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Å trø inn i biblioteket gjev alltid ei 
heimleg kjensle. Uansett kor ein kjem. 
Om det er barndomsbiblioteket i form 
av ein båt, ein buss eller skulebibliotek 
i ein omgjort gammal gymsal, eller det 
er eit staseleg signalbygg i framande 
byar. Gjenkjenning av bokryggar som 
ynskjer velkomen, av dempa prat og 
sider som vert bladd om, av lukta av 
papir og treverk og folk. Nye idear frå 
talarstolar, papirsider eller databasar. 
Det har alltid vore ei trygg hamn, frå 
hektisk skulekvardag, ukjende 
storbyar, for heimlause, internett-
lause, bokhyllelause, kontorlause. 
Biblioteket er kanskje den aller siste 
fullstendig opne offentlege staden. 
Det er det tallause grunnar til å hegne 
om, rope om og snakke om. 

For dette er ei kjensle for oss privile-
gerte. Bøkene og ideane er noko av det 
fyrste totalitære makthavarar går 

etter, men eldsjeler risikerer livet for å 
beskytte retten til å lese og lære, som 
i Afghanistan under Taliban. Dei 
skjønar kor viktig biblioteka er for eit 
opplyst folk, og kva trugsel det er mot 
det totalitære. 

I ein annan skala, men likevel meiner 
bibliotekforeiningsleiar Vidar Lund at 
folkebiblioteka i Noreg er truga. Det er 
kanskje baksida med det privilegerte 
Noreg, me gløymer kor viktig noko 
som biblioteket er, og tek det så 
grundig for gitt at det vert nedpriori-
tert. Når dei blir det, er det dei mest 
sårbare som tapar på det, anten det er 
i bygde-Noreg eller i Afghanistan. Eit 
sunt bibliotek er kanskje det fremste 
teiknet på eit sunt demokrati, det er 
ikkje noko ein kan ta for gitt. 

Maria Pile Svåsand
maria@bokogbibliotek.no
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Verdas beste folkebibliotek

Deichman Bjørvika er tildelt den 
internasjonale 
bibliotekorganisasjonen IFLA sin 
pris for årets folkebibliotek 2021.

– Dette er enormt. Denne 
prisen er det endelege beviset på 
at Oslo har gitt borgarane sine eit 
hovudbibliotek i verdsklasse, seier 
biblioteksjef ved Deichman, Knut 

Skansen i ei pressemelding.
Det nye hovudbiblioteket i 

hovudstaden konkurrerte med fire 
andre nybygde bibliotek i 
Australia, Belgia, Kina og 
Nederland.

Det som starta med 6069 
testamenterte bøker frå 
forretningsmannen Carl Deichman 
i 1785, er no altså verdas beste 
folkebibliotek. I grunngjevinga frå 
juryen, skriv dei mellom anna at 
prisen skal heidre gode 
rollemodellar, noko Deichman «er 
eit skinande eksempel på». Dei 
trekk vidare fram eit bærekraftig 
bygg, teknologiske løysingar og å 
vere eit «paradis for bøker og 
lesing».  ■

Vil ha felles publiseringsplattform
Universiteta og høgskulane bør få 
ei felles publiseringsplattform for 
eigne publikasjonar, meiner ei 
arbeidsgruppe sett ned av 
Universitets- og høgskolerådet 
(UHR). I dag har åtte 
utdanningsinstitusjonar eigne 
lågsterskel publiseringstenester 

dei finansierer sjølv, og driv 
gjennom biblioteka sine. 
Arbeidsgruppa har i ein rapport 
føreslått ei felles plattform for 
fagfellevurdert publisering, 
basert på eksisterande 
infrastruktur, og finansiert av 
institusjonane.    ■

Sluttar  
med plast

Biblioteka i Helsinki og omegn 
sluttar med plastomslag på 
bibliotekbøkene sine. I staden 
skal alt nytt materiale bli 
beskytta av ein lokalprodusert 
plantebasert bioplastikk, utan 
fossile råvarer. Biblioteka i 
området kjøper inn om lag 
120 000 bøker i løpet av eit år, 
og på denne måten vil 
biblioteka fortsette å beskytte 
bøkene sine, men med eit 
mindre miljøavtrykk, skriv dei 
på heimesida si.  ■

Vår erfaring | Din trygghet

Vi tilbyr kvalitetsprodukter og personlig service.
Ring 33802185 eller send e-post til: post@beyerhandel.no

På tide med litt vedlikehold? Vi har renseprodukter til dine skrivere.

Behov for fjernhjelp? Ta kontakt for pris.

Velg en skriver fra Datamax-O’Neil og programvaren Bartender for perfekte etikettutskrifter.
Bruk plastetikett med strekkode sammen med RFID-brikker for økt sikkerhet. Har du behov for
strekkodeskanner som leser like bra fra nettbrett og mobil som fra bøker, har vi håndholdte, for stativ eller 
nedfelt i skranke. Skal du lese RFID og strekkode på en enkel måte, sjekk våre nettsider for mer info.

Følg med på våre nettsider www.beyerhandel.no

NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER

BOK OG BIBLIOTEK 4–2021  I  5



– Biblioteka bør vere ein 
del av beredskapsarbeidet, 
seier førsteamanuensis på 
Oslomet, Sunniva Evjen 
etter å ha skrive rapport 
om biblioteka i pandemien.

MARIA PILE SVÅSAND 
Tekst

I artikkelen «Samfunnsoppdrag 
under press. Erfaringer og 
vurderinger i norske bibliotek 

under Covid-19» har ei gruppe 
forskarar ved OsloMet gått 
gjennom resultata av fleire spørje-
undersøkingar blant bibliotektil-
sette under pandemien. I artikkelen 
gjev forfattarane eit overordna 
bilete av forskinga så langt. Og 
nokre funn er tydelege.

– Det som var tydeleg var at 
mange sakna at nokon tok ansvar 
for biblioteksektoren i ein situasjon 
der dei blei litt usynlege i til dømes 
i den enkelte kommunen. I ei krise 
blir alle korta kasta opp, og det blir 
stor usikkerheit. Det er eit inntrykk 
at mange sakna eit betre bilete av 
kva eit bilbiotek er i ei krise, seier 
medforfattar og førsteamanuensis 
ved institutt for arkiv-,bibliotek- og 
informasjonsfag på OsloMet, 
Sunniva Evjen.

– Må forankrast frå toppen
Ho seier det blir ei utfordring til 
fylkes- og nasjonalbiblioteka, sjølv 
om dei ikkje har eit klart mandat 
til det.

– Men det trengs ein slags 
paraply, eller eit samla forum. Det 
behovet blei veldig synleg, seier 
Evjen.

Professor Ragnar Audunson har 
stilt spørsmålet om biblioteka 
forsømte samfunnsoppdraget sitt i 

Bok og bibliotek tidlegare, og 
peiker på at samfunnsoppdraget til 
biblioteka i større grad ville vore 
teke i vare om dei heldt ope også i 
starten av pandemien. Evjen 
meiner det hadde vore lettare for 
biblioteka å ta ei slik rolle dersom 
den var betre forankra hos myndig-
heitene.

– Eg tenker fyrst og fremst at 
me har lært mykje om, og fått 
medvit rundt nokre svakheiter og 

Krisebiblioteka

Førsteamanuensis Sunniva Evjen ved OsloMet . Foto: OsloMet .

BIBLIOTEK  I  KRISEBIBLIOTEKA
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manglar, som at biblioteka bør vere 
del av kriseberedskapen, at posisjo-
nen må synliggjerast både lokalt og 
i biblioteksektoren. 

Ni prosent av respondentane 
med leiaransvar i folkebiblioteka, 
svara at dei hadde blitt inkludert i 
kriseleiinga i kommunane. I fag- og 
forskingssektoren er talet 28. 

– Det er jo litt rart at bibliote-
ket, som har både lokale og eit 
informasjonsansvar, ikkje er tekne 
med, seier Evjen.

