for tel ler at 
voks ne re age rer ofte sterkt på bo ken, 
men at bar na ikke pleier å re age re 
ne ga tivt. I år er det 17 år si den bo ken 
ble ut gitt, og den er over satt til 20 
språk, sist til ara bisk for ut gi vel se i 
Egypt, men også i land som Russ land, 
USA og Mon go lia. Bo ken skap te de batt 
da den kom, sær lig var læ re re og 
bib lio te ka rer kri tis ke. De men te 
inn hol det var for sterkt, og var red de for 
at en tok fra bar na uskyl den. 

– En gang på bib lio te ket så jeg en 
mor som had de lånt «Sin na mann», og 
bib lio te ka ren kom lø pen de et ter, og sa 
at den bur de hun ikke lese. 

– Hvor dan re age rer barn som ikke har 
er fa ring med te ma tik ken på bo ken? 
Fun ge rer for tel lin gen også for dem?

-Ja, barn le ser el ler opp fat ter 
his to ri en an ner le des enn voks ne. Man ge 
barn er vel dig kon kre te helt fram til ti-, 
el le ve års al de ren og for hol der seg mest til 
den ytre hand lin gen, de le ser sjel den 
un der teks ten i en for tel ling.

– Barna ler! De sy nes den er mor-
som. Hvor for? pleier jeg å spør re. Da sier 
de: For di det bor et troll inni pap pa en. 
For di trol let opp fø rer seg som en li ten 

unge. For di han gjør det som ikke er lov 
til å gjø re. For di han ser dum ut.

Når jeg har lest høyt fra den har det 
kom met barn opp til meg et ter på, som 
kjen ner seg igjen i for tel lin gen. Det har 
hendt at et barn har ropt ut: Det er jo 
pap pa! Plut se lig har de følt at det er lov 
til å snakke om det. 

–Hva øns ker du med bil de bø ke ne dine?
– Når jeg skri ver dis se bø ke ne øns ker 

jeg å finne de mør ke rom me ne og set te 
dø ren på gløtt, og si til bar net at du er 
ikke ale ne. Kom me med lom me lyk ten 
min og lyse opp. Lom me lyk ta som jeg 
bru ker er språket.

– «Sin na mann» er nok den bo ken av 
mine bø ker som har be tydd mest, for di 
den skap te en sam funns de batt og før te 
til en end ring. I et ter tid har det blitt 
mer åpent om ta bu be lag te em ner som 
vold i hjem met. Det er jeg stolt av. 
Den ne bo ken har jeg også fått man ge 
til ba ke mel din ger på fra fa mi li er som sier 
den har hjul pet dem. 

Da hun skul le gi ut bil de bo ken 
«Blekk spru ten» om in cest, var for laget 
be kym ret for at det skul le kom me 
ne ga ti ve re ak sjo ner, noe det ikke gjor de. 
- Det vi ser at rom met for bil de bø ker er 
blitt stør re, også om hva man kan 
for tel le om til barn. De er som sagt ikke 
bar ne bø ker, men allalderbøker som 
pas ser for både barn, ung dom og 
voks ne.

– Du har også skre vet en bil de bok om 
por no?

– Bo ken er ikke om por no, men om 
sam ta len rundt por no. Den er ment 
som et ut gangs punkt for å snakke med 
barn om por no gra fi. Læ re re og hel se-
søst re har vært gla de for bo ken, mens 
en kel te eld re psy ko lo ger men te at barn 
ikke skal lese el ler snakke om por no gra fi 
før de er 16 år. Så her ble mot ta kel sen 
om vendt som for «Sin na mann», hvor 
psy ko lo ge ne var støt ten de og læ rer ne var 
ne ga ti ve. 

– Redd Barna had de for noen år si den 
en un der sø kel se av barn i fem te klas se 
om de res for hold til por no, og da vis te 
det seg at 98 % av fem te klas sin ger 
had de sett por no. Unge gut ter som ser 
på por no, ser ofte por no i grup per, vi ser 

hver and re bil der, ut ford rer hver and re og 
har mye hu mor rundt det. Jen te ne 
der imot ser på det som re search, i 
for hold til hvor dan man kan kle seg og 
opp fø re seg. Det er jo svært uhel dig. 
Bo ken er skre vet med hu mor, med vekt 
på å ikke vek ke skam. Et pro blem har 
vært at bo ken har hav net sam men med 
bø ker for barn fra 3 år og opp over i 
bok han de len. Jeg for står at folk kan 
re age re på det. «Se sam, se sam» er tenkt 
fra 5. klas se og opp over. I et ter tid ser jeg 
at jeg bur de nok ha valgt et an net 
for mat og for si de på bo ken. 

Vi kom mer frem tid lig, tra fik ken er 
mer ke lig nær mest ikke-ek sis te re nde. 
Fem mi nut ter før hun skal lese spør hun 
om jeg kan ta meg av lys bil de ne mens 
hun le ser fra «Sin na mann». Vi er på en 
kris te lig sy ke pleie sko le og det er se mi nar 
om vold. Hun be gyn ner med å for tel le 
at hun er vokst opp som ene barn i et 
hjem uten krang ling. Der for sy nes hun 
sinne er kjem pe skum melt og sam ti dig 
vel dig spen nen de. Et ter på i bi len 
snak ker vi mer om bil de bø ke ne hen nes. 
Bil de bo ken hen nes «Snill» er blant 
an net ut gitt i Ko rea, Kina og In dia, og 
hand ler om en jen te som er så snill og 
flink og stil le at hun blir bor te i veg gen.

– Er det noe du ikke vil lese høyt for 
barn el ler te ma er du ikke vil skrive om?

– Bil de bo ken «Snill» le ser jeg ikke 
for barn un der 5. klas se, for di den 
opp le ves for skum mel. Mind re barn 
som le ser el ler får lest den ne for hol der 
seg til den ytre og kon kre te hand lin gen. 
De tol ker ikke og får ikke med seg 
un der tekst og over ført be tyd ning, og da 
kan det te helt kon kret opp le ves som 
skrem men de, at snil le barn kan bli tatt 
av veg gen. Jen ta bry ter til slutt ut fra 
veg gen, og bry ter også still he ten.

– Te ma er som hals hug ging, stei ning, 
æres drap er van ske lig å skrive om. Det 
er van ske lig å lage en al le go ri om det, 
slik jeg har gjort tid li ge re ved å sam men-
lig ne over gri pe ren med en blekk sprut. I 
til legg ville jeg nok ikke skre vet om 
sko le mas sak re, av frykt både for å 
skrem me og in spi re re. 

I bø ke ne om vold og in cest har hun 
be nyt tet seg av or de ne barn selv bru ker 
når de snak ker med te ra peu ter.
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– Jeg har snak ket mye med fag folk. 

Når jeg og man nen min be gyn te å 
plan leg ge bo ken om in cest trod de vi at 
over gri pe ren som re gel var en vok sen, 
men den sto re ut ford rin gen er der imot 
de unge over gri per ne un der den 
sek su el le lav al de ren, eld re søs ken, el ler 
en av de res ven ner, og der for måt te jeg 
end re for tel lin gen. 

Gro Dah le er opp tatt av in tui ti ve me to der 
som til nær mings må te spe si elt for de mer 
uro li ge og sko le leie ele ve ne. Når hun kom-
mer inn i et klas se rom pe ker ofte læ re ren 
stolt på de flit ti ge, ana ly tis ke jen te ne som 
skå rer høyt i norsk. Hen nes mål er å gi 
bråk ma ker ne i hjør net en nøk kel til 
språket med in tui ti ve inn falls me to der. 
Språk er makt, og de som fø ler de ikke 
be hers ker det fal ler ofte uten for og mel der 
seg ut. Hun me ner sko len dre per skri ve lys-
ten hos de mer in tui ti ve stu den te ne, og 
hjel per frem de ana ly tis ke. Uten fa sit svar, 
og rett og galt, blir det gjer ne gut te ne i 
hjør net som la ger de mest krea ti ve 
teks te ne, og de flin ke jen te ne som fø ler at 
de ikke får det til. Læ re ren kan få seg en 
øye åp ner og den til van lig «brå ke te gut ten» 
går ut av klas se rom met med mest ring som 
«da gens helt».

– De fles te er ikke bare in tui ti ve el ler 
bare ana ly tis ke, og det er vik tig at sko len 
bru ker beg ge læ rings me to de ne. I ana ly-
tis ke opp ga ver er man opp tatt av re sul ta tet 
og man har en hånd verks mes sig til nær-
ming til fa get. Jeg var med på et pro sjekt 
med kul tur kurs i Halden, for ung dom i 
ri si ko so nen som had de falt ut av sko len. 
Fle re had de kom met inn i rus el ler 
kri mi na li tet. Dis se ele ve ne vis te seg å ikke 
være mo ti vert for å gjø re ana ly tis ke 
opp ga ver. Men når vi gjor de in tui ti ve 
øv el ser var de over ras ken de gode: iv ri ge, 
krea ti ve og arbeidssomme. Da skrev 
en kel te med dys lek si nær mest feil fritt. Så 
lær te de skrive søk na der og le ser brev. Et ter 
et år var alle i gang med noe, en ten sko le 
el ler jobb. Det te vi ser at de mest in tui ti ve 
ele ve ne lett kan falle ut av sko len. 

Sko len har blitt mer ana ly tisk. Da 
jeg voks te opp var det også in tui tivt 
inn hold, i alle fall. Det å ha en for fat ter-
bok hvor man kan skrive fritt er et 
eks em pel på en in tui tiv me to de. 

– Har du eks em pel på in tui ti ve 
opp ga ver?

– Grunn for men for in tui tiv skri ving 
er friskriften. Den er pre sta sjons fri og 
hand ler om å skrive i vei uten mål og 
ret ning. Ikke prø ve å skrive rik tig el ler 
bra el ler feil fritt el ler flinkt, men bare la 
ar men skrive og føl ge et ter skrif ten, 
føl ge et ter or de ne og se hvor or de ne går. 

– In tui ti ve opp ga ver kan også 
be gyn ne med språk li ge bil der slik som 
sam men lig nin ger av tun ga og me ta fo rer 
på mor el ler far, å gi ta ket men nes ke li ge 
kva li te ter osv.

– Jeg me ner man i sko len kun ne 
be gyn ne hver mor gen med en fem 
mi nut ters skri ve øv el se. Men hvis vi skal 
snakke om hvor dan jeg kun ne ten ke 
meg at sko len skul le være, tren ger vi en 
hel ar tik kel.

– Bru ker du dis se tek nik ke ne selv? 
– Ja, jeg be gyn ner all tid pro sjek te ne 

mine med friskrift. Skri ver 500 si der på 
1-2 må ne der, bare for å kom me i gang, 
var me opp. Det te er en tek nikk hun 
opp da get mens hun gikk på for fat ter stu-
di et i Bø, og had de om sur rea lis men. 
- Da jeg be gyn te med det løs net det for 
meg. 

– Når du snak ker om in tui ti ve øv el ser 
ten ker jeg først og fremst på norsk fa get, 
men det er kan skje noe som kan bru kes i 
alle fag? For eks em pel sam funns fag?

-Ja, i sam funns fag kan man for 
eks em pel ta ut gangs punkt i or det 
Stor tin get. Hva gruer Stor tin get seg til? 
El ler hva ten ker Stor tin get før det leg ger 
seg. Bare for å ha en mor som start på 
ti men. Den ele ven som har gru et seg til 
å åpne bø ke ne, får en let te re start.

