BOK OG BIBLIOTEK
– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Nr. 3–2021

Suksess med frø
på biblioteket
Om å lese drama

Bibliotekhistorie

Freding

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2021–22

FRI TANKE / FRI TALE
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.
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.
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REDAKSJONELT

Ny redaktør på plass
Maria Pile Svåsand er tilsatt som ny
redaktør i Bok og Bibliotek. Maria er en
journalist med solid erfaring fra kulturfeltet,
også fra Bok og Bibliotek, og Museumsnytt
der hun har vikariert som redaktør. Hun har
god erfaring som kulturjournalist i NRK og
Klassekampen.
Hun har vokst opp på bokbåten Epos, som
familien hennes drev i 40 år. Det kan du høre
nærmere om i hennes kjærlighetshistorie til
Epos som podkast i NRK: Det flytande livet.
Ei kjærleikshistorie om bokbåten Epos
– Radiodokumentaren - NRK Radio
Maria Pile Svåsand er 34 år og er født i
Strandebarm. Hun overtar etter underteg
nede som går av med pensjon etter 14 års
innsats for bladet.
Det er aksjeselskapet ABM-media som utgir
Bok og Bibliotek. I tillegg til de betalende
abonnentene, har bladet en samarbeidsav
tale med Norsk Bibliotekforening hvor alle
NBFs medlemmer får bladet som en del av
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medlemsskapet. Bladet får også støtte fra
Nasjonalbiblioteket. ABM-media er eid av
Arkivforbudet, Norges museumsforbund og
OsloMet.
Med dette takker jeg for meg som redaktør,
og gir rorpinnen til Maria og ønsker henne
lykke til på ferden.

odd.letnes@bokogbibliotek.no

NOTISER I BIBLIOTEK

KLIPPARKIVET
Første afroamerikanske filmkysset
er funnet i Nasjonalbiblioteket

Det første filmkysset mellom to afroamerikanske skuespillere er funnet i Nasjonal
bibliotekets samling. Kysset er fra en helt unik versjon av Something Good – Negro
Kiss fra 1898, som gikk viralt etter at den ble gjenfunnet i USA. Filmen, som er
regissert av filmpioneren William Selig, ble hentet til Norge i sin samtid av to
brødre fra Leksvik i Trøndelag, melder Nasjonalbiblioteket i en pressemelding.
Filmene brødrene tok med hjem fra USA i 1898, er blant de eldste i Nasjonalbib
liotekets samling. «Vi hadde sett filmene og kjente til deres historie her i Norge,
men de var ikke merket med tittel eller noe annet som gjorde det mulig å identifi
sere dem», sier seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket Eirik Frisvold Hanssen i en
pressemelding.
Filmen hadde vært regnet som tapt fram til den ble gjenfunnet i USA i 2017.
Funnet fikk enorm oppmerksomhet, blant annet fordi filmen skiller seg radikalt fra
den karikerte framstillingen av afroamerikanere som var vanlig da filmen ble
laget. Der andre filmer fra perioden bruker hvite skuespillere i blackface og
typiske «Jim Crow»-stereotypier, etterlater denne filmen et annet inntrykk.
Da nyheten om funnet ble kjent, viste det seg at en av filmene i Leksvik-sam
lingen stemte svært godt overens med beskrivelsen av det amerikanske film
funnet. «Da vi fikk sett Something Good, skjønte vi at vår film kunne være en
variant av samme film. Det var de samme skuespillerne, de samme kostymene
og den samme bakgrunnen. Men dette er to forskjellige opptak, antakelig gjort
samme dag», sier Frisvold Hanssen i pressemeldingen.
Versjonen som er identifisert ved Nasjonalbiblioteket, skiller seg fra den
amerikanske ved at den er lengre og skuespillerne er filmet på lengre avstand.
Den er mer kompleks og inneholder et lengre forspill før kysset, med beiling,
avvisning og forhandling. «Filmen har ikke samme renhet som den amerikanske
versjonen, men vi får se mer av skuespillerne og hvordan de agerer sammen. Vi
vet ikke hvorfor det er laget to ulike versjoner av filmen. Det finnes bare en tittel
registrert i Seligs filmkatalog», sier Frisvold Hanssen. ■

1,4 millioner

kroner til bibliotek
og innbyggertorg
Nasjonalbiblioteket gir 1,4 millioner
kroner til samarbeidsprosjekt
mellom Drammen og Indre Østfold
kommune for å finne svaret på:
hvordan få til beste praksis for
samarbeid mellom innbyggertorg og
bibliotek? Halvparten av beløpet
tildeles nå i 2021 og resten gis i
2022. Prosjektet har som mål å lære
om effekter og utfordringer ved
samorganisering og samlokalisering
av bibliotek og innbyggertorg. Det vil
være viktig å undersøke hvordan
kommunene kan få
samarbeidsgevinster, samt på
utvikling av bibliotek og
innbyggertorg, samtidig som
stedsutvikling styrkes.
Biblioteksjef i Drammen, Jørgen
Hovde, forteller på Drammen
kommunes hjemmesider at ett av
prosjektmålene er å lære om
effekter og utfordringer ved
samorganisering og samlokalisering
av bibliotek og innbyggertorg.
Elin Brandsrud, biblioteksjef for
Indre Østfold, at samarbeidet
mellom Drammen kommune og
Indre Østfold startet allerede i
2019, hvor det ble kartlagt at det
ble gjort samme organisatoriske
grep i forbindelse med
kommunesammenslåing. ■

Forfatter foruroliget over rasismesvar i ISF-undersøkelse
I en Fritt Ord-undersøkelse mener en
av fire at det skal være lov med
rasistiske ytringer. Forfatter Olav
Østrem synes dette er foruroligende og
mener det vitner om at vi har et
problem. Han har nylig gitt ut
boka Hatefulle ytringer, sprunget ut fra
en idé om at vi trenger mer kunnskap
om konsekvensene av hets og sjikane.
«Jeg som mange andre vil gjerne ha en
tøff offentlighet der vi kan krangle så
busta fyker om blant annet politikk og
religion. Men når vi blir usaklige og går

på person, har vi bomma. Vi må lære
oss å skille mellom ytringer om emne
og sak og ytringer om person og
bakgrunn», sier forfatteren til Vårt
Land (vl.no). «Et av formålene med
paragrafen er å forhindre at folk trekker
seg tilbake. Det finnes mange som ikke
tør å ta del i offentligheten fordi de der
møtes av tøffe ytringer som handler om
hvem de er, ikke hva de mener.» Anki
Gerhardsen sitter i den regjeringsned
satte Ytringsfrihetskommisjon, som har
i oppgave å undersøke hvordan det står

til med ytringsfriheten i Norge.
Gerhardsen forteller at kommisjonen
blant annet har diskutert straffelovens
paragraf 185, som hun mener er
uhensiktsmessig diffus. «Hva betyr
hatefull? Hva betyr å forhåne noen?
Hva er ringeakt? Hvis jeg sier at en
navngitt leder for Jehovas vitner er med
på å ødelegge sårbare menneskers liv,
har jeg da forhånet noen? Hva er
religionskritikk og hva er hatefullt?»,
spør Gerhardsen på utrop.no (Norges
flerkulturelle avis). ■
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Da Peking-anden hjemsøkte
Bok og Bibliotek i 1976
OVE SUNDBY
Bibliotekar

dent i Aftenposten. Han stod solid
plantet i avisens konservative miljø, og
det ble lagt merke til hva han skrev både
i embetsverket og blant politikere2.

en grå mandagen 29. november
1976 opprant med skiftende
skydekke, enkelte regnbyger, og
meteorologen lovet kaldere vær. Alt var
ved det normale for årstiden, men i den
slottslignende villaen i Munkedamsveien
621 tror jeg gjerne det var innkalt til
ekstraordinært hastemøte denne morge
nen på bibliotekdirektør Else Granheims
kontor i Statens bibliotektilsyn. Bak
grunnen var dagens omfangsrike kronikk
på kultursidene i Aftenposten med den
noe besynderlige tittelen «Donald Duck
anrettet som Peking-and», forfattet av
selveste Per Egil Hegge.
Per Egil Hegge har gjennom et langt
liv skrevet godt, og hadde allerede i
1976 en solid karriere bak seg som
kulturjournalist og utenrikskorrespon

Jeg ser det som svært sannsynlig at
kronikken denne morgenen ble lest
grundig og flere ganger av bibliotekdi
rektøren og hennes redaksjonssekretær,
Karin Mathisen. Den åpner på følgende
måte: «Tidsskriftet Bok og Bibliotek
utgis av Statens Bibliotektilsyn og
kommer med åtte nummer årlig. Det
inneholder artikler om bibliotekspørs
mål, og det gir hva man med betydelig
velvilje kan kalle orienteringer om
nyutkomne bøker.»
Bok og Bibliotek var til og med i
bibliotek-kretser på den tiden ikke kjent
for å være av det slaget som lokket, og
bød seg mest fram for det tidsskriftle
sende publikum. «Hvorfor virker Bok
og Bibliotek så kjedelig?» skriver bl.a.
Siri Knatten Eriksen3. Allerede forsiden
i sitt ensidige fargevalg og sin bruk av
funksjonelle tverrgående striper sendte
sterke signaler til leseren om at dette

1 Statens bibliotektilsyn holder til her. Bok og Bibliotek.
1975;42(1-2):2.

2 https://no.wikipedia.org/wiki/Per_Egil_Hegge
3 Bok og Bibliotek. 1982;49(1):35.

D
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kunne bli en langdryg leseropplevelse og
kun for spesielt interesserte.
Det er derfor for meg et mysterium
hvordan Per Egil Hegge i det hele tatt
fant fram til tidsskriftet, men i noen
kretser utenfor det engere bibliotekmil
jøet ble tidsskriftet nøye gransket.
Allerede i Dagbladet i 1972 er det
antakeligvis Simen Skjønsberg som
under overskriften «Anbefales ikke»
skriver følgende: «Jeg har forsøkt å følge
med ganske lenge i anmeldelsene i Bok
og Bibliotek. Det er ikke tvil om at
vurderingene iblant går på tvers av det
man finner iallfall i de største avisene.
Det har særlig vært tilfelle med en del
moderne – eller modernistisk – littera
tur. Når anmeldelsene da gir seg den
autoritet at de forteller bibliotekarene
landet over at den og den boka ikke er
noe å kjøpe, da blir man skremt både på
forfatterens og låntakerens vegne».4
Innlegget til Simen Skjønsberg blir, så
vidt jeg har funnet ut, ikke kommentert
noe sted. Men hans bekymring om
hvilken vekt bokanmeldelsene i Bok og
Bibliotek har på innkjøpspolitikken i

4 Dagbladet, 19. mai, 1972, s. 4

DA PEKING-ANDEN HJEMSØKTE BOK OG BIBLIOTEK I 1976 I BIBLIOTEK

Det var sannsynligvis
høy temperatur
i Statens bibliotektilsyn
29. november 1976.
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norske folkebibliotek, blir fulgt opp av Per
Egil Hegge fire år senere. Men hos
sistnevnte kulturjournalist har skepsisen til
det litterære håndverket i tidsskriftet og
betydningen for innkjøpspolitikken, nå
fått ekstra næring som følge av det som en
kjent forfatter beskriver som den politiske
vekkelsen som red landet dette tiåret5.
Per Egil Hegge hamrer løs i kronikken
med stor patos: «En del av «orienterin
gene» er nemlig utilslørt AKP-propa
ganda av tanketommeste og mest
stereotype sort …» Dernest følger noen
utvalgte eksempler på noen illustrerende
bokanmeldelser han har funnet i
tidsskriftets siste utgave dette året6.
Det kan være vanskelig i dag for yngre å
forstå det politiske klimaet på midten av
syttitallet da frontene stod steilt mot
hverandre, og ikke få av oss som var
studenter på den tiden var påvirket av
radikale holdninger. Dette preget nok
også mange som hadde rekruttert seg
inn i bibliotekaryrket, og slik sett var
sikkert også bokanmeldelsene noe farget
av dette.
Per Egil Hegge holdt imidlertid den
konservative fane høyt, og mot slutten
av kronikken spør han retorisk: «Redak
tør Else Granheim – er De klar over hva
De er ansvarlig for?» Samme morgen
regner jeg med at redaksjonen i Bok og
Bibliotek var i gang med et tilsvar, og
allerede samme uke, torsdag 2. desem
ber, stod svaret på trykk i Aftenposten
under tittelen «Bøker – det er fa’li det!»
I sin form må det ha vært utford
rende å finne en måte å svare på
kritikken til Per Egil Hegge uten at man
skulle gå i den fellen å svare i affekt.
Dessuten stod det kanskje mer på spill
siden Per Egil Hegge var en kulturjour
nalist av betydning med stort nedslags
felt i innflytelsesrike miljøer.
Klokt nok svarer derfor Else Granheim
og Karin Mathisen sin motstander i en
tilsvarende lett form, men bruker
nøkternt nok som utgangspunkt at
folkebibliotek anno 1976 skal være et

5 Solstad, Dag. Gymnaslærer Pedersens beretning om den
store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land:
roman. Oslo: Oktober; 2006. 287 s.
6 Bok og Bibliotek. 1976;43(7-8)
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denne noe uortodokse og ikke helt
representative anmeldelsen skriver
Zakariassen følgende «Det er ikke grenser
for hva en kan få sendt folk av bekymrin
ger og elendighet gjennom Postverket.
Her forsto jeg ikke et skvatt av titelen
[sic] en gang, langt mindre forordet og
teksten har jeg overhodet ikke prøvd meg
på. Men anmelde gjør man friskt likevel
etter noen år i disse spaltene»8.

Else Granheim

sted for å søke kunnskap og informasjon
fra et stort utvalg av balanserte kilder.
Videre forklarer Karin Mathisen at Bok
og Bibliotek bruker mye ressurser på
sine bokanmeldelser, og håndplukker
sine medarbeidere som får i oppdrag å
skrive disse. Videre påpeker hun: «Det
kunne jo tenkes at de 7 anmeldelser
Hegge trekker frem av 974 bøker vi har
anmeldt i 1976, ikke gir noe fullstendig
bilde av Bok og Biblioteks anmelder
virksomhet, men er lest med politiske
skylapper». Så fortsetter hun med en
viss snert: «En ting må vi imidlertid
være enig med Hegge i. Det er ikke
overmennesker som redigerer og skriver
i Bok og Bibliotek. På den annen side
bringer vi heller ikke hovedsakelig
åndsprestasjoner på Donald Duck-nivå
– anrettet som Peking and, selv om
nevnte rett skal være såre velsmakende
også for vestlige ganer».
Bokanmeldelsene i Bok og Bibliotek
hadde en lang forhistorie i tidsskriftet, og
fra tid til annen ble det reagert både fra
forlag og enkelte «ikke anbefalte»
forfattere. Kritikken utenfra kunne bli
møtt med en viss humor. I 1977 svarer
redaksjonen i Bok og Bibliotek med
notisen «Våre bokanmeldelser blir lest!»7
når fagbokforfatteren reiser innvendinger
mot Olav Zakariassens anmeldelse av
Einar Wang Lunds bok om «Kvalitativ
uorganisk analyse: halvmikroskala». I

7 Bok og Bibliotek. 1977;44(4): s. 262.

Verre var det nok med kritikken som
ble reist i tidsskriftet fra egne rekker.
Leif Mathisen spør i 1978 i innlegget
«Litteraturkritikk – varefakta eller
stemninger fra elfenbenstårnet?»9 om
bedre retningslinjer for anmeldelsene.
Og dette ble fulgt opp av Anne-Kirsten
Lyngstad i sin artikkel «Tanker omkring
bokanmeldelser og Bok og Bibliotek»10.
Her ber hun redaksjonen om å grunngi
kriteriene for hvem som får anmelde i
Bok og Bibliotek, hvilke bøker som blir
gjenstand for anmeldelser, og hvilke
retningslinjer som ligger til grunn for
hvordan bokanmeldelsene skal utfor
mes. Antakelig er det redaksjonssekre
tær Sissel Nilsen som svarer umiddel
bart, og oppsummerer at anmeldelsene
skal «være en brukerveiledning i
bokvalget for bibliotekarer i såvel små
bibliotek med små budsjett som i de noe
større bibliotekene»11.
For Bok og Bibliotek var bokanmel
delsene gjennomgående både ressurs
messig og i omfang en viktig del av
tidsskriftet, og tjente det strategisk
viktige formål å hjelpe særlig mindre
bibliotek i å orientere seg blant nye
norske bøker. For den enkelte anmelder
var imidlertid ikke jobben spesielt
lukrativ, og selv i 1974 representerte
ikke datidens 20 kroner brutto pr.
anmeldelse noe særlig mer enn en
halvliter på Krølle Kro12.
Etter innlegget i Aftenposten av Else
Granheim og Karin Mathisen kom det
tilsvar i Aftenposten fra Per Egil Hegge
allerede dagen etter med «Dem fa’lie

8 Bok og Bibliotek. 1977;44(2): s.155.
9 Bok og Bibliotek. 1978;45(7): s. 353.
10 Bok og Bibliotek. 1979;46(6): s. 319.
11 Bok og Bibliotek. 1979;46(6): s. 319
12 Bok og Bibliotek. 1974;41(5): s. 257.

DA PEKING-ANDEN HJEMSØKTE BOK OG BIBLIOTEK I 1976

bøkene». Tonen har ikke endret seg. «Du
store min! Det tenkes godt og dypt i
redaksjonen» skriver kulturjournalisten,
men det er likevel ikke mye retorisk energi
og krutt å spore i svaret. Før krisehåndte
ring ble en del av den moderne medievir
kelighet viser dette i mine øyne at Else
Granheim og Karin Mathisen i sitt svar
gjennom ordvalg og argumenter på
elegant vis klarte å legge dette potensielt
farlige medieoppslaget dødt. For enhver
statlig institusjon er det dypt urovekkende
når det blir stilt spørsmål ved hvordan det
skjøtter sitt oppdrag.
Det vil si, helt ferdig med historien
var ikke Statens bibliotektilsyn. Lørdag
4. desember prydet Lenin med sitt
gjennomborende blikk forsiden til det
ærverdige Morgenbladet. Tittelen på den
korte notisen lød: «Ja til Lenin, nei til
Brandt. Merkelig rådgivning til landets
biblioteker». Denne dagen kommenterer
formannen i Stortingets kirke- og
undervisningskomité, Lars Roar Langslet
fra Høyre, den pågående debatten. «Det
er mildest talt eiendommelige råd man
… kan lese – sterke anbefalinger av

Lenin, Stalin og andre bestselgere på
Forlaget Oktober, mens tommelen
vendes ned for tvilsomme figurer som
Willy Brandt, Olof Palme og Tollak
Sirnes …. Det er ikke underlig at en slik
statssubsidiert informasjonsvirksomhet
vekker reaksjon, sier Langslet». Samme
korte notis trykkes samme dag også i et
knippe lokalaviser, men skaper ingen
reaksjoner verken i media eller i det
politiske landskap.
Interessant nok blir Lars Roar Langslet
senere kultur- og vitenskapsminister i
Kåre Willochs regjering fra 1981 til
1986. I den sammenheng hadde han
det politiske ansvaret også for Statens
bibliotektilsyn, men hans bekymring fra
desember 1976 fikk aldri ny næring.
Kanskje Peking-anden mest av alt viste
seg til sist å være en avisand? Mot slutten
av 1982 annonserer Else Granheim i sin
lederspalte i Bok og Bibliotek13 at
tidsskriftet ikke har økonomi til å fortsette
13 Bok og Bibliotek. 1982; 49(5): s. 326.
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å trykke bokanmeldelser. Alternativer har
blitt vurdert ifølge Granheim, men det
krever ikke mye av leseren for å forstå at
bokanmeldelsenes tid i Bok og Bibliotek
synger på siste verset.
Innlegget til Else Granheim vekker
faktisk litt reaksjon fra flere hold.
Sterkest kjemper de som har hjerte for
omtalene av barne- og ungdomslittera
tur. Men intet hjelper.
I første nummer av Bok og Bibliotek i
1983 annonserer bibliotekdirektør Else
Granheim at nå har tidsskriftet skiftet
layout og format, og fått en friskere stil.
Hun åpner forsiktig med at bokanmel
delser ikke lenger vil bli prioritert, men
avslutter som den gode byråkrat hun var
med å så et lite håp: «Så får vi håpe på
bedre tider – »14. Og kanskje noen
venter ennå…

14 Bok og Bibliotek. 1983;50(1).
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Poteter og frø. Frøbiblioteket til Trondheim
folkebibliotek falt i god jord hos lånerne.
Her har frøbibliotekar Marit Klefstad en trillebår
med settepoteter og et kartotek med frø.
10 I BOK OG BIBLIOTEK 2–2021

frø på biblioteket

FRØ PÅ BIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Man høster som man sår:

Suksess med frø
på biblioteket
Salater i forskjellige farger,
gulrøtter, blomster og poteter.
Alt det, og mye mer, blir dyrket
med frø og settepotet som
folk låner på biblioteket.
Frøbiblioteket er en stor
suksess i Trondheim.

HARALD VINGELSGAARD
Journalist

– Hei! Velkommen til frøbiblioteket. Alt
du behøver for å dyrke din egen mat, er
god jord, noen melkekartonger eller en
tom druekasse og frø. Frøene kan du
låne her på biblioteket, sier frøbibliote
kar Marit Klefstad i hovedbiblioteket i
Trondheim sentrum.
Du kan dyrke utrolig mye forskjellig
hjemme i vinduskarmene i stua eller på
kjøkkenet. Kanskje har du vinterhage
eller drivhus med enda bedre plass.
Frøbibliotekar Klefstad står ved en
trillebår med settepoteter og et kartotek
hvor alle frøposene er plassert i skuffer.

Blomkål, grønnkål, ringblomst, sukker
erter, rødbeter, gulrøtter, tomater. Dette
er bare sju av til sammen 60 forskjellige
typer frø som biblioteket har til utlån.
Utvalget er med andre ord svært godt.
Hun kjøper frø fra Solhatt.no og får frø
tilbake fra folk som låner frø på bibliote
ket. Frøene legger hun i poser som hun
selv lager av gamle magasiner som ellers
ville blitt kastet. Bærekraftig.

Stor suksess

Da vi møtte henne i slutten av april var
det høysesong. Store mengder av frøene
var utlånt. Mange skuffer stod tomme.
Salatløk. Gressløk. Prydløk. Alt som
fantes av frø til forskjellige typer salater
og løker var utlånt. Likevel var det rikt
utvalg av frø til den som ville komme i
gang med dyrking.
– Vi har lånt ut bortimot tusen
frøposer i løpet av kort tid våren 2021.
Nytt av året er poteter. Hun har lagt
to kasser med settepoteter i en trillebår
og satt denne i frøbiblioteket som
blikkfang. I den ene kassa er det
mandelpoteter, i den andre Asterixpoteter, med andre ord langpotet og
rundpotet, to vidt forskjellige typer
poteter.

– Hvis du har en 10 liters bøtte, kan
du fylle den med jord, sette ned en potet
og høste oppimot 30 poteter, om alt
fungerer optimalt, sier hun.

Bedre enn best

En mann kommer inn og går direkte til
frøbiblioteket. Han har vært der mange
ganger før, og er godt kjent med
utvalget. I fjor høstet han mye godt.
– I fjor dyrket jeg både grønnkål,
gulrøtter og rødbeter med frø jeg lånte i
biblioteket. Gulrøttene ble fantastisk
gode. De var bedre enn gulrøtter jeg
noen gang har kjøpt i butikken, sier
Rune Hanssen Brattland. Gulrøttene
fikk en spesiell smak. Smaken av
frøbiblioteket. Smaken av kolonihagen
på Klemetsaune. Hanssen Brattland
spesial.
«Lån. Dyrk. Høst. Lever.» Det er
konseptet til frøbiblioteket i stikkords
form, slik det er formulert på en stor
plakat over lånekartoteket.
– Jeg leverte tilbake mange grønnkålfrø i fjor, forteller Hanssen Brattland.
Han følger med andre ord oppskriften.
Denne gang er det tomt for frø til
det han vil dyrke. Men han fortviler
ikke. Biblioteket venter ny forsyning av
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frø. Han går uten lån denne gang, men
skal komme tilbake en annen dag.

Populært

Frøbiblioteket er så populært, at de må
sette grenser for hvor mange poser med
frø hver enkelt person kan låne. En
låner kan ta med seg tre poser av hver
enkelt type frø, og tre poteter av hver
sort.
Lånerne behøver ikke bruke lånekort
eller registrere seg. Men det ligger en
bok i frøbiblioteket. Der skriver de hva
de har lånt. Mange glade lånere har
skrevet der.
– Tusen takk, skrev en som lånte
med seg tre mandelpoteter og ble så glad
at hun tegnet en stor sol i boka.
En annen ble så ivrig at vedkom
mende lånte med seg alt for mye. I boka
skriver låneren at han lånte fire poser
salatfrø, fire poser gulrotfrø, fem poser
med både hjertesalatfrø og sukkerertfrø,
sju poser vårløkfrø og mye, mye mer.
Han visste kanskje ikke at han bare
kunne låne tre poser av hver sort. Om
dyrkingen blir vellykket, kan han gi
rekordstore mengder med frø tilbake til
biblioteket når høsten kommer.

Så

Man høster som man sår.
– Våre lånere synes frøbiblioteket er
et supert tilbud. De er takknemlige. Jeg
har kun fått gode tilbakemeldinger fra
lånerne. De som låner frø er alle typer
folk, fattig og rik, de som kan dyrke og
de som aldri har gjort det før, sier
frøbibliotekar Marit Klefstad.
Frøbiblioteket falt i god jord fra
første dag.
– Vi åpnet i 2017. Allerede åpnings
dagen lånte vi ut utrolig mange poser
frø. Siden har det vært mye utlån, sier
hun. Selvsagt er det mest i sesongen,
våren og sommeren, men det er også litt
utlån om høsten og vinteren.
Biblioteket låner ikke bare ut frø,
men de arrangerer kurs for å lykkes med
å dyrke, og kurs i å lage mat av det man
har dyrket. En agronom holdt workshop
i temaet om hvordan man dyrker.
Solhatt.no kom for å fortelle hvordan
man høster frø. En ekspert holdt kurs i
fermentering av kål.

Grønn

Det var ikke tilfeldig at Marit Klefstad
ble spurt om å ta ansvaret for frøbiblio
teket da de skulle begynne med det.
12 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

Poteter. Frøbibliotekar Marit Klefstad
legger settepoteter i poser som skal
sendes til bydelsbiblioteket på Ran
heim.

frø på biblioteket

FRØ PÅ BIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Ryddig. Her er en del av kartoteket til Frøbiblioteket.

Hun er glad i planter, har drevet med
urban dyrking i mange år, og spiser
veldig mye grønnsaker.
– Jeg har lånt mange frøposer fra
biblioteket og dyrker i vinterhagen og i
drivhuset hjemme. Det er moro.
– Det gir en ekstra god følelse å spise
gulrøtter og tomater som jeg selv har
dyrket, sier hun.

Med vinden

Frø kan spres med vinden. Slik er det
nesten i bibliotekverdenen også. Ideen
om frøbibliotek har spredd seg fra
hovedbiblioteket i Trondheim til
bydelsbibliotekene på Moholt, Risvollan
og Ranheim.
Marit Klefstad går inn på bakrommet
og finner fram to poser. Hun fyller den
ene posen med mandelsettepoteter og
den andre med Asterix-settepoteter. Disse
posene legger hun i en kasse, sammen
med bøker, som skal sendes fra hovedbib
lioteket til bydelsbiblioteket på Ranheim.
Frøbiblioteket er selvbetjent.
– Det er enkelt, både for den som
jobber i skranken og for lånerne, sier
hun.
– Hvilke bøker kan du tilby til den
som vil lykkes med å så sine frø
hjemme?
– Ingen! Alle er utlånt. For kort tid
siden hadde jeg satt opp mange forskjel
lige utstillinger i biblioteket, med bøker

om alt fra Bokashi kompostering til
dyrking på liten plass, dyrking for første
gang og bøker om hagearbeid. Men alle
ble raskt utlånt, sier hun.
Frø og kunnskap spres i rekordfart.
Dermed kan lånerne både så frø og sette
poteter. De kan dyrke salat og grønnsaker.
Senere kan de høste som de sår, og spise
mat de selv har dyrket. Etter måltidet kan
den som var ekstra heldig og fikk låne en
bok, lese mer om urbant landbruk i
vinduskarmen eller i drivhuset.

Til utlån. Her er frø til sukkererter, og disse skal
legges i posen og lånes ut.

I
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Trondheim skal bli en spiselig by

Frøbibliotekets mor

Bibliotekfrø. Hilde Opoku har dyrket
nesten alt dette med frø som hun har
lånt på biblioteket, og noen frø som
hun har kjøpt i butikken. Snart skal
hun flytte dette ut i drivhuset.