Ho meiner det er lita forståing 
for kva beredskapsressurs biblioteka 
kan ha.

Fokuserte på kjerneoppdraget
Stort sett stengde biblioteka dørene 
den 12. mars i fjor, sjølv om det 
har blitt gjort klart seinare at det 
ikkje var noko dei måtte. Då den 
andre smittebølga kom på hausten, 

vart dei løfta fram som viktige 
arenaer for born og unge, og heldt i 
større grad ope.  

– Ein såg kanskje meir kor 
viktig biblioteket er som fysisk 
arena. Studentane reagerte også 
sterkt på at biblioteka stengde, og 
desse tinga var nok med på å 
synleggjere biblioteka si rolle i 
samfunnet, seier Evjen.

Det dei fleste biblioteka 
fokuserte på under den fyrste 
runden med nedstenging, var 
kjerneoppdraget. Dei fekk på plass 
take away-variantar for bøker, i 
tillegg til å ha digitale arrangement 
og at digitalt utlån fekk ein sterkt 
oppsving. Samstundes viser 
forsking frå Danmark at bruken av 
dei digitale tilboda er langt høgare 
blant folk i høge sosioøkonomiske 
skikt. Mellom anna Audunson har 
peika på at dette står i kontrast 

med samfunnsoppdraget om å 
utjamne ulikskap. Medan Evjen 
meiner samfunnet generelt må 
legge betre til rette for at biblioteka 
kan ha ei slik rolle i ei krise, er ho 
også einig i at biblioteka i større 
grad må ta ansvar for ei slik rolle 
sjølv.

– Eg hadde nyleg ei førelesing 
for nye bibliotekarstudentar, og tok 
opp korleis dei skal gjere samfunnet 
betre og vere endringsagentar. Då 
må ein ut og ta litt plass, det er 
klart det legg eit ansvar på bibliote-
karane, seier Evjen.

Når det kjem nye kriser, håpar 
ho pandemien har lært oss noko. 

– Krisa har gjort tydeleg kor 
viktige biblioteka er. Potensialet 
som ligg i det, må me ikkje gløyme 
når ting blir meir normalt. For det 
kjem ei ny krise, då kan me vere 
betre førebudd, seier Evjen.

På biblioteket i Bodø hadde dei take away-bibliotek under nedstenginga i fjor . Fra venst re: Chris to Stang ness, mu si ker, Elin Fos tvedt,  bib lio te kar, 
Sis sel Hug hes, bib lio te kar og le der sam lings ut vik ling, Trud Berg, le der, samt Sti an Hansen, ku ra tor . Foto: Ei rik Bjarg hov, pro du sent

KRISEBIBLIOTEKA  I  BIBLIOTEK
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Vidar Lund vil at biblioteklova  
vert teken like mykje på alvor  
som andre lover.

MARIA PILE SVÅSAND 
Tekst

HEDVIG IDÅS 
Foto

Lokalbibliotekaren

BIBLIOTEK  I  LOKALBIBLIOTEKAREN
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Bondeheimen, som framleis er eigd 
av Bondeungdomslaget. Det er 
dette med landsbyar.

– Det må vere aktivitet i 
landsbyen for at den skal fungere. 
Folk må verte engasjert for at det 
skal skje noko. Før måtte ein 
organisere ting sjølve, som vass-
verka til dømes. No har kommu-
nane overtatt det meste, men på 
kulturfeltet er ikkje det nok, og me 
er avhengige av det frie kulturlivet. 

For ingen døyr av kutt i 
kulturbudsjetta, og det gjer det til 
tider for lett for politikarane å kutte 
i til dømes bibliotekbudsjetta. 

– Eg var nyss i kontakt med 
Giske kommune, då dei ikkje har 
lyst ut biblioteksjefstillinga etter at 
den vart ledig. Dei driv eigentleg 
ulovleg ifølge lova om folkebiblio-
tek, men det vert ikkje følgt opp. 
Dei er på ROBEK-lista, men skal 
jo prioritere lovpålagde tenester. 
Det er dessverre ikkje eit unikt 
tilfelle.

Bibliotekrett under angrep
– Mykje av jobben min dreier seg 
om retten til å ha eit folkebibliotek 
i kommunen, for den er under 
angrep. Det er kanskje litt valdsamt 
sagt, men det forvitrar i mange 
kommunar. Ein seier at kommune-
økonomien er betre enn nokon-
sinne, men det opplever ikkje 
biblioteka. 

Han viser tilbake til sin fyrste 
jobb som biblioteksjef for nesten 
tjue år sidan, då var det 7,5 årsverk 
i biblioteket i Sør-Varanger, no er 
det 4,5.

Det er på overtid med eit 
intervju. Den ikkje lenger så 
nyvalde leiaren i Norsk 

bibliotekforeining Vidar Lund har 
allereie sitte i vervet i eit år. 

Det var eit verv det kjentes 
naturleg å gå inn i, etter at storpar-
ten av livet har blitt brukt på 
organisasjonsarbeid og engasjement 
i fleire av dei «sikkert tusen» 
organisasjonane han er medlem i.

– Når ein blir aktiv innan eitt 
felt, blir det fort sånn at ein treffer 
folk og vert introdusert for nye 
idear, det utvidar perspektivet, seier 
han.

Det trengst ein landsby
Han har tidlegare vore nestleiar og 
sitte i styret i bibliotekforeininga, 
og vore engasjert der i 15 år. Men 
det starta med målungdomen, som 
han vart medlem av då han bytte til 
nynorsk etter ungdomsskulen. Og 
så kom Bondeungdomslaget, 
Senterpartiet, historielaget, 
bibliotekforeininga.

– Felles for organisasjonane eg 
engasjerer meg i er det lokale og 
nære. Kor viktig lokalsamfunnet er 
for enkeltmennesket. Det ligg 
mykje i det afrikanske ordtaket om 
at det tek ein heil landsby for å 
oppdra eit barn, då treng ein ein 
god landsby.

Hans eigen landsby i oppvek-
sten var Skogn i Trøndelag, så har 
det vore Grünerløkka i Oslo, 
Kirkenes og Levanger. No er huset i 
Levanger leigd ut og bytta med ei 
leilegheit i Oslo sentrum. Ein av 
stadane han kjenner seg mest 
heime er på Kaffistova på Hotell 

Vidar Lund kjenner seg 
heime blant lyskuplane på 
Kaffistova på Bondeheimen. 
Hotellet er framleis eigd av 
Bondeungdomslaget.

BIBLIOTEK  I  LOKALBIBLIOTEKAREN
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– Katastrofeområde
Han går vidare til å snakke om 
skulebiblioteka, for også der 
ynskjer han seg sterkare engasje-
ment frå dei med makt. 

–  Det fins ikkje nokon skule 
som har fått avvik for å ha eit 
dårleg skulebibliotek. Eg trur aldri 
statsforvaltaren har hatt tilsyn med 
det, til tross for at det burde vore 
enkelt å gjere. 

Medan han trekker fram fleire 
gode eksempel, til dømes Vestli 
skole, som har satsa stort på 

– Det kan kanskje kjennast litt 
motlaust å sjå på skinande storsat-
singar, men det er viktig å gjere 
noko med det ein har. Eit lite 
bibliotek kan også lære av suksess-
historier frå til dømes Deichman. 
Om dei ikkje har råd til ein 
folkeverkstad, kan dei kanskje 
skaffe ei symaskin.   

Som bibliotekforeiningsleiar må 
han ofte fri til kommunane for å 
kjempe for folkebibliotek som 
opplever at budsjetta deira blir 
barberte. 

– Det blir jo ein del brannsluk-
king ovanfor kommunar som ikkje 
prioriterer stillingar, og andre 
konkrete saker. Me prøver å få til 
meir samarbeid med KS, dei har 
glidd litt under radaren og har 
ikkje eit påtakeleg bibliotekengasje-
ment, seier Lund. 