-Jeg un der vi ser også mas ter stu den-
ter. Det er for å hjelpe dem å åpne opp 
tan ke ne og få ide er som kan gi opp ga-
ven en mer in ter es sant inn falls vin kel.  
- Jeg gir opp ga ver til pas set det fag li ge 
om rå det, fin ner ord, be gre per, navn, 
bil der, ste der, ma te ri a ler, gjen stan der, 
mo del ler, si ta ter knyt tet opp til 
fag om rå det i fo kus, og så bru kes dis se 
ut gangs punk te ne som til fel di ge 
ut gangs punkt for skri vin gen, slik at 
man gjen nom skrif ten kan gå dy pe re 
inn i stof fet. Ikke friskrift med pro jek-
sjon slik som i den skjønn lit te ræ re 

skri vin gen, men hel ler i dyb den, ned i 
ma te ri en.

– Du har kalt språket i læ re bø ker for 
tef lon språk, hva leg ger du i det te?

– Inn hol det i bø ke ne er bra, men 
språket er for fer de lig. For lan ge set nin-
ger, med for man ge små ord, som gjør 
det van ske lig å fan ge opp merk som he ten 
til le se ren. 

Hvor dan kan språket gjø res bedre? 
Ved å stram me inn, kor te re set nin ger. 
Va ri e re mel lom kor te og lan ge set nin ger, 
ska pe kon trast og mer dy na misk språk. 
Cath rine Krø ger i Dagbladet har 
kri ti sert pen su met for sy ke plei e re for 
nett opp det te.

Vi har god tid og hun vil stoppe og 
spi se lunsj. Jeg har al le re de spist mat pak-
ken min, men hun har lyst til å span-
de re. Vi stop per på Mar ché-re stau ran-
ten, som lig ger som en bro over E18 
med tra fik ken su sen de un der oss. Det er 
nær mest fol ke tomt og jeg har lagt 
no tat blok ka igjen i bi len.

– Noe av det jeg har mest tro på er 
høyt le sing. Fa ren min les te for meg til jeg 
var 17 år. Jeg had de all tid lese pro sjek ter 
med bar na mine. Selv da de gikk på 
vi de re gå en de. Da les te jeg blant an net ”Da 
Vinci-ko den”. Jeg gikk og gle det meg til 
kvel den når jeg skul le lese fort set tel sen. 
Har du lest den? Jeg tror at det å lese for 
barn er vik tig slik at de er fa rer det å kun ne 
lage egne bil der i ho det. 

Når vi nær mer oss Mel som vik i 
San de fjord kom mu ne og den bort-
gjem te par ke rings plas sen, sier hun at nå 
er rin gen slut tet. Sam me dag sen des et 
ra dio pro gram om henne på NRK-Vest-
fold. Vel hjem me hø rer jeg på det te. Det 
er to ne satt og hun le ser mys tisk. 
Stem men er blitt om for met av ra dio bøl-
ge ne og ut run ger vo ka le ne og kon so-
nan te ne hen nes ut i et dikt:

Det te hjem met vi har sam let rundt oss. Dis se  
su ve ni re ne. I det te muse et skul le vi bli gam le  
sam men. Spi se våre ber li ner kran ser un der  
gjen stan de nes me moa rer. Sit te der to 
cen ti me ter fra  
hver and re for å gi den ne ut stil lin gen me ning. 
Ale ne i so fa en blir hver ting et kors. Det te 
rom met  
en grav lund.
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Det er mye fælt som kan skje 
i Østfold når krimforfatter 
Jan-Erik Fjell setter i gang. 
Drap og bortføringer. Folk som 
bare forsvinner. Mafiametoder. 
Selv hevder han at han ikke har 
noen særlig livlig fantasi. 
Ting bare dukker opp.

TERJE HANSTEEN 
Frilansjournalist

Krimforfatter Jan-Erik Fjell 
brakdebuterte i 2010 med 
Tysteren som han fikk Bokhand-

lerprisen for. Plutselig var han på alles 
lepper og han tok opp kampen med 
kjente og veletablerte krimforfattere. 
Media kastet seg over ham og han måtte 
svare på alle mulige spørsmål. Han 
måtte fortelle om sin tid som naver. 
Som pokerspiller. Som rullestolbruker. 
Og når ville oppfølgeren komme?

Gangsterne
Siden debuten i 2010 har det blitt hele 
sju krimromaner med den etter hvert 
velkjente og sære Kripos-etterforskeren 
Anton Brekke. Navnet hentet Fjell fra 
gata der han vokste opp på Gressvik 
utenfor Fredrikstad. Anton Brekkes vei. 
Skyggerom kom i 2012, året etter fulgte 
Hevneren, deretter Rovdyret i 2014, 
Lykkejegeren i 2016, Gjemsel kom i 
2019 og i fjor kom Gråsonen. Til høsten 
kommer den åttende romanen om 
Anton Brekke. 

– Hvorfor ble det krimgenren?
– Egentlig litt tilfeldig. Jeg ville 

skrive om en vaskeekte gangster fra USA 
og mens jeg tenkte på storyen, forsto jeg 
at jeg trengte en norsk politimann også. 
Slik ble Anton Brekke født.

– Hvordan vil du selv beskrive 
Anton Brekke?

– Han er litt Zlatan. Ikke på fotball-
banen, for der er han helt elendig, men 
Anton Brekke gjør som han selv vil, og 
bryr seg ikke veldig om hva andre måtte 
mene. Det som var viktig for meg da jeg 
begynte å skrive om ham, var at han 
måtte være noe nytt. Jeg ville ikke sitte 
med følelsen av at jeg kopierte noen, for 
detektivhelter i bøker kan fort bli klisjé. 
Den usosiale, den alkoholiserte, den 
deprimerte, eller en kombinasjon av alle 
tre. Jeg selv er ikke usosial, alkoholisert 
eller deprimert, så jeg tror også det hadde 
blitt vanskelig å skrive om. Derimot 
innbiller jeg meg at jeg har humor. Og 
mye av det! I tillegg har jeg spilt titusener 
av pokerhender. Derfor ble Anton Brekke 
en degenerert gambler som kan lire av seg 
en og annen flåsete kommentar, og som 

kanskje kan oppfattes som en som er litt 
ufin og stor i kjeften – for de som ikke 
har humor, vel å merke. Men det er jo 
ikke komedie jeg skriver, så at han kan slå 
en og annen vits er heldigvis ikke hans 
beste eller eneste egenskap. Hva han er 
best til, er å jakte på mennesker. Ikke 
redd for å tøye strikken, men er alltid 
rettferdig. I tillegg har han et stort hjerte, 
men det rommer bare noen få.

– Er det mye av deg selv i hovedka-
rakteren?

– Ja, men det er helt utilsiktet. Helt 
automatisk blir det mye av forfatteren i 
en hovedkarakter over så mange bøker. 
Akkurat som det er mye Jørn i William 
Wisting, plenty med Jørgen i Ole Vik, 
og helt sikkert også en god dose Nesbø i 
Harry Hole. Det er karakteren leseren 
blir mest og best kjent med. Da er det 
helt naturlig at det blir mye av forfatte-

Skriver hardbarket 
krim fra Østfold

Skrivesperre. – Jeg har skrivesperre hele tiden, hevder krimforfatter Jan–Erik Fjell . Hittil har ikke 
skrivesperren hindret ham i å skrive hele åtte romaner om Kripos-etterforskeren Anton Brekke .  
(Foto: Terje Hansten)
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ren også. Iallfall om man skal gjøre det 
lettvint, he-he.

Østfold
– Du skriver mye om Østfold og 
Fredrikstad. Er stedskoloritten viktig for 
deg?

– Jeg skriver jo om det jeg kjenner 
til. Og at det ble Fredrikstad i første bok 
måtte nødvendigvis bli slik. Alt jeg har 
skrevet har hatt sitt utspring i Østfold. 
Jeg har fartet mye rundt i fylket og sett 
etter steder hvor jeg kan lage gode 
scener. Da jeg skulle skrive Gråsonen, 
var jeg på jakt etter et lite sted hvor det 
ikke skjer så mye. Jeg ringte en politi-
venn og spurte hvor på Østlandet man 
kunne finne det kjedeligste lensmanns-
kontoret på begynnelsen av nittitallet. 
Han var ikke i tvil. Det måtte bli 
Aremark. Jeg vil ha det ekte. Nå som jeg 
har blitt kjent har jeg fått innpass her og 
der. Jeg har fått være med både politiet, 
Kripos og ambulansen. Og jeg har fått 
en fast kontakt i Kripos som jeg kan 
ringe. I bok nummer fire, Rovdyret, var 
jeg også litt i kontakt med et kriminelt 
miljø her i Østfold. Men det jeg skrev 
var rein fantasi. 

-Har du en veldig livlig fantasi?
– Mange lurer på om jeg har en helt 

sinnssyk fantasi. Nei, det har jeg ikke og 
derfor må jeg bruke lang tid på bøkene. 
Men det er nok et pluss som forfatter å 
ha en livlig fantasi. Det er viktig å 
kunne se for seg ting.

Amerikansk forbilde
– Hva er motivasjonen din for å skrive 
romaner?

– Har du sett bensinprisene? ler 
Fjell, som liker å kjøre bil, og helst fort. 
– Nei, det er jo en jobb. Jeg hadde ikke 
skrevet hvis jeg ikke hadde elsket 
resultatet. Men det er hardt arbeid å 
være forfatter. Unni Lindell har sagt at 
hun nærmest blir bipolar i perioder. 
Akkurat der kjenner jeg meg igjen.

– Forbilder? Amerikanske Harlan 
Coben fra New Jersey. Helt klart. Coben 
får alt til å se så enkelt ut. Og jeg liker 
også John Grisham. Og jeg har også lært 
mye av norske forfattere. Jørn Lier 
Horst er den jeg snakker mest med. Og 
jeg har mye kontakt med krimforfatter 
Jørgen Jæger i Bergen. Til å begynne 
med fikk jeg mange råd fra Tom 
Egeland, han er den mest inkluderende 
forfatteren i Norge, forteller Fjell og 
legger til at han leser bøker annerledes 

nå enn tidligere. - Jeg ser mye på 
fortellerteknikker. Og det er lov å stjele 
og gjøre det til sitt eget. Når det er sagt, 
så leser jeg altfor lite av andre krimfor-
fattere. Men når jeg leser, blir det alltid 
krim og thrillere.

– Hvordan jobber du med en ny 
roman?

– Før jeg skriver noe som helst, må 
jeg ha grunnkarakterene på plass. Jeg må 
ha med starten og vite noe om slutten, 
men ikke nødvendigvis nøyaktig hva.  
Jeg må også ha på plass noen «twist and 
turns», altså vendinger og overraskelser. 
Jeg planlegger aldri hele boka, slik 
enkelte andre forfattere gjør. Når jeg 
skriver er skifte av synsvinkel og 
tilbakeblikk de viktigste grepene jeg tar. 
Plottene må være gode, men gode 
karakterer trumfer likevel gode plott. 
Mine historier er veldig karakterdrevet, 
men jeg jobber også mye med selve 
plottene. Det å lage et godt plott er 
forresten veldig utfordrende. Og det å få 
til en oppklaring på de siste ti sidene. 
Jeg elsker å skrive dialoger med interes-
sante personer, det er jeg best på, sier 
Fjell ,som føler at hvis han bare får til 
åpningen, så kan han godt skrive 2000 
ord på en halv time.  Men det er ikke 
alltid det skjer.