14 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

FRØBIBLIOTEKETS MOR I BIBLIOTEK

– Frøbiblioteket lever nå sitt eget liv.
Det er kjempemoro, sier tidligere
varaordfører Hilde Opoku, som er
frøbibliotekets mor i Trondheim.
HARALD VINGELSGAARD
Journalist

I
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H

un ville skape en «Spiselig by» i
Trondheim for noen år siden.
Det var i 2016.
– Det hele startet med mål om en
mer sosial og bærekraftig byutvikling,
sier Hilde Opoku.
Opoku var varaordfører for Miljø
partiet De Grønne. Hun la fram
forslaget om å satse på prosjektet
«Spiselig by» i formannskapet hvor de
mest sentrale politikerne sitter. Forslaget
ble vedtatt.
Trondheim skulle bli en spiselig by,
med urbant landbruk og urban dyrking
i felleshager, hager på terrasser og
balkonger. Med områder hvor folk kan
dyrke forskjellige ting rundt omkring i
byen. Med parker hvor de planter
frukttrær og bærtrær, slik at folk kunne
forsyne seg gratis, etter hvert som det
ble modent. Og med innsektvennlig
beplantning i byens bed og krukker.
Dette skulle gi folk en bevissthet på
hvor viktig naturen og det grønne rundt
oss er.
– Frøbiblioteket var «gulrota» i
prosjektet Spiselig by, sier hun.

I god jord

Hennes forslag om frøbibliotek falt i
god jord hos biblioteksjefen i Trond
heim folkebibliotek. Det var viktig.
– Så artig. Dette har vi lyst til å
gjøre. Biblioteksjefen møtte oss med den
svært positive holdningen, minnes
Opoku.
Biblioteket har, siden 2017, holdt
mange forskjellige kurs og workshops
for å spre kunnskap om hvordan folk
kan lykkes med sin urbane dyrking.
Men da koronakrisa kom ble det brått
stopp i kursingen – inntil videre.

Imponert

– Jeg er kjempeimponert over bibliote
ket. De tok eierskap til frøbiblioteket,
de videreutvikler konseptet hele tiden
med noe nytt, sier hun. Siste nytt er
settepoteter, slik at folk kan dyrke sine
egne poteter hjemme på verandaen om
16 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

Imponert. Hilde Opoku er kjempeimponert over frøbiblioteket til Trondheim folkebibliotek.
Frøene til alt dette lånte hun på biblioteket.

de ønsker, for eksempel i en 10 liters
bøtte med jord.

Lykkes

Som politiker synes hun det er topp at
et politisk vedtak kan lykkes så godt
som Spiselig by med frøbiblioteket.
– Vi politikere kan vedta alt mulig.
Men det er ikke alltid politiske vedtak
blir godt mottatt.
Hun understreker at urban dyrking
gir bedre folkehelse. Det har forskning
bevist.

– Hvordan ble forslaget ditt om
«Spiselig by» tatt imot blant folk?
– Noen lo av det. Men mange var
veldig positive, spesielt studentene. De
sa at det å drive i felleshagen ga en
beroligende effekt og dempet eksamens
nervene.

Ut i verden

Opoku tok med seg ideen om «Spiselig
by» bokstavelig ut i den store verden.
Hun sluttet som varaordfører i Trond
heim i 2017. Da begynte hun å arbeide

FRØBIBLIOTEKETS MOR I BIBLIOTEK

for regjeringen i Ghana i Afrika,
nærmere bestemt som spesialrådgiver for
FNs bærekraftsmål, et prosjekt i
samarbeid mellom Ghanas regjering og
Utenriksdepartementet i Norge.
– Spiselige byer. Bærekraftige byer.
Det er relevant uansett hvor man
befinner seg på kloden. Om lag halvpar
ten av befolkningen i verden lever i byer.
Dyrke selv handler om å skaffe seg nok
mat enkelte steder i verden, sier hun.
I Norge er urban dyrking en hobby.
– I hovedstaden i Ghana, Accra, er
det et behov, fastslår hun som har
arbeidet der i mange år og kjenner byen
og landet svært godt.

Planter hjemme

Vi møtte Hilde Opoku hjemme på
Byåsen i Trondheim i slutten av april. Da
hadde hun utrolig mange grønne planter,
både på gulvet og i vinduskarmen i stua i
underetasjen. Utenfor vinduet stod et lite
drivhus som hun skulle ta i bruk når det
ble godt nok vær til det.
Hun hadde vært på biblioteket og
lånt mange forskjellige frø som hun
hadde satt i jorda. Det spirer og det
gror. Det vokser raskt. Noen av salatene
hennes var allerede såpass store, at det
gikk an å spise dem. Alt hun dyrker, er
økologisk.
Låne frø i biblioteket, det er gratis.
Et viktig prinsipp for frøbiblioteket.
– Hvis jeg skulle kjøpt alle frøene jeg
har lånt våren 2021, ville det kostet
mellom 400 og 500 kroner.
– Hva høstet du i fjor?
– Det artigste var squashen. Den ble
så stor og fin, sier hun.
Hun dyrket også blant annet
grønnkål, gulrøtter, forskjellige typer
rødbeter og sukkererter.

Her er en av de grønne plantene
som Hilde Opoku har dyrket
med frø fra biblioteket.

– Hvordan smakte dine egne
grønnsaker, dyrket med frø fra frøbiblio
teket?
– Friskt. Saftig. Sommer.
– Er det bibliotekets rolle å låne ut
frø?
– Dette er et politisk spørsmål og et
bibliotekfaglig spørsmål.
Biblioteket har – etter bibliotekloven
– fått en samfunnsnyttig funksjon.

Biblioteket låner ut lastesykler, holder
byttedager og driver med mye bærekraftig.
Jeg synes utlån av frø i frøbibliotek
fungerer kjempebra, sier den lykkelige
frølåner og frøbibliotekets mor, Hilde
Opoku, mens hun ser på alle de grønne
plantene som er vokst opp etter at hun
sådde med frø fra Trondheim folkebib
liotek.

| Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

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

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

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

Velkommen som medlem!
Send SMS Fagforbundet medlem
til 1980.
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– Det finnes ikke mange gode
lærebøker til de forskjellige
elevene som trenger spesielt
tilrettelagt undervisning.
Skjønnlitteratur på deres
nivå mangler også.

HARALD VINGELSGAARD
Journalist

Hjelper elevene og får mye tilbake:

Madeleine har en
svært vanskelig jobb

D

et sier bibliotekar Madeleine
Hopman og avdelingsleder Sverre
Oskar Øverby på Storsteigen
videregående skole, avdeling Nordstu
moen på Koppang i Østerdalen. Denne
skolen har tre studieretninger med
spesielt tilrettelagt undervisning, slik at
elevene kan gjennomføre Vg1 i løpet av
tre år i stedet for ett år som er vanlig.
De tre studieretningene er Vg1
Restaurant-og matfag, Vg1 Teknologiog industrifag og Vg1 Naturbruk. Da vi
møtte dem våren 2021, var det 26 elever
fordelt på de tre studieretningene.

Lærevansker

Lese, skrive, regne, uttrykke seg muntlig
og digital kompetanse. Det er de fem
viktigste grunnleggende ferdighetene for
elevene på skolen. Noen har problemer
med å lese, andre har vansker med å
regne eller å skrive. ADHD, tourettes,
autisme, asperger og lett psykisk
utviklingshemming: Alle elevene har
sammensatte lærevansker.
18 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021
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Leseglad. – Jeg er så glad for at det er
bibliotek på skolen. Jeg er glad i å lese,
sier elev Aurora Braunsek Gulbrandsen
(i midten), her sammen med bibliotekar
Madeleine Hopman og avdelingsleder
Sverre Oskar Øverby.
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Oversetter. Elev Aurora Braunsek
Gulbrandsen bruker biblioteket
veldig mye. Denne boka har hun
oversatt til engelsk! Det gjorde
hun i engelsktimene på skolen.

Svært vanskelig

Madeleine Hopman har med andre ord
en svært vanskelig jobb med å finne
bøker til elever som trenger spesielt
tilrettelagt undervisning på ulikt nivå.
– Hvordan greier du det?
– Jeg prøver å finne ut hva elevene
liker, hvilke interesser de har. Etter hvert
som jeg blir bedre kjent med dem i løpet
av skoleåret, blir det lettere, sier hun.
– Hva snakker elevene om seg
imellom når de er på biblioteket? Hvilke
hobbyer har de? Ut fra elevenes interes
ser forsøker hun å hjelpe dem til å finne
riktige bøker.
– En dag kom en elev som nesten
ikke kunne lese. Jeg visste at han er
interessert i biler. Jeg spurte han om han
ville se i Bilboka, en kjempestor bok
med mange bilder av gamle og nye biler.
Han takket ja, og satte seg ned ved
bordet og bladde i boka. Snart kom
noen andre elever og begynte å snakke
om boka sammen med ham. De lærer av
hverandre.
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Senere kom en jente på besøk til
biblioteket.

Glad i hester

– Hun er veldig glad i hester, og hun er
svært flink til å lese.
– Jeg spurte om hun ville låne en
bok om hester. Hun takket for tilbudet
og lånte boka.
– For en fantastisk bok, sa jenta da
hun hadde lest den.
«Menneskebarnet». Det er en annen
bok som fikk stor betydning, ikke bare for
noen av elevene, men for Madeleine også.
– Første gang, da jeg skulle registrere
boka, snudde jeg den for å se på
baksiden hva den handlet om. Men der
stod det ikke noe om det. Jeg begynte å
lese første side og ble fanget. Så fint
skrevet. Så spesielt. Jeg greide ikke å
legge fra meg boka før jeg hadde lest en
halv time. Jeg tok den med hjem og
leste den ferdig i løpet av to dager.
Jeg hadde lyst til at flere skulle få
oppleve denne boka. Så jeg lagde et

resyme av teksten og ga det til noen
elever jeg forventet skulle være interes
serte i boka. Etter ei uke spurte jeg dem
om de ville vite hvordan det gikk med
jenta i boka. Og da var det en elev som
ønsket å låne boka. Den ble kjempegodt
mottatt, sier hun.
Aviser kan også være nyttig for å øke
leselysten til elevene.
– En av guttene oppfører seg veldig
voksent. Han kommer inn i biblioteket
og sier: Hei, Madeleine! Går det bra med
deg? Det er hyggelig. Jeg oppfordret ham
til å lese avisa «Klar Tale» som jeg selv har
lært mye norsk ved å lese, sier Madeleine
som opprinnelig kommer fra Nederland.
Han satte seg ned og så på bildene og
artiklene i avisa, sammen med noen
venner. Det handlet om fotball og krig.
De leste og lærte om fengende temaer.
Og de lærte av hverandre.

Lettlest

I dette skolebiblioteket er bøkene sortert
etter forskjellige temaer på en lettfattelig
måte for elevene. Bøker merket med en
oransje runding på ryggen er lettleste.
– Innholdet, temaet i boka, må være
tilpasset elevene som er ungvoksne, og
som ikke vil bli tilbudt barnebøker. Det
samme gjelder lærebøker: De må være
tilpasset til elevenes nivå, som er mellom
fjerde og tiende trinn i grunnskolen. Men
lærerne kan ikke bruke lærebøker fra

MADELEINE HAR EN SVÆRT VANSKELIG JOBB

Læring. Avdelingsleder Sverre Oskar Øverby
og bibliotekar Madeleine Hopman prater om
boka «Fra uro til ro – utfordrende atferd og
barns muligheter for læring» og håper på
besøk av Kaja Næss Johannessen som er en
av forfatterne.

barneskolen eller ungdomsskolen, fordi
disse bøkene er for barnslige, sier hun.
Skolebiblioteket på denne skolen er
ganske lite, men holder til et lyst og
luftig rom med stor takhøyde, i et
staselig hus som en gang var hovedbyg
ningen på en gård. Inne i biblioteket er
det plassert en sittegruppe, med bord og
stoler. I dette området finner elevene
lydbøker og dataspill.
Lengre inn i biblioteket er det satt
opp bokreoler med forskjellige temaer.
Og innerst til høyre er det en liten
avdeling med fagbøker for spesialpedago
gene, miljøarbeiderne og de andre
ansatte. Inne i biblioteket finnes det også
en datamaskin som elevene kan bruke.

Bibliotekaren gir hjelp til de ansatte
når de skal finne læremidler. Det gjelder
både digitale og tradisjonelle læremidler.
Og så holder hun dem oppdatert når
det gjelder interessant litteratur, webina
rer og kurs innen fagfeltet.
Tid for utstilling. Skolen skal snart ha
utstillingen «Årets fugl» som en del av
undervisningen i naturfag. Gulspurven,
det er årets fugl. Dermed fikk Madeleine
oppdraget med å finne fram undervis
ningsmateriell og bøker om gulspurven
og andre fugler til denne utstillingen.
– Jeg låner disse bøkene fra andre
bibliotek i Norge, fordi vi har en liten
samling her, sier bibliotekaren.
– Skolen har ikke råd til å kjøpe nye
bøker, sier avdelingsleder Sverre Oskar
Øverby.

Betydning

-Hvilken betydning har biblioteket for
at elevene skal kunne greie å lære mest
mulig i tiden på skolen, avdelingsleder
Øverby?
– Alle elevene på skolen har indivi
duelle opplæringsplaner. I biblioteket
kan elevene på en fin måte finne bøker
for å bli bedre til å lese og skrive.
Biblioteket stimulerer til nysgjerrighet.
Her får de språktrening.
– For noen elever betyr biblioteket
mye, for enkelte andre ingenting, sier han.
– Hvordan opplever du jobben som
bibliotekar i et skolebibliotek for elever
som får spesielt tilrettelagt undervisning,
Madeleine Hopman?
– Meningsfullt. Jeg gir elevene så
god hjelp som mulig, og får mye tilbake.
Dette er en svært takknemlig jobb. Det
er fint å se at elevene vokser av å være
på skolen her i tre år.

Fornøyd. – Dette er et veldig bra bibliotek, sier elev Johannes Eriksen. Han er motorinteressert og
låner boka Motorsaga – stell og vedlikehold. Her er han sammen med bibliotekar Madeleine Hopman.
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Frivillige sjåfører
kommer hjem til
deg med bøker
Mens innbyggerne oppfordres til å
holde seg mest mulig i ro, sørger
frivillige for å levere bøker fra
bibliotekene i Indre Østfold kom
mune. Vanligvis er tilbudet «Boken
kommer» forbehold de med
funksjonsnedsettelse, men bibliotek
sjef Elin Brandsrud forteller at de nå
har utvidet tilbudet. «Det siste året
har vi inkludert tjenesten til å gjelde
alle som ikke kan komme seg til
biblioteket, uansett årsak, Mange må
holde seg hjemme på grunn av
karantene eller bare for å være
ekstra forsiktig. Da opplever vi av
tilbakemeldingene at dette er et
kjærkomment tilbud», sier Brands
rud til Indre Østfold kommune. Arild
Pedersen er en av de bibliotekan
satte som utfører noen leveranser på
vei hjem fra jobb, men han presise
rer at også trenger hjelp. «Med fem
bibliotekavdelinger og en veldig stor
kommune, er vi helt prisgitt hjelp av
frivillige sjåfører til å dekke alle
bosteder. Vi er veldig takknemlig for
alle frivillige som stiller opp, vi
kunne ikke tilbudt dette uten deres
hjelp», sier han. Bjørn Gjesdal er en
av de frivillige ildsjelene. «Jeg synes
det er viktig å bidra til å holde
innbyggerne i aktivitet, å unngå
passivitet. Lesing bidrar til det
te», sier Gjesdal, som kjører
leveranser fra Skjønhaug innbygger
torg og bibliotek. Havnås-beboeren
har vært bussjåfør i over 20 år, så
kjøringen har han full kontroll på.
Også Randi Martinsen synes lesing
er viktig i koronatiden. Hun kjører
leveranser fra Tomter innbyggertorg
og bibliotek. Én av de lesehungrige
mottagerne er Birger Jensen på
Østereng i Mysen. Her får han levert
en pose med ønsket littera
tur. «Hjemlevering av bøker fra
biblioteket er et kjempeflott tilbud i
koronatiden», forteller han. ■
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Eit lite bibliotekshistorisk
JOHAN HENDEN
Forskingsbibliotekar, PhD
Nasjonalbiblioteket

Moderne. Bergen offentlige bibliotek vart grunnlagt i 1872. I 1917 flytta
biblioteket inn i sitt nye bygg i Strømgaten. Det var teikna av arkitekt
Olav Nordhagen i samarbeid med biblioteksjef Arne Kildal. Dette var
i si tid eit av Nordens mest moderne bibliotek planlagt etter amerikansk
folkebibliotekmønster med opne hyller og eigen barne- og ungdomsavdeling.
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tilbakeblikk
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20. september 1921 leverte Bibliotek
komitéen av 1919 Innstilling om
biblioteksvesenets ordning (I-X) til Kyrkjeog undervisingsdepartementet. Dette
var det første statlege initiativet til
utgreiing, analyse og planar for det
samla offentlege norske bibliotekfeltet,
dvs. både folke- og fagbibliotek.
Utgreiinga presenterte omfattande
planar og visjonar, men økonomiske
nedgangskonjunkturar og sparepolitikk
hindra i første omgang realisering. Men
i bibliotekhistorisk samanheng er dette
eit viktig dokument.
Komitéen vart utnemnd av departe
mentet 25. oktober 1918, men utifrå
namnet starta arbeidet året etter. Sjølv om
komitéen var utnemnd av departementet,
hadde initiativet kome frå Norsk biblio
tekforening i 1917. Desse var medlemmer:
Formann Karl Fischer (1861-1939)
stortingsbibliotekar og på deltid Kirke
departementets sakkyndige i bibliotekspørsmaal, Arne Arnesen (1880-1943) leiar for
Deichmanske bibliotek, Arne Kildal
(1885–1972), leiar for Bergen offentlige
bibliotek, Hjalmar Pettersen (1856–1928),
førstebibliotekar ved Universitetsbibliote
kets (UB) norske avdeling, som i praksis
var norsk nasjonalbibliotek. Den einaste
ikkje bibliotekfaglege medlemmen var
Carl Geelmuyden (1859-1942), rektor
ved Tanks skole i Bergen og tidlegare
stortingsmann for Venstre.
Utgreiinga var på 80 sider fordelt på
10 kapittel, som også inkluderte fleire
vedlegg. Deler av utgreiinga hadde alt
vorte sende til departementet før den
samla utgreiinga vart lagt fram. Såleis
var innhaldslista:
1	En felles plan for bibliotekenes
virkeområde
2	Endrede regler for statsbidraget
til folkeboksamlingene. Central
biblioteker
3	Forandring i lov av 20. juni 1882
om pliktavlevering av trykksaker
4	En ny ordning for bibliotekvesenets
administrasjon
5	Opprettelse av en norsk bibliotekskole
6	Utgivelse av en årlig felleskatalog
over utenlandsk litteratur
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7	Lovfestede skoleboksamlinger og nye
regler for tilståelse av statsbidrag
8	Utgivelse av en katalog over konge
lige og parlamentariske kommisjo
ners innstillinger etc.
9	Distribusjon av offentlige publika
sjoner til biblioteker
10	Lærerboksamlingenes ordning og
kontrollen med dem
Planar om eit sjølvstendig Nasjonalbib
liotek var ikkje med i utgreiinga.

Bakgrunn

Bibliotekkomitéen av 1919 gjekk inn ei
utvikling som starta i 1902. I dette året
skjedde eit historisk vendepunkt der det
norske bibliotekfeltet vart meir struktu
rert. Dette kan igjen tilskrivast at frå
1890-åra vann nye retningar frå det
amerikanske bibliotekfeltet fotfeste i
Noreg. Det dreidde seg både om
praktisk bibliotekteknikk der publikum
fekk direkte tilgang til opne hyller og
nye brukarvenlege system for å orientera
seg i samlingane og om biblioteket sin
rolle som samfunnsinstitusjon. Bibliote
ket skulle vera til nytte for eit breidt
publikum og ikkje ein institusjon for ein
avgrensa elite. Biblioteksarbeid vart også
profesjonalisert med eigne utdan
ningsinstitusjonar, den første biblioteks
kulen i USA (Albany, New York) starta i
1887. Det var ei eitårig utdanning som
skulle høva for alle bibliotektypar.
To frå USA heimvende nordmenn
verka til at denne bibliotekvendinga slo rot
i Noreg. Det var Hans Tambs Lyche
(1859-1898) og Haakon Nyhuus
(1866-1913). Ingeniøren Tambs Lyche
kom attende til Noreg i 1892 og vart
redaktør for det nye teknologipositive og
utviklingsoptimistiske tidsskriftet Kring
sjaa. Dette organet propaganderte aktivt
for moderne bibliotek både redaksjonelt
og med omtale av framståande bibliotek.
Tambs Lyche argumenterte for at bibliotek
var både moderniserande og demokratise
rande samfunnselement og at bibliotek var
vel så viktig som skular.
Saman med J. B. Halvorsen
(1845-1900) og Karl Fischer, som då

Arne Kildal var den sentrale bibliotekpersonen
i Noreg i om lag eit halvt hundreår. Etter oppmoding frå Haakon Nyhuus drog han i 1903 til
USA for å utdanna seg til bibliotekar. Etter
utdanning ved New York State University og
praksis ved Yale University og Library of
Congress vende han i 1910 attende til Noreg og
vart sjef ved Bergen Offentlege Bibliotek fram til
1920. Under hans leiing vart det bygd eit nytt
amerikanskinspirert bibliotek i Bergen som vart
opna i 1917.

begge arbeidde på Universitetsbibliote
ket, danna også Tambs Lyche ein
sjølvoppnemnd komité for å omdanna
hovudstadens slumrande kommunale
Deichmanske bibliotek til ein moderne
institusjon etter amerikansk mønster.
Komitéen fekk gjennomslag hos dei
kommunale styresmaktene, men Tambs
Lyche sjølv døydde før planen vart
realisert. Då kom Haakon Nyhuus på
banen og realiserte Tymbs Lyches
bodskap. I 1898 vart han sjef for
Deichman. Med fleire års arbeids
røynsle frå store moderne bibliotek i
Chicago sette han i gang ein omfatt
ande moderniserings- og reformerings
prosess, og han forvandla Deichmanske
bibliotek til eit pulserande og moderne
bibliotek, også i internasjonal saman
heng. Det var rein slumpelukke som
hadde leidd Nyhuus til bibliotekarbeid
i Chicago, etter fleire strøjobbar fekk
han tilfeldigvis arbeid ved forskingsbib
lioteket Newberry Library. Etter to år
der, arbeidde han fem år som katalog
sjef ved Chicago Public Library før han
vende attende til Noreg.
Med sin bibliotekfaglege bakgrunn
instruerte Nyhuus det uskulerte
personalet på Deichman i nye rutinar og
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praksisar. Dei slitne lokala vart pussa
opp og biblioteket fekk utvida opnings
tider. Det kom lesesal, ungdomsavde
ling, filialar og det var etablert oppsø
kande biblioteksverksemd. Publikum
fekk direkte tilgang til samlingane med
opne hyller. Som det første europeiske
bibliotek tok Deichmann i 1903 i bruk
Deweys klassifikasjonssystem for nye
bøker. I 1897 hadde biblioteket eit
personale på 2, i 1913 var det auka til
om lag 30. Gjennom dei 15 åra han var
leiar for Deichmann frå 1898 til 1913,
revolusjonerte han det norske bibliotek
feltet. Han omskapte Deichmanske
bibliotek til ein føregangsinstitusjon
både i bibliotekteknisk og sosial
samanheng.
Men om om Nyhuus var ein sentral
aktør, var han ikkje åleine i den gradvis
framveksande offentlegheita som fremja
biblioteksaken. Dette var ein del av eit
folkeopplysingsarbeid som også omfatta
skulen og andre opplysingsorganisasjo
nar, men biblioteket hadde ein nøkkel
rolle og biblioteksarbeid var ikkje berre
arbeid, men nærast eit kall.
Dette var eit miljø som konstituerte
seg sjølv og definerte sitt prosjekt som
eit offentleg ansvar. Den ovannemnde
Karl Fischer var ein sentral aktør, det var
også Arne Arnesen og Arne Kildal. Det
var ikkje tilfeldig at desse personane
utgjorde fleirtalet i bibliotekkomitéen av
1919.

1902–1919

Kvifor var 1902 eit vendepunkt i norsk
bibliotekhistorie? Året før hadde
Haakon Nyhuus kontakta statsråd
Wilhelm Wexelsen (1849-1909) i
Kyrkjedepartementet om å utnemna ein
komité for å skissera ei nyordning av det
norske bibliotekfeltet. Departementet
utnemnde då ein komite sett saman av
initiativtakaren Nyhuus sjølv, Karl
Fischer og byråsjef Jakob Heiberg
(1860-1946) frå departemenet. I sep
tember 1901 leverte komitéen innstil
linga Folkebogsamlinger i Norge: Deres
historie, nuværende tilstand samt forslag
til en ny ordning. Innstillinga var på 32

Kombinert med filologiske studier ved universi
tetet byrja Arne Arnesen som assistent ved
Deichman i 1901. I 1905 vart han underbiblio
tekar og katalogsjef, og i 1914 etterfølgde han
Haakon Nyhuus som biblioteksjef. Arnesen had
de eit variert forfattarskap som inkluderte kata
logiserings- og klassifikasjonsystem og
bibliotekbygningar. Han omsette og tilpassa
Deweys desimalklassifikasjon til norske for
hold. Klassifikasjon etter Melvil Deweys
systemfrå 1920 kom i tredje opplag i 1969.

sider, halvparten var eit oversyn over dei
ca. 650 folkebiblioteka som hadde fått
statstøtte i perioden 1892-1901. Der var
to forslag for framtida: Departementet
skulle etablera ei sakkunning konsulent
stilling for å samordna og kontrollera
dei offentlege folkebiblioteka som fekk
statstøtte, det skulle også lagast ein
rettleiande katalog for tilrådde bokkjøp.
Innkjøpa kunne samordnast via konsu
lenten slik at bøkene var ferdiginn
bundne og merka med Deweysignatur
klare til hylleoppstilling. Målet var
samordning, rasjonalisering, kontroll og
profesjonalisering.
Komitéen fekk gjennomslag og full
støtte i Stortinget, bortsett frå at
løyvinga til konsulenten måtte takast av
den samla løyvinga til folkebibliotek, og
i praksis vart dette også ei deltidsstilling.
Det var såleis meir eit politisk enn eit
økonomisk gjennomslag. Men konsu
lenten og katalogen var vendepunkt,
som innleidde ein fastare, meir organisa
torisk kurs og eit definert samspel
mellom departementet og ei sjølvut

nemnd biblioteksoffentlegheit. Det
framstod ein korporativ modell mellom
departement og sektor.
Det vart forhandla fram rabattar for
høvelege bibliotekbøker med fleire
forlag og i samarbeid med J. M.
Stenersens bokbinderi vart tiltaket
Folkeboksamlingenes ekspedisjon
etablert. Først katalogiserte og klassifi
serte konsulenten bøkene, så vart dei
spesialinnbunde av Folkeboksamlinge
nes ekspedisjon for å tola minst 100
utlån. Bøkene fekk også Deweynummer
på ryggen og lomme for bokkort før dei
vart sende ut til biblioteka klare til hylle
oppstilling og utlån. Dette var grunn
laget for den dominerande posisjonen
Deweys desimalklassifikasjon tidleg fekk
i norske folkebibliotek.
Haakon Nyhuus sat i konsulentstil
linga til 1905, då var arbeidet kome i
faste former. Karl Fischer følgde etter og
sat i stillinga til 1933. Fram til 1910
kombinerte Fischer konsulentstillinga
med stilling på UB. I 1910 vart han
stortingsbibliotekar. Men om konsulent
stillinga formelt berre var deltidsarbeid,
vart det gjort mykje. I 1907 tok Fischer
initiativet til tidskriftet For Folke- og
Barneboksamlinger. (Namnet vart endra
til For folkeoplysning i 1916 og i 1934
vart det Bok og Bibliotek.) Dette var det
første norske bibliotektidskriftet og det
fungerte både som eit meldingsblad for
departementet og som eit fagleg forum.
Dermed var det etablert ein nasjonal
arena for bibliotekfeltet.
I 1908 tok Fischer initiativ til det
første årlege norske bibliotekmøtet. Det
første møtet vart halde i hovudstaden.
Her samla biblioteksektoren seg til
diskusjon og faglege møte. Dette var eit
samspel mellom sektoren og departe
mentet og eit steg vidare i konsolide
ringa av bibliotekfeltet. Det neste steget
var skipinga av Norsk bibliotekforening.
Det skjedde på biblioteksmøtet i 1913,
som vart halde i Stavanger. Den
amerikanske bibliotekorgansisasjonen,
American Library Association, skipa
1876, var førebiletet. Haakon Nyhuus
vart vald til formann. Men dette var
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meir ein heider enn eit reelt val.
Nyhuus var svekka med skrantande
helse og hadde kort tid att å leva.
1. juledag 1913 døydde Haakon
Nyhuus 47 år gamal. Den sentrale
pådrivaren for å skipa organisasjonen og
legga premiss for verksemda var Arne
Kildal, som var i starten på ei karriere
som sentral biblioteks- og folkeopply
singsbyråkrat som skulle vara fram til
1956. Då vart han pensjonist som
direktør for Statens bibliotektilsyn
(etablert 1949). Bibliotekforeninga var
ikkje ein fagforening, det var ein
sektororganisasjon. Den skulle i like stor
grad tena og propagandera for bibliotek
saka, folkeopplysingstanken, kultur og

danning i heile sin breidde. Kildal
poengterte at det var viktig å etablera
sterke band med høve for påverknad
innover i dei statlege og departementale
kanalane. Det var eit korporativt
mønster som alt var grunnlagt med
1902-reformen. Ei større utfordring enn
den faglege kontakten med departemen
tet var å vinna gjennomslag på politisk
nivå der løyvingar vart avgjort. I 1914
hadde bibliotekforeninga 359 medlem
mer. Medlemsmassen bestod både av
institusjonar og einskildpersonar, men
først i 1918 gjekk fagbiblioteka inn i
foreninga. Gjennom bibliotekforeninga
framsto biblioteksaka som ei samans
melting av profesjonsinteresser og

ålmenne samfunnsmessige omsyn.
Tilsvarande foreningar vart etablert i
Danmark i 1905, i Finland i 1910 og i
Sverige i 1915.