Medan Nasjonalbiblioteket har 
fått større ansvar på folkebibliotek-
feltet, meiner han KS har spelt ei 
mindre rolle etter at Biblioteksen-
tralen i større grad vart ein for-
handlar-aktør blant fleire. 

– Tidlegare var Biblioteksentra-
len eit klårare organ for bibliotek-
utvikling, og KS og kommunane 
sitt organ for det. No når bokinn-
kjøp går på anbod, er dei ikkje KS 
sin forlenga arm som før. 

Difor ynskjer han at organisa-
sjonen tok ei større rolle i bibliot-
ekspørsmål. 

– Det hadde vore fornuftig om 
dei tok meir plass og frikopla seg 
frå tanken om at Biblioteksentralen 
ordna det for dei. Dei bør gå 
sterkare inn for biblioteka.

Ei rolle Lund meiner KS kunne 
hatt, var i arbeidet med Bibliotek-
sjefplakaten, som bibliotekforei-
ninga og fagforeiningane på feltet 
laga for nokre år sidan. 

– Då ville plakaten vore meir 
forpliktande for kommunane. No 
er det litt meir fromme ynske. 

– Det same skjer mange plassar. 
Folk går av med pensjon og blir 
ikkje erstatta. Det er ei dreiing over 
på helse og oppvekst. Det blir fleire 
eldre, og sjølv om det ikkje blir 
fleire born, er standarden på 
tilboda deira blitt høgare og 
dermed dyrare. 

Norsk bibliotekforening har bede 
om ein bibliotekmilliard sidan 2013, 
bøna er der enda. Lund meiner det 
må meir enn prosjektmiddel til for å 
sikre gode folkebibliotek.

– Me treng middel som til 
dømes sikrar heile biblioteksjef-stil-
lingar overalt, og innkjøpsbudsjett. 
Ser ein på korleis det vart gjort med 
til dømes kulturskulane, så fekk 
kommunane beskjed om at det 
skulle dei ha. Det følgde med nokre 
middel, men så måtte dei fikse det 
sjølv. Mange rynka kanskje litt på 
nasa av det då, men det blei gode 
kulturskular av det.

Han påpeikar at det er gjort ein 
innsats for biblioteka også, men at 
innsatsprogramma fungerer meir 
som prosjektløyvingar. Det blir ein 
slags matteuseffekt, meiner han 
– den som har, skal få.

– Det blir dei som allereie har 
mykje på gang og biblioteksjefar 
med ambisjonar og ressursar som 
vert løna. Eg har vondt av biblio-
teksjefar som sit i små stillingar og 
prøver å få i stand ting, men likevel 
får budsjettet sitt barbert.

Vil ha meir engasjert KS
Medan det er mykje fokus på store, 
nye bibliotek i større byar rundt i 
landet, er det mange kommunar 
der biblioteket må klare seg med 
magre kår. Sjølv om Lund er 
opptatt av at det er ei veldig positiv 
utvikling med store nysatsingar, 
trur han også det kan gje litt av den 
same matteuseffekten ute i dei 
kommunane med dei minste 
bibliotekbudsjetta. 

Gode bibliotek til alle er  
målet for Vidar Lund. Ikkje 
berre dei som bur i gåavstand  
til Deichman i Oslo.

BIBLIOTEK  I  LOKALBIBLIOTEKAREN

12  I  BOK OG BIBLIOTEK 4–2021



skulebiblioteket i nytt skulebygg, er 
det ikkje slik alle stader. 

–  Det er nokre katastrofeom-
råde. Opplæringslova seier at alle 
skular skal ha eit skulebibliotek. 
Dei kan samarbeide med folkebi-
blioteket, men det skal vere 
tilgjengeleg i skuletida. Då held det 
ikkje å seie at folkebiblioteket ligg 
ein kilometer unna. 

Med ei slik forskrift meiner han 
det burde vere ei smal sak å til 
dømes gjere tilsyn med om 
biblioteket er nært nok skulane.

Myndiggjeringsarena
Lund blei bibliotekar fordi han 
meiner biblioteket er ein institu-
sjon som myndiggjer folk.

– Det største engasjementet 
mitt som bibliotekar ligg i å gje 
folk kunnskap, det er den viktigaste 
motivasjonen. Ikkje berre den 
kunnskapen ein får på skulen, men 
som ein tileignar seg gjennom 
nysgjerrigheita si. 

Difor er han oppteken av at 
biblioteka må vere ein uavhengig 
aktør i lokalsamfunnet. 

– Norsk bibliotekforening 
kjempa gjennom at det skulle stå 
«uavhengig debattarena» då ny 
folkebiblioteklov kom. Det sto fyrst 
berre arena, og nokon ville ha inn 
nøytral, men nøytral er noko anna. 
Å vere nøytral betyr å ikkje bry seg, 
og å alltid måtte ta med begge sider 
av ei sak. Uavhengig er noko 
sterkare.

Særskilt gjeld dette overfor 
styresmaktene, meiner han. 

– Som biblioteksjef skal ein 
ikkje vere forkjempar for kva 
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kommunestyret bestemmer. Ein 
har eit redaktøransvar, og skal gje 
rom for kritiske blikk på kommu-
nen også. 

Det kan verte vanskeleg om ein 
er biblioteksjef i ein liten kom-
mune, har ei lita stilling og held til 
i eit lite lokalsamfunn, poengterer 
Lund. Men kor gode biblioteksje-
fane rundtom er på det feltet, er 
vanskeleg å seie.

– Biblioteka er veldig flinke på 
å vere uavhengige når dei presente-
rer kjeldemateriale og å ha ei 
uavhengig mediesamling. Men me 
har ikkje så mykje tal som måler 
uavhengigheit. Me har tal på utlån 
og arrangement, men ikkje så 
mykje på tema og kva ein held på 
med. 

Lund brukte ni år på bibliote-
karutdanninga, organisasjonsarbeid 
utanom studia gjorde at det siste 
studieåret stadig blei utsett. Då 
diplomet var i hamn, drog han til 
Sør-Varanger og blei biblioteksjef. 

– Eg har berre jobba som 
biblioteksjef, sidan eg hadde 

leiarerfaring frå organisasjonslivet 
då eg var ferdigutdanna, søkte eg 
på dei jobbane. Eg har aldri vore 
redd leiaransvar, og eg meiner vel 
eigentleg at om ein har teke 
bibliotekutdanninga, så bør ein ha 
litt ambisjonar på vegne av faget. 

Å halde retten folk har til eit 
bibliotek i hevd, pregar mykje av 
jobben som bibliotekforeinings-
leiar. 

– Folkebibliotek skal det vere til 
alle. Og dei skal vere meir enn 
nokre hyller med bøker. 

– Kva forhold har du hatt til biblioteket sjølv?
– Eg las ut biblioteket på Skogn tidleg, så drog eg til Levanger og gjorde 
det same. På ungdomsskulen førte eg logg over kva eg leste, og førte 
opp 500 bøker på eit skuleår. Men om ei bok er keisam etter 50 sider, 
legg eg den vekk. 

– Kva les du no?
– Eg les Peter Hamilton si  bok «Salvation Star», og så høyrer eg på «Uglen» 
av Samuel Bjørk på lydbok. 

– Kva er ditt sterkaste bibliotekminne?
– Då eg som ungdom, eg var ein nerd sjølvsagt, sat på biblioteket i Levanger 
og høyrte nokon diskutere høglydt med biblioteksjefen. Det viste seg å vere 
forfattaren Dag Skogheim. Ideen om at ein kunne snakke høgt og diskutere 
på biblioteket fekk meg til å tenke. Skogheim brydde seg ikkje om normene, 
og det var openbert akseptert på biblioteket. Det gjorde inntrykk.

Å sjå biblioteket  
som ein arena  
open for diskusjon  
og usemje, var ein  
augeopnar, seier  
Vidar Lund.