– Hvis jeg sliter, kan jeg bruke en hel 
uke på de 2000 ordene. Ofte begynner 
jeg på en bok ti ganger. Jeg sletter og 
forkaster mye. Det er veldig frustre-
rende. Jeg har det aldri så bra som når 
jeg har skrevet et kapittel som jeg er 
fornøyd med. Som jeg føler sitter. Da 
blir jeg glad. Men det er et strev.

Fascinert av mafiaen
Det var ikke gitt at Jan-Erik Fjell skulle 
bli forfatter. Først prøvde han seg på 
Høyskolen i Østfold. Han skulle bli 
lærer og startet med engelsk. Etter fire 
måneder var løpet kjørt. Selvtilliten var 
på bunn og Fjell var fortvilet. Hva skulle 
han finne på nå? Han var fortsatt 
avhengig av NAV. Så ble det nettpoker. 
Pengene rant ut, men rant ikke inn 
igjen. Katastrofe. Så begynte Fjell å 
skrive på et filmmanus. Det prosjektet 
braklandet også. En idé til en ungdoms-
komedie tok form. Manuset ble sendt til 
en rekke forlag, til slutt var det et lite 
forlag som antok det. Opplaget var på 
rundt 400 og Fjell følte at noe hadde 
løsnet.

– Jeg har alltid vært lidenskapelig 
opptatt av mafiaen og jeg fikk en idé 

som endte med romanen Tysteren. Den 
brukte jeg åtte måneder på. Jeg skrev jo 
fordi jeg ikke fikk til noe annet. Og så 
tenkte jeg: Hvor vanskelig kan det være 
å skrive en roman? Jo, det var vanskelig. 
Fortsatt har jeg skrivesperre hele tiden. 
Toppen ti av åtti kapitler har vært en 
fryd å skrive. Det er en kamp hele tiden 
og derfor har jeg etter hver bok sagt at 
dette blir den siste. Men så er det deilig 
å starte igjen med blanke ark.

 Det skulle ta tre år mellom 
Lykkejegeren og Gjemsel. Fjell synes 
selv at han bør klare én bok i året.  Men 
i 2016 ble han syk og alt ble satt på 
vent.

– Jeg havnet på sykehus og fikk 
morfin. Og det var morfinen som ga 
meg en ny opplevelse. Plutselig fikk jeg 
en idé i morfinrusen. Det kom altså noe 
godt ut av oppholdet på sykehuset, det 
kom en ny bok.

Fortelle sin historie
Fjell innrømmer at det til tider kan være 
en ensom jobb å være forfatter. 

– Samtidig elsker jeg å være i eget 
selskap. Og så liker jeg å lage mat 
innimellom og jeg snakker ofte med folk 
på telefonen. Jeg er en veldig sosial 
person, men kan også være veldig 
asosial. Jeg prøver å skrive hver dag og 
jeg er alltid tidlig oppe. Noen dager 
skriver jeg fra seks til elleve, andre dager 
fra elleve til to og noen ganger fra jeg 
står opp til jeg legger meg. Jeg er 
egentlig dårlig på rutine, forteller Fjell, 
som har en kontrakt med forlaget sitt 
om åtte bøker. 

– Hva gjør du om fem – ti år?
– Jeg håper at jeg fortsatt skriver, 

men ikke nødvendigvis om Anton 
Brekke. Muligens blir det noen barne-
bøker, og da tenker jeg på humorbøker 
for barn. Det er nok bra å skrive noe 
annet enn krim.

– Du er rundt om på skoler og 
forteller om forfatterskapet ditt. Hva er 
det du først og fremst ønsker å formidle 
til elevene?

– Det jeg ønsker å formidle er at selv 
om man sitter på bakerste rad og ikke 
følger godt med, så bør lærerne bli 
flinkere til å se den enkelte. Det eneste 
jeg selv likte på skolen, var å skrive stiler. 
Jeg liker å fortelle elevene min historie. 
Jeg tror at det kan være bra for dem jeg 
snakker med.
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Da tre statsråder med daværende 
kulturminister Trine Skei Grande  
i spissen la fram den nasjonale 
bibliotekstrategien 2020–2023 
Rom for demokrati og dannelse 
tidlig på høsten 2019, var det 
ingen som visste hvordan det 
neste året skulle bli. Stengte 
bibliotek og omprioritering av 
midler har gjort  at strategi-
perioden har blitt forlenget. 
I denne artikkelen ser vi på 
status for arbeidet med 
bibliotekstrategien så langt og 
noe om arbeidet framover.

SVEIN ARNE TINNESAND 
Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

Det vik tig ste ho ved gre pet i den 
na sjo na le bib lio tek stra te gi en er 
for mid ling av bib lio te ke nes 

inn hold. Det te blir ofte om talt som ak tiv 
for mid ling for di stra te gi en for ut set ter at 
bib lio te ke ne skal drive inn holds for mid ling 
ut over det som de van lig vis har gjort. 
Der for star tet ar bei det med Na sjo nal 
bib lio tek stra te gi med at Na sjo nal bib lio te-
ket lys te ut mid ler til ak tiv for mid ling med 
frist i ja nu ar 2020. Må let var at bib lio te-
ke ne så tid lig som mu lig i stra te gi pe ri oden 
skul le kun ne set te i gang ar bei det med 
ak tiv for mid ling. Slik gikk det ikke. Idet 
søk nads be hand lin gen var i ferd med å 
av slut tes, had de alle lan dets bib lio tek 
stengt dø re ne. Der for ble pro sjekt mid le ne 
for 2020 om dis po nert til en di gi tal 
til taks pak ke for bib lio te ke ne. I til taks pak-
ken ble 20 mil li o ner brukt av fol ke bib lio-
te ke ne til inn kjøp av di gi talt ma te ria le i 
form e-bø ker og di gi ta le lyd bø ker og 5 
mil li o ner ble brukt på til tak for di gi tal 
for mid ling. Det siste i tråd med bib lio tek-
stra te gi ens til taks punkt om at Na sjo nal bib
lio te ket vil støt te til tak som ut vik ler me to der 
for di gi tal for mid ling. 

Den 18.juni 2020 møt tes na sjo nal-
bib lio te kets stra te gis ke råd (se fak ta-
boks) i Oslo for å drøf te vei en vi de re. 
Ho ved sa ken på råds mø tet var å dis ku-
te re en me to dikk for ut lys ning av mid ler 
til for mid ling som kun ne fun ge re som 
en stra te gisk sat sing gjen nom hele 
fi re års pe ri oden.  Det vik tig ste gre pet ble 
at pro sjekt mid le ne skul le bru kes til å gi 
bib lio te ket tid til å for mid le ved å 
kom pen se re for vi kar bruk. I til legg 
fan tes det også egne ord nin ger for 
stor by bib lio tek og mid ler til kom pe tan-
se he ving i regi av fyl kes bib lio te ke ne. 

I au gust ble mid le ne til ak tiv 
for mid ling lyst ut med søk nads frist i 
ok to ber. Må let var at bib lio te ke ne ved 
inn gan gen til 2021 kun ne være klare til 
å set te i gang til ta ke ne. 1. de sem ber ble 
det of fent lig gjort at over 100 til tak var 
til delt til sam men 15,5 mil li o ner som 
skal bru kes i 2021. I slut ten av ok to ber 
møt tes stra te gisk råd på nytt. Den ne 
gang var ho ved te ma et på mø tet sam ar-
beid og ut vik ling med ho ved vekt på 
ut lys ning av mid ler til det te på ny å ret 
2021. Søk nads fris ten var 15. feb ruar og 

Nasjonal bibliotekstrategi 
– status og arbeidet framover
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Na sjo nal bib lio te ket har mot tatt 75 
søk na der på til sam men 35 mil li o ner. 
Hvil ke pro sjekt som får støt te vil bli 
of fent lig gjort like et ter pås ke.  

Å øke om fan get av di gi talt ma te ria le i 
Na sjo nal bib lio te ket er et vik tig in fra-
struk tur til tak i Na sjo nal bib lio tek stra te gi. 
Gjen nom unn taks be stem mel sen i 
ånds verk lo ven skal fol ke bib lio tek bru ke re 
som dri ver med forsk ning og do ku men-
ta sjon ha til gang til alt pliktavlevert 
ma te ria le som na sjo nal bib lio te ket har 
mot tatt. I lø pet av vå ren 2020 har langt 
fle re blitt kjent med det te ma te ria let på 
grunn av ut vi det til gang i pe ri oden når 
bib lio te ke ne var stengt. Den vik tig ste 
ut vi del sen av di gi talt til gjen ge lig ma te-
ria le er li ke vel re sul tat av økt di gi ta li se-
ring. Ikke minst gjel der det te avi ser og 
tids skrif ter der meng den av til gjen ge lig 
ma te ria le øker dag lig. Na sjo nal bib lio te ket 
bi drar også med å an skaf fe inn hold i den 
di gi ta le tje nes ten Ver dens bib lio te ket 
gjen nom det fler språk li ge bib lio tek.

Na sjo nal bib lio te ket laget i for len gel-
sen av for ri ge bib lio tek stra te gi an be fal te 
for ret nings mo del ler for kjøp og ut lån av 
e-bø ker og di gi ta le lyd bø ker. Nå ser man 
at beg ge mo del le ne er i bruk og fun ge-
rer. I stra te gi en leg ges det opp til at dis se 
eva lu e res. Na sjo nal bib lio te ket leg ger 
opp til å star te med eva lue ring av 
e-bok ord nin gen i 2021 og føl ge opp 
med eva lue ring av lyd bok ord nin gen i 
2022. Vå ren 2020 mens bib lio te ke ne var 
stengt ble det lan sert en di gi tal til gang 

til na sjo nalt lå ne kort. I bib lio tek stra te-
gi en leg ges det opp til å vi de re ut vik le 
lå ne kor tet. Det te er ar beid som vil star te 
den ne vå ren. 

Til ta ket om å etab le re en na sjo nal 
metadatabrønn reg nes som et av de 
vik tig ste og mest ut ford ren de i stra te-
gi en. En metadatabrønn skal sik re én 
au to ri sert kil de til me ta da ta for nors ke 
bib lio tek. Ar bei det med metadatabrøn-
nen skul le spar kes i gang med et se mi nar 
på bib lio tek mø tet i Hau ge sund vå ren 
2020. Det te mø tet ble som kjent av lyst 
og Na sjo nal bib lio te ket in vi ter te der for 
uli ke ak tø rer til en to delt work-shop på 
zoom i slut ten av mai og be gyn nel sen av 
juni. Et ter det er metadatabrønn drøf tet 
i stra te gisk råd og i uli ke and re mø ter 
med bib lio tek og and re som har 
in ter es se for det te. En ho ved pro blem stil-
ling er hvor dan få til gode fel les løs nin ger 
sam ti dig som bib lio tek får dek ket 
sær be hov. Så langt har det vist seg at det 
er uli ke in ter es ser blant de som har vært 
in vol vert: Na sjo nal bib lio te ket vil i lø pet 
av året fore ta nød ven di ge av kla rin ger for 
å set te i gang med å etab le re en metada-
tabrønn.  

Rom for de mo kra ti og dan nel se 
in ne hol der til sam men 25 kon kre te 
til tak som skal iverk set tes i lø pet av 
stra te gi pe ri oden. Ar bei det med å 
rea li se re dis se er i gang, og i lø pet av de 
nes te åre ne vil det te være ho ved opp ga-
ven i Na sjo nal bib lio te kets ar beid 
oven for bib lio te ke ne. 