1919 utgreiing

Sjølv om det norske bibliotekfeltet etter
1902-reforma hadde hatt ein jamn vekst
og framgang, var det stadig organisato
riske og økonomiske utfordringar. Det
var også ei kjensle av at ei god utvikling
hadde mista fart, og dette var eit
medverkande motiv for å etablera
bibliotekkomiteen av 1919. I utgreinga
jamførde komitéen ofte norske og
utanlandske forhold: «Vi, som kom
langt frem i utviklingen ved den

Karl Fischer var utdanna filolog og byrja på UB i 1885 der han
var fram til 1910, då han vart stortingsbibliotekar. Frå 1905 til
1933 var han kyrkjepartementets bibliotekonsulent, først som
deltidsarbeid, og frå 1922 i full stilling. Som bibliotekkonsulent
bidrog Fischer med å etablera samspelet mellom departemenetet
og biblioteksoffentlegheita med å dra i gang tidsskriftet For Folkeog Skoleboksamlinger i 1907 og det årlege norske bibliotekmøtet
i 1908.
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Hjalmar Pettersen var frå 1898 leiar for Universitetsbibliotekets norske avdeling som i praksis var
norsk nasjonalbibliotek. Pettersen gjorde ein enorm bibliografisk innsats med den monumen
tale Bibliotheca norvegica. Dette verket strekte seg over fire folioband på ca.3 300 foliosider. Band 1
med tittel Norsk boglexicon 1643-1813: Beskrivende katalog fra bogtrykkerkunstens indførelse til
adskillesen fra Danmark kom i 1908, i 1917 kom Norge og nordmænd i udlandets literatur: Beskri
vende katalog over bøger og tidskriftartikler om norske forhold, i 1918 kom Norske forfattere før
1814: Beskrivende katalog over deres værker tillige med Bibliotheca norvegica I. Bøger trykt i Norge før
1814 og i 1924 Norske forfattere efter 1814: Beskrivende katalog over deres i udlandet trykte værker:
Første samling: med supplementer til Bibliotheca norvegica I–III.

tidligere reorganisasjon av vårt folkebib
liotekvesen, er nu på viktige områder
distansert av Sverige og Danmark, og
forskjellen vil økes hvis vi ikke nu tar et
stort skritt fremover i den av komitéen
antydede retning.» Departementets
bibliotekonsulent var stadig ei deltids
stilling utan øyremerka løn, men
arbeidsmengda hadde auka kraftig;
i 1903 var der 650 statstøtta folkebok
samlingar, i 1918 var talet auka til 1085.
Sidan 1914 var også skuleboksamlin
gane lagt under konsulenten. I granne
landa var det etablert fulltidsstillingar
for tilsvarande oppgåver og komitéen
meinte at det no var behov for eit
biblioteksdirektorat med støttefunksjo
nar direkte under departementet.
Dette samsvarte med det overordna
siktemålet for komitéen, som vart drøfta
i utgreiinga, første kapittel, En felles plan
for bibliotekenes virkeområde (side 1–4),
som var å lansera ei meir effektiv
organisering og samspel mellom
offentlege bibliotek i Noreg til ein
samvirkande heilskap med klåre
definisjonar av dei enkelte delers særlege
oppgåver. Ein viste til at aktuell biblio
tekpolitikk i dei fleste land etterkvart var
å få samla plan i ei utvikling som før

hadde vore meir eller mindre tilfeldig.
Samordning og plan var viktig for å få
effektivitet og å unngå dobbeltarbeid og
sløsing. Det ville bidra til at einkvar
borgar i landet, uansett bustad, skulle ha
tilgang til «viktige bøker han trenger i
sin gjerning eller til sine studier.»
Komiteens utgreiing hadde, som vist
innleiingsvis, 10 kapittel og dei munna
ut i ei rekke konkrete forslag, men den
økonomiske og politiske situasjonen i
samtida gav ikkje rom for omfattande
bibliotekreformer med det same,
bortsett frå at bibliotekonsulenten vart
utvida til full stilling i 1922. Dei
politiske og økonomiske rammene
endra seg mot slutten av mellomkrigs
tida, då fekk fleire av innspela gjennom
slag før krigsåra 1940-1945 med
okkupasjon og nazistyre vart ein lovlaus
mellombels reformstans. Den første
norske biblioteklova kom i 1935. Ei ny
pliktavleveringslov, som inkluderte
Bergens Museums Bibliotek og Vitskap
selskapets bibliotek i Trondheim, kom
i 1939. Same år vart bibliotekonsulen
ten oppgradert til byråsjef i departemen
tets kontor for folkeopplysingsarbeid og
i 1940 vart Statens bibliotekskule skipa.

Carl Geelmuyden. Rektor ved Tanks skole
i Bergen frå 1908. Stortingsrepresentant for
Venstre 1901-1903 og 1916-1918. Ordførar
i Bergen 1907-1910 og 1914-1916.
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BIBLIOTEK I KAN BIBLIOTEKET MINSKE ENSOMHET?

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

Kan biblioteket
minske ensomhet?
I april kom den såkalte SHOTundersøkelsen der norske
studenter svarer på spørsmål
om helse og trivsel under
pandemien. Det har fått stor
oppmerksomhet at nesten
halvparten sier at de har
alvorlige psykiske problemer.
Rundt 4 av 10 studenter sier at
de er ensomme, at de savner
kontakt med andre.

D

et er omtrent samme tall som
man fant i en stor tysk undersø
kelse publisert i 2018. (Jansen
2018) Der man fant at 32,4 % var
moderat ensomme, og 3,2 % svært
ensomme. Ensomhet er assosiert med
depresjon og engstelse. Ensomhet er
vanligere blant fysisk inaktive. I under
søkelsen foreslår de tiltak som trenings
program, men også nye læringsformer
som samarbeidslæring og sosial oppføl
ging av nye studenter dvs mentorord
ninger. Det er nettopp slike tiltak
regjeringen nå har gitt penger til UH-in
stitusjonene for å sette i gang.
Ensomhet, depresjon og psykisk
uhelse er ikke noe som kom med
korona-pandemien, men som er blitt
forsterket. Når de i den tyske undersø
kelsen peker på at det å leve i parforhold
er den beste medisinen mot ensomhet,
så bekrefter det at det ikke er unaturlig
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at det i den unge studentbefolkninga
kan være mer ensomhet enn i befolknin
gen som helhet, spesielt når man bryter
opp fra barne- og ungdomsmiljøet og
flytter til en ny tilværelse som student.

Er dette en mulighet for at
biblioteket kan bevise sin verdi?

Jeg har ofte skrevet om måling av bibliote
kets verdi, for eksempel for å redusere
frafall og bedre studiekvalitet. Dette er et
stort felt for blant annet ACRL, forenin
gen for amerikanske college og forsknings
bibliotek, gjennom «Value of Academic
Libraries Initiative» (Oakleaf, 2010). En
bok fra dette initiativet (Brown 2018)
beskriver erfaringer fra de 200 prosjektene
som har deltatt. Prosjektene er metodisk
veldig forskjellig, men de fleste kommer
langt i å kunne vise en sammenheng
mellom bibliotekbruk og redusert frafall/
økte karakterer.
Men at det er komplisert viser en
undersøkelse fra University of Illinois,
Chigaco, (Scoulas 2019) Der fant de at
når karakterene steg, gikk antall
bibliotekbesøk ned. Det forklarer de
med at studenter med gode karakterer
ikke trengte å arbeide så mye på
biblioteket. Men de flinke elevene
fortsatte å bruke bibliotektjenestene.
Der fant de en klar sammenheng
mellom bruk av lån og digitale nedlas
tinger og gjennomsnittlig karakterer.
Robertshaw m.fl (Robertshaw 2019)
kritiserer slike kvantitative undersøkel
ser. De sier at «fordi det er myriader av
faktorer som påvirker karakterer, frafall,

og lærings-utkomme, er det sannsynlig
vis umulig å påvise en meningsfull
betydning av enkeltfaktorer på disse
områdene, og nesten helt sikkert heller
ikke en sterk nok sammenheng til å
påvise bibliotekets betydning.» De har
laget en meta-analyse av lærings-analy
tiske studier i bibliotek der formålet er å
påvise sammenheng mellom bibliotek
bruk og student-vellykkethet. De
argumenterer sterkt for at det ikke lar
seg påvise en slik sammenheng som
rettferdiggjør inngrepene mot studenters
privatliv gjennom bruk av studentadmi
nistrative data. Men, samtidig er det jo
slik at de som lærere, bibliotekarer og
forskere vet at biblioteket kan ha en
betydning for studenter, men at det ikke
lar seg påvise med kvantitative studier
fordi det er for mange faktorer som
påvirker studentenes studiegjennomfø
ring som ligger utenfor biblioteket. En
students suksess kan ikke reduseres til
noen få faktorer. Suksessen er avhengig
av alle faktorer der universitetet bygger
opp under læringsarbeid, fra studenthy
belen til den politiske situasjonen for
høyere utdanning. Når akademiske
bibliotek skal finne sin vei i disse
sammenhengene, må vi unngå tun
nell-syn, men heller lete etter partnere i
universitetet som ofte gjennom flere
ti-år har forsket på dette området. I
samarbeid med slike partnere har
biblioteket en unik mulighet for å ta en
ledende rolle i å lage modeller for at
studenter skal lykkes, fordi biblioteket
har et fokus på trygge steder med frihet

KAN BIBLIOTEKET MINSKE ENSOMHET? I BIBLIOTEK

Digitalisering kan brukes der det
ikke legges opp til to-veis kommunika
sjon, det er unødvendig å måtte være
avhengig av tid og sted hvis kommuni
kasjonen stort sett er enveis. Jeg mener
det er behov for bedre digitale læremid
ler i form av digitale kurs og innspilte
forelesninger. Men jeg mener også at
biblioteket som møtested har styrket
sin rolle under pandemien. I SHOT-un
dersøkelsen sier studentene at de
mangler utstyr til digital undervisning,
at nettet på hybelen ikke er godt nok –
men først og fremst er det savnet av
andre mennesker. Biblioteket må
selvsagt tilby et spekter av ulike lærings
arealer, de må ha utstyr og godt nett,
men det må først og fremst legge til rette
for menneskelige møter. Et viktig del av
historien om utviklingen av mRNA-tek
nologien som ligger til grunn for
Pfizer–BioNTechs korona-vaksine, var
to forskere som møttes ved kopimaski
nen og kom i prat.

Referanser

– Jeg er overbevist om at biblioteket kan bidra til å redusere
ensomhet, sier Lars Egeland. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

til å stille alle spørsmål. Robertshaw
kritiserer systemet med telling, testing
og rangering som bare betyr at de
allerede privilegerte får enda større
fordeler. Biblioteket må nettopp bruke
sin kunnskap om studentenes mangfol
dige behov, framfor å fokusere på
kvantitative tall. (Robertshaw 2019)

Kan biblioteket bidra
til å minske ensomhet?

Jeg synes det Robertshaw mfl skriver,
virker fornuftig. Vi kan ikke bruke
New-public-management-metoder for å
bevise bibliotekets verdi, fordi virkelighe
ten er mer komplisert. Dessuten er det
nokså nærsynt å fokusere på biblioteket,
og ikke på brukeren eller studenten. Jeg
er overbevist om at biblioteket kan bidra
til å redusere ensomhet, som et møtested

både for de som allerede kjenner hver
andre og for de som vil bli kjent med nye
mennesker. Biblioteket er et sted der du
også kan være aleine sammen. De
psyko-sosiale sidene ved å bruke bibliote
ket som arbeidssted, er ofte undervur
dert. Ikke minst har vi sett det under
pandemien der det i vinter ble et
folkekrav fra studentene om at sjøl om all
undervisning var digital og samfunnet var
nedstengt, så måtte man ha åpne lesesaler
og bibliotek.
Det må fortsatt jobbes med prosjek
ter som kan styrke bibliotekets verdi for
studenter og andre brukere. Det vil
kanskje ofte være aksjons-forsknings-ba
sert der man vil oppnå en forbedring og
har følgeforskning på hva man gjør.
Slike prosjekter vil være viktig når
pandemien nå går mot slutten.
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berekraftsmåla på mange vis vårt klassiske oppdrag:
deling av kunnskap og kultur gjennom å stille fysiske og
digitale samlingar og lokale til rådvelde for folket. Slik kan
biblioteka spele ei sentral rolle i berekraftsarbeidet
i lokalsamfunnet.
Eg trur det er det som har gjort at så mange i
bibliotekverda har teke tak i berekraftsomgrepet. Det
appellerer sterkt til grunntanken vår: fellesskap og
deling. Eitt av underpunkta under berekraftsmål 16
om fred, rettferd og velfungerande institusjonar er òg
klassisk bibliotekpolitikk: «16.10: Sikre allmenn tilgang
til informasjon og verne grunnleggjande fridommar,
i samsvar med nasjonal lovgjeving og internasjonale
avtalar.»
I Norsk Bibliotekforening har vi utfordra alle
biblioteka til å melde inn i kva grad dei opplever at dei
jobbar med berekraftsmåla. Alle jobbar sjølvsagt med
tilgang til informasjon, kultur og Internett, men det gjer
jo at ein jobbar med mykje anna òg. Korleis kan forskarar
jobbe med klima og miljø utan informasjon formidla
gjennom bibliotek og databasar? Korleis kan retten til
utdanning oppfyllast utan at nokon er med og skaffar
informasjon og litteratur utover læreboka?
Berekraftsbiblioteket er det mest konkrete dømet
på klassisk bibliotekarbeid for alle berekraftsmåla. I eit
samarbeid mellom FN-Sambandet og fleire andre, er det
laga boklister for kvart av dei 17 berekraftsmåla. Målet er
å inspirere til lesesirklar for 6-12-åringar. Ungane kan lesa
seg opp og deretter diskutere det dei har lært. Klassisk
folkeopplysningsarbeid!
Noko anna som er særs gledeleg, er at mange
kommunar ser ut til å ha fått med seg at biblioteka kan
vera viktige medspelarar i berekraftsarbeidet utanom
det reine informasjonsomgrepet. I UPSCALE-prosjektet
er biblioteka i Nordre Follo, Tromsø, Drammen, Lier og
Lillestrøm kommunar saman med forskingsinstituttet
CICERO i gang med å utvikle deletanken i biblioteka til
meir enn informasjon og kultur. Ein deler verktøy, ting,
utstyr, syklar – alt der det er rasjonelt å spleise på utstyr
i staden for å kjøpe noko dyrt som ein brukar berre ein
sjeldan gong.
I andre kommunar blir biblioteket drege inn i
planarbeidet. Biblioteket er ein arena som gjerne har
lågare terskel enn aulaen på rådhuset eller ein svær
kultursal. Biblioteket kan òg vera ein uavhengig arrangør
i seg sjølv, for å bidra til at innbyggjarane sine innspel
ikkje blir dempa av dei som styrer prosessane. Dermed får
vonleg innbyggjarane større innverknad på prosessane.
Vi må klare å halde uavhengigheitsfana høgt nok. Vi
skal framleis skaffe den ukomfortable informasjonen,
kunne stille dei kritiske spørsmåla, ha ein arena for
dei kritiske spørsmåla. Hugs at det òg er ein del av
berekraftsmåla: å oppretthalde og utvikle demokratiet.

Vidar Lund

Leiar av Norsk Bibliotekforening
Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Skolebiblioteket – fristed og hjerte i skolen

Skolebiblioteket – fristed og
hjerte i skolen
Anniken Bjørnes har snakket med to bibliotekarer og en bruker.
Døra står åpen, for deg. Det er ditt rom,
ditt fristed. Her kan du bare være. Være
deg, eller den du vil. Alene eller sammen.
Alene sammen. Mellom bokhyller som
danner kroker og hjørner, kan du finne
ditt eget trygge rom i rommet. Her kan
du slappe av. Du kan koble på og logge ut.
Oppdage nye ting, gjenoppdage gamle.
Du kan tenke, drømme, fantasere. Finne
opp ting, finne ut ting. Her kan du søke
og reflektere, bli inspirert og inspirere.
Her kan du vise omsorg og dele og smile.
Skolebiblioteket er et sted å begynne og et
sted å fullføre.
Mellom hyllene kan du studere, tenke,
filosofere. Leve deg inn i andre steder,
tider og mennesker. Her er det fritt for
vurdering, krav, forventninger, agenda.
Lav terskel, høyt under taket.
Skolebibliotek er så mye mer enn bibliotek. Det er en felles arena for hele

2
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skolesamfunnet. Karriereveiledning og
livscoaching. Forfatterbesøk. Teater. Utstillinger, vernissager. VM på storskjerm.
Film og popcorn. Delte leseopplevelser.
Delte livserfaringer. Speakers corner.
Skrivekurs. Leksehjelp. Samtalegrupper.
Hybelboertreff. Pizzakveld. Byttedag.
Gratis kondomer. Quiz. Verdensdag
for psykisk helse. Operasjon dagsverk.
Elevråd. Kreativt verksted. Bokbretting og
julestjerneklipping. Brettspill og gaming.
Latter og fjas. Tårer og trøst.
Et skolebibliotek kan, og skal, være hjertet i skolen. Med romslig budsjett, god
bemanning og rett beliggenhet er skolebibliotekets muligheter uendelige. En
verktøykasse i kampen mot utenforskap,
såvel sosialt som faglig. En arena som
bidrar til økt tilstedeværelse og fullføring,
mindre fravær og frafall. En veiviser i
jungelen av fake news og konspirasjonsteorier, tvilsomme kilder og avsendere

tekst: Anniken Bjørnes, leder av Norsk
Bibliotekforening Trøndelag

med et urent motiv. Et sted å finne hjelp,
ressurser, livbøyer for faglig overlevelse.
En arena skapt for inkludering, følelse
av tilhørighet, av å være helt OK akkurat
som du er. En skolebibliotekar dømmer
ikke, gir ikke karakterer. Hun ser, lytter,
veileder, oppmuntrer, støtter. Forstår at
ord kan oppleves som fienden. Finner
den rette boka for deg som tror du hater
å lese. Skolebibliotekaren kan for noen bli
en venn, en voksen når andre voksne svikter, en som står utenfor lokalet når du får
angstanfall under muntlig eksamen, ser
deg gjennom glasset, holder blikket ditt
til du er rolig. Deler gleden når du mestrer, vinner, tåler mer enn sist. En som
hjelper med å finne vei i vellinga, og lys
i tunnelen. En los på havet, som holder
deg flytende. En livredder når tilværelsen
herjer i stormtak.
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Samtale med to bibliotekarer og en bruker

invitter. Jeg la merke til at han ofte satte
seg ute på en benk med ei bok, og leste for
seg selv.

Skolebibliotek er gull verdt!
Vårt bibliotek var en gang et sammensurium
av bøker i melkekasser, stabler av bøker,
gamle og nye om hverandre i et lite rom.
Tidvis brukt som musikkrom, med piano,
gitarer, trommesett ut over det hele. Det var

Det ga meg ideen om å la han til å bli min
assistent, hjelpe meg med å rydde, sette på
plass bøker, kaste gamle bøker. Det ble godt
mottatt av rektor, og hjemmet. De ble veldig
glade og positive for tiltaket, da de hadde
vært bekymret en stund for gutten sin.

å starte i en krok, og jobbe seg innover. Ting
tok tid, ressursen altfor knapp. Samtidig
hadde vi en gutt på mellomtrinnet som slet
med å knekke de sosiale kodene som må
til for å få varige vennskap. Han gikk mye
alene, og la an en likegyldig mine til det å
ta kontakt med de andre barna, eller bli
med på leik. Han takket stort sett nei til alle

og sortert i alle bokhyllene hjemme også.
Dette ble en vinn vinn-situasjon for oss
alle! Gutten var veldig ansvarsfull, hjalp de
minste elevene med å finne gode bøker,
han var ryddig og hjelpsom. Jobben ga
ham følelsen av å bli sett, at han bidro
med noe viktig for store som små, noe
som hadde stor betydning for oss alle. Det
styrket selvfølelsen hans, og økte gleden

Jeg spurte så gutten, viste ham rundt og
forklarte hva jeg ønsket av hjelp. Dette ville
han! Han ble så glad! Far tok kontakt etter
at han hadde startet, og forklarte at gutten
hadde vært så blid og fornøyd når han kom
hjem etter skoletid, og, at han hadde rydda

av å gå på skolen. Da han gikk videre til
ungdomsskolen, leverte han søknad og
jobber nå som skolebibliotekassistent der.

Det har betydd ganske mye. Før korona var
det her jeg satt og spiste, spilte sjakk. Det
er ofte stille og rolig her, og koseligere enn

det her jeg satt og spiste, spilte sjakk. Det
er ofte stille og rolig her, og koseligere enn
i kantina hvor det kan være høy musikk og
støy. Og når jeg har ikke sovet så godt er
det godt å komme på biblioteket og slappe
av, og ha det stille og rolig med venner.

har betydd ganske mye. Det er også fint at
det er voksne der som legger til rette og
gjør ting enklere. I løpet av skolegangen har
jeg utviklet meg sosialt. Jeg har alltid vært
glad i å snakke, nå har jeg også blitt mer
oppmerksom på å lytte til andre. Og sosiale

i kantina hvor det kan være høy musikk og
støy. Og når jeg har ikke sovet så godt er
det godt å komme på biblioteket og slappe
av, og. Jeg er på skolebiblioteket hver dag.

Biblioteket er et sted hvor jeg både har blitt
kjent med, og tatt med venner. Sjakkspillet
og bordtennisen, VR-briller og Teknolab har
gjort det lettere å bli kjent med nye venner.

aktiviteter og situasjoner i biblioteket har
bidratt til det.

Det har betydd ganske mye. Før korona var

Spillaktivitetene og de sosiale aktivitetene

Jeg er på skolebiblioteket
hver dag.

Fikk hilsen fra russen

På begynnelsen av 2000-tallet jobbet jeg
som skolebibliotekar på Vadsø videregående skole og fikk god kontakt med
elevene som gikk på biblioteket. Og det
var mange som brukte biblioteket, både

for å låne bøker, lese og slå av en prat.
Den siste gruppa var nok muligens størst
... I Finnmark er det mange borteboere
også, og når man som voksen gjør seg
tilgjengelig, blir man både bibliotekar,
sosialarbeider og reservemamma. Og jeg

Marit Hellesø Bruun - Sørenget skole

Thananthan (18)

fikk følgende hilsen i russeavisa i 2003.
På bildet er jeg avbildet sammen med en
elev. Eleven (til venstre) heter Yngvild
Sudenius Knudsen og er i dag biblioteksjef i Levanger

Lillian E. Rushfeldt, biblioteksjef i Tysvær kommune
Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Partner for tsjekkisk bibliotekforening

SAMARBEIDER MED TSJEKKIA: Ann Berit
Hulthin og Norsk Bibliotekforening.

Partner for tsjekkisk
bibliotekforening
Norsk Bibliotekforening deltar i nytt prosjekt om
samarbeid og utvikling.

– Da tsjekkisk bibliotekforening (SDRUK) tok
kontakt tidlig i 2020 og spurte oss om å være partner
i et prosjekt, svarte vi raskt ja. EØS-prosjektet skal
profesjonalisere og utvikle vår søsterorganisasjon
i Tsjekkia. Som partner skal vi bidra til strategiske
styringsdokumenter for foreningen, kommunikasjonsplaner, styrke kontakten med medlemmene og andre
organisasjoner, gi innspill til internasjonalt samarbeid
og generell utveksling av know-how. Med mer enn
100 år på baken, tenker vi at Norsk Bibliotekforening
har noe å bidra med, sier generalsekretær Ann Berit
Hulthin.

Håper på besøk

Prosjektet ble noe utsatt på grunn av koronapandemien, men er nå startet opp og vil foregå fra april
2021 til mars 2023.
– Til høsten håper vi å få besøk fra Tsjekkia. Budsjettet gir rom for at to personer kan komme til Oslo
og se hvordan vi jobber, møte hovedstyret og ulike organisasjoner som vi samarbeider med, delta på Norsk
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Bibliotekforenings årlig organisasjonsmøte og besøke
bibliotek. Skandinaviske bibliotek har vært en inspirasjon for tsjekkiske bibliotek i mange år. Prosjektet
gjør det mulig å utdype samarbeidet mellom tsjekkisk
og norsk bibliotekarbeid ytterligere.

Vil ha eget kontor

Tsjekkisk bibliotekforening representerer institusjonsmedlemmer og har i dag 60 medlemmer
inkludert nasjonalbiblioteket, flere fylkesbibliotek,
universitetsbibliotek og folkebibliotek, blant annet
folkebiblioteket i Praha. En statlig bibliotekstrategi
beskriver bibliotekene som pilarer i sivilsamfunnet,
lokale møteplasser, støtteinstitusjon for utdanning og
læring og tilrettelegger for kultur og kunnskap. For å
kunne nå målene i strategien, trengs en sterk organisasjon som kan representere bibliotekene på tvers
av fagfelt. Foreningen ble opprettet i 1992. Organisasjonen har ingen ansatte, men håper at prosjektet
vil resultere i opprettelse av et kontor med en ansatt
generalsekretær.
– Det er Tsjekkisk bibliotekforening som leder prosjektet og har ansatt Eliška Bartošová som
koordinator. Vi gleder oss til å bidra og vil i tillegg få
kunnskap, nettverk og inspirasjon tilbake fra Tsjekkia
sier leder i Norsk Bibliotekforening, Vidar Lund. En
vinn-vinn-situasjon.

NBF deltar på Kulturytring Drammen

Fakta
Kulturytring Drammen er Norges første
nasjonale arena for kulturpolitikk som skal
samle hele det norske kulturlivet i samtaler
og debatt om kunst- og kulturpolitikk.
Kulturytring Drammen skal gjennom
kunnskapsbaserte og relevante ytringer,
debatter og diskusjoner, løfte kunst og
kultur som et viktig politikkområde og som
utviklingskraft i samfunnet. Programmet
består av debatter, paneler, foredrag,
samtaler – og ikke minst, kunst og kultur,
for hele fagfeltet og for publikum fra hele
landet.

Skjermdump fra www.kulturytring.no

NBF deltar på Kulturytring Drammen

Målsettinger for Kulturytring
Drammen er å:
•

•

Samle hele kulturfeltet for å synliggjøre kultur som politikk- og
samfunnsområde
Være en kunnskapsarena for
beslutningstakere, allmenheten og
barn og unge

Er kulturpolitikken ødelagt av new public management?

•

Samle, dele og styrke kulturfeltet
lokalt, regionalt og nasjonalt

Kulturytring Drammen vil bli arrangert

Dette er ett av spørsmålene NBF stiller
under konferansen Kulturytring Drammen 21.23. juni. Etter ett år i dvale og med
digitale arrangementer der kun de på
scenen er tilstede i rommet, ser det
ut som Kulturytring Drammen kan åpne
opp for noe publikum, at det er bedre
tider i vente.

og samfunnet. For å få en nyansert samtale om bibliotekenes rolle for borgerne nå
og i framtiden går man i en dansk undersøkelse bak besøk- og utlånstall. Hva fant
man ut i Danmark? Kan New Public Management utfordres av kulturinstitusjoner
og kan kulturens betydning og verdier gi
politisk mening hos beslutningstakere?

Norsk Bibliotekforening står som arrangør av to innslag (og resten av det fyldige
programmet kan du lese om på kulturytring.no.)

Christian Lauersen, biblioteksjef i Roskilde og initiativtaker til undersøkelsen
orienterer om den danske undersøkelsen.
Deretter blir det en samtale mellom med
ulike aktører om statistikk på godt og
vond.

Kulturpolitikken – ødelagt av New
Public Management?

Et spark i sjela – hvordan telles og måles
det i statistikken? Hvordan skal kulturinstitusjoner komme bak tallene om besøk
og bruk? For hva er egentlig kulturinstitusjonenes betydning for oss borgere?
Statistikk er viktig, og utlån, nedlastinger
og besøk sier noe om bruken av bibliotekene, men ikke mye om verdien og
virkningen bibliotekene som kultur- og
kunnskapsinstitusjon har på oss borgere

FNs bærekraftsmål – kulturinstitusjoners bidrag

FNs bærekraftsmål er verdens felles
arbeidsplan for å utrydde fattigdom,
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Hvordan bidrar
bibliotekene? I følge regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging skal FNs bærekraftsmål legges
til grunn for samfunns- og arealutvikling de kommende årene. Hvordan kan

som en biennal fra 2021 og fremover i
hvert valgår.

bibliotek bruke sitt bærekraftsarbeid til
å vise hvordan kulturinstitusjoner bidrar
til å nå mål for klima og bærekraft? Tre
bibliotek presenterer sitt arbeid og vi
samtaler om hvordan kulturinstitusjoner
skal vise fram for sine lokale politikere
at man aktivt deltar i denne jobben. Presentasjon av prosjekter om bærekraft fra
bibliotek (Drammensog Skien). Samtale
om bærekraft og hvordan bibliotek bidrar
til kommunenes og fylkenes arbeid om å
nå bærekraftsmålene. Kjenner politikere
til bibliotekenes bærekraftsarbeid? Bruker
kulturinstitusjoner sitt bærekraftsarbeid
til å vise hvordan kommunene kan nå sine
mål for klima og bærekraft?
Blir kulturinstitusjoners bærekraftsarbeid
verdsatt?