BIBLIOTEK  I  LOKALBIBLIOTEKAREN

14  I  BOK OG BIBLIOTEK 4–2021



Nye kart på Nasjonalbiblioteket

157 kart over Norden frå 1600- og 
1700-talet er kome til i Nasjonal-
biblioteket si samling. Karta er 
kjøpt inn av Sparebankstiftelsen 
DNB, skriv Nasjonalbiblioteket i ei 
pressemelding. Kartsamlinga er 
kjend under namnet Germundson-
samlinga, etter svensken som 

bygde ho opp. I Nasjonalbiblio-
teket kompletterer ho ei kart-
samling som allereie er vurdert 
som verdas største og mest 
spektakulære samling av trykte 
kart over Noreg, Norden og 
nordområda. ■

Bøker heime gir betre lesarar
Born som har eigne bøker heime, 
les betre. Det seier ei undersøking 
gjort blant skuleborn i 
Storbritannia. Berre 3,6 prosent 
av borna som ikkje eig ei bok 
sjølv, les betre enn det som er 
venta for alderen. For dei som har 

eigne bøker heime, er det same 
talet 22, skriv the Independent. 
Undersøkinga er gjort av 
velgjerdsorganisasjonen National 
Literary Trust, og fortel av nesten 
400 000 britiske born ikkje eig ei 
bok sjølve.   ■

Pilotbiblioteka 
klare

Nynorsk kultursentrum har 
valt ut fem kandidatar til å 
vere nynorske pilotbibliotek i 
2021–2023, melder dei i ei 
pressemelding. Satsinga skal 
gjere nynorsk kultur og 
litteratur meir synleg sør og 
aust i Noreg.

Det kom inn 24 søknader 
frå skule- og folkebibliotek i 
kommunar med nynorskelevar, 
og dei fem som vart valde ut er:
Innlandet: Lom folkebibliotek
Rogaland: Sandnes 

folkebibliotek
Rogaland: Skulebiblioteket 

ved Skeisvang 
videregående skole

Viken: Hemsedal 
folkebibliotek

Agder: Hægebostad og Eiken 
bibliotek

–  Vi har lagt vekt på å velje 
bibliotek som har levert sterke 
søknader, som er motiverte,  
og som ser ut til å ha kapasitet 
til å delta i aktivitetane det  
er lagt opp til, seier Tone 
Slenes, avdelingsleiar for 
nynorsk skriftkultur i ei 
pressemelding.   ■
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Leserekorder
En rekke kommuner og bibliotek feirer rekord for årets Sommerles. 
Til sammen 164 000 barn har lest 2,3 millioner bøker i sommer.  ■
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Statsarkivet i Tromsø har åpent 
én og en halv dag i uka. Det 
får konsekvenser for forfatter 

og journalist Lill-Karin Elvestad.
– De dagene jeg skal på 

lesesalen, pendler jeg totalt 3 timer. 
Jeg holder på med et prosjekt som 
krever et omfattende arkivsøk. 
Åpningstiden gjør at det går ut over 
både skriving og fremdrift. 

I 2016 hadde statsarkivet i 
Tromsø ni ansatte. Fra 2020 er 
tallet fire. Ledelsen i Tromsø 
uttrykte sin bekymring i en artikkel 
i Forskerforum tidligere i år om 
arbeidsforhold og åpningstid. I 
artikkelen kommer det blant annet 

Brukere er bekymret for konsekvensen av kort 
åpningstid ved Statsarkivet i Tromsø. 

Riksarkivaren mener Arkivverket bør måles 
i brukertilfredshet, ikke i lesesalens 

åpningstider eller antall ansatte. 

Digitalisering 
gir færre ansatte

Arkivverket i Tromsø . Foto: Arkivverket

ANN-MARI GREGERSEN 
Tekst
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fram at mange medarbeidere har 
sluttet, og at disse ikke er erstattet. 
Bemanningstapet har ført til et 
stort kunnskapstap og arbeidspress, 
hevdes det. Det fører videre til 
reduserte åpningstider, og at de 
ansatte ikke har tid til å jobbe mot 
publikum som før. 

Ledelsen i Tromsø ønsker ikke å 
uttale seg til Bok og bibliotek om 
saken.

Egen ansatt som passer på 
Arkivverket er inne i en omorgani-
sering, og tilbyr blant annet at 
brukerne kan søke om å få lesesalen 
for seg selv. 

Lill-Karin Elvestad synes det er 
en løsning som fremstilles vel 
enkelt.

– Jeg fikk innvilget tre hele dager 
ekstra en uke. Da var det én ansatt 
som måtte passe på bare meg. Det 
går jo ut over en allerede hardt 
presset stab. Dermed kvier en seg for 
å bruke et slikt tilbud. Om alle gjør 
som anbefalt og søker om utvidet 
åpningstid er det fint i teorien, men 
det vil jo ikke fungere i praksis.

For å styrke tjenestetilbudet har 
Arkivverket også innført tjenesten 
«skanning på forespørsel» for å øke 
tilgjengeligheten for det materialet 
som kun eksisterer på papir. Det er 
heller ikke Elvestad imponert over. 

–Du må jo først inn og se hva 
du skal ha. Jeg har sikkert gått 
gjennom tusen protokollsider og 
dokumenter, før jeg kan se hvilke 
jeg skal ha til bokprosjektet mitt. 
Skanning på forespørsel fungerer 
ikke for meg. 

Digital kompetanse
I sommer har det vært en større 
debatt i nordnorske aviser og i 
Forskerforum om Statsarkivet i 
Tromsø. Enkelte frykter at stedet 
går fra å bli en institusjon til en 
lokasjon. Men det er ikke bare 
Tromsø som mister ansatte. Fra 
2017–2020 gikk antallet på ansatte 
i Arkivverket ned fra 156 til 118, 
sier årsrapportene. Mange skal også 
gå av med pensjon de neste årene. 
Disse blir ikke nødvendigvis 

erstattet, sier riksarkivar Inga 
Bolstad. 

For når ansatte går av med 
pensjon, vil Arkivverket gjøre en 
vurdering av hvilken kompetanse 
som er mest kritisk, og hva de må 
prioritere når de rekrutterer. 

– De siste årene har det vært 
spesielt viktig å tilegne seg digital 
kompetanse, for å kunne bygge opp 
de digitale tjenestene slik brukerne 
våre forventer. Vi har et enormt 
etterslep på de digitale løsningene 
våre, så denne satsingen er kritisk 
for å kunne løse samfunnsoppdra-
get vårt. Vi skal gjøre materialet 
tilgjengelig for alle, sier riksarkivar 
Inga Bolstad.  

Under utvikling
Tilbudet om skanning på forespørsel 
og muligheten til å få innvilget 
ekstra åpningstid, er ifølge Bolstad 
nye tjenester under utvikling.

– Målet er å tilby bedre 
fleksibilitet for brukerne, og større 
forutsigbarhet for oss. Til nå har 
disse tjenestene vært piloter og litt 
ulikt håndtert på de forskjellige 
arbeidsstedene, men dette vil vi 
justere når vi fortsetter pilotperio-
den utover i 2021. Vi vil teste og 

forbedre i hele landet, inkludert 
Tromsø, til vi finner løsningen som 
er best for brukeren og Arkivverket. 
Vi setter stor pris på alle tilbake-
meldinger. Det gjør at vi kan lage 
tjenestene så bra som mulig.

Inga Bolstad sier at de har 
spesielle ordninger for studenter, 
forskere og andre som bruker 
materialet i yrkessammenheng, som 
gjør at de kan bestille plass utenfor 
de oppsatte tidene. Dermed ligger 
det ikke an til utvidet åpningstid i 
Tromsø. 

– Brukerne våre skal få det 
materialet de trenger, det bør ikke 
styres av åpningstider på en lesesal. 
Dersom brukerne må ha fysisk 
tilgang til materialet, kan de bestille 
både materialet og lesesal samtidig.