Nett sted: https://bibliotekutvikling.no/
na sjo nal-bib lio tek ut vik ling/na sjo nal- 
bib lio tek stra te gi-2020-2023-rom-for- 
de mo kra ti-og-dan nel se/

Nasjonal bibliotekstrategi 
– status og arbeidet framover

STRATEGISK RÅD
• Strategisk råd skal bidra til at 

Nasjonalbiblioteket fører en god, 
regelmessig og samordnet dialog med 
bibliotekene i strategiperioden. 

• Medlemmer av rådet er: 
Anette Kure, Sarpsborg 
Anna Løken, Høgskolen i Innlandet 
Anne Torill Stensberg, Stavanger 
Bodil B. Breivikås, Verdal 
Heidi Hovemoen, Viken 
Henriette Stolz, Skien 
Hildegunn Hestnes, Trøndelag 
Johanne Raade, UIT, Norges arktiske 
universitet 
Jorun Systad, Sunnfjord 
Knut Skansen, Oslo 
Per Olav Sanner, Hamar 
Randi Lundvall, Gjerstad 
Rune Stordahl, Farsund 
Siri Tidemann Naalsund, Asker 
Sonja Kristin Granaas, Alta

• Referater fra rådsmøtene legges ut på 
bibliotekutvikling.no
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Mexico

Nesten alle bibliotekene 
i Mexico har vært stengte det 
siste året på grunn av korona-
pandemien. Det virtuelle 
biblioteket har blitt en realitet.

TONE AGUILAR 
Frilansjournalist

– Jeg sav ner luk ten av bø ker, sier Tomás 
Bocanegra. 

Han er bib lio te kar ved Biblioteca 
Da niel Cosío Vil le gas i Mexi co by. 
Bib lio te ket til hø rer uni ver si te tet, El 
Colegio de Mexi co. I til legg er han 
nest le der i den mek si kans ke bib lio te kar-
for en in gen, Colegio Na cio nal de 
Bibliotecarios.

– Som res ten av bib lio te ke ne i 
lan det, måt te vi sten ge dø re ne i mars i 
fjor, og de har for blitt stengt si den, 
fort set ter han. – Og over nat ta måt te vi 
bli vir tu el le bib lio te ka rer. 

Han for tel ler vi de re at spe si elt 
uni ver si tets bib lio te ke ne måt te or ga ni-

se re seg raskt for å kun ne gi stu den te ne 
et til bud og en støt te i stu di e ne som de 
fra sam me tids punkt har fort satt 
hjem me fra. 

– Men de of fent li ge fol ke bib lio te-
ke ne har også fort satt kon tak ten med 
pub li kum, så godt det lar seg gjø re, via 
net tet og so si a le me di er, sier han. 

På be søk via ka me ra et
Et av de of fent li ge bib lio te ke ne som har 
job bet hardt for å til pas se seg den nye 
hver da gen er sen tral bib lio te ket i Nuevo 
Leon, Biblioteca Fray Servando Teresa 
de Mier. De be fin ner seg i byen Mon ter-
rey nord i Mexi co. 

Låste  dører
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Mexico

– Vi ble, i lik het med res ten av 
ver den, tatt på sen ga av pan de mi en, 
med gir bib lio tek sjef An gel Barroso. – 
Og selv om vi had de be gyn te å gjø re 
noen vir tu el le til nær min ger også før 
pan de mi en, så måt te vi ta noen gi gan-
tis ke steg for å kun ne gi bib lio te kets 
bru ke re et så godt til bud som mu lig.

En ting de har ar bei det mye med er 
di gi ta li se rin gen av bø ker. 

– I til legg har vi or ga ni sert fle re 
ak ti vi te ter via so si a le me di er som 
bok pre sen ta sjo ner, kol lo kvi er med 
spe si fik ke tema, ut stil lin ger, tea ter og 
høyt les ning av bar ne bø ker med il lust ra-
sjo ner, for tel ler An gel og leg ger til:

– Nett opp had de vi en sko le klas se på 
vir tu elt be søk, der de via ka me ra et ble 
kjent med bib lio te kets uli ke av de lin ger og 
and re ak ti vi te ter vi har både når vi er åpne 
for pub li kum og nå un der pan de mi en. 

Han leg ger vi de re til at de job ber 
me get be visst med å øke folks le se lyst.

– Og for ung og gam mel er det 
av gjø ren de at de får til gang til bø ker 
som er i tråd med in ter es se ne de res, 
un der stre ker bib lio tek sje fen. – Er det et 
barn som er in ter es sert fot ball, så må vi 
gi han bø ker om fot ball for at han skal 
få lyst til å lese.

De sen der der for ut spør re skje ma via 
e-post til bru ker ne og sko le ung dom 

hvor de spør om in ter es se ne de res, og 
sva re ne be stem mer hvil ke em ner de skal 
ta opp i de uli ke ak ti vi te te ne som 
ar ran ge res. 

Ulik prak sis
Blant bib lio te ka re ne ved sen tral bib lio te-
ket i Nuevo Leon, job ber noen hjem me-
fra mens and re job ber fra bib lio te ket 
bak steng te dø rer.

– Det er mak si malt ti an sat te til 
ste de sam ti dig ved bib lio te ket, sier 
An gel. – Men det te gjør at de kan bru ke 
ma te ri a ler vi har når de le ser his to ri er 
el ler or ga ni se rer vir tu el le sam ta ler.

Låste  dører

Tomt. De meksikanske bibliotekene står og venter på at dørene åpnes igjen . Flesteparten av dem har vært stengt for publikum det siste året på grunn 
av korona-pandmien . (Foto: Biblioteca Central Nuevo Leon)
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Bib lio te ka re ne rul le rer på hvem som 
job ber hjem me fra og hvem som job ber 
fra bib lio te ket. 

Prak si sen va ri e rer rik tig nok en del 
mel lom de mek si kans ke bib lio te ke ne i 
for hold til hvor dan de or ga ni se rer seg i 
ko ro na-ti der. Fle re bib lio tek til la ter 
hel ler ikke bib lio te ka rer å kom me på 
bib lio te ket. Det te er til fel let for To mas.

– Jeg har jobbe hjem me helt si den 
mars i fjor, sier han.  

Via Zoom og Meet hol der han 
kon fe ran ser og vei le der stu den ter og 
and re i for hold til hvor de kan finne 
bø ker og in for ma sjon vir tu elt.

– Via e-post kan de som tren ger det, 
av ta ler nett mø ter hvor vi gir dem 
vei led ning, sier han. – Slik har jeg hatt 
noe kon takt med bib lio te kets bru ke re i 
dis se må ne de ne.

Før pan de mi en had de de ved 
uni ver si tets bib lio te ket be gynt å ar bei de 
med bib lio te kets rol le i for bin del se med 
fjern un der vis ning.

– Vi tar med oss fle re av kunn ska-
pe ne herifra, men vi had de for eks em pel 
ald ri fore stilt oss at vi skul le jobbe med 
det te hjem me fra, pre si se rer han.

En si tua sjon som krevd en stor dose 
krea ti vi tet fra bib lio te ka re nes side for å 
imø te kom me. 

– Og som har gjort klart grunn leg-
gen de ting som for eks em pel hvor 
av hen gi ge vi er av å ha en god Internet-
tilkobling hjem me, sier To mas. 

Brukt ti den til å ryd de
Man ge mek si kans ke bib lio te ka rer har 
fått satt krea ti vi te ten og sin pri va te 
In ter nett kob ling på prø ve. Blant dem de 
som job ber ved bib lio te ket til IAGO, 
in sti tut tet for gra fisk kunst i Oaxa ca by 
sør i Mexi co.

– Da vi steng te bib lio te ket i mars 
trod de vi det mak si malt skul le vare i tre 
må ne der, for tel ler Ari an na Sixtos, 
ko or di na tor ved bib lio te ket. – Fort satt 
har vi stengt for pub li kum, men fra 
no vem ber har vi an sat te job bet halv dag 
i bib lio te ket. 

Ti den har blant an net blitt brukt til 
å or ga ni se re og å ryd de i sam lin ge ne.

– For folk set ter ofte til ba ke bø ker 
selv, men de gjør det ikke på rik tig sted, 
sier Ari an na. – Der for har vi fun net fle re 
bø ker vi trod de var for svun net.

Sam ti dig fort set ter de med kon fe ran-
ser, verk ste der og se mi na rer via net tet.  

– Fra star ten ut ar bei det vi dess uten 
in for ma sjon om ko ro na vi rus på alle de 

Via kamera. Bibliotekar Adriana ved det sentrale 
biblioteket i Nuevo Leon nord i Mexico forteller en historie 
for barn via kameraet som hun illustrerer med plakater . 
(Foto: Biblioteca Central Nuevo Leon)

16 ur språke ne som fin nes i del sta ten vår, 
in for me rer hun. – Og for å sti mu le re 
le se lys ten, så har vi en sek sjon hvor vi 
bib lio te ka rer le ser frag men ter av bø ker 
som pub li se res på Face book-si den vår.

Bib lio te ka re ne pub li se rer også 
vi deo er hvor de snak ker om fa vo ritt bø-
ke ne sine. 

– Jeg er po si tivt over ras ket over 
opp slut nin gen vi har hatt på de vir tu el le 
ak ti vi te te ne vi hol der, med gir Ari an na. 
– Den ne for men gir også man ge 
mu lig he ter til å kom me ut til fle re. For 
litt si den hold jeg for eks em pel et 
vir tu elt verk sted om hvor det var 
del ta ke re fra fle re mek si kans ke del sta ter. 

Far gen av gjør
Ak ti vi te te ne i Mexi co sty res av de uli ke 
fargenivåen; rødt, oran sje, gult og grønt. 
Dis se be stem mes av for hol det mel lom 
an tal let smit te de og ka pa si te ten sy ke hu-

se ne i re gi o ne ne har til å ta i mot 
Co vid-pa si en ter. Hver en kelt av de 32 
del sta te ne har sin egen far ge og i stør re 
byer som Mexi co by, kan også by de ler 
ha for skjel lig far ge.

– Vi må være på grønt nivå før vi får 
åpne, sier Ari an na. 

Oaxa ca hvor bib lio te ket hun 
ko or di ne rer lig ger, be fin ner de seg på 
oran sje nivå.

– Det er mye usik ker het knyt tet til 
når vi kan åpne dø re ne for pub li kum 
igjen, men vi reg ner med at det kom mer 
til å ta en stund til, med gir hun. – Vi 
har rik tig nok pla ne ne kla re for når vi 
kan åpne; blant an net så kom mer vi kun 
til å re du se re pub li kums ka pa si te ten til 
tret ti pro sent, og vi vil be folk om å 
sen de oss e-post på for hold om hvil ke 
bø ker de er in ter es sert i for slik å ha dem 
kla re til dem når de kom mer. 
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Et ter at det mek si kans ke sam fun net 
ble stengt ned i mars i fjor, har hele 
Mexi co ho ved sa ke lig vært på rødt og 
oran sje nivå. I mid ten av feb ruar run det 
de to mil li o ner be kref te de smit te de 
mens nes ten 188 000 er døde som føl ge 
av Co vid per 5. mars.

Et ter feb ruar i år be gyn te rik tig nok 
fa re ni vå ene å re du se res, og i star ten av 
mars er størs te de len av del sta te ne blitt 
gule. 

– Her i Mexi co by er det noen 
uni ver si tets bib lio te ker som har åp net 
opp litt, for tel ler Tomás. – Men de lå ner 
kun ut bø ker når det er for hånds av talt, 
og et ter at bø ke ne er le vert til ba ke blir 
de plas sert i et eget rom i to uker før de 
set tes på plass i sam lin gen.