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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– For meg har IFLA opna opp verda

INTERNASJONAL LOKAL: Jorun Systad, einingsleiar ved biblioteka i Sunnfjord,
har verda som arbeidsplass.

– For meg har IFLA opna opp verda
Jorun Systad frå folkebiblioteket i Sunnfjord leiar divisjonen som jobbar med bibliotektenester
for barn og unge i IFLA.

“Chair of The International Federation
of Library Associations and Institutions,
Libraries for Children and Young Adults
Section” høyrest ut som noko supersonisk, noko det ikkje går an å bli som
biblioteksjef i Sunnfjord i Vestland, men
alt startar ein plass:
– Da eg begynte på bibliotekhøgskule
på 1980-talet, sa rektor at det nyttar ikkje
å berre vere glad i bibliotek, ein må vere
glad i menneske også. Og no får eg lære av
dei beste i verda, seier Jorun Systad.

-Vi lagar standardane
Kva fortel du IFLA-kollegaene
om biblioteklandet Norge?
At vi satsar på brei tilgang til litteratur, om mangfaldet i litteraturen og at
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det særeigne i Norge er at vi har gode
folkebibliotektenester i heile landet. At
Sommarles er eit fantastisk lesestimuleringstiltak og at barn som veks opp i
Norge har tilgang til litteratur på sitt eige
skriftspråk
Men skulebiblioteka … ?
Til dømes har Finland heller ikkje
godt utbygd skulebibliotekvesen, det gjeld
dessverre mange land.
Kva gjer IFLA og kvifor er det viktig
å vere med der?
IFLA synleggjer kva gode bibliotektenester er. Vi utarbeidar standardar, vi
definerer. Standarden vi har for kva som
er gode bibliotektenester, gjeld for både
Norge og land i Afrika, men den gjeld
ikkje skulebibliotek som har eigen stan-

dard. IFLA har utarbeidd nye retningslinjer om bibliotektenester for barn 0-18
år, og det hadde eg faktisk nytte av da vi
var i ein krevjande budsjettsituasjon her
i kommunen i haust. Standarden skapar
forståing for at bibliotektenester er meir
enn eit rom med ei bokhylle. Standarden
fortel kva kompetanse og kunnskap som
trengs. Eg må legge til at det ikkje er
sjølvsagt at nokon frå eit lite folkebibliotek kan engasjera seg i IFLA. Det kostar
jo, men med hjelp frå Fagforbundet Norge
har det gått bra.

Barn og unge har høg status
Kva status har bibliotektenester for
barn og unge i IFLA?
Høg status. Til dømes er Internet
Safety Day et stort prosjekt frå oss som

Intervju med Jorun Systad

synleggjer at bibliotek også må ha møteplassfunksjonen, ikkje berre bokrom. I
Norge er dette nedfelt i biblioteklova og
dette gjeld mange land.

Fakta

Ja, korleis er endringsvilja slik du
ser det?
Vi snakkar mykje om korleis dei
enkelte landa har digitalisert tenestene.
Det fantes jo bibliotek som ikkje hadde
digital katalog, men som no formidlar
over nettet.

Det rare covidåret
Korleis snakkar de om covid og korleis
pandemien endrar feltet?
“Når blir bibliotekarane i Italia
vaksinerte”? og “Er ho i Bangladesh frisk
igjen?”. Slik snakkar vi på det personlege
nivået. Vi ser at pandemien er på retur i
mange land, men det betyr ikkje at alle
fysiske bibliotektenester kjem til å bli
fysiske igjen. Singapore, til dømes, har
oppdaga at dei når ungdommen betre via
det digitale enn ved fysisk oppmøte og dei
vil skje endringar på mange plan. Digitale
tenester som ein starta under pandemien,
vil bli permanente.
Korleis har covidåret sett ut på
dine bibliotek?
Våre seks bibliotek hadde 106.000
besøkande i 2019 og 101.000 besøkande i
fjor. Nedgangen var ikkje så stor. Nedstenginga har vore lita. Vi har nok levd i ei
beskytta verd med lite smitte. Men etter
inspirasjon frå eit anna bibliotek i Vestland har vi implementert ein grøn, gult og
raudt-modell som har fungert godt. Med
gult kan ein kopiere og ha aviser liggande
framme. I raudt er dette borte. Å standardisere smitteverntiltak har vore bra.

Her er dei norske i IFLA
Section Bibliography – Johnny Edvardsen,
Nasjonalbiblioteket, 2017-2021
Section Continuing Professional Development and Workplace Learning – Almuth
Gastinger, NTNU, 2019-2023
Section Information Technology – Tereza
Barbosa Da Silva, Politihøgskolen, 2019 –
2023
Section Libraries Serving Persons with
Print Disabilities – Ingvild Aanensen,
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2017 –
2021
Section Libraries for Children and Young
Adults – Jorun Systad, Sunnfjord kommune, 2017 – 2021
Section Library Services to Multicultural
Populations – Oddbjørn Hansen, Nasjonalbiblioteket, 2017 – 2021
Section Library Services to People with
Special Needs – Erlend Ra, Nasjonalbiblioteket, 2017 – 2021

Section Literacy and Reading – Linn T.
Sunne, Innlandet fylkeskommune, 2017 –
2021
Section Local History and Genealogy –
Bozena Rasmussen, Roboz Consult, 2017
– 2021
Section Management and Marketing –
Ruth Ørnholt, Vestland fylkesbibliotek,
2017 – 2021
Section Metropolitan Libraries – Knut
Skansen, Deichman, 2017 – 2021
Section Public Libraries – Leikny Indergaard, Bergen offentlige bibliotek, 2017
– 2021
Section Rare Books and Special Collections – Alexander Haraldsvik-Lyngsnes,
NTNU, 2019 – 2021
Section School Libraries – Hans Petter
Storemyr, St. Olav videregående skole,
2017 – 2021
Section Subject Analysis and Access –
Elise Conradi, Biblioteksentralen,
2017 – 2021

Til Maldivene – på nettet
Når kan IFLA og andre bibliotekleiarar
treffast igjen?
Det er fint med Teams, men menneske MÅ møtast, sitte rundt eit bord
med kaffikoppen og kunne sjå kvarandre.
Eg trur det er lettare å ta ordet der enn
digitalt. Ein ting vi kan vere sikre på skjer,
er at det blir færre store konferansar og
meir digitalt. Eg skal halde eit foredrag no
i vår på Maldivene, men det blir sjølvsagt
digitalt. Då det vart planlagt tenkte eg:
Akkurat Maldivene skulle vore fysisk
oppmøte!

Medan du drøymer om Maldivene, fekk
vi ein ny leseundersøking i Norge og det
står ikkje altfor bra til blant dei unge.
Korleis ser dette ut i andre land etter
covidåret, har du inntrykk av?
Vi ser ei liknande utvikling i andre
land, enda vi ikkje sett korleis det blir etter covid. Born rundt om i verda har ikkje
hatt den same tilgangen til digital undervisning som norske born. Eg er enda meir
bekymra for at det kun å lese digitalt ikkje
berre er ei styrke for lesekompetansen.

Pluss auka fattigdom og forskjellar i verda
og mange som fell utanfor det digitale.
Derfor retningslinjene våre er viktige og
dette er kampar vi må ta saman.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Småsaker

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

665 skoler mangler bibliotek
NORGE: Hver fjerde norske skole mangler et eget bibliotek.
Dette er 665 av 2814 skoler. Mange har et samarbeid med
folkebibliotek, men 89 av skolene har ikke noen form for
bibliotektilbud i det hele tatt. Nina Bigum Undnesseter, selv
skolebibliotekar i Lillestrøm og leder av Skolebibliotekarforeningen, reagerer:
– Det er skremmende at rektorer og kommuner slurver med å
følge lovverket, sier hun til Klassekampen.

Får egen LHBT-guide

Digital Foto
Digital Foto er Nordens største magasin for hobbyfotografer.
Hver utgave er fylt med inspirasjon, intervjuer med de beste
fotografene, artikler som viser hvordan man tar gode bilder, kurs
i bildebehandling, tester av kameraer og annet fotoutstyr og mye
mer. Digital Foto orienterer om hva som rører seg i bransjen.
Digital Foto har også et stort onlineunivers med kurs, videoer,
e-bøker og mye annet innhold som hjelper leserne til å få det
beste ut av deres hobby.
Det arrangeres spennende fotoreiser for leserne og magasinet
holder fotokonkurranser med lekre premier.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne
abonnement, enten via NBFT Interaktiv eller ved å sende
oss en e-post. Bladet kommer også ut i Sverige, Danmark
og Finland, hvor det også er markedsledende med mer enn
250 000 lesere i alt.

Jobber du i bibliotek og er biblioteket ditt av en eller annen
grunn ikke kunde hos oss?
Det kan du enkelt gjøre noe med. Send oss en e-post, eller
ring oss, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere
tidsskrifthverdag!
Telefon: 23 24 34 30
E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

SVERIGE: Svensk Bibliotekforening har nå utarbeidet en egen
guide for biblioteker og ansatte omkring LHBT-spørsmål. På
svensk er forkortelsen HBTQ. Den ble presentert i forbindelse
med bransjedagene i mai. Guiden skal være en støtte i hvordan man kan løfte opp LHBT-perspektivet ved bibliotekene og
det går på alt fra utarbeidelsen av handlingsplan til hvordan
hver enkelt ansatte på en trygg og god måte kan besvare
spørsmål og ønsker fra brukerne.

Covid-statistikk er klar
FINLAND: Utlånet sank bare med rundt 20 prosent totalt i
Finland i covidåret 2020. dette fremgår i statistikken som nylig
er publisert. Tross stengning og andre restriksjoner, har totalutlånet holdt seg ganske bra siden ebøker og andre e-ressurser har stått for en økning på 40 prosent. Hele rapporten
og tallmateriale på engelsk kan leses på libraries.fi.

Følg oss på
Instagram!
Norsk Bibliotekforening har
fått en lnstagram-konto.
Følg med på @norskbibforening.
Vi vil låne kontoen vår til bibliotek rundt i landet.
Kontoen lånes en hel kalenderuke. Alle typer bibliotek
er velkomne til å melde interesse!
Vil du låne vår konto?
Ta kontakt med oss på e-post:
abg@norskbibliotekforening.no
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I veilederen står det:
«FHI vurderer det slik at
risiko for
indirekte smitte fra bøker
er lav. Det å
iverksette spesielle tiltak
som å sette
bøkene i karantene eller
rengjøre bøkene
på grunn av covid-19 er
ikke nødvendig.
Et generelt godt renhold
av alle flater og
felles berøringspunkter
er viktige tiltak.»
Men ting skjer fort og verden
endrer
seg. Et blad som dette har
en viss trykketid. Når du leser dette,
kan enkelte råd
ha blitt endret eller man
har funnet ut at
praktisk arbeide og bruk
gjorde at man
endret praksis. Uansett,
her er de grove
trekkene i smittevernveile
deren. Som det
står i innledningen:

Portrett: Sofi Oksanen
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Smitter bøkene?

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

«Oppfølging av smittevernlove
n er delegert til den enkelte kommune
ved kommuneoverlegen. Det er
store forskjeller
på bibliotek, og rådene i
denne veilederen
må derfor tilpasses lokale
forhold. Kommunens størrelse, personalsituasj
onen,
lokalenes utforming osv.
har betydning
for hvordan en gjenåpning
bør foregå.
behov bør spesifikke risikovurdering Ved
er
gjøres i tillegg. Det kan
være hensiktsmessig å lage en plan for gjenåpning
i ulike
faser, der det man anser
som de viktigste
tilbudene, åpnes først.
I følge Helsedirektoratet
kommer
alminnelig bibliotekdrift,
som lån og
innlevering av bøker ikke
i kategorien
kulturarrangement, og omfattes
ikke av
bestemmelsene for disse.»
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av Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforenin
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med bakgrunn i generelle
smittevernregler, samt informasjon
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nettsider som FHI, Helsedirektorat
et,
Arbeidstilsynet og fra flere
bidragsvillige
ressurspersoner i biblioteksektor
en.
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PORTRETTET I Charlotte Louise Vaillot Knudsen

oppover stammen
klyver muggsoppen,
krisler meg under
håndloven,
hvisker at
skjermplanting
kan få
merkverdigheten
til å bli
grobladkjempe
nyfikne spretter
en haug
smaragddotter
opp som dronter
med steinrestfloker
i bladmagen
(Charlotte Louise Vaillot Knudsen, Forlisets vannlilje, Cappelen Damm, 2021)

– Skjønnlitteraturen
er en sjelereise
Skrivingen er en måte å formidle følelser, og skape et
helt eget univers på, som jeg ikke klarer hverken med tale eller farger.
Poesien er en del av meg. Jeg ville ikke overlevd foruten,
sier Charlotte Louise Vaillot Knudsen.
NINA KRAFT frilansjournalist
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Charlotte Louise Vaillot Knudsen I PORTRETTET

Vasking. – Picasso mente at kunst
vasket «sjelen ren for hverdagens støv»,
sier Charlotte Louise Vaillot Knudsen.
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Ganske mange norske forfattere bor i
Hokksund eller på Jessheim og skriver
etter at de er ferdig med jobben på
kommunehuset. Men noen forfattere
bor faktisk i et vibrerende bohemkvarter
i Paris og skriver når inspirasjonen faller
– der de sitter med et stearinlys ved sitt
vindu om aftenen. Charlotte Louise
Vaillot Knudsen er en av de sistnevnte.
– Jeg har alltid vært et poetisk vesen
selv om det ikke ble uttrykt gjennom
poesien før jeg var 18-19 år. Det er som
om skrivingen er en indre kraft eller
melodi som driver meg, som akkompag
nerer meg, som styrker meg, sier hun.
– Picasso mente at kunst vasket
«sjelen ren for hverdagens støv».
Skjønnlitteratur er for meg en sjelereise,
som berører og beriker, som graver seg
dypt inn i sjelen, legger seg i meg, lar
meg reise til åndelige plan og andre
verdener, børster vekk forurensninger og
forvandler urenheter. Annen kunst, for
eksempel maleri, berører også, rører meg
stort, men på et annet plan. Jeg synes
det er lettere å bli dratt inn i nye univers
med ord.

Himmelen over Paris

Charlotte forteller at hun når hun
skriver poesi, drives hun av «en sterk
raptus som slår ned».
– Da skriver jeg dag ut og dag inn i
et par uker. Og så sender jeg det jeg har
til forlaget. Deretter skriver jeg mye om
og luker her og der, sender inn og får
nye tilbakemeldinger. Så arbeider jeg
videre, og slik fortsetter vi et par runder.
Jeg skriver best hjemme, ved skrivebor
det med utsikt til stjernehimmelen,
valsende trær – og her i Paris: hustak og
innsyn til mystiske vinduer – uten
distraksjoner fra omverden. Og jeg
skriver best når dagen går på gli, og
alltid med stearinlys, saltlampe. Den gir
så vakkert varmende lys.
– Hva er en saltlampe?
Latteren triller gjennom telefonen så
jeg nesten føler at hun er til stede i
værelset samme med meg. Vi er nødt til
å ta en langdistanseprat, for vi lever jo
på hver på hver vår klode nå i koronati
den.
Det er, forklarer Charlotte, en
«lampe laget av saltstein med et lys inni
seg» som varmer opp «kongerøkelse,
naturlig duftlys, planter og energigi
vende krystaller». I Frankrike kan den
kjøpes i natur- og interiørbutikker, på
helsekosten og på apoteket.
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Hyllest til naturen

Hun har skrevet to diktsamlinger, «Den
akustiske konvolutt» (2018), og «Forli
sets vannlilje» (2021), en frittstående
oppfølger. Den første diktsamlingen
fikk hun idéen til på Oversatte dager på
Litteraturhuset i Oslo i 2016.
– Jeg ble fascinert av hvordan
ornitologer, mykologer, botanikere,
musikere, litteraturvitere m.m. fant
norske navn til spesielt fugler, sopparter
og planter, og syntes mange av navnene
gav assosiasjoner til noe helt annet. Slik
ble jeg inspirert til å lage dikt utfra mine
egne assosiasjoner – en slags «akustisk
konvolutt» – av de oversatte artsnav
nene.
«Forlisets vannlilje» er også en hyllest
til naturen. «Den akustiske konvolutt»
preges av mineralforgiftning, mens
«Forlisets vannlilje» handler om et slags
forlis. Alle diktene henger på et vis
organisk sammen, og er forankret i mine
personlige erfaringer – på et poetisk
plan, sier hun.

Ikke forstå

– I diktningen min er jeg mer opptatt
av at leseren kan la seg transportere av
lydklang og det underfundige, at hun
eller han kan trekke ut essensen av de
merkelige ordene, smake og lukte på
dem, lytte til dem, og ikke dømme dem,
understreker Charlotte.
– For meg er det viktig å lytte til det
musikalske for å kunne oppdage et
poetisk univers. Det magiske ved
skjønnlitteratur er at leseren kan
identifisere seg med fortellerstemmen,
og slik sett lære mer om seg selv, foreta
en reise med sitt andre jeg. Det er
utrolig berikende og har makt til å skape
nye drømmer.
Jeg ble hoppende glad da Morten
Langeland trakk frem, i sin nydelige
anmeldelse av «Forlisets vannlilje» i
Klassekampens Bokmagasin, at «gjen
nomgående er vokabularet skeivt og
rart, men substantivtungt og konkret,
på en slik måte at det både kommer fra
og leder hen til ordglede». Det synes jeg
var så fint skrevet.

Oulipo

Charlottes lyrikk er sterkt farget av
hennes interesse for Oulipo: «Ouvroir
de littérature potentielle», på norsk
«Verksted for potensiell litteratur». Det
er en løs sammenslutning av franske
forfattere, som ofte også er matemati

kere, som forsøker å skape ny eksperi
mentell litteratur ved å bruke et annet
regelverk enn det vanlige med hensyn til
bruk av ord og oppbygning av setninger
– ved å innlemme strukturer hentet fra
matematikken eller andre vitenskapelige
verdener. Noen gang klipper de opp dikt
i små bestanddeler og setter dem
sammen på nye måter.
Det samme lekne grepet har Char
lotte brukt. I «Den akustiske konvolutt»
finnes det flere dikt som er delt verti
kalt, hvor de samme ordene går igjen i
hver spalte, men i ulik rekkefølge, for
eksempel ved at ordene som står øverst i
spalte én, står nederst i spalte to. Det er
opp til leseren å velge rekkefølge.
Oulipo ble etablert av kjemiker og
fysiker François Le Lionnais og amatør
matematiker og forfatter Raymond
Queneau (kjent for «Zazie på metroen»)
i 1960. Andre medlemmer er Georges
Perec (han som hadde norsk suksess
med «Livets brukssanvisning»), Italo
Calvino, Oscar Pastior og Jacques
Roubaud. Sistnevnte er også matemati
ker, og det er typisk for Oulipo, som
ofte har et innslag av naturvitenskap.
Det er også mer enn et innslag av
surrealisme i Oulipo. Det klanglige
spiller en stor rolle. Charlotte forteller
en historie som illustrerer dette:
– Sommeren 2016 dro jeg til Peru
og arbeidet en stund som frivillig på et
sykehjem for fattige kreftrammede i
Lima. Jeg oppdaget at noen av de
pasientene som led mest, glemte mye av
smerten da jeg leste norske dikt for dem.
Det var en sterk opplevelse. Det var
kjempeinteressant å se hvilken beroli
gende makt rytmen og lyden av et
fremmed, ikke-forståelig språk, kan ha
over et menneske.

Poesi som krim

– Hvorfor tror du at mange oppfatter
lyrikk som vanskelig eller utilgjengelig?
– Jeg tror noen norske lesere kan
melde seg ut fordi man på skolen lærer
at et dikt skal analyseres og brekkes opp,
bit for bit, til man «forstår det». Det
synes jeg er veldig synd. I Norge har
man ikke den tradisjonen for lyrikk som
man har i for eksempel Frankrike – selv
om det også her er en sjanger som får
altfor liten plass i bokhandlerhyllene.
Poesi er en marginal sjanger i de fleste
land, men det er veldig mange som er
glade i poesi her i Frankrike og dikt
slukes som man i Norge sluker krim.

Charlotte Louise Vaillot Knudsen I PORTRETTET

Men det kommer jo også selvsagt an
på sosiale klasser, for det er jo større
klasseskiller her. Et litteraturhus viet til
poesien bidrar til å holde poesien
levende. Det synes jeg at kunne trenges
også i Oslo.

Lindring. Jeg oppdaget at
noen av de pasientene som
led mest, glemte mye av
smerten da jeg leste norske
dikt for dem.

Franske studier

Charlotte peprer samtalen med henvis
ninger til at hun bodde en tid i Rennes i
Frankrike, så tilbake til Oslo igjen, så til
Paris, så til Oslo, så til Paris igjen – og så
videre. Jeg lurer på hvordan hun har råd
til alt dette, for lyrikk kaster vanligvis
ikke så mye av seg. Men det viser seg at
hun lever omtrent som en student
fremdeles, på lån og stipendier, og i Peru
var hun gjest hos venner hun møtte da
hun var utvekslingsstudent i Rennes. Og
så er hun jo også kun 27 år.
Hun har en imponerende samling
universitetsgrader, to mastergrader fra
ulike universiteter, en i fransk litteratur
og en i kunsthistorie. Nå er hun i
startgropen av et tverrfaglig doktor
gradsprosjekt med fransk litteratur/
økopoesi, estetikk, musikkvitenskap,
geofag og kulturhistorie, og søker på et
doktorgradstipend.
– I den første mastergradsoppgaven
diskuterte jeg hvordan man kan innlemme
naturvitenskap i litteraturen. I den siste
masteroppgaven, som jeg ferdigstilte i
slutten av oktober i fjor, analyserte jeg Rolf
Neschs grafiske mesterverk Karl Muck og
hans orkester fra 1931. Har du sett det?
De har det i Nasjonalgalleriets grafiske
samling, men det er vanskelig å få tilgang
til nå som museet er på flyttefot. Heldigvis
har de det i Hamburg også, forteller hun
animert.

De døves haptiske persepsjon

– For å tilnærme meg musikken som
nærmest så ut til å strømme ut fra
kunstverkets 24 grafiske blader, kastet jeg
meg ut i de døves haptiske og visuelle
persepsjon av musikk, fortsetter hun.
– Og haptisk betyr at døve mottar
impulser fra musikk via vibrasjoner i
luften?
– Nettopp. De føler og «tar på»
musikken. Jeg har vært mye i kontakt
med døvemiljøet her i Paris. Jeg er
fascinert av hvordan de døve «hører» via
vibrasjoner som forplanter seg til gulvet
de står på og objekter i rommet.
– Du bruker ordet haptisk i diktene
dine også, og i tillegg til relativt uvanlige
gloser som rhodonitt (et rosenrødt til

rødbrunt mineral) og barkarole (sangen
som gondolførerne i Venezia synger)
i dagligtale, jeg måtte slå opp noe av
dem ....
– Jeg velger ofte ord ut fra rytme og
lyd. Finner jeg ikke frem norske ord i
hjernearkivet mitt, finner jeg opp nye
eller forfransker dem.

Jazz på Montmartre

Det siste er ikke så rart, for som tre av
hennes fire navn indikerer, er hun
halvt fransk – selv om hun er opp
vokst i Oslo og anser norsk som sitt
morsmål. Hun beskriver Paris som et
eventyr.

– Etter videregående bodde jeg i
Paris i ti måneder, en del av tiden på
Montmartre hos en fantastisk jazzsange
rinne på 87 år, Marie-Jacques «Jacotte»
Perrier, og den kanadiske parfymeskape
ren Will Inrig. Vi hadde panoramautsikt
over hele byen, og deler av kunstnerlei
ligheten var tegnet av Le Corbusier. Bor
det inne på rommet mitt var dekorert av
Sonia Delaunay. Da Madame Perrier var
aktiv sanger, ble hun akkompagnert av
musikere som Django Reinhardt og
Stéphane Grappelli. Foreldrene hennes,
Madeleine og Robert Perrier, var
låtskrivere og holdt en kunstnersalong
hvor Josephine Baker, Henri Salvador,
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Mary Loo Williams og Yves Klein var
faste gjester, forteller hun.
Ett av diktene i Forlisets vannlilje er
inspirert av dette melodiøse livet:
da stjernene trappet
ned fra balkongen
svingte steineikens skygge
seg iherdig gjennom
det funklende
hot jazz-repertoaret
vi hadde
befriende rundskue
over hele Lysets by
– Det var da jeg begynte å skrive poesi.
Jeg forsøkte å sende en liten samling til
et par forlag, men fikk avslag. Det var jo
ikke så rart, for språket mitt var veldig
høypoetisk, sier hun med en latter.
– Jeg sendte diktene rundt til noen
forfattere, som Gro Dahle og Jan Erik
Vold, og fikk veldig fine og konstruktive
tilbakemeldinger som inspirerte meg til
å skrive videre. Gro har vært en fantas
tisk støttespiller. Hun har hatt tro på
diktningen min helt siden 2013. Jeg vet
ikke om jeg hadde kommet dit jeg er
uten henne. Det er mye takket være
henne at jeg til slutt ble antatt hos
Cappelen Damm i 2018.
– Ligner deres poesi litt på din? Det
er noe barnlig – ikke barnslig – som jeg
ser både hos deg og Gro Dahle...
– Ja – og Volds «Kulturuke» er ren
Oulipo!

Bohemsk og koselig

I dag bor hun i 20. arrondissement, på
grensen mellom bydelene Ménilmon
tant, Belleville og Jourdain.
– Strøket ligger øst i Paris på en
høyde, og har som Montmartre flott
utsikt over byen. Det er multikulturelt,
livlig, men avslappende. Det er nesten
som å bo i en egen landsby inni stor
byen. Selv før korona var det få turister
her, og det er deilig. Ikke som på
Montmartre, hvor det er vanskelig å bo
om sommeren på grunn av turistene.
Det er mange smug, trapper og koselige
smågater her, kunstgallerier og lave
landsbyhus fra slutten av 1800-tallet og
begynnelsen av 1900-tallet – noen av
dem i art deco og art nouveau-stil. Noen
av de mer landlige områdene er veldig
44 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

utypiske for Paris og gir mer en følelse
av Alsace eller Normandie. François
Hollande bor i en slik gate, ikke så langt
fra meg, forteller hun.
– Om sommeren er det masse
blomster og flere fugleskremsler. Det er
grønt og frodig, og jeg føler meg
omringet av naturen midt i byens
sentrum. Vi har to kanaler, Canal
Saint-Martin og Canal de l’Ourcq, like
ved, samt Buttes-Chaumont-parken og
Belleville-parken, som begge har
utkikkspunkt hvor du kan speide over
byen. Og filharmonien ligger en 16
minutters sykkeltur unna. Vi har mange
bortgjemte perler. Blant annet dyrkes
det vindruer på en liten høyde som
nesten ingen vet om.
– Er du del av noen litterær offent
lighet i Paris? I Norge har vi ofte en
forestilling om at det er mer av et
intellektuelt og artistisk fellesskap i Paris
enn i Oslo. Stemmer det?
– Ja, det finnes langt flere mulighe
ter til å delta på litterære arrangementer
her: bokkvelder i de fleste bokhandler,
slipp i kaféer, poesiklubber som har faste
sammenkomster, universiteter og
kulturinstitusjoner som arrangerer
litteraturkvelder og festivaler, ofte med
konserter. Det er flust med biblioteker
og uavhengige bokhandlere. Pariserne
leser generelt mye litteratur, mange leser
når de sitter på bussen eller metroen.
Det ser man sjelden i Norge.

Sykler gjennom Frankrike

I Charlottes første diktsamling er det
noen litt Cocteau-aktige strektegninger
som hun selv har stått for. Det er også

tegninger av små sykler spredt utover
sidene, og sykkelturisme er en av
lidenskapene hennes.
– Da jeg var på utveksling i Rennes
fra 2014 til 2015 syklet jeg hver helg
minst 60-150 kilometer. Det var en
utrolig fin måte å få med seg både
kultur- og naturlandskap på. Jeg gikk
også en del av pilegrimsferden Tro
Breizh , «Bretagne rundt», fra Quimper
til Saint-Pol-de-Léon. Det var en skjønn
opplevelse, forteller hun.
– Nå sykler jeg mye i helgene i
Île-de-France-regionen, men også i
Normandie og Bretagne. Jeg har en
drøm om å sykle Europa rundt og å gå
Santiago de Compostela.
Hun syklet som barn også, og drev
med «mye rart», som nysirkus på Bjerke,
hvor hun jobbet med profesjonelle
sirkusinstruktører, akrobater, musikere
og danseinstruktører fra blant annet
Den Norske Opera og Ballett. For det
meste drev hun med kostymer, sceno
grafi, masker og spesialeffekter.
– Samtidig bar jeg på en drøm om å
bli geolog eller arkeolog. Jeg var en
lesehest og slukte alle faktabøkene på
lokalbiblioteket. Yndlingsmuseene mine
var Kulturhistorisk- og Naturhistorisk
museum. Jeg har alltid hatt en tendens
til å drømme meg til fordums dager
gjennom sære, eldgamle artefakter og
naturgjenstander. Jeg maler også, og er
opptatt av det taktile, det plastiske
aspektet ved dikting, forteller hun.
– Hvordan ser bildene dine ut?
– Kubistisk-surrealistiske. Fargerike og
orfisk-spirituelle. Jeg maler med gouache,
blekk og akvarell, og noen ganger
inkorporerer jeg tekstiler og objekter. Men
jeg synes at det er mye lettere å gjenskape
sanseinntrykk ved hjelp av hender som
leker seg med ord, enn med pensel.