Nå flere med færre ressurser
Bolstad mener at en av de største 
hindringene mot å styrke kompe-
tansen på arkivmateriale, er at 
arkivene er så utilgjengelige når de 
er analoge. Da oppfylles ikke 
samfunnsoppdraget om at materia-
let skal være tilgjengelig for alle. 
Hun mener at når arkivene blir 
digitalisert, og de digitale tjenestene 
gjør det enklere å finne frem i 

– Brukerne våre skal få det materialet de trenger, det bør ikke styres av åpningstider på 
en lesesal, sier riksarkivar Inga Bolstad . Foto: Arkivverket/BERRE
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– Det er derfor ikke flere 
ansatte, men automatisering av 
oppgaver, som er løsningen for 
Arkivverket. Arkivverket er i en 
utviklingsfase der vi jobber for å 
finne nye måter å løse oppgavene 
våre på. Det er en stor jobb, og 
ikke gjort over natta, men vi er på 
god vei. Det kan være både 
frustrerende og krevende å gå 
gjennom en så omfattende utvik-
ling som Arkivverket nå gjør, men 
vi har dyktige fagfolk, så dette skal 
vi få til.

Går for fort frem
Lill-Karin Elvestad har fått med seg 
at det er pågår en digitaliserings-
prosess, og er positiv til at hele 
landet skal få tilgang til historiske 
dokumenter.  

– Likevel virker det som en 
jobber med dette uten et parallelt 
løp som sørger for at lesesalene er 
åpne med nok ansatte med rett 
kompetanse på plass der. Går en for 
fort frem, kan en tape mye verdi-
fullt på veien. Ideelt sett burde 
lesesalen vært åpen daglig. Den har 
jo også tilknytning til universitetet. 
Jeg vet at historiestudenter gjerne 
ville hatt mer åpent.

Hun er glad for at arkivporta-
len.no er på plass, men at den 
heller ikke er problemfri. Arkiv-
verkets ledelse glemmer både de 
menneskelige og praktiske konse-
kvensene, mener hun.

– Det er alltid en feilmargin 
med dokumenter som er digitali-
sert. Det er heller ikke alltid lett å 
finne frem. Jeg har vært med 
ansatte som også har utfordringer 
med å søke i portalen.

Arkivverket
Arkivverkets bibliotek er offentlige 
fagbibliotek som yter tjenester til 
arkivets publikum og ansatte. Det 
er statsarkiv i Tromsø, Trondheim, 
Bergen, Stavanger, Kristiansand, 
Kongsberg, Hamar og Oslo – som 
har riksarkiv og statsarkiv samt 
Samisk arkiv i Kautokeino og 
Norsk Helsearkiv på Tynset (kun 
digitalt). 

materialet, blir arkivene bedre 
tilgjengelig for alle. 

– Arkivverket kan nå ut til flere 
brukere, med færre ressurser. 
Ressursene skal vi bruke til å bygge 
enda bedre tjenester, sier hun, og 
mener at målet må være at bru-
kerne får den informasjonen de 
trenger, når de trenger den.

– For å nå det målet har vi satt i 
gang en kontinuerlig utvikling. Vi 
kommer selvsagt aldri helt i mål 
med utviklingen, for det vil hele 
tiden komme ny teknologi, nye 
brukerkrav og ikke minst mye nytt 
arkivmateriale. Og jeg synes ikke 
Arkivverket bør måles på antall 
ansatte eller antall timer lesesalen er 
åpen, men i brukertilfredshet, sier 
Bolstad.

Automatisering av oppgaver
I Tromsø er de bekymret for 
arbeidspresset, og håper på flere 
ansatte, men det ligger ikke i 
kortene. Bolstad sier at da meng-
den informasjon i samfunnet 
tidobles hvert syvende år, betyr det 
at Arkivverket ikke lenger kan 
benytte manuelle metoder for å 
løse oppgavene. 

BER OM BISTAND
I en ny rapport roper Arkivverket 
varsko om det lave nivået av 
arkivering i det offentlige, og 
store kostnader knyttet til det 
som blir gjort på grunn av 
tungvinte systemer.

Inga Bolstad er samtidig 
opptatt at antallet brukere øker 
i Digitalarkivet, arkivsektorens 
fellesløsning for bevaring og 
publisering av arkiv. I 2020 
hadde det 7,4 millioner besøk. 

Hun oppfordrer alle museum 
eller bibliotek som digitaliserer 
autentiske kilder om å ta 
kontakt med Arkivverket slik at 
de får lagret og publisert 
kildene i Digitalarkivet. 

– Dette gjelder dokumenter, 
film, lyd og bilder. Da vil alle 
kildene ligge på ett sted, og det 
blir enkelt å vedlikeholde 
materialet, tilføre metadata og 
enkelt for brukerne å finne den 
informasjonen de trenger. 

ÅPNINGSTIDER
PER AUGUST 2021

Kautokeino Samisk arkiv:  
mandag–fredag: kl. 09.00 
til15.00

Tromsø: mandag 09.00 til 15.00, 
tirsdag 09.00 til 12.00

Trondheim: Lesesalen er for  
tiden stengt

Bergen: tirsdag–fredag  
10.00 til 14.00

Hamar: mandag og tirsdag  
09.00 til 15.00

Kongsberg: mandag 09.00 
til15.00, tirsdag 09.00 til 
17.30

Stavanger: mandag 09.00 til 
15.00, onsdag 09.00 til 15.00, 
torsdag og fredag 09.00 til 
15.00 

Kristiansand: mandag og onsdag 
09.00 til 15.00, torsdag  
09.00–15.00

Oslo: mandag til torsdag  
10.00 til 14.00

– Det er vel og bra med digitalisering, men 
her er det snakk om å ha to tanker i hodet 
samtidig . Digitaliseringen bør ikke gå på 
bekostning av brukernes tilgang på 
arkivene, sier forfatter og journalist Lill-
Karin Elvestad . Foto: Synnøve Sorthe
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Språksenter fortset
Sametinget har bestemt seg for å 
løyve middel til fast drift av 
språksenteret på Stormen 
bibliotek i Bodø. Etter tre å som 
prøveprosjekt for å fremje samisk 
kultur, er konklusjonen at 

prosjektet er så vellukka at det 
fortener ein million årleg til 
arbeidet med språkopplæring, 
auka nysgjerrigheit og aktivitetar 
for å fremje den samiske 
kulturen.

– Me har jobba iherdig for å bli 
godkjent som fast språksenter, 
dette er me veldig glade og stolte 
over, seier biblioteksjef Trud Berg 
til Avisa Nordland.  ■

Bokklubb på Tik Tok
Medan leselyst blant unge står på strategiplanar både hist og 
pist, er emneknaggen #booktok blitt ein trend på det sosiale 
mediet Tik Tok. Innlegg merkt med #Booktok er sett 18 
milliardar gongar på deletenesta. Mange legg ut sitat frå 
favorittbøkene sine, boktips, biblioteksbilete og meir eller 
mindre leserelevante videoar. I ein reportasje i The Guardian, 
fortel fleire tenåringar at trenden har fått dei til å begynne å 
lese, og det er også fleire norske brukarar som har blitt 
populære. Både bibliotek og bokhandlarar verda over har teke 
hintet, og lagar anbefalingslister ut frå kva bøker som er mest 
populære på Tik Tok.    ■

Retting
I førre nummer kom 
me i skade for å kalle 
frilans journalist  
Nina Kraft for Navn 
Navnesen i saka  
«Jeg er blitt et bedre 
menneske på grunn 
av biblioteket». Me 
legg oss flate og ber 
om orsak.  ■

Én profesjon 
– ett forbund. 
Bibliotekarforbundet. 
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Organisasjonen Pen Path har starta bibliotek og skular 
over heile Afghanistan. Kva skjer no når Taliban har  
teke makta? – Om dei eller ei anna gruppe vil drepe  
meg eller våre frivillige, så er vi klare. Men vi vil  
ikkje leggje ned arbeidet vårt, seier Pen Paths 
grunnleggjar Matiullah Wesa.