Hvor dan gjen åp nin gen av bib lio te-
ke ne blir, sier at er opp til hvert en kelt 
bib lio tek da det av hen ger mye av 
stør rel sen og ka pa si te ten de har.

Virtuell omvisning. En skoleklasse i Monterrey har koblet seg til via nettet for å få en omvisning 
i byens bibliotek . (Foto: Biblioteca Central Nuevo Leon)

Rydding. Fra november har de ansatte ved IAGO- biblioteket jobbet halv dag . Tiden har blant annet 
blitt brukt til å rydde i boksamlingene . (Foto: Archivo IAGO)

Når dø re ne åp ner
I Mon ter rey for tel ler An gel at de ser for 
seg å be gyn ne å åpne sen tral bib lio te kets 
dø rer i au gust. 

– Men vi åp ner ikke før vi er sik re på 
at vi ikke er en mu lig smit te kil de, sier 
han. – Der for for be re der vi oss grun dig, 
blant an net plan leg ger vi å skaf fe oss et 
in fra rødt lys som  vi skal des in fi se re 
bø ke ne med når de har vært på ut lån.

Han un der stre ker at det te blir en 
møy som me lig pro sess da hver en kelt side 
i bø ke ne må ly ses gjen nom. Det te blir en 
del av bib lio te ka re nes jobb.Bru ken av 
so si a le nett verk kom mer de til å fort set te 
med til tross for at dø re ne åp nes.

– Det te er noe av det po si ti ve vi sit ter 
til ba ke med, sier han. – Spe si elt det at vi 
slik kan nå ut til et stør re pub li kum da de 
ikke tren ger å flyt te på seg for å del ta på 
et se mi nar, en tea ter fore stil ling, en 
bok pre sen ta sjon og så vi de re da vi vil 

fort set te å sen de det te live selv om 
pub li kum også et ter hvert kan være fy sisk 
til ste de her på bib lio te ket. 

Bib lio te ke nes hver dag et ter co vid ser 
han føl ge lig for seg som en blan ding av 
vir tu ell og fy sisk til ste de væ rel se. 

– Vi ser det sam me for bø ke ne, for 
noen av oss er ikke le se opp le vel sen den 
sam me hvis vi ikke kan ta på og lukte på 
boka mens and re fore trek ker di gi ta le 
bø ker, sier han. – En av ut ford rin ge ne 
frem over blir å dekke beg ge be hov, vi 
må der for fort set te med di gi ta li se rin gen 
som nå har spun net om seg til hele 
sam lin gen er di gi ta li sert.
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Kate Næss

Augustaften
En aften i august
kom månen seilende
med høstens gule mynter
og slapp dem singlende i gruset.
En skygge for fra himmelen
og speilte seg i glassklart vann
og frøs til is.
Langsomt rinner tiden tilbake,
små ting kommer mot meg:
Tomme hus med duft av glemte somre,
et sus av mørke minner og store trær,
vindens lek med bølgende åkrer,
stillheten ved en elv som fløt avsted
og små trinn i gresset
av noe som nærmer seg
og dukker opp på vindusruten
blant nattens tusen øyne.
Noen banker på min dør,
noe puster forsiktig der ute,
tiden vokser og fyller mine sanser
med en svimlende visshet …
Et barn ler høyt, en liten sprø lyd.
Stengt er min glemte verden,
alt er som før,
men utenfor går et barn og ler av fryd
over hvite fugler som flykter mot høsten.

(Kate Næss, Dikt, Dreyer Forlag 1989, side 49)
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Kate Næss

Diktet er analysert av  
STEFAN ANDREAS STURE

Kate Næss (1938-1987) ga ut kun 
tre dikt bø ker; «Bil led skrift» 
(1962), «Mør ke rom met» (1964) 

og «Blind gjen ge re» (1969), dess uten har 
Jan Erik Vold sam let hen nes gjen dikt-
nin ger for ut gi vel se. Han har også kalt 
Kate Næss for «seks ti tal lets hem me li ge 
dron ning». Uan sett er det in gen stor 
pro duk sjon i vo lum.  Det ble kun tre 
egne dikt bø ker på sju år, så ble det stil le 
de siste 18 åre ne av li vet hen nes, bort sett 
fra noen få en kelt dikt tryk ket i tids-
skrift. Men i de ak ti ve åre ne opptro hun 
ofte med egne dikt, og gjen dikt nin ger, 
med mu sikk på bånd el ler med mu si-
ke re. Det te fore gikk i mil jø et rundt 
Club 7, som Næss var en av ini tia tiv ta-
ker ne til – og ga navn til. Kate Næss var 
også ak tiv i Stu dent tea te ret som 
skue spil ler, kos ty me ma ker og over set ter. 
Hun var nok også en av de al ler før s te 
som i Norge som prøv de seg på jazz & 
po et ry, noe som bl.a. før nevn te Jan Erik 
Vold har gjort mye av. 

Så det kan vel gan ske trygt an tas at 
hun var opp tatt av for mid ling og det 
per for ma ti ve. Ak ku rat for mid ling er 
nok kan skje også en vik tig driv kraft bak 
gjen dikt ning. Hun var ofte tid lig ute 
med valg av ly ri ke re å over set te, og tre 
av dem fikk se ne re No bel pri sen, så Næss 
had de teft og en sik ker smak. Dess ver re 
ga hun ald ri ut gjen dikt nin ge ne selv. 
Det kan hen ge sam men med den 
ste mo der li ge be hand lin gen gjen dikt ning 
av ly rikk får her til lands. Men gjen dikt-
nin ge ne var selv sagt med på å ut vi de 
hen nes eget ly ris ke språk, å jobbe så tett 
på and re dik te res teks ter er ikke uten 
inn virk ning. Når det er sagt, så fin ner 
jeg vel ikke di rek te lån el ler ty de li ge 
ekko. Det er Kate Næss sin egen 
stem me vi mø ter i dik te ne hen nes. 

Til tross for en gan ske spar som ly risk 
pro duk sjon, så spen ner dik te ne til Kate 
Næss vidt. Sam ti dig kan det pe kes på 
noen ting som går igjen, dik te ne har 
ofte en me lan kolsk grunn to ne, de har 
inn slag av ab sur di tet – el ler drømme lo-
gikk, og de er mu si kals ke og ryt mis ke. 
Alt det te stem mer med dik tet jeg har 
valgt til den ne ly rikk spalta, også. Bare 

prøv å lese dik tet høyt, og kjenn på 
ryt men og mu si ka li te ten i dik tet. Det er 
nok hel ler ikke bare jeg som kjen ner på 
me lan ko li en i det te dik tet. Den tap te 
barn dom men er noe alle vi voks ne har 
fel les, og at et glimt av noe åp ner opp 
for min ner kan vi vel også kjen ne oss 
igjen i. 

Dik tet åp ner med et syns bil de som 
går over i lyd, og så blir det kaldt – som 
det jo blir i au gust. Så gan ske raskt er 
fle re san ser tatt i bruk, og det san se li ge 
fort set ter i de kom men de lin jer. Vi fø ler, 
ser og hø rer dik tet. Sam ti dig vek ker alle 
dis se san se inn tryk ke ne fø lel ser hos 
le se ren. Det er en am bi va lens, en 
glid ning, i dik tet – barn dom mens rike 
er et savn, men også et litt ut rygt sted. 
Selv om vi er stengt ute, le ver og pus ter 
det der inne – el ler ute. Dess uten fin nes 
det en vis gle de i å vite at and re barn 
fin nes, og le ver midt i barn dom men nå. 
Men de ler av fug le ne som flyk ter mot 
høs ten, kan skje i over mot, kan skje i fryd 
over å be sit te barn dom og fram tid. 

Sekstitallets hemmelige dronning
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Stavanger Stavanger

Romaner er livet for meg! 
Fortellinger som lever og 
vokser, påvirker og irriterer, 
skaper kroppens tårer og 
sjelens ømhet, men også 
forårsaker sinne og avsky. Hvor 
mange romaner jeg har lest i 
mitt 65-årige liv aner jeg ikke, 
men det er ikke få. Jeg husker 
nesten alle.

AUD JORUNN AANO 
Pensjonert bibliotekar

Jeg er bib lio te kar av ut dan ning og 
for mid ler av hjer tet. Jeg tror at bø ker 
kan for and re liv. Bøker kan gi 

stem me til de stem me lø se, åpne dø rer 
som er stengt, set te ord på det ord lø se. 
Å dykke inn i, ned i el ler opp til and res 
fik ti ve liv gjør noe med våre egne liv. 

Jeg har job bet på Sølv ber get de siste 
20 åre ne og sett hvor stor be tyd ning 
for fat te ren og for tel lin gen har for folks 
liv. Sølv ber get er en stor stue midt i 
sent rum; gra tis, åpent, ufar lig og 
til gjen ge lig. Nett opp som an satt på 
Sølv ber get blir vi noen gan ger vit ne til 
den rike by ens skyg ge si der. Tig ge re, 
hjem lø se, ar beids le di ge – man ge fin ner 
et opp holds sted på bib lio te ket. Og så 
len ge folk er greie er alle vel kom ne.

For et par år si den ble Kiellandsente-
ret opp ret tet på Sølv ber get. Det te ga nye 
in ter es se for Kiellands verk for min egen 
del og jeg les te på nytt gan ske man ge av 
både ro ma ne ne og no vel let te ne. I til legg 
ble jeg opp merk som på den per sisk fød te 
poe ten og bib lio tek an sat te Ardashir 
Es fan dia ri som over sat te «Gift» og 
«Ka ren» til per sisk. Te ma tik ken og 
sam funns kri tik ken fra et Stavanger for 
mer enn 100 år si den kjen te han igjen 
fra et Iran i dag. 

Jeg har all tid likt ro ma ner som har et 
ele ment av sam funns kri tikk el ler –ana-
ly se i seg. Jeg vil gjer ne lese for tel lin ger 
som er kob let til et sted, en tid, en 
pe ri ode og et sam funn. For und ret har 
jeg vært vit ne til en utro lig ut vik ling av 

Stavanger, forfatteren og samfunnet.  
Fra Kielland til Arild Rein og Tore Renberg.

– Et forsøk på litterær 
analyse av forfatternes 
samfunnskritikk
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Stavanger Stavanger
Stavanger, forfatteren og samfunnet.  
Fra Kielland til Arild Rein og Tore Renberg.

– Et forsøk på litterær 
analyse av forfatternes 
samfunnskritikk

det lit te ræ re uni ver set fra 1960-tal lets 
eks trem rea lis me med ro ma ner som tar 
opp tids mes si ge po li tis ke spørs mål; 
(abort, kvin ner og ar beid, EU-kam pen) 
til en nes ten ren dyr ket in di vi dua lis me. 
Lit te ra tur spei ler selv sagt det sam fun net 
vi til en hver tid le ver i. Og i Norge har 
vi gått fra det kol lek ti ve til det in di vi du-
el le. Det kol lek ti ve er i for fall. In di vi det 
har over tatt. Det vi som sam funn ofte 
an kla get USA for - «The Ame ri can 
dream» er nå blitt «The Nor we gi an 
dream». Alt som skjer med oss er vår 
egen feil el ler vår egen for tje nes te. Du er 
din egen lyk kes smed. Vi le ver i en 
ny li be ra lis tisk tid både kul tu relt og 
øko no misk. Bøker får til og med tit ler 
som «jeg, jeg, jeg». Den ma te ri el le 

nær het, fo kus på hus og kropp. Det 
man ge av oss kri ti ser te for eld re ge ne ra-
sjo nen for: ma te ria lis me, har gjen opp-
stått i eks tre me va ri an ter. 