Økopoesi

Lyrikken hennes er blitt beskrevet som
økopoesi, og det benekter hun ikke. Det
vrimler av grener og kroner, muggsopp,
grobladkjempe, mimosa, støvbærere,
istid, svøpte svaberg, muggsopp og
grunnfjell i diktene hennes. Men også av
mer litterære skapninger som smaragd
mose, bergsmelte, tempeltre, barnenål
og voksennål, månespinnere, lydland
skap, himmelkropper og dypvannsbøl
gerøst.

Charlotte Louise Vaillot Knudsen I PORTRETTET

Det er dessuten et «jeg» og et «du» i
begge samlingene, og man kan lese det
som en beskrivelse av ulike faser i et
kjærlighetsforhold.
– Man kan tolke det som at det er
basert på en kjærlighetshistorie, ja. Men
for å ikke ødelegge leseropplevelsen vil
jeg ikke gå inn på detaljer. Jeg håper
leserne skaper sitt eget poetiske univers
når de leser diktene, kommenterer hun.
– Det er også mye musikk, fagotter
og andre musikkinstrumenter. Og
klanger som kan sees, og andre sanser
som går i hverandre...
– Det er sånn jeg tenker og oppfat
ter naturlig! Ordene ligger i meg som en
melodi.

Åpent sinn

Charlotte gjendikter også fransk lyrikk,
og forteller at gjendiktningen har vært
en inspirasjon i hennes egen skriving,
særlig gjaldt det debutsamlingen. Hun
har oversatt en samling av den samtidige
Oulipo-poeten Frédéric Forte, og har
forsøkt å gi norsk språkdrakt til et av de
mest utfordrende verkene av Queneau,
«Cent mille milliards de poèmes»
(«Hundre tusen milliarder dikt»).
I år kommer hun med en gjendik
ting av «Duggvokteren» til den tidligere
fransknaturaliserte surrealisten Alain
Bosquet.
– Det var Rune Christiansen i hos
Oktober som spurte om jeg hadde lyst
til å gjendikte boken. Det er en ære

– for Bosquet er en størrelse i Frankrike.
Og Rune kjente ham personlig på
80-tallet og har bragt forfatterskapet
hans til de norske heier. «I mangel av
sjel», den først e boken som han utga på
Oktober i 1988, var en gjendiktning av
flere av Bosquets dikt, forteller hun.
– Hva er den underligste/mest
feilaktige forestillingen som nordmenn
etter din erfaring har om Frankrike?
Hun ler litt igjen.
– Mange av forestillingene opplever
jeg nok som sanne, skjønt karikerte.
Men jeg kjente jo godt til fransk kultur
før jeg flyttet til Paris første gangen. Så
lenge man møter verden med et åpent
sinn, får man jo som oftest en hyggelig
opplevelse hvor enn man er i verden.

Charlotte Louise Vaillot Knudsen går i bokhylla:

– Les Ludvig Holberg

Charlotte Louise Vaillot Knudsen
anbefaler «Nils Klims reise til
den underjordiske verden» fra
1741. Dette er diktning som
appellerer til forskjellige aldre,
og har et visst naivistisk preg,
mener hun.
– «Nils Klim» har et innslag av grotter
og jordens indre krefter som appellerer
til meg. Cora Sandels Alberte-trilogi
har også vært viktig for meg. Den er
inspirert av hennes eget liv og beskriver
Albertes frigjøring som kvinnelig
kunstner, både maler og forfatter. Sandel
(eg. Sara Fabricius) gikk selv i lære hos
Harriet Backer i Oslo, og flyttet til Paris
for å søke lykken og friheten. Skrivesti
len er gjennomsyret av tekstur, stofflig
het, det maleriske og det poetiske.
– En norsk samtidspoet du vil
fremheve?
Nå for tiden leser jeg ikke så mye
norsk, men jeg setter pris på Casper
André Luggs diktsamlinger «Nymåneda
gene» og «Det store svaet». Han skriver
vakkert om det gudommelige i naturen.

Jeg synes det ellers er mye hverdagspoesi
som ikke sier meg noen ting.
– Hvilken fransk forfatter – som er
oversatt til norsk – vil du anbefale til
andre – og hvorfor?
– Henri Michaux, som riktignok var
belgisk. Hans tre diktsamlinger «Idéo
grammes en Chine», «Saisir» og «Par des
traits» er samlet og gjendiktet under
navnet «Streker» av Simen Hagerup. Det
poetiske universet til Michaux er svært
preget av bruk av tegn, av penselstrøk og
kalligrafi, et poetisk skriftspråk – pikto
grammer – som setter det skriftlige
rommet i bevegelse. Det er spennende,
og det gir poesien en malerisk, plastisk
dimensjon. En visuell poesi i bevegelse.
Følelser i tegn. En søken etter et intimt,
primitivt språk.
Ellers kunne jeg anbefalt mange
andre franskspråklige forfattere og
lyrikere, som for eksempel George Sand,
Ghérasim Luca, Roger Caillois og
Lorand Gaspar, men få av disse er
blitt oversatt til norsk.
– Akkurat nå er det tre franske
samtidsforfattere som er spesielt synlige
i Norge: Michel Houllebecq, Virginie
Despentes og Annie Ernaux. Hva synes
du om disse?

– Jeg har ikke noe til overs for noen
av dem, og er mer opptatt av å lese etter
egne lyster og interesser enn å lese bare
fordi forfattere er på bølgen.
– De er jo regnet som svært «aktu
elle», det vil si det påstås å gjengi vår tids
samfunn. Hvordan stiller du deg til det?
– For meg spiller det ingen rolle
hvilken tid en forfatter skriver i. Jeg tar
til meg det som interesserer meg, og
håper at min egen eklektiske stil er
tidløs.
– Hvilken forfatter/bok gjorde mest
inntrykk på deg da du var barn/ungdom,
og hvorfor?
«Anne fra Bjørkely» av Lucy Maud
Montgomery. Jeg identifiserte meg
veldig med Annes «håpløse» poetiske og
romantiske drømmerier og mange
eventyr på den kanadiske landsbygda –
hvordan hun lot seg transportere av
poesien og levde litt i sin egen verden.
Etter hvert som tiden går ender hun opp
med å undervise engelsk litteratur og blir
elsket av elevene sine for sine kunnska
per og storslagne innlevelsesevner.
– Hvilken forfatter -fra Homer til i
dag, verden over – er overvurdert?
– Michel Houellebecq. Ingen
kommentar ut over det.

I

BOK OG BIBLIOTEK 3–2021 45

BOK I MED TEKNOKRATIET SOM SPEIL

Med teknokratiet
som speil
«Det er stor uro
under himmelen»,
laud m
 eldinga frå
Mao Ze Dong på
slutten av 1960-talet.
Og han la til:
«Og situasjonen
er utmerka».
JON LANGDAL
Frilansskribent
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M

en det er ikkje den revolusjonære
fanfaren som lyder nå; historie
geografen Terje Tvedt ser i si bok
Verdenshistorie. Med fortiden som speil at
dagens Kina er ei imperiemakt på
frammarsj, og at situasjonen derfor ikkje
er så utmerka lenger for det ein gong så
suverene Vesten. Tvedt trur rett nok ikkje
at vestlege land er i ferd med å søkke i
havet; aller minst har han tru på at USA
snart vil tre tilbake som stormakt. Men
han teiknar eit bilete av Vesten som ein
verdsdel i krise, som ein gong for alle har
mista sin dominerande økonomiske,
politiske og militære posisjon.
Tvedt set seg som mål å demontere
«store teorier» – historiefilosofiske syntesar
– og teikne eit upolitisk, nøytralt bilete av
verdshistoria, frå den første sivilisasjonen
ved Eufrat og Tigris (den babylonske),
fram til dagens globale makter og rivalise
ringa mellom tilårskomne og nyare
imperium, men grip sjølv til nettopp
luftige begrepsdanningar som den
ahistoriske termen imperium, som svever
over det like evige og uforanderlege vatnet.
Fjørkreet har lite til sams med Minervas

ugle. Men som erfaringa har vist: Det
finst andre faglege fallgruver enn dei Tvedt
åtvarar mot. Førestillinga om politisk eller
etisk nøytralitet innan samfunnsfag er ein
illusjon, ein positivistisk1 kamuflasje som
lett fell av i konfrontasjonen med realhis
toria. Boka er da også ute i open polemikk
mot konkurrerande retningar, dei vere seg
spekulativ-idealistiske (Hegel, Fukuyama),
marxistiske eller kultursosiologiske (Max
Weber). Forfattarens politiske agenda er
like openberr her som i tidlegare
Tvedt-publikasjonar, og på typisk vis er
boka i samarbeid mellom forlag, Nasjonal
biblioteket og presse lansert med trommer
og trompetar, som var den siste nytt frå
Den heilage nasjonale ande.
Den verdshistoriske pretensjonen
hans er dessutan for pompøs til å tole
konfrontasjonen med det heller små
låtne sluttproduktet på rundt 400 sider,
spesielt ikkje når mange viktige og
sterke makter, så som Russland, Japan
og Tyskland, ikkje eingong får lov til å
1 Positivisme: trua på at naturvitskaplege ideal og metodar
også gjeld for samfunnsvitskapen.
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Blomar. Spesielt overtydande er det heller ikkje at Tvedt omkransar si påståtte nytolking av «de store linjene» i historia med vakre, pretensiøse språkblomar.

vere med. Og når først Asia speler ein så
viktig rolle i Tvedts «eurokritiske»
univers, er det oppsiktsvekkande at det
første asiatiske industrilandet, Japan,
kort og godt er radert ut av heile
opplegget hans. Spesielt overtydande er
det heller ikkje at Tvedt omkransar si
påståtte nytolking av «de store linjene» i
historia med vakre, pretensiøse språk
blomar, så som «i møte med tidens evige
strøm», «denne fortidas evige dobbelt
het» og «refleksjon over verdens fortid
og nåtid.» Med sin subjektive konstruk
sjon og knappe format, med sitt
selektive preg og med si vekt på metode
spørsmål, står Med fortiden som speil
fram berre som eit større essay. Domen
over resultatet blir da avhengig av kor
godt Tvedt grunngir den sentrale tesen
sin, som har med spørsmål omkring den
industrielle revolusjon å gjere.

Industriell revolusjon

Det kjernespørsmålet Tvedt stiller, er:
Kva var årsakene til at den industrielle
revolusjonen skjedde i England og ikkje
i Kina? Tvedt polemiserer mot alle dei,

som på linje med historikaren David
Landes, har forklart Kinas «tap» i
konkurransen med Vesten ved å vise til
tradisjonell asiatisk konservatisme og
mangelen på moderne idear og kultu
relle institusjonar.
Tankegangen hans er slik: Kina var
frå 1500-talet og fram til slutten av
1700-talet – m.a. med sine store
«førmoderne» tekstilfabrikkar – verdas
sterkaste økonomi. Landet var også
scene for ei rad viktige oppfinningar, til
dømes kompasset, krutet, seismografen
og trykkekunsten. Denne teknologiske
posisjonen står i skarp kontrast til det
Tvedt ser på som det gjengse og falske
biletet av Kina som eit tilbakeliggande
og stilleståande land, ei førestilling både
Karl Marx og Max Weber ifølgje Tvedt
har gjort seg skuldige i.
Likevel var det ikkje kinesiske elvar,
men dei engelske vassdraga i Manchesterdistriktet – kanalane inkludert – som
ifølgje Tvedt måtte bli fødestaden for den
moderne industrialismen. Kvifor? Tvedts
teori er at dei viktigaste kinesiske elvane,
på grunn av tørke, flaum og mangel på

kontrollsystem for transporten av vatn,
ikkje kunne by på stabil vassføring året
rundt. Dermed ingen revolusjon her!
Men kan forklaringa på at den
industrielle revolusjon ikkje kunne skje i
Kina, vere så enkel og eindimensjonal? I
Englands fall skjedde denne omveltinga
over ein lengre periode, ein prosess som
ikkje minst skapte profittmotivet, som
forklarer den nye borgarklassens
interesse for rask industrialisering, til
produksjon for produksjonens skuld.
Denne voks fram av ei heil rekke
omstende og prosessar av både materiell
og intellektuell art. Ein fellesnemnar for
desse var den moderne humanistiske
individualismen, som oppstod i renes
sansen, som slo gjennom i tenkinga på
alle område, også innan religionen
(protestantismen). Den engelske
politiske revolusjonen2 skjedde i
2 Ei vanleg mistyding er at den borgarlege revolusjonen
i England skjedde, og på fredeleg og «glorious» vis, i
1688. Men dette var berre sluttpunktet av den krigen
mot monarkiet som William Cromwell førte i 1640-åra.
Men denne borgarkrigen utspelte seg i eit religiøst,
gamaltestamentleg språk.
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filosofen John Lockes ånd, som føreset
at den «naturlege» forma for eigedom er
den reint individuelle, borgarleg-private.
Tvedt ser på desse gjengse argumenta
til fordel for Vesten berre som uttrykk for
tradisjonell sjåvinisme eller fordomsfull
eurosentrisme. Men argumentasjonen
hans er lite tillitvekkande. Han meiner at
det finst to ulike grupper av den tradisjo
nell tilnærminga. Den eine, med namn
som Karl Marx og Max Weber i spissen,
har konstruert ein (fiktiv) vestleg
eksepsjonalisme som framhevar Europas
eineståande filosofi, naturvitskap,
moderne politiske institusjonar etc. Den
andre tradisjonen, med tyskaren André
Gunder Frank som leiande skikkelse, vil
forklare Vestens førarrolle med slavehan
del, kolonialisme og kapitalistisk «grådig
het», utan å føresetje nokon særeigen
vestleg kvalitet.
For Tvedts vassdrag er den metodo
logiske krumtappen; dei verdshistoriske
«lange linjene» buktar seg gjennom
boksidene som ei rad elveleie, og med
denne samfunnsgeografiske vinklinga på
«forholdet mellom menneske og natur»,
meiner han å ha gitt historiefaget ein ny
dimensjon. For Tvedt stiller vatnet, både
som transportmiddel og energikjelde, i
ei særklasse som naturelement; vatnet er
«den eneste naturressursen mennesket til
en hver tid og alle steder har vært
tvunget til å tilpasse seg og kontrollere
på en eller annen måte.» (Det kan vel
tenkast at jorda, med sine steinar,
metall, planter, brannar og jordskjelv
osv., svært gjerne vil ha eit ord med i
laget, saman med lufta og vinden.)
Men denne vassdragsdominansen
blir ein metodologisk akilleshæl. Tvedts
metode er ekstremt einspora og tenden
siøs, og han er med dette grepet like
samtidsimperialistisk som dei historika
rane han kritiserer. Perspektivet hans er
teknokratisk. Ting og kunnskap om ting
er det einaste saliggjerande. Den
avgjerande faktoren bak den industrielle
revolusjon er dei særeigne og spesielt
gunstige elvane og kanalane i Manches
ter-området. Relasjonane mellom
menneske og mellom samfunnsklassene
er for Tvedt uinteressante. Slike forhold
er med hans metode ikkje så lette å få
grep om som tekniske ting og tang.
Hovudproblemet for den geografiske
metoden er at det fanst mange andre
48 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

vassdrag, ikkje minst i Skotland, og som
var like gunstige som dei i Manchesterregionen. Like oppglødd som Tvedt er
for elvar og kanalar, like blind er han for
andre og meir subjektive faktorar. I
Manchester utfalda det seg den mest
framskridne aktiviteten innan både
vitskap og teknikk, og som med
spydspissar som entreprenørar med
ingeniør-kompetanse, gjorde at byen
hadde det mest innovative miljøet i
landet. Ein annan faktor som Tvedts
teknokratiske og naturalistiske blikk
ikkje ser, er at det i same området etter
kvart oppstod eit sjikt av eigedomslause
proletarar, avfallsprodukt frå jordbruket.
Gardane blei ved arv delte opp og til
slutt blei dei for små til å brødfø ein
familie. Utan arbeidarar som var
tvungne til å arbeide i industrien, ingen
moderne industriell disiplin! Denne
revolusjon blei gjort av nye menneskety
par, både dei som inkarnerte profittmo
tivet og dei som blei offer for den.

Ingen asiatisk produksjonsmåte?

Når det gjeld Tvedts teori om den
kinesiske fadesen, har Tvedts kritikarar
spurt: Kvifor skulle dei ulike kinesiske
regima ha interesse av ei så radikal
omvelting som ein industriell revolusjon?
Eit avgjerande spørsmål er karakteren av
det Marx kalla «den asiatiske produk
sjonsmåten».3 Definisjonen av denne er:
felleseigedom rundt eit mylder av
sjølvberga landsbyfellesskap som lever
isolerte frå kvarandre, men med ei sterk
og despotisk sentralmakt, som ikkje
minst var nødvendig for å bygge dei
store vatningsanlegga (i spesielt India og
Kina). Dei (få) byane eksisterte primært
for å drive eksport og vere tumleplass for
dei privilegerte statsbyråkratane.
Tvedt går nonsjalant forbi denne
problematikken, og det er noko uklart
om han som enkelte andre historikarar
ikkje vil høyre snakk om. Ironisk nok er
dei konkrete karakteristikkane Tvedt gir
av det gamle kinesiske samfunnet, heilt
på linje med det tradisjonelle biletet av
den asiatisk-despotiske kulturen. Under
Ming-dynastiet herska det «relativ

3 At denne samfunnsstrukturen er blitt kalla «asiatisk»,
er heller tilfeldig, og noko uheldig. (Da kunne føydalismen
med like stor og like tvilsam geografisk rett blitt definert
som «den europeiske produksjonsmåten».)

stabilitet og harmoni», «en hver visste
sin plass og sin plikt i samfunnet»,
sjokkerande brutal straffepraksis, og det
voks ikkje fram nokon «resessanse» eller
«moderniserande kraft», og eigedoms
formene var relativt «fleksible» (dvs. at
ein (stats)eigedom og ei administrativ
stilling ikkje var arveleg).
Desto meir påfallande er det at
Japan, som på sitt vis utvikla ein
føydalisme, som byggjer på privat (og
arveleg) familieeigedom, ikkje er med i
Tvedts forteljing. Kanskje det var
nettopp denne skilnaden i eigedomssys
tem som var avgjerande for at Japan blei
det første asiatiske industrilandet (frå ca.
1880 og framover)? Denne prosessen
skjedde i utgangspunktet i statleg regi,
og vel å merke etter mønster og inspira
sjon frå Vesten; energien kom spesielt
frå importert kol, ikkje frå dei framifrå
japanske vassdraga; det naturlege
politiske førebiletet var den keisarlege
Bismarck frå Prøyssen og Tyskland. I
Kina stod dei reformvennlege i byråkra
tiet svakare enn dei japanske kollegaene.
Tvedt viser til at det fanst nok av
«risikovennleg kapital» i Kina etter
1850. Klarare bevis trengst ikkje på at
Kina hadde flust av andre manglar enn
ustabiliteten i vassdraga, og at bremsene
på utviklinga låg i det nasjonale syste
met sjølv, og kastar samtidig mot Tvedts
vilje glans over det «eksepsjonelle»
teknisk-vitskaplege miljøet i vest.

Universalisme?

Som i tidlegare publikasjonar har Tvedt
eit horn i sida til den såkalla universalis
men – dvs. trua på allmenn menneske
leg likskap og menneskerettar; den er eit
produkt av dei borgarlege revolusjonane,
spesielt den amerikanske og den
franske.4 Denne universalismen meiner
Tvedt blir brukte på tvilsamt vis, spesielt
via u-hjelpa, til å fremje særeigne,
nasjonale interesser samtidig som den
dekker over dei store kulturelle skilna
dene mellom vestleg sivilisasjon og
kulturen i politisk og økonomisk
tilbakeliggande land. At vestlege makter
bruker denne vestvende universalismen
til å legitimere illegitime militære
intervensjonar, er det ikkje vanskeleg å
4 Den opphavlege skikkelsen til universalismen er
kristendommen syn at menneska som like overfor Gud.
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finne døme på. På den andre sida er det
ikkje lett å skjøne kva Tvedt i sitt
verdisystem vil setje i staden for univer
salismen (som i sin opphavlege skikkelse
er kristendomens tese om at vi alle er
like overfor Gud).
Tvedt seier m.a. dette: «Å erkjenne
menneskers likeverdi, at alle er «født
like» er noe diamentralt annet enn å tro
at alle deler – eller ønsker å dele – de
samme verdiene.» Første del av utsegna
er i samsvar med elementær humanisme,
men andre delen verkar ikkje spesielt
gjennomtenkt. Skal menneskerettane5
gjelde berre i demokratiske eller høgt
utvikla land? Kva ville t.d. ein tvedtianar
sagt om Tyskland etter Hitlers makt
overtaking i 1933? Ikkje dele alle
verdiane? Eller kva med haldninga til
tortur i eit eller anna fattig diktaturland?

Ingen grunn til protest fordi landet
alltid har vore eit diktatur? Dei landa
der menneskerettane i dag står relativt
sterkt, har gjerne også hatt sine periodar
der dei blei massivt krenkte.6 Skulle vår
tenkte tvedtianar også her seie «Ikkje
dele alle verdiane?». At omfattande
krenkingar i dag går føre seg i før-demo
kratiske land, er med andre ord eit
dårleg argument for ikkje å døme
moralsk ut frå ein internasjonalt
akseptert etisk målestokk. «Rettighets
tenking» er Tvedt skeptisk til, og her
står han i fare for å hamne i ein kultur
relativisme som er i slekt med den
undergangsvisjonære Oswald Spenglers
spekulative førestilling om kulturkretsar
(«morfar»), som eksisterer i relativ
isolasjon frå kvarandre, og der kvar krets

5 Begrepet menneskerettar forklarer ikkje kvifor det oppstod
først på 1700-talet, med dei borgarlege revolusjonane.

6 Eit nærliggande døme er det greske militærdiktaturet
1967–74.

har sine eigne normer7. Eit nærliggande
tvedtiansk alternativ til dette, kan vere
nasjonalstaten med tilhøyrande nasjona
lisme. Da er Tvedt i så fall framleis i
samsvar både til sin eigen politiske
barndom i AKP, og til det snevre
nasjonale perspektivet i den førre boka
– Det internasjonale gjennombruddet
(2017). Det kan vere grunn til å minne
om at også internasjonalismen byggjer
på sjølvstendige nasjonalstatar.
Terje Tvedt: Verdenshistorie.
Med fortiden som speil. J. M. Stenersens
forlag as 2020, 428 s. Jon Langdal

7 Spengler opererer i Vestens undergang (1918) med 9 slike
kulturarkretsar: den epgyptiske, den babylonske, den
indiske, den kinesiske, den gresk-romerske, den arabiske
(delvis medrekna den bysantske), den meksikanske,
den vestlege og den russiske. Dei fleste av desse er med i
Tvedts eigen konstruksjon.

Én profesjon
– ett forbund.
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BOK I «GLIDENDE, DYKKENDE, BLAFRENDE RUNDT ØRENE PÅ OSS»

«Glidende, dykkende,
blafrende rundt ørene på oss»
Erfaringer fra litterære samtaler
på språkkafe av Hanna Bovim
Bugge og Veronica Salinas.

VERONICA SALINAS
HANNA BOVIM BUGGE
Leser søker bok

«Og som var det et svar, kom sommer
fuglene til oss, nedstigende fra svimlende
høyder som vårblomster i alle fantasier,
farger og mønstre. Glidende, dykkende,
blafrende rundt ørene på oss. Vi sto så
stille, skulder mot skulder, stanset som
trafikk på broer, hver pust ble holdt,
hvert øye var åpnet, ventende på den
nærmest vektløse velsignelsen.» (Shaun
Tan, Fortellinger fra indre by, 2019)
«Wow! For en beskrivelse. Det
kjennes som om sommerfuglene er hos
meg nå. Jeg husker hvordan det kjennes
når en sommerfugl lander på meg, den
er så lett at du må stå helt stille»
«Hva betyr blafrende?»
«I hjemlandet mitt sier vi at som
merfuglene er de døde som kommer på
besøk til oss.»
«Hva betyr velsignelsen?»
«Tror du de varsler noe vondt som
skal skje? Eller noe godt?»
Dette teksteksempelet, reaksjonene og
spørsmålene er hentet fra en digital
språkkafé der vi bruker litteratur som
utgangspunkt for å snakke norsk
sammen. I løpet av det siste året har vi
arrangert og gjennomført over tretti
digitale språkkafeer med litteratur. I
disse møtene samles ulike mennesker fra
ulike land til et felles Zoom-møte. Vi
sitter på hvert vårt sted i Norge foran
hver vår skjerm. Vi møtes for å lese
sammen, og for å snakke om det vi leser.
Boka vi leser, deles på skjermen, slik at
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alle ser den samme boksiden samtidig. I
eksempelet over leser vi bildeboka
«Fortellinger fra indre by» av Shaun Tan.
Leser søker bok har bred erfaring i å
bruke litteratur som utgangspunkt for
gode og likestilte samtaler i språkkafeer.
Før pandemien reiste rådgiver Veronica
Salinas rundt til ulike språkkafeer over
hele landet. Hun hadde alltid med seg
bøker. Dette hadde hun gjort i syv år da
pandemien brøt ut. Da landet stengte
ned for et år siden, flyttet vi språkkafeen
inn i det digitale rommet, og har
arrangert digitale språkkafeer med
litteratur nesten hver uke. Hva har vi
lært om hvilke bøker som egner seg?

God litteratur
med inkluderende språk

Når vi velger bøker til digitale språkka
feer, ser vi etter bøker med et språk som
er lett nok å lese for voksne som holder
på å lære seg norsk. Men like viktig er
det at bøkene har en kunstnerisk
komponent som gjør dem interessante.
God litteratur trenger ikke å ha et
vanskelig språk for å ha høy litterær
kvalitet. Det handler mer om hvordan
ordene brukes. Alle mulige sjangre kan
fungere. I løpet av disse årene har vi
erfart at de bøkene som fungerer best,
ofte har en kombinasjon av disse
egenskapene:
• De har ofte et relativt enkelt språk
• De har en poetisk eller kunstnerisk
komponent som gjør dem interessante
for en voksen leser
• De har en åpenhet som inviterer til
tolkning og diskusjon
Oppsummert kan vi si at disse bøkene
har egenskaper som gjør at de treffer oss
både intellektuelt, emosjonelt og
språklig. Vi har erfart at bøkenes
litterære kvaliteter får oss som leser
teksten sammen til å tenke, analysere,
tolke og assosiere, uten at teksten
begrenser oss til riktige eller gale svar.

De relativt enkle ordene som teksten er
satt sammen av, gjør at alle kan delta.
Teksten begrenser ikke deltagere med et
nytt språk i utvikling, men den begren
ser heller ikke tanken – tvert imot.
Teksten åpner for å tenke og reagere,
alene eller sammen. Vi bruker bøker
som er å finne i boksøk.no. Disse
bøkene er lettere å lese samtidig som
de har et komplekst innhold eller en
kunstnerisk kvalitet.

Andrespråksleseren

Det er veldig mange ulike grunner til at
voksne mennesker flytter eller flykter til
Norge og må lære seg norsk i voksen
alder. Av de deltakere som har vært
innom språkkafeene med litteratur,
finner vi et bredt spekter av ulike voksne
med ulike språk- og leseferdigheter.
Noen er analfabeter; det vil si at de aldri
har lært seg å lese eller skrive på noe
språk, heller ikke morsmålet. Disse
menneskene lærer seg å lese for første
gang samtidig som de lærer seg å snakke
det norske språket. Da er ikke lesekoden
automatisert ennå. Men vi har også
deltakere som kan lese og skrive på man
ge ulike språk, og som er vant til å
forholde seg til komplekse tekster. For
dem er det bare det norske språket som
er nytt, og ikke det å lese. Noen har
nettopp flyttet til Norge, men har
allerede kommet langt fordi de jobber
aktivt med å lære seg norsk. Andre har
bodd i Norge i mange år, men kan
veldig lite norsk fordi de ikke har brukt
språket aktivt. Noen fordi de har vært
hjemme med barn, andre fordi de
bruker engelsk i jobbene sine.
Deltakere befinner seg på mange
ulike nivåer både når det gjelder
utdannelse, språkforståelse, lesekunn
skap og norsknivå. Felles for alle er at de
er voksne. Vi ønsker å ta hver eneste del
tager på alvor som voksne, selvstendige
individer der de er i utviklingen sin.
Bøkene må ikke bli for barnslige eller
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Bred erfaring. Leser søker bok har bred erfaring i å bruke litteratur som utgangspunkt for gode og
likestilte samtaler i språkkafeer.

nedlatende. Samtidig gir det ingen
mening å lese en bok som er for
kompleks i språk og framstilling til at
deltagerne kan delta på likestilt nivå.
Det er her kompetansen til Leser søker
bok gjør seg gjeldende: Bøker med et
komplekst og voksent innhold uten for
mange vanskelige ord.