THORD ERIKSSON 
Redaktør Biblioteksbladet

Trassar Taliban,  
kjempar for kunnskap
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idrettsaktivitetar og mot narkotika-
bruk.

– Anten ein vil stoppe vald, 
stoppe krig eller stoppe alle slag 
diskriminering, er den einaste 
løysinga å gi folk utdanning. Vi har 
hatt 43 år med krig i Afghanistan, og 
den einaste grunnen til det er at folk 
er uutdanna. Om gutar og jenter i 
staden får gå på skule, får dei 
kjennskap til menneskerettar og lærer 
å respektere andre og ikkje støtte 
krig, men fred, seier Matiullah Wesa.

39 bibliotek i dei mest avsides 
delane av landet, heimestudium for 
1400 jenter i område der det heilt 
manglar skular, moglegheit for 
skulegang for 54 000 barn – både 
jenter og gutar – som ikkje hadde 
den retten tidlegare.

Slik følgjer punkt for punkt, 
heilt til punkt 29–32, som handlar 
om å etablere datalab, auke 
medvitet om diskriminering og 
menneskerettar, starta cricket- og 
fotballag og å drive kampanje for 

Då Matiullah Wesa gjekk i 
fjerde klasse, vart skulen 
hans nedbrend av Taliban. 

Det var far hans som hadde starta 
skulen, og han vart trua på livet, så 
familien vart nøydd til å søkje seg 
til ein annan del av provinsen 
Kandahar.

Det å bli hindra frå skulegang 
var ei erfaring som førte til at han 
og den eldre broren fleire år seinare 
tok initiativ til å opne den øyde-
lagde skulen. Dette vart frøet til 
organisasjonen Pen Path, som no 
finst i heile Afghanistan og engasje-
rer 2400 frivillige. Leiar for 
verksemda er Matiullah Wesa, som 
i dag er 29 år og har utdanna seg i 
menneskerettar i India.

Når vi snakka med han på 
WhatsApp, har det gått to døgn 
sidan byen og landet fall i hendene 
til det nye regimet. Han er på 
organisasjonen sitt kontor sentralt i 
Kabul og fortel at han passerte 
fleire talibanarar på veg dit, men at 
det er stille i gatene.

– Løysinga er utdanning
Før samtalen har han sendt ei liste 
med 32 punkt som fortel om 
aktivitetane til organisasjonen, og 
kva dei har oppnådd. Først kjem 
dei 100 skulane som kunne gjenop-
nast. Sidan dei 46 skulane som 
organisasjonen har bygd frå 
grunnen. Deretter opprettinga av 

Pen Path har donert tusenvis av 
bøker til afghanske born, og 
arrangerer heimeundervisning 
for jenter i område utan skular .   
Foto: Pen Path
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På Twitter har han delt ein 
filmsekvens frå i sommar der 
frivillige frå Pen Path køyrer 
motorsykkel i byen Spin Boldak. 
Han sjølv ser ut til å snakke i ein 
megafon. Ved første augekast kan 
dei takast for å vere talibanarar, 
som òg ofte køyrer motorsykkel. 
For å minimere risikoen for at 
regjeringstrugne fly skal forveksle 
dei med Taliban og gå til angrep, sit 
Afghanistans flagg på nokre 
motorsyklar. Og i staden for 

Vi har hatt 43 år med krig  
i Afghanistan, og den einaste  
grunnen til det er at folk  
er uutdanna

TRASSAR TALIBAN, KJEMPAR FOR KUNNSKAP   I  BIBLIOTEK
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har fleire gonger forsikra at jenter 
ikkje lenger skal hindrast frå å gå 
på skule.

– Trur du at dei kjem til å stå 
fast ved det?

– Om dei ikkje held løftet, 
kjem vi til å kjempe imot dei. Vi vil 
ikkje at noka gruppe skal kunne 
hindre jenter frå å gå på skulen, 
seier Matiullah Wesa.

Han håpar at han ein gong får 
sjansen til å besøke Sverige eller eit 
anna land i Europa.

– Eg vil sjå korleis utdannings-
systemet dykkar er oppbygd. Og eg 
vil sjå biblioteka og skulane dykkar 
for å kunne ta med meg nye idear 
heim om korleis eg skal bidra til 
utdanninga i dette landet. 

Torsdag vart det publisert ei 
fråsegn frå IFLAs leiar Christine 
Mackenzie og generalsekretær 
Gerald Leitner om situasjonen i 
Afghanistan. Dei understrekar kor 
viktig det er med rett til utdanning, 
tilgang til informasjon, ytringsfri-
dom og kulturelle rettar for alle. Eg 
sender fråsegna til Matiullah Wesa. 
Han svarar at han verdset delta-
kinga og engasjementet frå 
IFLA-leiinga.

– Eg vil gjerne vere ein del av 
den samanslutninga, seier han.

Henta frå Biblioteksbladet
Omsett frå svensk av Aud Søyland

har ofte vore nødvendig for at dei 
for eksempel skulle få opne ein 
skule som var stengd.

Det har alltid vore mogleg å få eit 
slikt samtykke, seier Matiullah Wesa 
og forklarer at det heng i hop med 
Pen Paths folkelege forankring, og at 
organisasjonen har vore uavhengig av 
den nyss avsette regjeringa og 
utanlandske militære styrkar.

Under halvparten kan lese
Tal frå Svenska Afghanistankom-
mittén viser at talet på barn som får 
gå på skule, har auka frå éin million 
til åtte millionar sidan Taliban 
mista makta i 2001. Dessutan er 
det bygd 12 000 skular sidan då, og 
talet på elevar som årleg går ut 
grunnskulen, har gått opp frå 
10 000 til drygt 300 000.

Men trass i framstega er behova 
som Pen Path prøver å dekkje, 
framleis enorme: Nesten 60 prosent 
av befolkninga i landet kan verken 
lese eller skrive. Under det førre 
talibanstyret fekk jenter forbod mot 
å gå på skulen, og den motstanden 
heng også i. Human Rights Watch 
anslo nyleg at to tredelar av jentene 
i landet enno ikkje går på skule, og 
at det ofte kjem av truslar, trakas-
seri og direkte åtak.

Dagens talibanarar, som tydeleg 
prøver å framstå på ein annan måte 
enn føregjengarane for 20 år sidan, 

kalasjnikovar ber dei frivillige 
plakatar med tekstar som «We love 
education» og «Give us books».

– Gir oss ikkje
I tweeten har Matiullah Wesa 
skrive: «Jamvel i denne vanskelege 
tida når vi ut til folk og spreier 
bodskapen om at vi ikkje kjem til å 
forlate landet. Vi kjem til å slåst for 
jenters skulegang, menneskerettar 
og fred. Vi kjem til å forandre 
situasjonen i dette landet, vi kjem 
til å gjere det sikkert.»

Dette la han ut 11. august – 
framleis i ei anna tid, då Afgha-
nistan enno ikkje var heilt under 
Talibans kontroll.

Korleis går det med Pen Path 
framover? 

Han svarar både tillitsfullt og 
trassig målmedvite.

– For ti dagar sidan var eg i 
Kandahar. To kilometer unna var det 
krig, og vi høyrde rakettar og 
artillerield, men eg slutta ikkje å 
arbeide, for dette er målet vårt, retten 
og oppgåva vår. Om talibanarane 
eller andre grupper vil drepe meg 
eller våre frivillige, så er vi klare. Men 
vi vil ikkje leggje ned arbeidet vårt.

Mange skular, bibliotek og 
andre verksemder som Pen Path har 
teke initiativ til, ligg i område der 
dei heile tida har merka at Taliban 
er i nærleiken, og deira samtykke 

Vi vil ikkje at noka gruppe  
skal kunne hindre jenter  
frå å gå på skulen
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Norske bibliotek sender 
støtte til Norsk PEN sitt 
krisefond for forfattarar, 
journalistar og kunstnarar i 
Afghanistan.