Stavanger er for man ge en god by å 
bo i. Byen har hatt en utro lig ut byg ging 
og ut vik ling hvor stort sett klo ke 
po li ti ke re har tenkt lang sik tig og 
for nuf tig. Mye av ol je rik dom men har 
kom met oss som stor sam funn til gode. 
Det er li ke vel ikke mer enn 50 år si den 
Gam le Stavanger, som nå er et av de 
kule ste de ne å bo, var be bodd av fat ti ge 
ar bei der fa mi li er. I mitt ar beid på 
bib lio te ket har en av de kjek kes te og 
vik tig ste opp ga ve ne vært å ta imot 
grup per med ele ver fra Johan nes 
Læ rings sen ter. Ele ver i alle ald re som har 

bak grunn som flykt nin ger og har fått 
asyl i Norge. Klas se ne opp lev de alt på 
bib lio te ket som kjekt og spen nen de og 
nyt tig. Men det som all tid fikk grup-
pe ne til å måpe og spør re og und re seg 
var en stor pla kat fra gam le Stavanger fra 
1950-tal let. Man ge barn, fat ti ge barn, 
skit ne barn, sto re fa mi li er i bittesmå 
hus! Det te sat te egen skjeb ne i per spek-
tiv og skap te på en måte stør re nær het 
til den byen de har fått som «kom mu ne» 
og skal stre ve med å etab le re seg i.    

Men uan sett rik dom og po li tisk 
øns ke om lik het er det all tid noen som 
fal ler uten for. All tid noen som tar feil 
valg el ler som ikke får mu lig het til å 
vel ge rett vei i li vet.

Alexander Lange Kielland  
(1849–1906)
Alexander Lange Kielland er vel den 
mest kjent stav an gers ke eks port ar tik ke-
len i til legg til oljå. Av lit te ræ re rea lis ter 
er Kielland kan skje den for fat te ren fra 
sin sam tid som ty de ligst sat te sam funns-
pro ble mer un der de batt. Kielland var 
opp tatt av å leve i sann het og å skrive i 
sann het. Han var på vir ket av, og kjen te, 
både Georg Bran des og Sø ren Kier ke-
gaard. John Stu art Mills ide er om so si al 
med fø lel se og kvin ners ret tig he ter 
in fluer te ham sterkt. Kielland skrev om 
re li gi on og kir ke, han var sterkt kri tisk 
til da ti dens un der vis nings sy stem og 
har se ler te med øko no misk umo ral hos 
bor ger ska pet. 

I en av Kiellands mest kjen te no vel let-
ter, «Ka ren», er hand lin gen lagt til 
Dan mark. Med ele gant og føl som stil gir 
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Stavanger Stavanger
for fat te ren le se ren en vak ker his to rie om 
Ka ren, uskyl dig, snill og glad, som blir for-
ført av en kal ku le ren de mann. Hjer te skjæ-
ren de er det når Ka ren opp da ger at han 
al le re de har fa mi lie. Kielland var en ref ser! 
Han var ikke redd for å leg ge seg ut med 
de mek ti ge og rike i byen. Han skrev 
sann fer dig på fle re om rå der, også når han 
til la egen ska per og kjen ne tegn på sine 
ro man fi gu rer som gjor de at en kel te føl te 
seg hengt ut. I «Gar man & Wor se» og 
opp føl ge ren «Skip per Wor se» skild rer han 
vel stå en de han dels hus i Stavanger. I til legg 
er det i sær lig «Skip per Wor se» en skarp 
kri tikk av be de hus mil jø og den un der tryk-
ken de re li gi ons for stå el se som ut øv des på 
den ti den. I ro ma nen «Gift» fra 1883 
hud flet ter Kielland da ti dens sko le sy stem 
byg get på tvang og for ned ring. Han 
me ner at la tin tar alt for stor plass i sko len 
og at bar na ikke får mu lig het til å ut vik le 
seg til selv sten di ge men nes ker. «Gift» ble 
og er den sto re sko le ro ma nen fra sin tid. 
Som i man ge and re bø ker av Kielland er 
det en kvin ne som bæ rer for nuf tens og 
em pa ti enes stem me. Fru Løv dahl blir 
for fat te rens ta le rør i boka og re pre sen te rer 
nye og de mo kra tis ke tan ker om le ven de 
un der vis ning og ele ven i sent rum.

Før vi går over til de and re sam-
funns ref ser ne fra Stavanger må jeg 
nev ne min fa vo ritt bok blant Kiellands 
her li ge for tel lin ger - «St.Hansfest». Her 
mø ter vi Mor ten Kruse «med Gud i den 
ene lom ma og byen i den and re». Kruse 
var Kiellands om skri ving av Lars 
Of te dal, pie tis tisk lek manns pre di kant 
og avis re dak tør. Ved hjelp av alle sine 
«ka ni ner» - hjel pe re fra kir ke og sær lig 
be de hus – får han stop pet by ens pla ner 
om å lage en fol ke fest for alle inn byg-
ger ne. I «St.Hansfest» vin ner pie tis men 
over et for søk på fri gjø ring. Tor den ta-
le ne til Mor ten Kruse knu ser alle for søk 
på løs slup pen het og gle des rus over en 
fol ke fest. Fes ten ble selv sagt ikke noe av.

Arild Rein (1960–) 
«Hundedagane» (1998),  
«Grise ko ret» (2001),  
«Ka nin byen»(2004)
Om vi nå hop per til 2004 og til Arild 
Reins «Ka nin byen» er det te snudd to talt 
på ho det. «Fes ten» i Stavanger fore går 
uten ende. Den siste av stav an ger tri lo-
gi en «Ka nin byen» er lagt til glad mat fes-
ti va len.  Fest, fyll og in di vi du ell ny tel se 

er blitt den nye nor ma len. Mor ten 
Kruse er på en måte fest ge ne ra len og 
ka ni ne ne hans over sta di ge fest del ta ke re. 

Jada, Arild Rein! Det må inn røm mes 
at den ne le se ren med min stats kir ke li ge, 
ikke-ban nen de bak grunn, strev de 
skik ke lig med å tren ge igjen nom dis se 
teks te ne. Ma kan til språk og til vul gær-
yteri og dritt preik har jeg ald ri før vært 
borti. Det oser og renner og fos ser av 
bann skap og vul ga ri te ter og alle kropps-
de ler og –åp nin ger blir be hø rig do ku-
men tert. Men plut se lig åp ner det seg en 
tolk ning av det stygg-ge ni a le; Stavangers 
egen Char les Bu kow ski ski ver om Stavan-
gers egne «Ne den om og hjem»-folk. 
Stavangers egen Kerouac be skri ver et 
mil jø så hin si des det småborgelige som 
jeg med bittelitt skam må inn røm me at 
jeg til hø rer. Det blir nes ten vak kert. Men 
bare nes ten. In gen av per so ne ne har det 
mins te sym pa tisk over seg, de er to talt 
hen syns lø se i sine ver ba le og kri mi nel le 
utgyterier. Men teks ten er im po ne ren de 
gjen nom ar bei det. 

Tids as pek tet for tri lo gi en er 1998–
2004 og er hen tet fra ol je ho ved sta den 
Stavanger. Før s te del «Hundedagane» er 
en kol lek tiv ro man dvs en for tel ling som 
bæ rer stem me ne til man ge uli ke 
per so ner. His to ri en er eks tremt munt lig 
og dia log ba sert.  For le se re som er 
film frels te er re fe ran ser til sær lig 
ma fia fil mer ty de li ge. Side opp og side 
ned med preik om ab so lutt in gen ting! 
Martin Scorseses film ma fia film «The 
Irishman» fra 2019 er bare et eks em pel 

på den ne ty pen dia log ; le de ren pra ter 
og pra ter i det uen de li ge, føl ger ne/
ka ni ne ne nik ker og lyt ter. 

Bok to, «Grise ko ret», er et por trett 
av Hen rik Soma, øde lagt inni og 
uten på. Han vas ser gjen nom et is kaldt, 
snø tungt Stavanger med sitt knus te øre 
og sitt knus te sinn. Soma vir rer rundt 
med har me og hevn lyst. Og fry ser. 
Soma har i pe ri oder fi lo so fis ke re flek sjo-
ner som tref fer den ne le se ren sterkt: 
«skal ein stå opp el ler ber re bli lig-
gande?» el ler «straffa har så vidt be gynt». 
I både «Hundedagane» og «Grise ko ret» 
ope re rer Rein med lit te ræ re re fe ran ser; 
en av per so ne ne i «Grise ko ret» tar li vet 
av seg med Camus’ «Pes ten» lig gen de 
ved si den av seg. 

Men re fe ran se ne til Kielland er 
ty de ligst i den siste bo ken, «Ka nin byen». 
Det te er også den bo ken med et snev av 
hu mor, med et streif av lys. Det vil på 
alle må ter være feil å an ty de at Rein 
skri ver hu mo ris tisk el ler med var me. 
Det gjør han ikke! Men i 2004 – ved 
star ten av Glad mat fes ti va len – skri ver 
Rein et nid skrift over Stavangers fes ti val-
ny tel se. Den av sat te po li ti man nen Jon ny 
Roxmann skal sel ge bak te po te ter til 
ful le folk un der glad mat fes ti va len.  Der 
Kielland ga oss byen oven fra, gir Rein 
oss byen så til de gra der ne den fra.  Alle 
tre bø ke ne gir le se ren et inn blikk i 
Stavangers egen små-ma fio so-fa mi lie. 
Eget språk, egen sjar gong og ikke minst 
egne in ter ne lo ver og reg ler. Som et 
mini-So pra nos tu rer de fram. Stor sam-
fun nets lo ver og reg ler er to talt uin ter es-
san te og ubru ke li ge. Det er kun det 
in ter ne felleskapets lo ver som gjel der og 
er hel li ge. «Fel les skap» er kan skje er feil 
ord å bru ke; det te er uten for ska pets 
in di vi du el le mas og kav et ter over le vel se. 

I «St.Hansfest» blir en fol ke fest 
for hind ret av by ens le de re og pie tis ter. I 
«Ka nin byen» be skri ves ol je by en som et 
sam funn ba sert på un der hold ning.  Våre 
da gers kar ne val er blitt en om vendt 
Mor ten Kruse-ideo lo gi; nem lig hold 
fol ket fly ten de på fest og drikke så de 
ikke blan der seg inn i sty re og stell. Det 
er smart tenkt og in tel li gent gjen nom-
ført av Arild Rein.

Arild Reins per so ner er det ikke lett 
å få sym pa ti med. I hvert fall ikke for 
den ne le se ren. Men det er li ke vel et 
ty de lig bil de av per so ner som er for latt 
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Stavanger Stavanger
av stor sam fun net. Det er de ned ri ge, de 
em pa ti løse, de vul gæ re det te hand ler 
om. Hvor dan de har blitt sånn får vi 
ikke vite. Det fin nes ikke en tra di sjo nell 
rea lis tisk sam funns kri tikk i dis se 
bø ke ne. Men kri tik ken fly ter li ke vel opp 
til over fla ten etter hvert. Hva er det som 
ska per et sam funn el ler en by med så 
sto re og såre sub-kul tu rer? Hva er det 
ma jo ri tets sam fun net gjør galt når det 
blir be hov for dis se un der strøm nin ge ne 
av utenforskapsmennesker?