Å strekke seg etter språket

Når vi finner bøker som passer, tar vi
høyde for at de fleste som er nye i
Norge og holder på å lære seg norsk,
har andre utfordringer enn lesere med
lesevansker. Utfordringene er knyttet til
at språket er nytt. Det er en forbigå
ende leseutfordring, en utfordring som
handler om å lære seg nye ord, lære seg
hvordan de uttales, skrives og leses.
Andrespråksleserne er svært forskjellige,
men uansett bakgrunn lærer andre
språksleseren både å snakke, lese og
skrive det nye språket samtidig. Å lære
seg å lese et nytt språk består i å utvikle
ferdigheter på to områder: Avkoding av
bokstaver, enkeltlyder og selve lesefor
ståelsen. Skal du bli god i et nytt språk,
må du lese og snakke mye. Felles for
deltagerne på språkkafeene er at de
trenger mengdetrening. De trenger å
lese mye og snakke mye, øve seg på

uttalelsene og å lese skriftspråket, se
sammenhengen mellom det skrevne
ordet, hva det betyr, hvordan det
uttales og hva det brukes til.
I språkkafeene med litteratur får de
alt dette: Vi har teksten foran oss. Vi
leser teksten sammen. I disse språkkafe
ene legger vi opp til at alle skal lese. Det
er en forutsetning for å være med at du
også må lese, men vi gjør vårt for å
senke terskelen, slik at det ikke blir så
skremmende. Vi er i et felles, trygt rom,
der det er lov å prøve og feile. Teksten
som brukes leses først enten av den som
leder språkkafeen eller en deltager.
Deretter diskuterer vi ordene på
skjermen. Hva betyr de egentlig?
Arrangøren spør om det er noen ord
deltagerne ikke kan? Disse ordene blir
forklart og diskutert. Slik lærer delta
gerne nye ord, og fordi vi har teksten
foran oss, lærer deltagerne både hvordan
de nye ordene skrives og uttales. Etterpå
leser ulike deltagere den samme teksten
om igjen og lytter til hverandre. Vi
snakker sammen, og må finne egne ord
for å beskrive egne tanker. Slik ønsker vi
å ufarliggjøre det norske språket. Det er
lov å prøve seg fram, lese høyt, spørre
om ord og øve på uttale sammen med
andre.

I BOK

I løpet av årene har vi prøvd ut ulike
bøker med ulik vanskelighetsgrad. Vi ser
at vi av og til trenger bøker deltagerne
kan bryne seg på. Vi kan ikke alltid
velge de aller enkleste bøkene. Det er de
nye ordene vi strekker oss etter, og vi
legger alltid opp til samtale nettopp om
de vanskeligste ordene. Vi snakker i det
hele tatt mye om språk, om ordene vi
leser. Deltagerne blir oppmuntret til å
gjøre språket til sitt. De både leser,
tenker, snakker og diskuterer, og tar
aktivt i bruk de nye ordene vi nettopp
har lest og diskutert.
Litteraturen har den egenskapen at
den ofte setter sammen ord, setninger
og observasjoner på nye måter, slik at vi
må tenke. At ordene står i en litterær
tekst, gjør at vi kan undre oss over
ordene og språket sammen. Ofte er det
både relevant og interessant for alle å
dele erfaringer fra eget førstespråk og
språkkultur. Alle meninger og assosiasjo
ner er velkomne. Alt bidrar til å fylle ut
bildet, også når vi er uenige. Språket
knyttes tettere til hver og en av oss, og
blir derfor lettere å huske, samtidig som
vi erfarer at språket er noe vi har felles.
Alle lærer noe om språk når vi deler
erfaringer og refleksjoner knyttet til
ulike ord og begreper. Også deltagere
som kan mye norsk eller arrangører med
norsk som førstespråk får muligheten til
å reflektere over språk generelt og det
norske språket spesielt. Alle er likestilt.
Sammen får vi en dypere forståelse av
det norske språket, og inspireres til å
tenke sammen om språk.

Likestilt dialog

Det tar mange år å lære seg et nytt
språk. Deltakere på språkkafé er
mennesker som er på ulike stadier i
læringsprosessen, og bruker norsk på
ulike måter og i varierende grad.
Lesetrening handler om å få tilgang til
teksten på flere nivåer. Når leseren har
knekt lesekoden og funnet veien inn i
teksten, handler leseutviklingen om å få
en selvstendig holdning til teksten, å
skape sin egen mening og forståelse, sin
egen tolkning. Ulik sosiokulturell
bakgrunn og ulik kulturell bakgrunn er
med på å forme hvordan ulike deltagere
tolker tekstene de leser. Alle har forskjel
lig erfaring, alder, språkbakgrunn og
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livssituasjon. Alt dette er faktorer som
påvirker språklæringen og leseutviklin
gen.
Den store fordelen ved å bruke
litteratur som utgangspunkt for dialog,
er at litteraturen ikke ber oss om en
fasit. Litteraturen ber om tolking,
assosiasjoner, meninger og spørsmål. På
språkkafeer med litteratur blir det ingen
konkurranse om hvem som har rett eller
hvem som kan mest norsk. Alle menin
ger, uttrykt på det nivået deltageren er,
bidrar til vår felles forståelse av teksten
vi har foran oss. Ulike tanker og
meninger er alltid velkomne.
I løpet av disse årene har vi erfart at
den litterære teksten blir både spring
brett og buffer for samtalene. Teksten
skaper minner, tanker og nye erkjennel
ser. Samtalene om den litterære teksten
blir ofte mer personlig, og oppleves
relevant for alle som deltar. Samtidig
skaper litteraturen et trygt rom. Vi kan
snakke om store eksistensielle temaer
uten å bli for private eller sårbare. Vi
kan alltid vende tilbake til teksten. Den
litterære teksten blir et felles anker som
vi stadig vender tilbake til og snakker
sammen om. Ingen trenger å knytte
tankene eller erfaringene til seg selv hvis
de ikke vil. Vi har alltid den muligheten
at det vi sier, handler om teksten, og
beriker vår tolkning av den. Slik kan vi
snakke om det som er viktig for oss uten
å bli utleverende eller sårbare. Og fordi
vi har brukt de nye ordene for å snakke
om noe viktig, blir det ofte lettere å
huske akkurat disse ordene, og bruke
dem i nye sammenhenger senere.

Bildebøker

«En gutt holder en stor fisk. Fisken er
gjennomsiktig. Vi ser byen bak ham
speile seg i fisken, men vi ser ikke
ansiktet hans. Hva betyr det?»
«Det er antenner der. Det må være
natt, for alle lysene i byen er tent.
Kanskje boka handler om mennesker og
naturen?»
«Hvis den handler om naturen, må
det være om at det er noe som er galt i
naturen, eller noe som ikke er som det
skal være? Gutten holder en fisk. Fisken
skal egentlig være i vannet. Hvorfor er
den der?»
Disse spørsmålene og observasjonene
kom fra deltakere da vi viste fram
forsiden av bildeboka «Fortellinger fra
indre by» av Shaun Tan, som teksten om
sommerfuglene er hentet fra. «Fortellin
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ger fra indre by» er en bok, der illustra
sjonene er med på å skape fortellingen vi
leser sammen.
Vi møter ofte språkkafearrangører
som ikke bruker bildebøker i språkka
feer for voksne fordi de er redd for at
bøkene blir for barnslige. Men det
finnes mange gode bildebøker tilpasset
en voksen leser. Det gjelder bare å finne
fram til riktig bok: Bildebøker med gode
illustrasjoner og en tekst som inviterer
til tolkning. I bildebøker møtes tekst og
bilde. Denne kombinasjonen utgjør ofte
en utrolig interessant helhet. Også
bildene må tolkes for å komme dypere i
teksten. For en deltager som ikke kan
lese enda, kan det gi stor mestringsfø
lelse å kunne bidra i samtalen ved å
tolke bildet sammen med de andre
deltagerne. Bildene er et eget språk, som
spilles ut i dialog med teksten. Samspil
let mellom tekst og bilde kan skape
mange fine diskusjoner. Bildene vekker
andre tanker i oss, andre assosiasjoner,
og krever av oss et annet type blikk og et
annet type språk. Slik utvides samtalene.
Vi har erfart stor glede når deltagerne få
tolke bilder sammen med teksten. I
tillegg har de fleste bildebøker relativt
lite tekst og mange rekker derfor å lese
gjennom en hel bok i løpet av en
språkkafe. Bildebøker kan gi en god
følelse av mestring i og med at vi rekker
å lese hele boka ferdig på en språkka
fe-time.

Dikt

Alle mulige litterære sjangre kan egne seg
til bruk i språkkafeer. Vi vil likevel trekke

fram to sjangre vi har sett at egner seg
spesielt godt: Dikt og bildebøker.
Fordelen med et dikt er at det tar kort
tid å lese. Ofte kan vi vise hele diktet på
skjermen, og konsentrere oss om det.
Fordelen er også at det ikke nødvendigvis
er kompleksiteten i språket som gjør dem
gode og interessante, men måtene ordene
og observasjonene er satt sammen på. Selv
enkle dikt med enkle ord, når de er godt
skrevet, kan vekke følelser, minner og
bilder, og være et godt utgangspunkt for
samtale. Velger vi dikt får vi ofte mulighe
ten til å jobbe godt med hvert ord i diktet.
Dikt er derfor et godt utgangspunkt for
deltagere som kan lite norsk.
I og med at diktene ofte er korte, kan
samme dikt leses flere ganger. Visuelle og
konkrete dikt egner seg ofte best, det vil
si dikt som skaper en scene, som deler en
erfaring ved å vise oss noe konkret slik at
vi ser det for oss, ofte med humor eller
alvor. Fordelen med dikt er også at de
ofte er komplekse i formen. Det som står
på siste linje speiles tilbake til første linje
eller midtpartiet. Det gir derfor ofte stor
mening å diskutere ordene og betydnin
gen av ordene i diktet, og lese samme
dikt igjen og igjen for å komme dypere
inn i det.

Boka er for alle
Å lese gode, skjønnlitterære bøker er
en viktig vei inn til det norske språket.
Gjennom litteratur får leseren tilgang
til det emosjonelle, intellektuelle
språket i tillegg til det instrumentelle,
et språk som åpner opp for samtaler og
språk for hele mennesket. Vi håper at
flere lar seg inspirere til å bruke
litteratur i språkkafeer. Senk skuldrene
og terskelen og inviter litteraturen inn.
Vi gleder oss til å høre om flere gode
og spennende møter gjennom
litteraturen over hele landet!

SAMAN OM LESELYST? I BIBLIOTEK

Saman om leselyst?
– Ei ny undersøking frå Ryfylkebiblioteka viser at skulane
i liten grad set av løyvingar
i budsjettet til dette.
KAREN SCHMIDT
Kulturformidlar ved
Ryfylkebiblioteket Strand
IDUNN BØYUM
Førstelektor, OsloMet

E

i svensk kunnskapsoppsumme
ring1 viser at gode skulebibliotek
med kvalifisert personale er viktige
for elevane si læring og skuleprestasjo
nar. Ein føresetnad er tett samarbeid
mellom bibliotekar, lærar og skulens
leiing og ikkje minst eit breitt og variert
litteraturtilbod. I forskrift til Opplæ
ringslova §21-1 heiter det at «Skolen
skal ha skolebibliotek med mindre
tilgangen til skolebibliotek er sikra
gjennom samarbeid med andre biblio
tek». Sjølv om mange skular har eit
samarbeid med det lokale folkebibliote
ket betyr ikkje dette umiddelbart at
kvaliteten på tenesta er god og at
biblioteket har ressursar til å yte denne
tenesta. Leiar i Norsk bibliotekforening,
Vidar Lund2 viser òg at folkebiblioteka
har fått reduserte løyvingar år for år,
noko som reduserer deira høve til å yte
gode tenester til skulane.
Ein rapport frå Utdanningsdirekto
ratet3 viser at norske skulebibliotek ikkje
tilfredsstiller dei kriteria Gärden stiller
til eit godt fungerande bibliotektilbod
for elevane, som til dømes å ha fagut
danna bibliotekar. Mange grunnskule
leiarar peiker på at skulebiblioteket har
1 Gärden, C. (2017) Samarbete mellan lärare och
skolbibliotekarier. I Skolbibliotekets roll för elevers lärande.
s37-45
2 Lund, V. (2020): Jo, folkebiblioteka får mindre pengar,
https://tinyurl.com/y2vrcmbr
3 Spørsmål til skole-Norge (2020): https://tinyurl.com/
yy2rqw57

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
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ei viktig rolle i å fremje leseglede.
Mangel på kvalitativt godt skulebiblio
tek vert òg stadfesta i ei undersøking i
Ryfylke-kommunane Strand, Sauda,
Suldal og Hjelmeland frå hausten 2020.
Nokre har eit skulebibliotek, andre
oppfyller lovens krav gjennom samar
beid med folkebiblioteka utan at det
seier noko om kvaliteten på tilbodet.
Korleis kan me saman sikra at elevane
våre får det gode bibliotektilbodet dei
har krav på?

Leselyst som mål

Skulebiblioteket skal støtte opp om
elevane si læring. Fagfornyinga legg særleg
vekt på å styrke djupnelæring, tverrfaglege
perspektiv, utforsking og kritisk tenking,
og fleire har peika på korleis skulebibliote
ket er sentralt i dette arbeidet4. Ei av dei
viktige oppgåvene skulebiblioteket har er å
legge til rette for opplevingar av leselyst.
Forsking viser at leselyst er viktig for elevar
si styrking av både formell lesekompe
tanse, kunnskapsutvikling i andre fag og
sosiale ferdigheiter5. «Lesing er all lærings
mor» seier skuleforskar Joron Pihl. For å
inspirere til dette må elevane kunne ‘bade i
bøker’: litteraturtilbodet må vere mangfal
dig, både med omsyn til innhald og nivå.
Sjølv om skulebiblioteka og folkebiblio
teka har ulike mandat6, er dei saman om
arbeidet for å gje elevane eit variert og
mangfaldig litteraturtilbod. Folkebiblio
teka og skulane må difor arbeide saman
om å skape leselyst, men korleis kan dette
arbeidet gjennomførast på ein best mogleg
måte?
I Oslo har dei laga ein ambisiøs plan
for skulebiblioteka [lenke]. Det står att å
sjå om det vert tilført ressursar for å
realisere desse. Glommasvingen skule
(800 elevar) har ein skulebibliotekar i
100% stilling. Rektor vel å investere i
skulebibliotek «…for å øke lesegleden
og for bedre faglige resultater»7. Spange
reid skole har satsa på skulebibliotek, og
Line Hjellup trekkjer fram korleis dei
tilsette ved skulen er «målrettete,
systematiske og kollektive» i satsinga8.

4 Udnesseter, N. B og C. Bergan (2020): Mangelfull kunnskap
om skolebiblioteket som læringsarena, https://tinyurl.
com/yysp56u5
5 Hjellup, L. (red.)(2018): Skolebiblioteket. Læring og
leseglede i grunnskolen, Cappelen Damm, Oslo.
6 Udnesseter og Bergan (2020)
7 Vingelsgaard, H. (2020): Drømmejobben i skolebiblioteket i
Bok og bibliotek, nr.5, s.21,
8 Hjellup (2018):
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Slik har skulen oppnådd både minska
behov for spesialundervisning og betre
resultat på nasjonale prøvar. 9

Undersøking i Ryfylke

Folkebiblioteka i Ryfylke opplever å
bruke mykje ressursar på innkjøp av
litteratur og litteraturformidling til
skuleelvar, og ser dette som ein viktig
del av samfunnsoppdraget sitt. Likevel
saknar dei eit meir formalisert og
strukturert samarbeid med skulane og
etterlyser større klarheit i korleis
ressursfordelinga mellom folkebiblioteka
og skulebiblioteka skal vere. Med støtte
frå Rogaland fylkesbibliotek vart det
hausten 2020 difor gjennomført ei
undersøking av stoda til skulebiblioteka
i grunnskulane i Strand, Sauda, Suldal
og Hjelmeland.
For at elevane skal kunne ‘bade i
bøker’ treng ein budsjett som gjer dette
mogleg. Berre ved to av dei elleve
skulane i Ryfylke-undersøkinga har
biblioteket ein eigen post i skulebud
sjettet. Dette kan tyde på at eit stort
fleirtal av skulane ikkje har høve til å
kjøpe inn ny og aktuell litteratur i det
omfang som skal til for at elevane skal
kunne velje litteratur tilpassa deira
interesse og nivå. I tre av folkebiblioteka
går opptil halvparten av innkjøpsbud
sjettet til bøker for barn. Mange
folkebibliotek lagar bokkassar til skulane
slik at elevane får tilgang på variert
litteratur. Dette er ressurskrevjande. Til
dømes leverte eitt av biblioteka mellom
16 og 20 bokkassar til skulane kvar
skulemånad i 2019.
Om skulane ikkje kjøper inn ny
litteratur til skulebiblioteka så krev det
meir av folkebiblioteka, både når det
gjeld innkjøp av nye bøker og stillings
ressursar. Ein av biblioteksjefane i
Ryfylke seier det slik: «Vi bruker store
ressurser på elevene i grunnskolen.
Dette mener vi er en viktig del av
jobben vår, men vi må ha ressurser til å
håndtere dette».
Det er i liten grad sett av stillingsres
sursar til å bemanne skulebiblioteka.
Dette varierer frå nokre få timar per veke
(mellom omlag 4 til 9 prosent) på små-og
mellomtrinnsskular. Ein ungdomsskule
er tilsynelatande relativt godt dekka med
over 30 timar bemanna opningstid, men

9 Hjellup (2018: 6).

denne er løna av det lokale folkebibliote
ket. Storleik på skulane betyr lite for kva
stillingsressurs som er sett av. Om ein
reknar stillingsprosent per elev, har til
dømes ein ungdomsskule nær tre gonger
større skulebibliotekarstilling enn den
andre ungdomsskulen i kommunen.
Dette viser at det synast å vere store
variasjonar når gjeld i kva grad skuleleia
rane prioriterer skulebibliotek i sine
budsjett. Skulebibliotek-satsinga i norske
skular må ikkje vere tilfeldig, men
systematisk og målretta, fordi kvar enkelt
grunnskuleelev har rett til eit godt
bibliotektilbod.
Ein måte å sikre kvalitet for kvar elev
på, er å formalisere, konkretisere og
synleggjere det arbeidet som vert gjort
for å gje eleven eit godt bibliotektilbod
og opplevingar av leseglede.
Ingen av dei fire Ryfylke-kommu
nane i undersøkinga har i dag formelle
samarbeidsavtalar mellom folkebibliotek
og skule, sjølv om både folkebiblioteka
og fleirtalet av skuleleiarane er positive
til eit meir formalisert samarbeid. Når
me i tillegg veit at suksessen i Spange
reid byggjer på nettopp systematikk og
samarbeid, er det god grunn til å
utforske korleis eit tettare og meir
formalisert samarbeid mellom folkebi
bliotek og grunnskular kan komme
elevane til gode.

Saman om leselyst

Kommuneplanen til Ryfylke-kommu
nen Strand har fokus på samarbeid, og
visjonen til kommunen er «sammen om
trivsel»10. Eit godt samarbeid mellom
folkebiblioteka og skulebiblioteka kan
auke leselyst og lesekompetanse. Men
for å få dette til må folkebiblioteket få
ressursar slik at det ikkje går utover
andre oppgåver og tenester. Og det krev
at det er ressursar til fagutdanna
skulebibliotekarar slik svensk forsking
viser er avgjerande for å gje elevane gode
tenester.
Med gode, formelle samarbeidsav
talar og eit strukturert og målretta
arbeid for leselyst kan folkebiblioteka og
skulane effektivt spele kvarandre gode.
Slik kan me gje dei unge innbyggarane
våre eit best mogleg utgangspunkt for
livet, lesinga og læringa.

10 https://tinyurl.com/yxbcfb6d
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Jeg vil gjerne at
stykkene mine leses
Arne Lygre, en av Norges
beste samtidsdramatikere,
håper publikum ikke bare ser
skuespillene hans på teater,
men også leser dem.

NINA KRAFT frilansjournalist

– Jeg opplever dramatikk som en veldig
viktig litterær sjanger. Dramatikk selges
ikke så mye som romaner, og lånes ikke
ut like mye på biblioteker, men drama
er en del av litteraturen – og fortjener å
bli lest, sier Arne Lygre, som er den
norske samtidsdramatikeren som settes
oftest opp på utenlandske scener, ved
siden av Jon Fosse.
– Jeg synes det er like viktig at forlag
utgir stykkene mine og at folk leser
dem, som at stykkene blir satt opp på
scene. Boken er originalkunstverket, sier
han.

To ulike ting

– En teaterforestilling er et samarbeid
mellom meg og regissøren, scenografen
og skuespillerne. Å lese et drama og å se
en oppsetning er to forskjellige ting,
mener Lygre.
– Når man leser, er det mitt original
stykke man leser. Når man ser en
oppsetning, er det et samarbeidsprosjekt
– et annet og kollektivt kunstverk. Å
lese et drama er én ting, det man ser på
scenen har sitt utgangspunkt i den
samme lesningen, men blir til noe annet
og noe mer.  
– Jeg har vært så heldig at jeg ofte
har sett tekstene mine gjenoppstå i ulike

oppsetninger med ulike regissører, og
oppsetningene er alltid helt unike, ingen
av dem ligner på hverandre. Det har
med regissørens kunstnerskap å gjøre.
Mange regissører har sin distinkte stil
som de trer over de verkene de jobber
med.
– Du reagerer ikke negativt på
regissører som setter opp stykkene dine
på en måte du ikke hadde forestilt deg?
– En regissør skal ikke bare gjen
skape det som står på papiret. I en
oppsetning kan mange elementer være
like viktige som min tekst – scenografi,
lys, lyd og det fysiske som foregår på
scenen – og slik skal det være.  

Kollektivt

– En annen forskjell på drama på
papiret og drama på scenen er at
tilskuere på et teater er med på en
kollektiv opplevelse. Dette går begge
veier. Teaterfolk snakker stadig om hvor
viktig samspillet med publikum er for
hvordan forestillingen blir. Men et

adspredt og urolig publikum påvirker
kveldens forestilling også for den som er
en del av publikumet, sier Lygre.
– Har du blitt påvirket av regissører i
din skriving?
– Mange ganger. Et eksempel er et
lengre møte med en kjent fransk
regissør, Claude Régy, da han satte opp
«Mann uten hensikt» i 2007. Han
spurte meg hele tiden etter hva som var
mulig å tolke inn i teksten, ikke etter en
entydig sannhet. Han var nysgjerrig, og
lette etter muligheter for å «strekke
teksten», ville finne ut av hva potensialet
var. Jeg fant det veldig inspirerende, noe
som ble en del av arbeidet med mitt nes
te stykke, «Så stillhet».

Ibsens «lesestykker»

Lygre påpeker at det har foregått en
endring i forholdet mellom dramatiker
og iscenesetter i løpet av de siste tiårene.
– På Ibsens tid var teaterstykkene
mer autonome, både som lesestykker og
i møtet med teatret. Teksten helt klart i
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sentrum. Regien var noe som kom i
etterkant. Jeg legger merke til at mange
dramatikere i dag skriver skuespill med
et «reginivå» inkorporert, med regianvis
ninger, beskrivelse av lys- og lydbilde og
til og med beskrivelse av publikumsper
spektivet.
Dette er en påvirkning fra filmme
diet, dreieboken, antar jeg. Jeg er ikke så
begeistret for det. Det er kanskje et
forsøk på å styre regissøren og teaterpro
sessen fra skrivebordet, men jeg opplever
også at det er en underminering av
teksten som litteratur. Jeg lar teksten
være fri for slike metaperspektiver, så de
sceniske valgene kommer til i etterkant,
gjennom regissøren, i tekstens møte
med teatret.

Støkk i tilskuerne

– Jeg så for noen år siden en svært god
oppsetning av «La deg være» på Natio
naltheatret, og jeg husker at jeg ble
forvirret og måtte ta meg i det flere
ganger når en skuespiller plutselig, uten
forvarslet, spilte en annen rollefigur
– uten sceneskift eller kostymeskift ...
Figuren MENNESKE endret seg
plutselig fra å være ett menneske til å bli
et annet menneske, og figuren VENN
56 I BOK OG BIBLIOTEK 3–2021

endret seg fra å være en venn til å bli en
annen venn ...
– Ja, jeg har brukt slike typekarakte
rer mye gjennom hele forfatterskapet
mitt, mer enn egennavnskarakterer.
I mange av de siste stykkene har det
oppstått slike fordoblinger, at det er
ulike typer av samme karakter. I «La deg
være» er hovedpersonen MENNESKE
død etter en drukningsulykke. Idet dette
skjer blir karakteren, spilt av samme
skuespiller, omgjort til den døde
kvinnens enkemann.
Dette setter, som du sier, et lite støkk
i tilskuerne. Det mennesket som var der
opprinnelig henger i en stund. Men litt
etter litt aksepterer tilskuerne den nye
omstendigheten. Den nye sannheten
overstyrer den første sannheten, den
andre utgaven av MENNESKE trer
sterkere og sterkere frem.
Denne opplevelsen kommer selvsagt
bare når man ser stykket på teatret, som
lesning danner man seg bare et nytt bilde
i hodet av en mann som sitter igjen etter
å ha mistet sin kone. Grepet kunne heller
ikke vært gjort på film, da ville det bare
blitt til at den første personen «spiller»
den andre personen. I teatret blir den nye
personen etter hvert like reell som den

første. Jeg er opptatt av slike muligheter
som teatret har, også for oss som forfat
tere, det genuint teatrale potensialet man
kan finne frem til.

Mellommenneskelig

– Lar du en skuespiller spille flere
karakterer for å si at mennesker har så
mange fellestrekk, og at vennskap også
har mange fellestrekk? Eller gjør du det
som en brechtsk «Verfremdungs-effekt»?
– Begge deler. Jeg skriver om det
fellesmenneskelige, men jeg er også helt
bevisst kraften i det teatrale når
skuespillerne slik spiller flere utgaver av
samme karakter. Jeg har også jobbet en
del med et annet fortellerperspektiv i
tekstene, at karakterene ser seg selv
utenifra, og kommenterer øyeblikket
eller handlingsgangen. Dette er nok
inspirert av bruken av kor i det antikke
teatret og av Brecht, men
Verfremdungs-effekten hans handlet jo
mer om at man brøt «spillet» og viste
frem skuespillerne som skuespillere,
teatret som teater, å bryte illusjonen av
realisme. Hos meg brytes også spillet,
på et vis, men det er ikke skuespillerne
som ser på karakteren, det er karakte
ren som ser på seg selv.

LES «HEMMELIGE» TEATERSTYKKER I BIBLIOTEK

Les «hemmelige»
teaterstykker
Kan man lese drama? Ja, mener
Mari Moen, dramaturg ved
Dramatikkens hus. Hun påpeker
at mye god dramatikk sjelden
eller aldri blir satt opp på
norske teatre.

NINA KRAFT frilansjournalist

– Jeg kjenner ingen samtidsdramatikere
som ikke lengter etter å få satt opp
tekstene sine på scenen. Men jeg kjenner
mange samtidsdramatikere som har
skrevet fantastisk dramatikk som enda
ikke er blitt satt opp på norske teatersce
ner. Og da forblir jo disse stykkene
hemmelige, for det er jo ikke sånn at de
gode samtidsdramaene går rett i trykken
hos norske forlag, sier Moen.

– Kan ikke forestille
meg livet uten

Dramatikkens hus er et nasjonalt
kompetansesenter for utvikling av ny
norsk dramatikk. Dramaturgene jobber
tett med dramatikere i skriveprosessen
fram til ferdig drama – på samme måte
som redaktørene i forlagene jobber med
sine forfattere i deres skjønnlitterære
prosjekter. Men Moen mener allikevel at
dramatikk er en litterær genre som også
egner seg å bli lest.
– Jeg kan ikke forestille meg mitt
lesende liv uten dramaene av Evripides,
Shakespeare, Goethe, Ibsen, Strindberg
og Brecht, for å nevne noen i en liste
som er mye lenger, sier hun.

– I min bransje har vi nøkkelkort til
et hemmelig bibliotek av moderne
dramatikk fra hele verden. Det finnes så
mange utrolige, fantastiske nye dramaer
fra alle verdenshjørner.
Mange stykker blir aldri trykket og
utgitt som bøker, selv om de spilles.
Man må være innlemmet i teaterfami
lien for å få tilgang til disse tekstene. De
store forlagshusene sender tekstene til
teaterfolk som leter etter nye tekster for
scenen. Dette er tekster som i dramatisk
form reflekterer over den verden vi lever
i nå, og kanskje i noen grad kan vise
opp det store og komplekse bildet i enda
større grad enn skjønnlitterære tekster.

Man skulle hatt en
lang, lang natt og
ekstreme talegaver.

Ex phil-lærer Knut Saanum anbefaler
Faust 1 av Goethe «fordi store deler av
konfliktstoffet utspiller seg i Fausts eget
hode».
– Mefisto kan leses som en avspalt
ning av Faust selv, legemliggjørelsen av
de mørke og negative sidene vi alle bærer
med oss. Stykket er et idédrama, og som
kanskje like gjerne kan utspille seg
i leserens hode som på en scene, sier
han – men innrømmer:
– Første gang jeg så Goethes Faust I
på en scene, ble det som en blek kopi
sammenliknet med lesningen av
dramaet. Jeg var ung og mottakelig da
jeg leste stykket, teksten gjorde et
voldsomt inntrykk, så da jeg siden så det
på en scene, ble det litt som å se
filmatiseringen av en bok, og da sier
man jo gjerne at filmen er dårligere enn
boken.

Ibsen og Shakespeare
Brattberg og Goethe

Nils Petter Mørland, som er kunstnerisk
leder for Det andre teatret i Oslo,
forklarer at det er en del nyere drama
tikk ikke er så enkel å lese som litteratur
fordi det er skrevet som et slags arbeids
verktøy for regi. Det kan være enklere
å lese filmmanus, mener han.
Men han oppmuntrer lesere til å
finne frem de teatertekstene som finnes
på trykk – selv om det kan virke litt
fremmed. Det er ikke alle som er vant til
å lese teatertekster, på samme måte om
ikke alle er vant til å lese lyrikk.
Mørland anbefaler særlig Arne Lygre
og Jon Fosse, og i tillegg Fredrik
Brattberg – som er den tredje av norske
samtidsdramatikere med stor internasjo
nal suksess – samt Tale Næss.