MARIA PILE SVÅSAND 
Tekst

Då situasjonen i Afghanistan 
eskalerte, og Taliban hadde 
overteke Kabul i slutten av august, 
fant biblioteksjefane i Asker og 
Stavanger ut at dei måtte gjere 
noko for å bidra.

– Me starta kampanjen «Ord på 
overtid», der biblioteka kan gje 
gebyrpengar til Norsk PEN og 
ICORN, som hjelper folk der 
sivilsamfunnet bryt saman, seier 
bibliotek- og kulturhussjef på 
Sølvberget Anne Torill Stensberg.

Like etter å ha blitt kåra til 
verdas beste folkebibliotek, 
kunngjorde Deichman Bjørvika at 
dei gjev prispengane, femti tusen 
kroner, til kampanjen. Internatio-

nal Cities of Refuge Network 
(ICORN) og Norsk PEN sitt 
krisefond går til å gje økonomisk 
støtte til frie ytrarar som er på flukt 
eller lever i skjul på grunn av 
arbeidet sitt.  

Lista over bibliotek som støttar 
kampanjen vaks raskt. Mange gjev 
overtidspengane for ein månad, 
andre gjev ein uavhengig sum til 
kampanjen. 

– På Sølvberget tek me septem-
ber, det er normalt 30–40 tusen 
kroner, kanskje det blir fleire som 
kjem for å gjere opp for seg når dei 
ser kampanjen. Så håpar me at 
enda fleire bibliotek blir med 
framover, seier Stensberg.

Ho synest det kjennes nært til 
bibliotekjobben å bidra for å 
hjelpe.

– I Noreg tek me ytringsfridom 
for gitt, låner bøker som me vil og 
har debattar og opne dører. Både 
Stavanger og Asker er fribyar, og 
har nær kontakt med folk som har 
flykta for ytringane sine.

Norsk PEN skriv på Facebook 
at dei dagleg får meldingar frå 
desperate kollegaer som treng hjelp. 
Fleire medlemer av PEN i Afgha-

nistan er drepne, mellom anna 
poeten og historikaren Abdullah 
Hatefi, og leiar for Government 
Media and Information Center, 
Dawa Khan Menapal.

Også den internasjonale 
biblioteksforeininga (IFLA) har 
engasjert seg. I ei fråsegn skriv 
organisasjonen at dei er uroa for 
folket i landet, og særskilt dei mest 
sårbare. 

Vidare skriv dei at dei stiller seg 
bak den globale støtta for at 
menneskerettane til det afghanske 
folket vert respektert, med særskilt 
fokus på retten til utdanning og 
tilgang på kunnskap, ytringsfridom 
og kulturelle rettar.

IFLA-president Christine 
Mackenzie og generalsekretær 
Gerald Leitner signerer fråsegna på 
vegne av organisasjonen. 

Dei ber om at retten til å delta i 
kulturlivet, og at den afghanske 
kulturarva vert beskytta mot 
øydelegging og tjuveri. Vidare ber 
dei makthavarar over heile Afgha-
nistan om å ta vare på biblioteka og 
samlingane deira, på private 
samlingar og på museum, arkiv, 
galleri og minnesmerke. 

Biblioteka med Afghanistan-støtte
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av er eit rom fylt med alt frå 
slalåmstøvlar til padlebrett. Bibliote-
ket har nemleg ansvaret for drifta av 
Bua, utlånsentralen for utstyr som 
femner frå verktøy til sparkesyklar 
via krokket og redningsvestar. 

– Ser ein på berekraftsmåla er 
det vanskeleg å sjå mål biblioteket 
ikkje kan bidra på, seier bibliotek-
sjef Aase-Liv Birkenes.

Med Bua-middel frå kommu-
nen har biblioteket ein eigen 
Bua-bibliotekar, blant dei om lag 
170 utstyrsordningane som Bua er 
fellesorganisasjon for, er om lag ti 
drive av bibliotek.

– Det har gjort at folk får opp 
augo for biblioteket på ein ny måte, 
og frå biblioteket er det lettare å nå 
alle, sidan me er ein stad utan 
stigma og terskel, seier Birkenes. 

Biblioteket er også ein av 
deltakarane i forskingsprosjektet 

– Delekulturen er grunnen 
i biblioteka, og dei kan ha 
ei sentral rolle i arbeidet 
med å nå berekraftsmåla, 
seier leiar i Norsk bibliotek-
forening, Vidar Lund.

MARIA PILE SVÅSAND 
Tekst og foto

Det er lett å komme seg på 
padletur på Kolbotnvannet: 
Lån åre, redningsvest og 

nøkkel på Bua ved biblioteket, lås 
ut kanoen på brygga og legg ifrå. 

– Biblioteka har fleire roller i 
arbeidet med eit berekraftig 
samfunn, seier leiar i Norsk 
bibliotekforening, Vidar Lund.

Med ordførar, KS-leiaren og 
pressa på besøk, kasta han glans 
over berekraftsarbeidet ved Kolben 
bibliotek i Nordre Follo for å setje 
fokus på nasjonal bibliotekdag der 
tema for året er akkurat berekraft. 

Oppskalering
På Kolben bibliotek har bere-
kraftsarbeidet fått eit sentralt fokus i 
bibliotekdrifta. I ein litt støyande 
del av biblioteket, nemleg regnsko-
gen, har ei stor gruppe born inntatt 
bærekraftsbiblioteket. Og ved sida 

Bibliotek = berekraft
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Fleire bør få opp augene  
for at biblioteket er meir  
enn berre bøker, meiner 
ordførar i Nordre Follo, 
Hanne Opdan (AP) .
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«Upscale» ved Cicero senter for 
klimaforsking, som ser på korleis 
offentlege bibliotek kan bidra til å 
auke bruken av delingsløysingar i 
lokalsamfunna og bidra til overgan-
gen til eit lågutsleppssamfunn. 

– Svært mykje av det praktiske 
berekraftsarbeidet vert gjort ute i 
kommunane, og biblioteket er 
berekraft, seier styreleiar i KS Bjørn 
Arild Gram.

Livskvalitet 
– Meir låning bidrar til at me kan 
gjere noko med overforbruket, utan 
at levestandarden går ned. Det er 
aktiviteten, ikkje tingen, som gjev 
livskvalitet, seier Bua-bibliotekar 
Hans Martin Enger. 

Han fortset med å fortelje 
korleis lån av friluftsutstyr også gjer 
at folk får oppleve aktivitetar dei 
elles ikkje hadde prøvd, noko han 

meiner er berekraft i sosial saman-
heng.

Nasjonal bibliotekdag skal gjere 
biblioteket synleg for både folk flest 
og politikarar, og ordførar i Nordre 
Follo, Hanne Opdan meiner den 
utvida delekulturen i mange 
bibliotek nok kan verte meir synleg.

– Mange tenker nok framleis på 
biblioteket som «berre» ein stad å 
låne bøker, seier ho.

Men ho trekker raskt fram 
engasjementet Bua har skapa i til 
dømes næringslivet, som har vore 
med å sørge for at det er noko å 
låne ut der. 
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BUA
• Ideell organisasjon for 

organisering av utstyrs- 
sentralar i kommunane.

• Stifta i 2014 for å bidra til  
at utstyrsentralane vart kjent  
og fekk eit system for drift  
og utlån.

Telthyllene er nesten tomme på seinsommaren, men ein kan låne både frisbee og padleårer 
av Bua-ansvarleg på Kolben bibliotek Hans Martin Enger .

Biblioteksjef Aase-Liv Birkenes og leiar i Norsk bibiotekforening, Vidar Lund, tek ein sjølvi med to padlande bibliotekarar i bibliotekslånt kano  .
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Et tilrettelagt videre-
utdanningsprogram og 
rekrutteringsturne, er 
Ringsaker kommune 
sin oppskrift på bedre 
skolebibliotek.