Tore Ren berg (1972–)  
«Vi sees i mor gen»(2013) ,  
«An grep fra alle kan ter»(2014), 
«Skada gods»(2017)
Et ter Reins von de uni vers blir Tore 
Ren berg sine for tel lin ger fra Hil le våg 
rene lyst le sin gen.  Der «Stav an ger tri lo-
gi en» til Rein blir lit te ra tu rens Mot ley 
Crue blir Ren berg sin gjeng Kaizers. El ler 
nif se Rol ling Sto nes fra min tid li ge 
ung dom mot de opp rørs ke, men snil le 
Beat les.  Det var over ras ken de på den ne 
le se ren hvor her lig dis se per so ne ne 
fram stod, hvor tro ver di ge og lett gjen-
kjen ne li ge de var. Hillevåggjengen har på 
man ge må ter sam me ut gangs punkt som 
tri lo gi en; et sam men su ri um av folk som 

le ver pa ral lell-liv i for hold til oss and re. 
Stor sam fun nets reg ler er to talt uten 
in ter es se. Små- el ler in tim sam fun nets 
egne lo ver er ab so lut te. In nen «fa mi li en» 
må reg ler over hol des. Igjen blir det en 
ty de lig re fe ran se til ma fia-fa mi li er der 
den ind re jus tis er alt over skyg gen de. Som 
hos man ge mi no ri te ter er sam hol det dypt 
mo ralsk i all sin umo ralsk het.  Men 
Renbergs bø ker er varm ere og har mer 
hu mor i sin uten for skap. 

Hil le våg-gjen gen
Renbergs uni vers fra ol je ho ved sta dens 
sub mil jø star ter med «Vi sees i mor gen» 
fra 2013. Alt så al le re de et tiår et ter siste 
bin det fra Reins Stavanger-tri lo gi. 
Ren berg pre sen te rer oss for en gjeng 
med små kri mi nel le ut skudd som le ver 
sine liv mel lom sam hold og en som het. 
Jan Inge er en slags le der og sty rer 
«fa mi li en». Den ne gjen gen har en 
nor mal dag jobb – de dri ver et flyt te-
fir ma – men le ver av en strøm av små og 
sto re kri mi nel le hand lin ger. Rudi er 
opp tatt av KrF, kjær lig het og er utro lig 
glad i Ce ci lie. De har vært et par i tre 
tiår. Der Rein spek ker sine ka rak te rer 
med bann skap, er Rudi og Jan Inge opp-
tatt av dan nel se på sin sære gne måte. 
Bann skap blir slått ned på, KrFs 
fa mi lie po li tikk holdt høyt i hevd. Dis se 
ab sur de, men rø ren de trek ke ne ved 
den ne and re skild rin gen av Stavangers 
ma fia lig nen de fa mi lie struk tur, gir 
Texas-tri lo gi en et varmt og un der lig 
tro ver dig preg. Men det te er kri mi nel le 
folk så det hol der. Ulyk ker, elen dig het 
og tra ge di er skjer på lø pen de bånd. 
Sær lig i and re bin det: «An grep fra alle 
kan ter» fra 2014 er tra ge di e ne ty de li ge re 
enn ko mik ken. Det er hjer te skjæ ren de å 
lese om de to brød re ne Ben og Rik ki. 
De er ne vø ene til Jan Inge – alt så fa mi lie 
på ekte. Far er vol de lig og gjer rig, mor 
er psy kisk sjuk, på gren sen til psy ko tisk. 
Ben er ge ni al, skarp og slem og sty rer sin 
eld re bror Rik ki nå de løst. 

Hel ler ikke i Tore Renbergs uni vers er 
det ty de lig ut talt sam funns kri tikk, men 
det lig ger la tent un der svært man ge av 
fi gu re ne og his to ri e ne: hvor er de som skal 
hjelpe, de som bur de gri pe inn? Hvor er 
sko len, bar ne ver net, stor sam fun net? Ben 
og Rik ki stik ker fra barn doms hjem met i 
Sand nes og vand rer til on kel Jan Inge i 
Hil le våg.  Rei sen blir både gru som og god. 

«Stak kars barn av regn bu en» som Ren berg 
sier i en av man ge gode for mu le rin ger. 
Dis se tre bø ke ne som av slut tes med 
«Skada gods» i 2017 er stor ar tet for tel ler-
kunst og ro man pro sa.  Noe av det uni ke 
med Ren berg er at selv om det han 
skild rer kan være på gren sen til umen nes-
ke lig, kla rer han å til fø re per so ne ne 
men nes ke lig het. Som Kielland og Rein 
kan også Hil le våg-gjen gen le ses som et 
ma ni fest, et nid skrift mot den usym pa-
tis ke ny rik dom men i Norge. Og kan skje 
sær lig i Stavanger.

Se ri en av slut tes med «Skada gods». 
Det går mot jul i ol je by en og Jan Inge 
og gjen gen hans er ska de skutt et ter å ha 
inn sett at byen er i for and ring, også når 
det gjel der kri mi na li tet.  Den ne bo ken 
er rå ere og med en mer pes si mis tisk 
grunn to ne enn de to før s te. Men li ke vel 
kla rer Ren berg å be hol de det stygg-vak re 
og det nå de lø se, men hå pe ful le i det te 
krim uni ver set.

Ren berg er en dyk tig for fat ter. En av 
per so ne ne i Skada gods-gal le ri et er prest. 
Min mann er ut dan net prest og job bet i 
man ge år i Kir kens Bymisjon som på sitt 
beste kom i kon takt med brød re og 
søst re av gjen gen fra Hil le våg. Tore 
Ren berg til brak te fle re ti mer sam men 
med min mann, pres ten. Alt skul le 
stem me. In gen ting skul le ka ri ke res. Det 
er im po ne ren de grun dig gjort.

Bø ke ne fra Stavangers un der grunn er 
his to ri er om kjær lig het i et uni vers 
pre get av vold. Det er like vak kert som 
det er vondt. De ro per på å bli fil met. 
Og det skal de bli. 

Kielland, Rein og Ren berg. Alle skri ver 
om Stavangers fat ti ge. Om de som fal ler 
uten for. En ten de selv har valgt uten for-
ska pet el ler blitt plas sert der. 

Så er spørs må let igjen hva vi som 
ma jo ri tet, som stor sam funn kan gjø re 
for å ta bedre vare på dis se mins te små. 
Det er et sam funns pro blem at man ge 
vel ger dis se små kri mi nel le/stor kri mi-
nel le pa ral lel le li ve ne. Men un der hol-
den de, det er det!

Jeg pleier å si på mine for mid ler-
opp drag at et ter Bi be len, Shakespeare og 
Aga tha Christie er alle plott opp brukt. 
Det er in gen ori gi na le ide er igjen. Men 
det er ori gi na le må ter å for tel le på. 
Kielland, Rein og Ren berg gir le se ren 
byen og fol ket til eie på sine egne, vak re 
og styg ge, og helt ori gi na le må ter.
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For noen er han joikeren som 
åpnet OL i 1994, for andre 
billedkunstner eller fotograf, 
men multikunstneren Nils-Aslak 
Valkeapää (1943–2001) er den 
eneste samen som har vunnet 
Nordisk Råds Litteraturpris 
(1991). 

TOVE ANDERSSON 
Journalist

Nå er stemmen hans aktuell 
gjennom den midlertidig 
koronastengte utstillingen på 

Henie Onstad kunstsenter og bøkene 
hans bør få fornyet interesse. 

«Urfolksfilosofi kan føles som 
romantikk, koketteri og naivt. Like fullt 
kan samer, som urfolk, komme med 
«reddende livsfilosofi» i en tid hvor vi er 
del av en miljø- og klimakrise vi bare 
aner konturene av», skriver kurator Geir 
Tore Holm innledningsvis i sitt katalo-
gessay «I møte med landskapsmaleren 
Nils-Aslak Valkeapää». 

Áillohaš, som han kalte seg selv – 
eller Áilu vant Nordisk Råds Litteraturpris 
for «Solen, min far»/«Beaivi, áhčážan», en 
bok om samisk kulturhistorie. Den består 
av 575 dikt og kulturhistoriske foto-
grafier – flere av dem ble i sin tid tatt 
i etnografisk øyemed. Áillohaš samlet selv 
inn disse fotografiene fra arkiver 
i Europa, USA og Norden.

Nils-Aslak Valkeapää (1943–2001)

Joikens poesi
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Han brukte å si at det var umulig for 
ham å bestemme hvilket uttrykk som 
kom til ham først; diktet, joiken eller 
bildene I et dikt skriver han «vinden 
joiker» og han «hører jordens hjerte/
tikke». Man aner engasjementet for 
menneskehetens fremtid. 

Joiken/bare er/vil høres/ det er ikke 
jeg/som lager den / ikke ordene heller/
de bare kommer (utdrag «Jorda, min 
mor»)

«Jorda, min mor» er motstykket, 
eller i denne sammenhengen, medstyk-
ket til «Solen, min far», gjendiktet av 
Harald Gaski, var den siste boka som 
ble publisert mens han levde. Her 
kommer hans engasjement for andre 
urfolk fram. Flere bilder tatt av Road 
Amundsen.

– Særlig borgerrettighetskampen i 
USA var viktig for Valkeapää. Å erfare 
det samme i Norden, som en del av 
urbefolkningen, ga en forståelse av at 
det ikke bare handlet om en lokal kamp. 
Det handlet om konfliktsituasjoner som 
var typiske for mange andre grupper, og 
det forsterket hans politiske ståsted. 
(kurator Geir Tore Holm i DN.no)

Fuglen er en gjenganger i Áillohaš 
bilder, der de beveger seg som mytolo-
giske vesener over himmelen, eller i 
formasjon på et fotografi, i mellomrom-
met over hav og under himmel med 
gjentagende vingeslag slik diktene hans 

er rytmiske, gjentagende, messende og 
joikens vesen ligger i lydene, rytmen og 
pusten når han leser, noe man kan høre 
i et eldre NRK-opptak. Her forteller 
han selv at ett ord kan være et helt dikt 
på samisk. 

Gjendiktning til norsk har vært en 
utfordring. Samene har blant annet 200 
ord for snø i tillegg til reindriftstermino-
logien. I tillegg kommer utfordringen 
med lydene; det samiske språkets pust, 
som vinden selv, og rytmem, som 
hjerteslag. I et dikt fanges essensen 
mellom bilder og tekst i et møte med en 
fremmed som en gjensidig undring. 

I den senere tid er den eneste samen 
som er nominert til Nordisk Råds 
Litteraturpris Inga Ravna Eira for 
diktsamlingen «Ii dát leat dat eana» 
(Dette er ikke den jorda). Illustrasjonene 
er malt av Mathis Nango og tema i tekst 
og bilder er klimaendringene. 

Áilu var kultur-koordinator for 
Verdensrådet for urfolk (WCIP) og 
hovedpersonen bak det som betegnes 
som verdens første kulturfestival for 
urfolk, Davvi Šuvva i 1979.  

Han arbeidet med å etablere samiske 
forlag, forbund og festivaler, og kjempet 
for urfolksrettigheter i internasjonale 
fora. I tillegg etterlot han seg et betyde-
lig tverrkunstnerisk livsverk. 

I 1991 beskrev han livet som en 
symfoni som flyter gjennom ham. Fem 

år senere skulle han bli utsatt for en 
alvorlig bilulykke og skrev om reisen 
tilbake til livet. 