I tillegg er Peer Gynt et utmerket
lesedrama, synes Saanum. Stykket er
svært langt, og blir alltid forkortet når
det settes opp, ofte drastisk.
– Jeg tror vi kan ha god nytte av å
følge Ibsens anbefaling om å lese
stykket, spesielt i Norge der teatrene har
hatt en lei tendens til å drukne dramaet i
blonde fletter, bunader og annen
folklore – som om stykket handlet om
den norske folkesjela, hva nå enn den
måtte bestå i.
Lesning kan bringe oss nærmere
Ibsen, slik at vi ser at dramaet blant
annet handler om menneskets mesterlige
evne til selvbedrag. Det selvfølgelig også
flott å se det på en scene, men kanskje
helst i en utenlandsk produksjon eller i
utlandet. Da kan det hende vi oppdager
stykket på nytt, mener han.
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– Shakespeare egner seg glimrende
både som lesning og på scenen, fortset
ter Saanum, fordi skuespillene hans er
«konsentrerte, tidvis pakket så tett at de
er som komprimerte datafiler.»
– Det betyr at de må «pakkes opp»,
og det rekker vi ikke under en oppset
ning. Da går tingene for fort. Leser man
Shakespeare, sitter man alltid igjen med
et stort litterært utbytte.
I tillegg er man tusen ganger bedre
rustet til å absorbere det som skjer på en
scene – om man siden skulle få anledning
til å se stykket. Shakespeare er best på
scenen – når man har lest ham på
forhånd. Alle karakterene er sanne. Ingen
Shakespeare-skikkelser er sjablonger. Der
for er du også alltid enig i det som blir
sagt, uansett hvem som sier det.

Antikken

Saanum er forfatter av «Antikken på
trikken», og anbefaler selvsagt også
antikke greske tragedier.
– Flere av antikkens dramaer er så
duggfriske at de kunne vært skrevet i

dag. Jeg så selv en oppsetning av
Evripides' Medea for en tid tilbake.
Stykket handler om svik og utroskap i
ekteskapet, altså moderne temaer.
Oppsetningen var forsynt med et
vedheng av en nyskrevet tekst, kanskje
fordi man tenkte det kunne bli litt vel
antikvert bare med Evripides. Det
pussige var imidlertid at Evripides tekst
virket mye mer moderne enn det som
var nyskrevet, sier han.

Jeg skulle ønske at det
hadde vært så enkelt.
Beckett, Fosse og Thomas Bernhard
tror han derimot gjør seg best på en
scene fordi de litterært sett er «minima
listiske».
– De blir litt som skjeletter. De
mangler muskler, organer og vev helt til
de kommer opp på en scene. Et unntak
kan være den tyske dramatikeren Heiner
Müller. Tekstene hans er komprimerte,

litt som Shakespeares, så her fungerer
lesning glimrende.

For alle

Saanum avkrefter ideen om at det skal
være «elitistisk» å lese dramatikk. Å lese
drama er ikke kun for de høylitterære.
– På Shakespeares tid var skuespil
lene hans folkeforlystelse, for høy og for
lav. Beckett, som mange anser som
vanskelig tilgjengelig, er blitt satt opp i
fengsler med innsatte som skuespillere.
De forteller hvordan stykkene har
forandret livene deres, og hvordan de
for første gang har opplevd en dikter
stemme som har gitt uttrykk nettopp
for deres erfaringer, sier han.
– Likevel kommer man ikke i mål
uten en viss egeninnsats. Er man villig
til det, venter belønningen. Alle kan gå
seg en tur, men for å sykle kreves litt
øvelse. Men det betyr jo ikke at man
skal nøye seg med å gå. Sjelen, akkurat
som kroppen, trenger mer enn én arena
å utfolde seg på.

Samtidsstykker av kvinner
Mari Moen synes følgende skuespill av kvinnelige forfattere egner seg godt til å leses:
• Afro-britiske debbie tucker green (hun skriver navnet sitt med små bokstaver) skriver
«eksistensielle og politiske stykker om minoritetsproblematikk og rasisme i et poetisk,
rytmisk og musikalsk språk». For eksempel «Eye for eye».
• Svenske Sara Stridsberg skriver både romaner og dramatikk, for eksempel «Dissekering
av et snøfall», en «filosofisk og satirisk tekst som handler om dronning Kristina og
lengselen etter å få bestemme over sitt eget liv.»
• Teaterstykkene til norske Monica Isakstuen har «stort nærvær, er muntlige, men
samtidig poetiske – de har noe sant, rått og ransakende som treffer meg, kanskje fordi
det demaskerende som litterært grep er så sterkt til stede i alt hun skriver», sier Moen.
For eksempel «Se på meg når du snakker til meg» om raseri, angst, maktmisbruk og
overskridelser i relasjonen mellom foreldre og barn «om de smertefulle og ambivalente
følelsene vi alle går rundt med og spørsmålet rundt hva slags maktstrukturer foreldre
ubevisst reproduserer i barna sine».
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– Møblene i lesekroken er de samme,
men veggen har fått ny farge, sier Janet
Syvertsen (t.v.) og Eva Kjellesvik på Lund
folkebibliotek i Moi.

Moderniserer bibliotek
for en billig penge
Prosjektet «Redesign
av bibliotekrom» gir fire
folkebibliotek nødvendig
ansiktsløfting. Ved å
rydde og pusse opp,
får de mer attraktive
og funksjonelle lokaler.
KJETIL S. GRØNNESTAD tekst
ALF BERGIN foto

– Vi er veldig fornøyde. Dette hadde vi
aldri fått til uten hjelp, slår Janet
Syvertsen, bibliotekleder på Lund
folkebibliotek i Moi, fast.

Måtte kassere for å frigjøre plass

Det var 20 år siden lokalene var nye.
Hvite vegger, trehvite møbler og høye
reoler med sprengte hyller var for lengst
gått ut på dato. Skulle biblioteket bli en
moderne møteplass for bygdas befolk
ning, trengtes en hjelpende hånd
utenfra, for Syvertsens budsjett rakk
ikke lenger enn til nødvendige bokkjøp.
Prosjektet, i regi av Rogaland
fylkesbibliotek og de fire folkebibliote
kene i Dalane: Lund, Sokndal,
Eigersund og Bjerkreim, startet med
kassering. For uten plass var endring
vanskelig å få til.
– Jeg hadde ikke greid å kaste så mye
selv, men prosjektet ville ikke vært mulig
uten, sier Syvertsen.
Av en samling på rundt 30 000
enheter, ble litt over 6000 kassert.

Syvertsen savner ikke bøkene som hadde
samlet støv de siste 10-20 årene.
To bibliotekarer fra Haugesund ble
frikjøpt til å jobbe to dager på Moi og
en dag i Sokndal. Bjerkreim og Eiger
sund fikk tilsvarende kasseringshjelp fra
bibliotekene i Gjesdal og Sola.

Flytt høye reoler for
å skape frie siktlinjer

Lotte Løkeland Hovda og Anne Kristin
Nybø fra Sølvberget i Stavanger ble
frikjøpt av fylkesbiblioteket til å ha
workshops og gi praktiske råd til
hvordan folkebibliotekene helt sør
i Rogland kunne fornyes med enkle grep
og lave kostnader. Med utdanning innen
grafisk design, erfaring med tilsvarende
prosjekt på Sølvberget samt oppussing
av Stavanger fengselsbibliotek og
Kvernevik skolebibliotek hadde de god
erfaring å bidra med.
– Vi fokuserte på hvordan samlin
gene kunne plasseres slik at lokalene ble
åpnere, med mulighet for flere og bedre
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sosiale soner. De ønsket også hjelp til
bedre skilting av samlingene. Oppdraget
hadde fokus på gjenbruk og enkel
oppussing slik at det ikke ga store
utgifter, forteller Hovda og Nybø.
De laget oppussingsplan for hvert
bibliotek med forslag om farger til
maling av vegg, og flytting av hyller og
annen innredning.
På Moi ble en høy reol i inngangen,
som stengte for sikten innover i lokalet,
flyttet og brukt til å skape en avskjermet
«strikkekrok» med stoler, bord, teppe og
håndarbeidsbøker. Foran resepsjonen ble
det i stedet satt opp tre lave kasser for
utstillinger. Reolen som ble flyttet, har
hjul. Siden den grenser til barneavde
linga, der barnebokkassene også har hjul,
ble det nå mulighet for å skyve møbler til
side og lage større rom for arrangement.
Barnebokkassene hadde tidligere
stått inntil vinduene og sperret utsikten
til elva som renner forbi. Med kassene
midt på gulvet når barna bøkene fra alle
sider.
Felles for de fire folkebibliotekene er
at de skal åpne rommet opp og etablere
siktlinjer innover i lokalet slik at lyset
slipper inn. Barn og ungdom får større og
mer innbydende soner. Samtidig skal
lokalene ryddes for unødvendige møbler,
plakater og informasjonsmateriell.

Frigjorde plass til grupperom
og mer innbydende utstillinger

På Moi førte kasseringen til at magasinet
ble overflødig. Rommet som før var tett
pakket, er frigjort til grupperom. I
resten av biblioteket er reolene blitt så
luftige at minst en hylle i hver reol
forbeholdes utstillinger.
– Det påvirker utlånet. Det er
bøkene vi stiller ut med frontene vendt
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mot publikum, som blir lånt, sier
bibliotekar Eva Kjellesvik.
Ved å snu den midterste av tre reoler
som hadde stått etter hverandre, ble det
skapt en intim sittegruppe. Selv om
besøket på Moi er lavere enn før korona,
setter flere seg ned nå enn før.

Nye farger skaper nytt lokale

Ny maling gir stor forskjell. Ved å gi de
fleste hvite veggene ny farge, er lokalet
blitt lunere. De trehvite stolene og
bordene er malt svarte. De virker nye
selv om de er gamle.
Ved å ta av buen, ble en buesofa
forvandlet til to motstående sofaer. De
står i ungdomsavdelingen og brukes av
ungdomsskoleelever. Deres skolebibliotek
ble nylig lagt ned, og møbler og midler
derfra ble overført til folkebiblioteket,
som nå har cirka to stillingshjemler.
Det er bibliotekassistent Ida Sofie
Hamre Halvorsen som svingte maler
kosten.
– Det var mye arbeid, men artig.
Det er kjekt å være med og pusse opp
her, sier hun
Hun studerer medie- og dokumenta
sjonsvitenskap fulltid på Universitetet i
Tromsø via nettet, samtidig som hun har
35 prosent stilling på biblioteket hun
ønsker seg til når hun er ferdig utdannet.

Fylkesbiblioteket ønsker
å inspirere andre

Ifølge Stig Beite Løken ved Rogaland
fylkesbibliotek har prosjektet foreløpig
kostet 314 000 kroner. Fylkesbiblioteket
bidro med 190 000 kroner fra deres
tilskuddsordning. De fire bibliotekene
bidro med det resterende, pluss arbeidstid.
– Vi valgte dette prosjektet i Dalane
fordi et par av bibliotekene der hadde et

Et 20 år gammelt bord ser nytt ut med ny
svart maling. Barnestolene fikk hver sin farge.
Barnebokkassene, som tidligere stengte
utsikten til elva utenfor, ble plassert midt på
gulvet slik at barna lettere når bøkene.

presserende behov for oppgradering.
Vi ga tilbudet til alle, siden vi ønsker å
oppmuntre til samarbeid mellom
bibliotekene i regionen, forteller Løken.
Fylkesbiblioteket følger opp prosjek
tet og sjekker hvordan det går. Resulta
tene skal presenteres for politikere og
andre bibliotek til inspirasjon.

MODERNISERER BIBLIOTEKFOR EN BILLIG PENGE

I BIBLIOTEK

Tips til enkel og smart renovering av bibliotekrom
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kassér for å frigjøre plass
Sørg for gode siktlinjer og åpne lokaler
Fjern unødvendige møbler
Fjern unødvendig og utdatert dekor og informasjonsmateriell
Ommøbler for å skape intime sitteplasser og sosiale soner
Møbler på hjul skaper fleksible løsninger
Kjøp egnede utstillingsmoduler i stedet for bord dekket med nervøs fløyel
Mal vegger og møbler i nye farger, tilpasset det som ikke kan endres (som for eksempel gulvbelegg)
Grønne planter skaper trivsel, gjerne kunstige, de er i dag av god kvalitet
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Unge med minoritetsbakgrunn
Unge med minoritetsbakgrunn

– Jeg er blitt et bedre
menneske på grunn
av biblioteket

Mina Adampour:
Jeg leste alt.

«Jeg er blitt et bedre menneske på grunn av biblioteket»,
sier legen Mina Adampour. «Jeg hadde ikke vært meg hvis
det ikke hadde vært for biblioteket», sier Assad Nasir,
som er forfatter og lærer i videregående skole.
NAVN NAVNESEN frilansjournalist
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Unge med minoritetsbakgrunn

A

t biblioteket er en spesielt viktig
arena for barn og unge fra
minoritetsmiljøer, er nærmest
blitt en klisjé. Men er den sann? Jeg spør
en lege, en lærer, en artist og en politi
mann.
Mina Adampour, lege og aktiv
samfunnsdebattant, husker at hun gikk
på biblioteket nesten daglig – og hun
begynte da hun var bare fem år gammel.

Bløtkake

Da hun ble litt større, spurte hun moren
om ikke familien kunne begynne å
abonnere på en avis siden hun så det
hjemme hos vennene sine.
– Det hadde vi ikke råd til, men det
sa min mor ikke direkte. Hun svarte i
stedet veldig fint, og trakk opp et større
perspektiv: «Du kan lese aviser hver dag
på det fantastiske biblioteket. I tillegg
slipper vi døde trær i stuen».
Adampours barndomsbibliotek var
Deichmanske på Grünerløkka i Oslo, og
bibliotekaren som overrakte henne det
første bibliotekskortet da hun var blitt
seks år gammel, het Trond Aksnes. Hun
kan ikke få rost Aksnes nok.
– Da han gikk av med pensjon,
samlet familien Adampour seg. Vi tok
med en stor bløtkake med en kaketekst
der vi takket Trond. Så satt vi oss ned
med Trond i det samme biblioteket. Vi
satt i annen etasje og spiste kake. Jeg
håper og tror Trond vet hvor mye han
betyr for oss – og for hele Grünerløkka,
sier hun og understreker at «båndet er
for hele livet, og ble skapt gjennom

UNGE MED MINORITETSBAKGRUNN I BIBLIOTEK

bøkene». Hennes lillebror og hans to
barn treffer fremdeles Trond Aksnes.

Magi

– Biblioteket betydde mye for hele
familien. Leiligheten vår var liten. Jeg
delte rom med fire søsken og gjorde
lekser på kjøkkenbordet, før vi fikk
plassert et lite skrivebord i entreen.
Foreldrene våre sov i stuen. Det var ett
vindu ut til et stort tre. På biblioteket
var det høyt under taket, trærne viftet i
takt utenfor, husker Adampour.
Den staselige gamle Deichmanbygningen på Grünerløkka hadde en
arkitektur som løftet sinnet, som ga
brukerne verdighet.
– Vi måtte ofte søke sosialkontoret
om hjelp. Og sosialkontorene både var
og er laget i en arkitektur som gjør at du
skal føle deg liten. Det motsatte av
bibliotekene, sier hun – og synes det er
leit at moderne biblioteker har mistet
mye av både den gammeldagse verdig
heten og den personlige servicen.
– Automatiseringen av bibliotekene
gjør meg vondt. Moderniseringen skjer
på bekostning av årsverk, som ikke kan
erstattes av maskiner. Møtene med
bibliotekarene blir ikke så mange og så
personlige. Samtidig ødelegges noe av
bibliotekets magi, mener Adampour.

Vakkert

Assad Nasirs barndomsbibliotek var litt
mindre historisk, men minnene var like
intense. Han beskriver det lokale
biblioteket på Furuset som «et typisk

80-tallsbibliotek med metallhyller og
trestoler med grønt eller burgunder
trekk».
– Jeg tror jeg nærmest er vokst opp
på biblioteket. Som gutt var jeg der
nesten daglig. Jeg tror jeg bare alltid har
vært en leser. Jeg var mye for meg selv,
innesluttet, og bøkene ble en slags flukt
eller en egen verden.
Jeg har alltid blitt dratt mot bibliote
ker, på Furuset som barn og ungdom,
og hovedbiblioteket i byen da jeg ble litt
eldre. Da jeg gikk på videregående, ble
det skolebiblioteket på Bredtvet, og nå
som jeg er lærer på Mailand videregå
ende skole, bruker jeg skolebiblioteket
her, forteller han.
– Det gir en indre ro å komme inn
på et bibliotek. Folkebibliotekene bærer
på fortida i bokhyllene, og bærer på
framtida i de unge leserne som går på
biblioteket. Det er rett og slett vakkert,
synes jeg.
Biblioteket har hatt veldig mye å si
for hvem jeg har blitt som person, og
hva jeg jobber med. Jeg hadde ikke vært
meg hvis det ikke hadde vært for
biblioteket, sier Nasir, som har skrevet
tre bøker, romanen «Her inne hvor du
og jeg finnes» og sakprosabøkene
«Kunsten å være pakkis» og «Hva er galt
med integreringsdebatten». Pluss at han
er SV-politiker – vararepresentant til
bystyret i Oslo og stortingskandidat på
sjetteplass fra Oslo.
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Unge med minoritetsbakgrunn

Asad Nasir: Vokst opp på biblioteket.

Manjeet Singh: Leste bredt

Identitet

hadde nok mye å gjøre med min søken
etter egen identitet, tilføyer Singh.
– Det er først i voksen alder at jeg
anvender biblioteket aktivt for fagstoff
og direkte kunnskap – og ikke minst da
jeg arbeidet med pensumboken i
«Kommunikasjon og konflikthåndtering
i operativt politiarbeid», som jeg skrev
sammen med kolleger.

Læreren Nasir elsket som barn Albert
Åberg, og «leste alle bøkene om igjen».
Noen år senere var han mest opptatt av
tegneserier – «Viggo og Tin Tin især. Og
mye Donald».
Legen Adampour mener hun leste
«alt», selv som ganske liten.
– Spesielt Roald Dahl gjorde stort
inntrykk på en liten barnehjerne, og
senere Harry Potter. I tenårene førte
J.D. Salinger meg til russisk litteratur,
etter tips fra bibliotekaren.
Manjeet Singh, som er politioverbe
tjent og underviser bachelorstudentene
på Politihøgskolen i Oslo, var også glad i
Dahl som barn, og i tillegg Ole Lund
Kirkegaard.
– På ungdomsskolen slukte jeg bøker
av C.S. Lewis og J.R.R. Tolkien. Jeg
endte opp med å skrive særoppgave om
sistnevnte. Som ungdom og ung voksen
leste jeg Ingvar Ambjørnsens «Hvite nig
gere» og Khalid Husseins «Pakkis». Det
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Uten hierarki

På biblioteket er alle velkommen
– uansett sosial bakgrunn, fastslår
Mimmi Tamba. Hun er artist, oppvokst
i Tromsø, og for tiden er hun engasjert
som skuespiller på Det Norske Teateret.
– Biblioteket er et sted som er fritt
for hierarki. Alle er velkommen. Som
oftest er dette bare noe folk sier, men på
biblioteket stemmer det faktisk, mener
Tamba.
– Litteratur blir man klokere av. Jeg
gikk på Tromsø bibliotek et par ganger i
uken fra jeg var ti eller elleve. Jeg leste

ikke så mye bøker egentlig, men hang
der med venner og jobbet med lekser.
Hvis jeg ville lese bøker, lånte jeg dem
heller og tok dem med hjem.
Barndommens bibliotek har skapt
mange fine minner som det er kjempefint
å tenke tilbake på. Det var nesten som at
jeg var i bøkene selv. Fantasien fikk løpe
løpsk. Det er fantastisk å ha opplevd dette
som barn, understreker artisten.
– Jeg håper at det alltid vil finnes
biblioteker. For meg er det et sted for
utforskning og inspirasjon. Nå bruker jeg
biblioteket i jobben min. Jobber jeg med
en sang eller et manus eller en tekst, kan
jeg skrive det ut der. Jeg kan utvikle meg
som artist og skuespiller og menneske på
biblioteket.

Innblikk i rasist-hjernen

Adampour mener at man til og med har
blitt klokere på medmennesker med
rasistiske holdninger ved å fordype seg i
skjønnlitteratur:

Unge med minoritetsbakgrunn
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 et gir en indre ro
D
å komme inn på et
bibliotek. Folkebibliotekene bærer
på fortida i bokhyllene,
og bærer på framtida
i de unge leserne som
går på biblioteket. Det
er rett og slett vakkert,

Mimmi Tamba: Alle er velkommen.

– Alle perspektiver finnes mellom
permene på Deichmanske. Vi har alle
vår lille verden, og ulike menneskers
verdener reflekteres i bøkene. Der hører
du stemmene deres. Du hører også den
fattige nordmannens jeg-stemme.
Du kan høre rasistens jeg-stemme,
og forstå mer. Du forstår at rasisten ikke
har vokst opp godt, du forstår at
fattigdom ikke bare er noe du selv
kjenner på, sier hun.
– Du leser hvordan de store forfat
terne enten slet selv, eller de skrev om de
som slet – slik du selv kjenner mennes

ker som sliter. Einstein sa at vil du ha
smarte barn, les! Vil du ha et geni, les
mer! Bibliotekarene skaper rett og slett
en mer opplyst generasjon og fortjener
en stor takk.

Leser for egne barn

Singh forteller at han ikke hadde egne
bøker eller bokhylle under oppveksten.
Så han «var prisgitt biblioteket for
adgang til litteratur.» I dag har han både
bokhylle hjemme og er jevnlig på Asker
bibliotek med sine to barn. De låner
minst fem bøker av gangen.

– Bibliotekets ansatte nærmest kaster
gode bøker etter oss. Vi leser for barna
våre, og de blar i bøker selv. Vi setter oss
i kosekroker med barna og blar i bøkene
sammen med dem, og så leser vi litt.
Singh håper at biblioteket kan
fortsette å utvikle seg og være en trygg
arena for barn – ikke minst de med
minoritetsbakgrunn.
– Ansatte må fortsette å snakke med
barn, leke med barn og ikke minst lese
for barn! Spesielt for barn som ikke
alltid har noen som leser for dem.
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Om overvåkingskapitalisme
og oppussing
RAGNAR AUDUNSON professor

F

or tida holde vi på med et oppus
singsprosjekt hjemme. I den
forbindelse skulle jeg, rett før jeg
satte med til datamaskinen for å skrive
denne artikkelen, skru ned en skinne
over en hems på arbeidsrommet. Det var
vanskelig å komme til, skinna var skrudd
godt til for 25–30 år siden av dem vi
kjøpte leiligheten av, og jeg er upraktisk.
Det kom helt sikkert en del iltre og
høylytte utrop fra meg til min kone i
løpet av arbeidets gang før alle skruene
var ute og lista demontert. Men til min
overaskelse: da jeg skrudde på datamaski
nen for å begynne på denne artikkelen,
kom det opp en annonse for et redskap
særdeles velegnet til å skru ut gamle og
fastrustede skruer. Det kan illustrere
temaet for mitt bidrag i dette nummeret:
overvåkingskapitalismen og hvordan
bibliotekfeltet bør forholde seg til den.
Artikkelen har også et annet utgangs
punkt: I april ble jeg bedt om å holde et
foredrag på årsmøtet i Nordnorsk
biblioteklag. Oppdraget var å diskutere
hvilke konsekvenser digitaliseringen har
for bibliotekenes rolle.
Det overordnede svaret på spørsmålet
jeg ble stilt, er det enkelt å svare på.
Digitalisering eller ikke – bibliotekenes
rolle er grunnleggende sett den samme
som den alltid har vært: Bibliotekene
skal fremme opplysning, kunnskap og
interesse for litteratur og lesing; de skal
bidra til en opplyst og informert
offentlighet og de skal være møteplasser
for i sine lokalsamfunn. I sum skal
bibliotekene bidra til at menneskene i
størst mulig grad kan leve sitt liv som
myndige, frie og selvstendige individer i
samfunn med andre.
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Men utfordringene bibliotekene står
overfor med hensyn til å løse disse
oppgavene i en digital kontekst, er alt
annet enn enkle. En del av disse
utfordringene er blitt tatt opp i biblio
tekforskningen så vel som i de faglige
samtalene på praksisfeltet. Hvordan kan
bibliotekene bidra til å motvirke den
fragmenteringen av den offentlige
samtalen og framveksten av ekkokamre
som digitaliseringen lette kan lede til?
Det temaet er det forsket ganske mye på
og det er diskutert mye.
Men vi står overfor noen utfordringer
som er enda mer fundamentale og som
vi i liten grad har diskutert til nå.
Digitaliseringen og framveksten av
internettet bar med seg løfter om lik og
enkel tilgang til kunnskap og kultur,
nedbygging av hierarkier, mer demo
krati, deltakelse og samfunn. Men den
felles samfunnsmessige ressursen som
internettet og digitaliseringen kunne
være, er blitt okkupert av de store
teknogigantene. Det har ledet til en
enorm ulikhet med hensyn til hvem
som besitter og kontrollerer kunnskap.
Som Sandra Braman formulerer det i
boka Change of State fra 2007: de som
sitter på toppen av det hun kaller det
informasjonelle samfunnet, vet mer og
mer om oss, om borgerne – vi, bor
gerne, vet mindre og mindre om dem.
Dette er en strukturell utfordring og
den går inn i kjernen av bibliotekenes
og bibliotekarenes samfunnsoppdrag: å
bidra til et samfunn der vi er myndige
og selvstendige borgere.
Det Sandra Braman kalte for det
informasjonelle samfunn, kaller Shozana
Zuboff i boka si fra 2019 for overvå
kingskapitalisme. Det er ikke lenger, slik
vi har vært vant til kontroll med og
eiendomsrett til produksjonsmidlene,
merverdien som arbeiderne produserer,

inntekter fra fast eiendom og salg av
varer og tjenester, som er kilden til de
store teknologigigantenes inntekter og
rikdom. Facebook, Amazon, Google og
Facebook selger oss riktignok tjenester
og teknologiske plattformer. Men det er
ikke dette salget av tjenester og plattfor
men som er forretningsideen deres og
kilden til deres inntekter. Kilden til
deres fortjeneste er de digitale fotspo
rene vi etterlater oss som forteller noe
om våre følelser, tanker, opplevelser,
holdninger, aktiviteter, sosiale relasjoner
mv. Den kunnskapen setter dem i stand
til å forutsi adferd og nettopp denne
kapasiteten til å forutsi adferd er det de
selger til tredjepersoner for eksempel i
form av annonser. Det er kjerneproduk
tet – ikke tjenestene de leverer oss. Det
er snarere slik at tjenestene de leverer oss
skal generere det Zuboff kaller adferds
overskuddet som er det egentlige
produktet.
I følge Zuboff oppdaget Google
denne inntektskilden ved inngangen til
2000-tallet. Google var da et selskap
som i dot.com-bølgens kjølvann hadde
et akutt behov for inntekter. Man så at
det man kalte digital eksos – all den
informasjonen vi som brukere legger
etter oss og som man ikke trengte i
forbindelse med forbedring av tjenes
tene, kunne brukes til å utvikle denne
nye profittmaskinen. – Dette tar vi, sa
Google. – Det brukerne etterlater seg
uten å vite det, er vårt.
Overvåkingskapitalismen har det til felles
med all kapitalisme at den er underlagt et
akkumulasjonsimperativ – i dette tilfellet
et imperativ om stadig å utvide adferdso
verskuddet. Det er snakk om et stadig
økende volum, men volum er ikke nok.
Akkumulasjonsimperativet trekker i
retning av at stadig flere livsområder
trekkes inn i innsamlingen av adferdsover
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skudd. «In the competition for scope,
surveillance capitalists want your home
and what you say and do within its walls.
They want your car, your medical
conditions, and the shows you stream;
your location as well as all the streets and
buildings in your path and all the behavior
of all the people in your city. They want
your voice and what you eat and what you
buy; your children’s play time and their
schooling; your brain waves and your
bloodstream. Nothing is exempt».
(Zuboff, New York Times, 24.1.2020).
Det neste trinnet i overvåkingskapi
talismens bestrebelser på å nærme seg
visshet i sine adferdsforutsigelser er
knyttet til direkte modifisering og
styring av adferd i den virkelige, fysiske
verden. Her bygger teknogigantenes
forskere direkte på den radikale behavio
rismen til B.F. Skinner med ulike
metoder for forsterking og betinging. Et
eksempel her kan være Pokemon Go,
der slike belønnings- og betingingstek
nikker ble brukt for å lede folk til en
MacDonald-restaurant, en Starbu
cks-kafe eller en pizzarestaurant der
disse betaler for kundetilstrømningen på
samme måte som nettannonsører betaler
for klikk på sidene sine.
Overvåkingskapitalistene opererer slik
alle overvåkere har gjort, i det skjulte. Vi
kjøper inn en robotstøvsuger for å lette
vår hverdag. Men den, sammen med alle
de andre smarte gjenstandene og appene
vi bruker i hverdagen, samler inn
informasjon om det meste vi gjør og
deler den informasjonen med andre
aktører uten at vi har kontroll med det
eller er klar over det. Skal du lese
igjennom alle «personvernerklæringer»
du blir bedt om å klikke på, på en
noenlunde ordentlig måte, får du knapt
gjort annet. Dette må bibliotekvesenet ta
inn over seg, for denne overvåkingen og
styringen – det Zuboff kaller instrumen
tær makt til forskjell fra totalitær makt –
undergraver helt sentrale kjerneverdier
bibliotekene er der for å fremme. Denne
nødvendige kritiske distansen – ikke til
teknologien, men til de økonomiske og
politiske betingelsene teknologien nå
utspiller seg innenfor – er ikke alltid til
stede. I siste nummer nummer av Bok
og Bibliotek har for eksempel min gode
kollega Lars Egeland en artikkel der han i
optimistiske ordelag beskriver hva
Googles stemmestyrte digitale assistent
Alexa etter hvert vil kunne hjelpe oss
med av nyttige ting.
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Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Zuboffs beskrivelse av stemmestyrin
gens konsekvenser er litt annerledes:
«Disguised as engines of «personali
zation,» digital assistants operate as
complex supply chains for continuous
automatic extraction of behavioral
surplus from human experience, its
predictive value ultimately realized in
markets for future behavior. Consider
Amazon’s Alexa, …The corporation
aggressively opened Alexa to third-party
developers in order to expand the
«assistant’s» range of «skills,» such as
reading a recipe or ordering a pizza….
Alexa’s skills, shape-shifting, and
ubiquity produce more and more varied
interfaces with human experience,
which is then alienated from its source,
translated into behavioral data, and
claimed as behavioral surplus. In the
process, Amazon acquires comprehen
sive data on people’s actual living habits,
which it learns how to fabricate into
behavioral predictions for sale in
behavioral futures markets for realworld services…». (Zuboff, 2019).
Hvordan har teknogigantene klart å
komme unna med denne okkupasjonen
av livet vårt tilsynelatende uten mot
stand?
Én viktig grunn er naturligvis at de
virkemidlene de bruker til å ekstrahere
informasjon fra oss, er tjenester vi har
nytte og glede av i det daglige. Det
Zuboff kaller digitaliseringens skygge
tekst og som er det overvåkerne primært
er interessert i, er skjult for oss.