/ofte/undrer jeg/hva holder jeg på med/
hvorfor nettopp slik/ hvorfor (utdrag side 
47) 

Han var en budbringer og budskapet er 
at det er mennesket som er jordas 
trussel. 

Lásságámmi var Nils-Aslak Valke-
apääs eget navn på det huset han lot føre 
opp på tomta han fikk i 50-årsgave fra 
Storfjord kommune. Tomta ligger på et 
svaberg, og huset var tenkt som en stor 
gamme — derav navnet som direkte 
oversatt betyr Svaberggammen. 
Lásságámmi er også navnet på den 
stiftelsen som forvalter rettighetene til 
hans åndsverk. Stiftelsen ble etablert i 
2004 og eies av Sametinget i Norge, 
Storfjord kommune, Troms og Finn-
mark fylkeskommune og Universitetet i 
Tromsø.

I dag fungerer huset som kunstner- 
og forskningsbolig som arbeider for å 
fremme den samiske kulturtradisjonen. 

/syr en kofte av lyd/en lydvev/fargerik/
myk/varm (utdrag «Jorda, min mor»)

Kilde: opptak 1991 https://tv.nrk.no/
program/FKUM00000491

Koronalukket. Fra den lukkede utstillingen 
på Henie Onstad Kunstsenter .
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Her er vårens viktigste dokument

Her er vårens viktigste dokument

Flere har etterspurt en veileder for hvordan man skal gjøre det 
under gjenåpningene av bibliotekene. Nå har Bibliotekarfor-
bundet og Norsk Bibliotekforening gått sammen om å lage en. 
Her er hovedtrekkene. 

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

Veilederen er utarbeidet av Bibliotekar-
forbundet og Norsk Bibliotekforening 
med bakgrunn i generelle smittevern-
regler, samt informasjon fra offisielle 
nettsider som FHI, Helsedirektoratet, 
Arbeidstilsynet og fra flere bidragsvillige 
ressurspersoner i biblioteksektoren.  

Smitter bøkene?
Dette har vært et av de store spørsmålene 
i de to månedene hvor biblioteker har 
prøvd forskjellige løsninger for å holde 
kontakt med sine lånere. Noen har tatt 
imot bestillinger digitalt og satt bøker i 
poser og kasser på egnet sted. Når bøkene 
har kommet tilbake, har noen praktisert å 
sette dem i karantene. 

I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at risiko for 

indirekte smitte fra bøker er lav. Det å 
iverksette spesielle tiltak som å sette 
bøkene i karantene eller rengjøre bøkene 
på grunn av covid-19 er ikke nødvendig. 
Et generelt godt renhold av alle flater og 
felles berøringspunkter er viktige tiltak.»

Men ting skjer fort og verden endrer 
seg. Et blad som dette har en viss tryk-
ketid. Når du leser dette, kan enkelte råd 
ha blitt endret eller man har funnet ut at 
praktisk arbeide og bruk gjorde at man 
endret praksis. Uansett, her er de grove 
trekkene i smittevernveilederen. Som det 
står i innledningen: 

Tilpasses lokale forhold
«Oppfølging av smittevernloven er dele-
gert til den enkelte kommune ved kom-
muneoverlegen. Det er store forskjeller 
på bibliotek, og rådene i denne veilederen 
må derfor tilpasses lokale forhold. Kom-
munens størrelse, personalsituasjonen, 
lokalenes utforming osv. har betydning 
for hvordan en gjenåpning bør foregå. Ved 
behov bør spesifikke risikovurderinger 
gjøres i tillegg. Det kan være hensiktsmes-
sig å lage en plan for gjenåpning i ulike 
faser, der det man anser som de viktigste 
tilbudene, åpnes først. 

I følge Helsedirektoratet kommer 
alminnelig bibliotekdrift, som lån og 
innlevering av bøker ikke i kategorien 
kulturarrangement, og omfattes ikke av 
bestemmelsene for disse.»

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK
R Å D  O G  V E I L E D N I N G  T I L  F O L K E B I B L I O T E K
O G  S K O L E B I B L I O T E K  U N D E R
K O R O N A V I R U S U T B R U D D E T  ( C O V I D - 1 9 )
V Å R E N  2 0 2 0 .
 
N O R S K  B I B L I O T E K F O R E N I N G  
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Skal biblioteket være  
en møteplass for  
hatefulle ytringer?

Viktig dokumentKreativt i koronatid

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Bok og Bibliotek  
ønsker alle lesere 

BOK OG BIBLIOTEK

BOK OG BIBLIOTEK           NR. 4–2020

        Nr. 4–2020

Nyskapende

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 1  

Ansvarlig for bilaget: 
Vidar Lund

Kontaktperson for bilaget: 
Vidar Kvalshaug
vk@norskbibliotekforening.no
tlf : 23 24 34 38

Grafisk design: 
Freiland Oslo  
oslo@roommeetsfreiland.com

Generelle henvendelser til 
Norsk Bibliotekforening:
nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

Twitter: 
@forbibliotek

lnstagram: 
@norskbibforening

Facebook: 
@norskbibliotekforening

Nettsider:  
www.norskbibliotekforening.no

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

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

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

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

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Skulebiblioteket  
– der alt startar

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

Foto: Norsk Bibliotekforening

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

Ordskiftet om bibliotek  
og ytringsfridom går vidare

Å oversette Faulkner Skulebiblioteket

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Utlån av elsykler

RØD MIXÅrets bibliotek

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

Les mer på www.axiell.no
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Bygg opp  
skolebibliotekene!

Full fart i BjørvikaGroruddalsprodusentene
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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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Aktivist? Javisst!

Ild og idealisme

FRI TANKE / FRI TALE
Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22

Samfunnsendringer og teknologiske endringer har de senere år medført en tilspisset debatt om 
ytringsfrihetens grenser, sensur og ytringsklima ― en debatt der også bibliotekene har en viktig 
rolle. 

Hvilke ytringsfrihetsspørsmål ønsker bibliotekene å sette fokus på? Hvilke av samtidens forfattere 
i Norge og utlandet er sensurert og marginalisert? Hvor går grensene for hva man kan ytre? Er 
ytringsfrihet et tema i norsk skjønnlitteratur? Eksisterer det et krenkelseshysteri som truer den 
offentlige samtalen? Formidler virkelighetslitteraturen krenkelser av privatlivets fred? Hvilke 
ytringsfrihetsspørsmål opptar dagens unge? Hvilke sakprosautgivelser formidler ny tenkning om 
ytringsfrihet?

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med 
bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, seminarer, debatter og 
samtaler på biblioteket eller på nett. Tiltakene bør gjennomføres høsten 2021 eller i løpet av 
2022. Søkere oppfordres til å utforme en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og 
tidsperspektiv. Programutkast, budsjett og finansieringsplan legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke folkebibliotekene 
som formidlingsarena. Søknader leveres via vår portal på nett, se www.frittord.no. Innsendelsen 
merkes med Ytringsfrihet i tittelfeltet.

Søknadsfrist: 25. juni 2021.

Kontaktperson: Oskar Kvasnes, Fritt Ord, tlf. 23 01 46 44 
E-post: oskar@frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig, privat stiftelse. Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke 
ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde 
bruk av det frie ord.

Debattklima Ingen frihet uten ytringsfrihet  Cancel culture Moderne munnkurv  
Selvsensur  Frie ord i Norden? Ytringskultur En tilfeldig nordmann  Scenenekt  
Makten og ordene  Woke  Best å holde kjeft?  Hatefulle ytringer  Hymne 
til friheten  Blasfemi  Rettsakene som kneblet  Krenkelseshysteri  Etter 
Charlie Hebdo  Ytringsansvar  Karikaturen  Netthets  Ytringsfrihet annotert  
Ærekrenkelser Forbodne stemmer  Identitetspolitikk  Hvem snakker for oss?

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling og meningsutveksling med 
utgangspunkt i sakprosa og skjønnlitteratur om ytringsfrihet eller dagsaktuelle 
ytringsfrihetsspørsmål.
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somme spurde seg om korleis ein diskusjon som 
hovudsakleg gjekk på korleis ein skulle ha Harry Pot-
ter-arrangement på ein inkluderande måte, kunne bli ein 
diskusjon om sensur og boikott. Andre var rysta over at 
nokon kunne la J.K. Rowling sine standpunkt i ei politisk 
sak påverke formidlinga av Harry Potter-universet.  

For å vera veldig tydeleg: dersom ein forfattar sine politis-
ke standpunkt blir avgjerande for om hen er «godkjend» 
for formidling er vi på ville vegar. Vi kan ikkje vurdere 
god/dårleg litteratur med bakgrunn i kva forfattaren 
meiner om alt mogleg. Vi kan ofte lesa oss fram til kva 
forfattaren meiner gjennom det hen skriv i bøkene sine, 
men bibliotekaren kan ikkje bruke sine eigne politiske 
preferansar i vurderinga av om det er godt skrive. 

Dette var enklare før. Då var folkebiblioteket helst ei 
folkeboksamling, og ansvaret til biblioteksjefen var fyrst 
og fremst å gjera samlinga brei og innhaldsrik ut frå inn-
kjøpsbudsjettet ein hadde. Etter at lov om folkebibliotek 
vart revidert i 2014, er min påstand at mange kultursjefar, 
kommunalsjefar og kommunedirektørar ikkje tenkjer over 
at kommunen no sit med ansvar for ei eining/avdeling/
verksemd med eit sjølvstendig redaktøransvar utøvd av 
biblioteksjefen. Ved revisjonen i 2014 kom mellom anna 
denne formuleringa inn i lova:  
«Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt» 

Kva vil det seie å vera ein uavhengig møteplass og debat-
tarena? Då det kom inn i folkebiblioteklova var det etter 
framlegg frå mellom andre Norsk Bibliotekforening. Vi 
ønskte å styrkje folkebiblioteka som uavhengige arenaer 
som kan vera med og fylle målet i Grunnlova §100 om 
ytringsfridom. Departementet og Stortinget slutta seg til 
dette, og departementet skreiv til dømes «Det bør være 
klart at ingen skal kunne legge føringer på aktiviteter ved 
et folkebibliotek, eller innholdet i et folkebiblioteks pro-
grammering. Et folkebibliotek skal være et sted for alle 
kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted, 
religion og sosial bakgrunn.» 

Bibliotekvesenet har to viktige dokument denne debat-
ten har aktualisert igjen. Vi har yrkesetiske retningslinjer 
vedteke av fagforeiningane og NBF i 2007. Dei gjeld alle 
bibliotektilsette i alle bibliotek. For folkebiblioteka har vi 
i tillegg «Biblioteksjefenes ansvarsområde». Til saman gir 
dei to dokumenta særs god rettleiing i korleis vi som bi-
bliotektilsette bør forhalde oss til kryssande interesser og 
eksternt press. Mi oppmoding er å gå gjennom desse do-
kumenta på eit personalmøte. Ein veit aldri i kva saman-
heng ein kan bli utfordra av både lånarar, leiarar og andre 
tilsette. Og ikkje minst pressa som i Harry Potter-saka. 

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Det er meir enn  
Potter i potten
Folkebiblioteka fekk mykje omtale på nyåret. Etter 
at ein diskusjon om Harry Potter-arrangement vart 
løfta ut av ei Facebook-gruppe og over i det opne 
ordskiftet, fekk mange bibliotektilsette og bibliotek- 
eigarar ein vekkjar.

Foto: Norsk Bibliotekforening

Økt bruk  
på Verdalsøra

Potter i potten Stavangerlitteratur

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