En annen grunn er at man har lyktes
med å befeste en holdning om at utviklin
gen er teknologisk determinert – at det er
teknologien som overvåker oss.. Det er
naturligvis ikke riktig. «Surveillance
capitalism is an economic creation, and is
therefore subject to democratic contest,
debate, revision, constraint, oversight and
may even be outlawed». Vi kan tenke oss
for eksempel smarte hjem uten overvå
kingskapitalisme, men vi kan ikke tenke
oss overvåkingskapitalisme uten smarte
hjem. Derfor må vi gjennom politikk
tøyle og styre overvåkingskapitalismen slik
vi lyktes med å tøyle og styre industrikapi
talismen og slik ga borgerne økt råderett
over eget liv. I den kampen må bibliotek
feltet delta.

Litt videre lesing
Shozana Zuboffs bok The Age of Surveillance
Capitalism som også er kommet på norsk på
Spartacus, er et særdeles omfangsrikt verk. Men
det foreligger noen svært gode oppsummerin
ger, som er tilgengelige på nettet, for eksempel:
Marshall Soules. Surveillance Capitalism
Pandemic. New Expøorations:Studies in Culture
& Communication, vol 1(2), 2020.
Shozana Zuboff. Surveillance Capitalism and
the Challenge of Collective Action, New Labor
Forum, vol 28(1),2019. https://journals.sagepub.
com/doi/pdf/10.1177/1095796018819461
Shozana Zuboff. You Are Now Remotely
Controlled. NYT, 2401, 2020. https://cs.
wellesley.edu/~cs115/readings/zuboff-oped.pdf
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Stavanger

Den tidligere parkeringsplassen utenfor biblioteket har blitt omformet til en ny,
grønn park. Store, eksisterende trær er bevart og rammer inn den nye parken.
Den eksisterende skiferplassen foran hovedinngangen er utvidet, og det er bygd
et nytt trappeanlegg. En 35 meter lang benk i plasstøpt betong og tre rammer
inn en stor sentral gressplen.
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Lyspære ga

STAVANGER I BIBLIOTEK

Stavanger

fredning av bibliotek
En lyspære som ikke virket, var starten på
fredningen av Haugesund bibliotek. Det førte
til en revitalisering med ringvirkninger både
til byens sentrum og på sosiale medier.
ANN-MARI GREGERSEN tekst
ALF OVE HANSEN foto

K

ommunen klarte ikke å finne
lyspærer som virket i de gamle
lampene som hang i hovedsalen.
De ville derfor erstatte de hvite Louvredesignklassikerne fra Louis Poulsen med
lysstoffrør.
– Da satte daværende biblioteksjef
Torill Borge Horneland foten ned, tok
noen telefoner til antikvariske myndighe
ter og sørget for en midlertidig fredning i
2016. Da hadde vi i mange år lappet på
ting, og stått lenge på vent for å få ordnet
rullestolvennlig heis. Hennes innsats var
startskuddet for et helt nytt bibliotek.

Bedre arbeidshverdag

Konstituert biblioteksjef Siri Vikse
stråler av glede mens hun lufter pumien
Ulla i den vakre biblioteksparken. For vi
starter ute. Fredningen førte nemlig til

at det ble vedtatt en totalrenovering.
Den prosessen begynte i 2017. Da
pakket de sammen alt, og var ute av
huset i nesten to år. Kommunen
estimerte først en kostnad på 35
millioner, så 45 og det endte på 50. Da
inkludert en park til flere millioner.
– Vi var litt skeptiske både da det
kom en midlertidig fredning og da vi
endelig ble fredet i 2019. For selv om vi
alle var glade for at ikke billigste løsning
ble valgt, visste jo ingen hva det innebar.
Arbeidsdagen nå er faktisk ikke negativt
påvirket, det mener jeg at jeg kan si på
vegne av alle. Heller motsatt! For selv
om alt vi skal skru opp eller male, må
godkjennes – så har vi nå estetiske regler
å følge, sier Vikse.
I hele prosessen har også byantikvar
Trygve Eriksen vært involvert, og virkelig

stått på for å få en helhet. Parken var
tidligere en parkeringsplass. Nå er det
mennesker og dyr som parkerer her.
Store, eksisterende trær er bevart. Den
eksisterende skiferplassen foran hoved
inngangen er utvidet, og det er bygd et
nytt trappeanlegg. En 35 meter lang
benk i betong og tre rammer inn en stor
sentral gressplen.   «Eventyrskogen» er
stedet for de små med en slyngende
tresti, piletunnel, balansebommer,
leseamfi, pergola, sklie og spiseplass.

Parken brukes til formidling

-	 Parken åpnet i mai 2019, mens
biblioteket åpnet høsten samme år.
Parken har tatt formspråket fra bibliote
ket. Det 100m2 store art deco-inspirerte
vannspeilet er ansiktet til parken, og blir
stadig tagget og lagt ut på sosiale medier.
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Alt dette har gjort at parken alltid yrer
av liv, og det fører igjen til at flere blir
oppmerksomme på biblioteket.
Selve parken brukes også i formid
ling. I juni ble det satt ut insektshotell i
samarbeid med kommunen, som
barnehager var med på åpningen av.
– Parken og hotellene skal brukes til å
fortelle om FNs bærekraftsmål til vår
viktigste målgruppe: barn. For vi er
nemlig en miljøvennlig park, både for
dyr og blomster – da vi ikke har sommer
blomster, men stauder og det er jeg stolt
av, sier Siri Vikse, mens Ulla snuser på
stien som tar oss inn til biblioteket.
For dette skal ikke bli en sak om
parken, selv om den er viktig den også.
Det er på innsiden også gjort mye som
ikke bare er fint for øyet. Men la oss ta
det først likevel, for det har noe med
helheten å gjøre og det viser også at det
går an å ha en moderne formidling i et
fredet bygg.

Bedre lydnivå

Så hva har skjedd? Av mindre ting, som
likevel setter tonene, har hovedsalen
akkurat like farger og materiale som på
1960-tallet. Vestveggen har én farge,
østveggen en annen. Stoler og bord som
studenter og hjemmekontoristene bruker
på galleriet over hovedsalen er også tegnet
av arkitekt David Sandved. Det samme
er hyllene, og med lampene som prikken
over i-en knyttes det hele sammen.
– David Sandved var antroposof*, og
skrev også faktisk en bok om farger.
Han gikk virkelig inn i alt han gjorde, så
ingenting i biblioteket er tilfeldig.
Mange steder var det gulv med
linoleumbelegg. Det er nå skiftet ut med
nålefilt slik det var den gang. Ikke bare
utseendet ble forandret.
– Lydnivået ble et helt annet. Selv
om vi ikke har en hysj-politikk, ble det
en stor forandring. Vi har har lagt det
som ruter, slik at det er enkelt å skifte ut
om noe blir ødelagt. Den gjennomgå
ende bokheisen er også bevart, og den er
både et festlig og nyttig innslag. Du
merker godt at dette bygget ble laget for
å være et bibliotek, her er alt tenkt på.
Vi laget ny skranke her, og den fikk
samme stil som bokheisen, forteller Siri
Vikse.

Skranken skapte avstand

Så én ting er at lydnivået er bedre for de
ansatte, fargene og møblene henger sam
men og skaper en behagelig helhet.
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David Sandved er arkitekten bak det fredede biblioteket, og er regnet som hans hovedverk og et
fremragende eksempel på modernistisk arkitektur. Lyst til å se mer? Biblioteksjef Siri Vikse og
hennes pumi Ulla stiller opp! – Ta gjerne kontakt. Vi er alle ekstremt stolte av huset!

Parken utenfor har sørget for at nye
grupper har oppdaget eller gjenoppdaget
biblioteket, og en ny kafé har også
sørget for at de blir lengre enn de
kanskje hadde tenkt. For bibliotekarene
er det likevel en annen endring som har
gjort dem aller gladest.
– Det første som før møtte deg da du
kom inn, var en gigantisk skranke. Den
skapte en distanse mellom oss og
brukerne. Den var altfor høy, og gjorde
noe med hele atmosfæren. Den ble tatt
vekk, da det var lite originalt igjen og
området er nå åpnet opp. Vi har en kafé
til venstre, rett frem er det satt frem stoler
og litt lengre inn i første etasje ser du en
liten, lav skranke. Nå har vi en mye mer
åpen måte å møte folk på, og når du
kommer inn er det lett å orientere seg. Vi
er synlige på en bedre måte, og lette å be
om hjelp, forteller Siri Vikse.
De er også blitt mer åpne på andre
måter. Det er blitt jobbet mye med
plassering av bøkene, hvor avdelingene
skal være og hvordan de skulle få plass
til flere folk for å oppfylle lovendringen
fra 2014 om å være en møteplass.
– Vi har også fått en skikkelig scene
med ordentlig lys og lerret. Så både med
den, ommøbleringen, omorganiseringen
og parken er vi blitt et hus for alle, ikke
bare for ansatte. Parken har gitt nytt liv
til sentrum, som ofte var dødt en del av
uka og døgnet. Så pengene kommunen
har brukt, har de nok fått tilbake flere

ganger sett i et folkehelseperspektiv.
Både i form av økt aktivitet inne og ute
hos oss, og ute i byen.

Liten intern lagerplass

– Jeg mener at vi ikke hadde oppnådd
det samme med nytt, stort kulturbygg
som det har vært snakket om. Vi er jo et
meråpent bibliotek med plass til alle fra
7 til 23, hvem andre hadde fått til det?
Respekt til kommunen som heller gikk
for restaurering enn et slikt storbygg.
Det er mye pluss med en fredning.
Men noen lesere vil kanskje tenke at
det må da være noen utfordringer?
– Under selve oppussingen var det
sikkert noen som syntes det var mer
krevende enn andre. Det blir det jo med
ulike instanser å forholde seg til, ting som
ikke var på plass til rett tid og så videre.
Men slik er det med et komplekst bygg,
der for eksempel den vannbårne varmen
ligger i taket, som trenger spesialmateriale
fra Sveits. Men sikkert til noens frustra
sjon er jeg veldig løsningsorientert, og det
var virkelig verdt det.
De fikk også enda mer orden når de
skulle pakke ned, sortere, flytte tilbake
og re-organisere seg.
– For å få til en moderne scene, måtte
vi flytte en del av samlingene. Det ble et
puslespill som måtte legges helt på nytt,
mange ganger. «Roterommene», den
interne lagerkapasiteten, er nærmere null.
Vi har skaffet oss et eksternt lager med
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5 kjappe …
Leser nå: «A darker shade of magic»
av V. E. Schwab. sammen med min
kollega Audhild Tjugen og vår kompis
Rune Vika på Den lille Bokbutikken
her i Haugesund har vi podcasten
«Den lille podcasten» der vi snakker
om fantasy, Sci-fi og tegneserier. Mye
av det jeg leser om dagen brukes der.
På lista: «Hvor ble det av alt
sammen?» av Berit Reisel, «Det var
en gang en elv» av Diane Setterfield,
«Terapeuten» av Helene Flood og
resten av «Shades of magic»-serien.
Stoler og bord som studenter og hjemmekontoristene bruker på galleriet over hovedsalen er også
tegnet av arkitekt David Sandved. Det samme er hyllene, og med lampene som prikken over i-en
knyttes det hele sammen.

ekstrahyller, for vi har behov for å flytte
på ting. Selv om vi er mer avhengig av
andre instanser i kommunen, har vi
oversikten. Det er egentlig bare en fordel
å være på fornavn med alle på byggtek
nisk og andre støttetjenester, sier Vikse.

Estetikk gir ryddig bibliotek

Av andre små ting som en fredning fører
med seg, er at alt av løsøre, plakater,
stifter og ting som har hengt på vegger,
er strippet.
– Alt fokus er på estetikk, arkitektens
valg skal stå ut. Det gir et ryddig og
behagelig formspråk, og jeg synes ikke
det har vært et tap for biblioteket.
Marianne Hirzel var biblioteksjef
under selve oppussingen, og det var hun
som hadde detaljkontakten med
prosjektledelsen under hele perioden.
– Jeg har vært veldig «hands on»
fordi det har vært så spennende å følge
med, men alle beslutninger vi hadde
innvirkning på ble tatt av Marianne
Hirzel, understreker Vikse.
Siri Vikse skrev, spurte og tok bilder
av tak, gulv og alt som ble fikset på og
ble på fornavn med alle håndverkerne
– der mange for øvrig nå kommer
innom med barna sine og er stolte av
biblioteket. Hun kunne godt tenke seg
at all dokumentasjonen ble gjort noe
mer med.
– Det hadde vært fint å synliggjøre
David Sandved og hans arbeid enda mer
her på huset. Både jobben med bibliote

ket, men også andre bygg han har stått
bak samt bøkene han har skrevet. Det er
jo også skrevet en masteroppgave om
ham.

Boka jeg aldri blir ferdig med:
«Neverwhere» av Neil Gaiman
Drømmebokbad: Patrick Rothfuss.
Det hadde blitt en endeløs masing om
hvorfor han ikke bare kan se og skrive
ferdig The Kingkiller Chronicle.
Mitt favorittbibliotek utenfor
Norge: Bodleian bibliotek i Oxford,
magisk atmosfære i et vakkert bygg!

Måles i annet enn kroner og øre

For nå lever hans visjon videre, i ny
drakt. Alt takket være en telefon som
Torill Borge Horneland tok, og som ble
videreført av Marianne Hirzel som ledet
dem gjennom hele prosjektet.
– Uten Horneland, hadde vi aldri
fått en oppussing eller revitalisering av
selve biblioteket og egentlig hele
Haugesund sentrum. Og uten Hirzels
oppmerksomhet på detaljene hadde det
ikke blitt så bra som det er blitt, sier
Vikse.
Hun er nå glad for at biblioteket er
blitt en enda mer attraktiv møteplass,
også for lag, foreninger, lesesirkler og
språkkurs.
– Nå er vi virkelig blitt en del av inn
byggernes bevissthet. Og viktigst av alt:
Et bibliotek er en helhetlig ideologi,
ikke en bedrift: vår verdi måles i annet
enn kroner og øre.

Haugesund folkebibliotek
Et fremragende eksempel på
modernistisk arkitektur. Tegnet av
David Sandved (1912– 2001), og
regnet som et av hans hovedverk. Han
også ansvarlig for design av eksteriør,
interiør og inventar. Er godt bevart, og
har mange originale detaljer.
Bibliotek i Norge som er fredet:
• Haugesund folkebibliotek
• Fredrikstad bibliotek
• Bergen offentlige bibliotek
• Nasjonalbiblioteket i Oslo
• Universitetsbiblioteket i Bergen
• Universitetsbiblioteket i Oslo
Kilde: Riksantikvaren
* Antroposofiens verdensbilde forutsetter at
mennesket og verden eksisterer på ulike plan, sju i
alt, hvorav den fysiske virkelighet bare er (deler
av) det laveste nivå. Den åndelige virkelighet er
det primære; de høyere, overfysiske nivåene, er
altså styrende for den fysiske virkelighet.
Antroposofien inneholder elementer fra klassiske
humanistiske og esoteriske tradisjoner som
platonisme og gnostisisme. (Wikipedia)

PS: Hva skjedde så med lyspærene til
Louvre-lampene? Innmaten ble byttet,
slik at det nå brukes moderne lyspærer
som er enklere å bytte.
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Ny nasjonal strategi

– Digital hele livet
I en nylig gjennomført
undersøkelse som Kompetanse
Norge har gjennomført på
oppdrag fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet,
sier 41 prosent av befolkningen
sier de har opplevd et større
behov for digitale ferdigheter
under koronapandemien. Nå vil
Kommunal- og moderniserings
departementet følge opp denne
undersøkelsen ved å sette
i gang et arbeidet med en
ny strategi for økt digital
deltakelse og kompetanse
i befolkningen – «Digital
hele livet».

SVEIN ARNE TINNESAND
Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket
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D

et siste tiåret har Nasjonalbiblio
teket (NB) – som ledd i den
løpende bibliotekutviklingen
– gjort en innsats for å styrke folkebibli
otekenes bidrag til digital inkludering.
Innsatsen toppet seg i perioden 20152018 da vi deltok i programmene
Digidel og Digihjelpen i regi av Kom
munal- og moderniseringsdepartemen
tet (KMD). De siste par årene har
innsatsen stort sett begrenset seg til
prosjektstøtte. Når KMD nå setter
igang arbeidet med en ny strategi flere
organisasjoner og institusjoner invitert
til å komme med innspill bl.a. Dram
mensbiblioteket, Indre Østfold service
torg (avd. Askim), Trondheim bibliotek,
Nasjonalbiblioteket og KS.

Nasjonal bibliotekstrategi
og bibliotekenes rolle

I Nasjonal bibliotekstrategi slås det fast
at strategien skal ses i sammenheng med
regjeringens digitale strategier: Bibliotekstrategien bør også sees i sammenheng med
regjeringens strategi for digitalisering av
offentlig sektor, der bibliotekenes bidrag
for å løfte den digitale kompetansen i
befolkningen er fremhevet. Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekforening deltok i
Digidel 2017 – nasjonalt program for økt
digital deltakelse og kompetanse i befolk-

ningen. Programmet fremhevet folkebibliotekenes rolle og innsats for å gi innbyggere
med lav digital kompetanse veiledning og
opplæring innen grunnleggende digitale
ferdigheter. Nasjonalbiblioteket vil fortsatt
være en sentral aktør som et kompetanseog ressurssenter, i samarbeid med fylkesbibliotekene, for å nå disse målene. (s.8)
Folkebibliotekene har en viktig rolle
som kunnskapsarena, der det formidles
kunnskap om digitale verktøy. Kommu
nal- og moderniseringsdepartementet har
i flere omganger gitt støtte til denne typen
arbeid ute i kommunene. I forbindelse
med den siste runden med tildelinger i
desember 2020 fortalte utredningsleder
Stian Lindbøl i KMD til Bibliotekutvik
ling.no at folkebibliotekene er hovedan
svarlige eller samarbeidspartnere i 11 av de
19 søknadene som fikk støtte.
Bibliotekene er også en formidlings
arena der bibliotekenes digitale innhold
formidles. I løpet av det siste året har
bibliotekene gjort en stor innsats for å
styrke den digitale formidlingen.
I forbindelse med en undersøkelse som
bibliotekstudent Vilde Frøise Hofseth
gjennomførte i sin praksisperiode på
Nasjonalbiblioteket, sier hun til
Bibliotekutvikling.no:
Det fantes mye digitalt materiale og
digitale tjenester tilgjengelig også før

– DIGITAL HELE LIVET I BIBLIOTEK
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

pandemien, slik som e-bøker, e-lydbøker og
Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Det var
også mange bibliotek som allerede
strømmet arrangement, så slik sett er ikke
denne overgangen et brudd med slik
bibliotekene har drevet tidligere. Men
man har på en måte blitt tvunget til å
sette inn et ekstra støt når det gjelder det
digitale bibliotektilbudet.

Hva kan bibliotekene bidra med?
Regjeringen sier i mandatet for arbeidet
med strategien Digital hele livet, at
digitale ferdigheter er en forutsetning for
å kunne delta i samfunnet og i arbeidsli
vet. Behovet for oppdatering av de
digitale kunnskapene vil ikke avta, da
den teknologiske utviklingen løper foran
oss hele tiden. Skal alle gis muligheten til
digital deltakelse i samfunnet, bør det
finnes arenaer for digital kompetansehe
ving som tilbys alle innbyggere uavhengig
av alder, fysisk og kognitiv funksjons
evne, bakgrunn, bosted og økonomi.
Folkebiblioteket har alltid fungert
som en uformell læringsarena, og det er
nettopp som uformelle læringsarenaer
folkebibliotekene er viktige innenfor en
nasjonal satsing for digital deltakelse og
kompetanse. Bibliotekene skal ifølge
formålsparagrafen i bibliotekloven
fremme opplysning og utdanning

gjennom aktiv formidling. Når informa
sjons- og kunnskapskildene endres fra
papirformat til det digitale, hører det til
folkebibliotekenes samfunnsoppdrag å
lede vei også til e digitale kildene og
bidra til at innbyggerne kan bruke dem.
Folkebibliotekene har også potensial
til å nå alle fordi de finnes i alle kom
muner, er åpne for alle og er gratis. De
brukes allerede av det som regnes som
den kommende strategiens målgrupper i
andre sammenhenger.
Nasjonalbiblioteket bidrar gjennom
satsingen i nasjonal bibliotekstrategi med
midler til aktiv formidling. Dette skal
også brukes til å formidle bibliotekenes
digitale tjenester. Gjennom utviklings
midlene vil Nasjonalbiblioteket støtte
utviklings- og samarbeidsprosjekter i
bibliotekene. Dette vil kunne bidra til at
bibliotekene utvikler og tar i bruk nye
tjenester- og samarbeidsformer.
Nasjonalbiblioteket vil i forbindelse
med en nasjonal strategi for økt digital
deltakelse og kompetanse kunne bidra
med samarbeid om og koordinering av
tiltak i bibliotekene. Gjennom nettste
det bibliotekutvikling.no kan vi tilby
ressurser for å styrke bibliotekenes
kompetanse. Et eksempel på dette er
nettkurset 23 offentlige ting.
For folkebibliotekene vil den nye

strategien, Digital hele livet, kunne bidra
til at bibliotekenes rolle som inklude
rende kunnskapsarena vil bli enda
tydeligere.

Kilder

Kompetanse Norge: Større behov for digitale
ferdigheter under korona https://www.
kompetansenorge.no/nyheter/okt-behov-fordigital-kompetanse-under-korona/
Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
Alle skal inkluderast i det digitale samfunnet.
Pressemelding 17.03.2021 https://www.
regjeringen.no/no/aktuelt/alle-skal-inkluderast-idet-digitale-samfunnet/id2839001/
Nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023 – Rom
for demokrati og dannelse
https://bibliotekutvikling.no/nasjonalbibliotekutvikling/nasjonal-bibliotekstrategi2020-2023-rom-for-demokrati-og-dannelse/
Tordis Holm Kverndokk: Folkebibliotekene er
aktive i arbeidet med å øke digital kompetanse
hos utsatte grupper https://bibliotekutvikling.
no/2020/12/15/folkebibliotekene-er-aktive-iarbeidet-med-a-oke-digital-kompetanse-hosutsatte-grupper/
Jannicke Wold Rød: Undersøkelse om
bibliotekenes digitale omstilling under
koronapandemien https://bibliotekutvikling.
no/2021/04/13/undersokelse-om-bibliotekenesdigitale-omstilling-under-koronapandemien/
E-læringskurset: 23 offentlige ting
https://bibliotekutvikling.no/kurs/kurs/23offentlige-ting/
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Skulebiblioteket
– der alt startar
1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil
vi særleg rett merksemda vår mot skulebiblioteka.
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Vidar Lund

s. 1
s. 2–3

Ansvarlig for bilaget:
Vidar Lund

og alle bibliotekvener og -brukarar til å vera med og feire
biblioteka som følgjer oss frå vi startar i 1. klasse og heilt
til vi går ut av universitetet. Mange stader går skulebiblioteka for lut og kaldt vatn, mens somme stader er det
heldigvis både skule- og kommuneleiing som skjønar kor
nyttig og bra skulebiblioteket er. Det er desse døma vi vil
løfte fram, og syne kor viktige skulebiblioteka er for både
å oppnå læringsmåla og for å gje ungane danning.
Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til
nesten alle bibliotek i Noreg i 2020 utan å nemne covid-19 og alt det der. I skrivande stund verkar det som at
samfunnet leitar etter eit balansepunkt. Korleis kan vi
utsetje oss for så lite smitte som mogleg, samstundes som
samfunnet ikkje stoppar heilt opp igjen? Då bibliotek-Noreg stengde ned, heilt utan sentrale påbod, snudde både
Nasjonalbiblioteket og folke- og fagbiblioteka seg kjapt
rundt. Korleis kan vi gje eit bibliotektilbod sjølv om dei
fysiske dørene er stengde?
Vi har sett mange kreative løysingar på alle nivå, noko
alle i bibliotek-Noreg kan vera stolte av. Vi har hatt bestill-og-hent-bibliotek/takeaway-bibliotek og enorm auke
i ressursane til e-bøker og e-lydbøker, Nasjonalbiblioteket
forhandla fram mellombelse avtalar med forfattarar og
forleggjarar for visning på nb.no og mange bibliotek har
satsa både på rettleiing og anna formidling og arrangement på nett.
Alt dette skal vi bruke Nasjonal bibliotekdag for å
feire at vi har fått til. Men: vi skal òg bruke han til å hugse
at det er ikkje pause frå politikken. No er det grunn til
å frykte for at statusen til skulebiblioteka blir svekka i
den nye opplæringslova. Marker bibliotekdagen over alt
den 1. september, og bidra til å setje bibliotekpolitikk på
dagsorden.

Du finner oss her:
Twitter:
@forbibliotek
lnstagram:
@norskbibforening

Grafisk design:
Freiland Oslo
oslo@roommeetsfreiland.com

Facebook:

Generelle henvendelser til
Norsk Bibliotekforening:
nbf@norskbibliotekforening.no

www.norskbibliotekforening.no

@norskbibliotekforening
Nettsider:

Nasjonal bibliotekdag 2020
For femte år på rad skal Nasjonal
bibliotekdag feires 1. september.
Hensikten er å skape oppmerksomhet
rundt bibliotek, og Norsk
Bibliotekforening er initiativtaker. I år
er fokus rettet mot skolebibliotekene.
www.norskbibliotekforening.no
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www.bokogbibliotek.no. Tekster og bilder sendes som vedlegg
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Er biblioteket virkelig for alle?

På leit etter nynorske pilotbibliotek

s. 8

Kva vil det seie å vera ein uavhengig møteplass og debattarena? 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 programmering. Et folkebibliotek skal være et sted for alle
kommunens innbyggere, uavhengig av politisk ståsted,
religion og sosial bakgrunn.»

Bok og Bibliotek tar gjerne i mot tekster til bladet og
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Innhold

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

BOK OG BIBLIOTEK

løfta ut av ei Facebook-gruppe og over i det opne

Utsending
12.02
26.03
11.06
17.09
19.11

Forsidebilde: Harald Vingelsgaard

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 innkjøpsbudsjettet 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»

BOK OG BIBLIOTEK BOK OG BIBLIOTEK
at ein diskusjon om Harry Potter-arrangement vart

– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
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Det er meir enn
Potter i potten
Folkebiblioteka fekk mykje omtale på nyåret. Etter
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For å vera veldig tydeleg: dersom ein forfattar sine politiske 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.

Foto: Norsk Bibliotekforening
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somme spurde seg om korleis ein diskusjon som
hovudsakleg gjekk på korleis ein skulle ha Harry Potter-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.

Bokbad Les mer på www.axiell.no
Potter i potten
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Nr. 1–2021

– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK

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

Les mer på www.axiell.no
POSTADRESSE
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 41 33 77 86
www.bokogbibliotek.no

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Bok og Bibliotek er et– UTVIKLET
redaksjonelt
FOR ET MODERNE BIBLIOTEK
uavhengig tidsskrift og redigeres
i samsvar med Redaktørplakaten og
Vær Varsom-plakaten. Debattinnlegg
og innkjøpte artikler uttrykker ikke
nødvendigvis Bok og Biblioteks mening.
Antall utgivelser: 5 per år.
I REDAKSJONEN
Odd Letnes, ansvarlig redaktør
odd.letnes@bokogbibliotek.no
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QURIA

®

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