HARALD VINGELSGAARD 
Tekst og foto

 
– En vitamininnsprøytning. En 
genistrek. Slik er satsingen på 
videreutdanning av skolebiblioteka-
rer i Ringsaker kommune i 
Innlandet, mener bibliotekpedagog 
Anne-Cathrine Nilsen. 

Hun var en av 20 skolebibliote-
karer som tok videreutdanningen 
«Skolebiblioteket i fagfornyelsen» i 
regi av Universitetet i Agder, 

spesielt tilrettelagt for Ringsa-
ker-skolene. I juni var hun ferdig 
med studiet.

– Jeg har fått massivt faglig 
påfyll, slik at jeg kan gjøre en best 
mulig jobb. Min viktigste jobb er å 
skape leselyst hos elevene på skolen. 
Nå har jeg fått flere verktøy for å 
lykkes med den jobben, sier hun.

Vi møter Nilsen i skolebibliote-
ket til Mørkved skole i Brumund-
dal, hvor hun er bibliotekpedagog i 
80 prosent stilling. Hun er i tillegg 
norsklærer og engelsklærer ved 
skolen. 

Nettverk gir styrke
– Det å være skolebibliotekar er 
som regel en enmannsjobb, en 
ensom jobb på hver enkelt skole, 
sier Nielsen.

Men skolebibliotekarene i 
kommunen har i lang tid hatt et 
felles nettverk.

– Dette nettverket er mye 
sterkere etter videreutdanningen. 

Alle i nettverket har hevet seg opp 
på et høyere nivå, sier Nilsen.

Hun sier nettverket gjør at de 
kan få ideer fra hverandre, gi 
hverandre inspirasjon og pushe 
hverandre fremover for å utvikle 
denne delen av skolene. 

– Når vi skal argumentere for 
skolebibliotekene våre overfor de 
andre lærerne og rektor, kan vi 
slippe oss mer løs. Vi er tryggere på 
vår rolle, sier hun.

Det er rektoren ved hver enkelt 
skole som bestemmer hvor mye 
penger skolebiblioteket skal få. 

– Jeg er heldig som arbeider i 
Mørkved skole. Ledelsen satser på 
skolebiblioteket, både ved at jeg 
arbeider i 80 prosent stilling som 
bibliotekpedagog, og ved at de gir 
penger til innkjøp av bøker.

Nesten alle skolebibliotekarene i 
Ringsaker er lærere som har deler 
av sitt arbeid i skolebiblioteket. Ved 
enkelte store skoler kan det være 
ansatt en bibliotekar. 

Styrker skolebiblioteket  
med utdanning
Leselyst er stikkordet for arbeidet i skole biblioteket . Her er bibliotekpedagog Anne-Cathrine Nilsen (i midten), sammen med Yngvill 
Sandnes (skolebibliotekveileder ved Ringsaker bibliotek) og Mette Westgaard (biblioteksjef ved Ringsaker bibliotek) i skolebiblioteket 
til Mørkved skole i Brumunddal .
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På frierferd
For å rekruttere skolebibliotekarer til 
videreutdanningen, reiste pådriverne 
på turne til alle de 20 grunnskolene 
i Ringsaker kommune. Nielsen var 
med, sammen med biblioteksjefen 
og skolebibliotekveileder ved 
folkebiblioteket, kommunens 
skolefaglige rådgiver og to andre 
skolebibliotekarer. Dette var en 
turne for å informere og motivere 
lærere og skoleledere til å bli med på 
prosjektet for å øke elevenes leselyst. 

– Nå må vi gi skolebibliotekene 
et løft. Vi må gi elevene muligheten 
til å bli bedre til å lese. Vi må satse 
på leseglede. Det var vårt budskap. 
Budskapet nådde fram, sier 
folkebiblioteksjef Mette Westgaard. 

Turnefølget er enige om å ta 
leselyst på dypeste alvor. 

– Det handler om livsmestring, 
sier Westgaard.

Dypeste alvor
Forskning viser at mange elever har 
for dårlig ferdigheter i lesing, noe 
som fører til stort frafall på 
videregående skole, og som senere 
kan gi problemer i arbeidslivet – og 
livet i sin helhet.

– Når man blir bedre til å lese, 
blir det lettere å mestre livet. Vi skal 
legge så godt som mulig til rette for 
at elevene får leselyst og leseglede, 
slik at de blir best mulig til å lese, 
understreker biblioteksjefen.

Ringsaker kommune fikk 
midler til utdanningssatsingen fra 
Utdanningsdirektoratets tilskudds-
ordning for å styrke skolebibliote-
kenes arbeid med lesestimulering i 
Norge. 

– Vi fikk 1,2 millioner kroner i 
støtte i 2018 til vårt prosjekt 
«Lesestimulering i Ringsaker-sko-
len», sier skolefaglig rådgiver i 
kommunen, Arnstein Jensen.

Den største delen av beløpet ble 
brukt til å utdanne skolebiblioteka-
rer. Kommunen har i tillegg til 
dette laget en skolebibliotekplan 
for første gang i historien. Den ble 
ferdig sommeren 2021.

Tilrettelagt studieløp
– For å få med flest mulig på studiet 
«Skolebiblioteket i fagfornyelsen», 

ba vi Universitetet i Agder om å få 
kjøpe et studium delvis lokalisert til 
Ringsaker, delvis over nett. Det fikk 
vi. Uten en slik ordning, kunne vi 
ikke fått med så mange som 20 
lærere og bibliotekarer, sier Jensen.

Det var planlagt tre samlinger i 
Ringsaker, men det ble kun én på 
grunn av koronakrisa. Studiet ble 
ellers gitt over nettet. Studiet ga 15 
studiepoeng. Fagfornyelsen er 
arbeidet med å fornye læreplanene i 
forbindelse med skolereformen 
Kunnskapsløftet. Nye læreplaner 
ble tatt i bruk i 2020. 

– Med denne utdanningen har 
vi fått høyere basiskompetanse hos 
de som skal drive skolebibliote-
kene, sier Jensen.

«I fagfornyelsen skal elevene 
arbeide mer undersøkende og 
utforskende. De skal stille spørs-
mål, søke svar og vurdere ulike 
kilder. På studiet lærer studentene 
mer om informasjonssøk, kildevur-
dering og kildekritikk,» skriver 
Universitetet i Agder blant annet 
om studiet på sine hjemmesider.

Superviktig
Det er tett samarbeid mellom 
skolebibliotekene og folkebibliote-
ket i Ringsaker.

– Vårt samarbeid med folkebi-
bliotekene er superviktig, under-
streker Nilsen. 

Hva er essensen i det du har 
lært i studiet «Skolebiblioteket i 
fagfornyelsen»?

– Vi må satse mer på lystlesing. 
Leseglede. I skolen legges det for 
ensidig vekt på lesestrategier og 
leseteknikker. Pliktlesing. 

Hun understreker at skolebibli-
oteket skal ha et bredt utvalg av 
fengende og relevant litteratur til 
elevene. 

– Hver enkelt elev bør få riktig 
bok til rett tid, sier Nilsen.

Det blir lettere for elevene å finne riktig 
bok, når de er sortert etter symboler og 
stikkord .

Biblioteksjef Mette Westgaard og skolebibliotekveileder Yngvill Sandnes er viktige for 
satsingen på skolebibliotekene i Ringsaker kommune . Her er de i skolebiblioteket til 
Mørkved skole i Brumunddal .
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og bibliotekenes behov spesielt. 
Viken fylkeskommune skal utvikle 
en strategi for satsing på bibliotek 
– og som del av det ønsker vi 
innspill fra så mange av de lokale 
bibliotekene som mulig.  Det 
handler blant annet om hvordan 
bibliotekene kan fange ungdom-
mens oppmerksomhet generelt, og 
særlig i ei tid da skjermbruk tar en 
stadig større del av ungdommens 
fritid. 

Det handler med andre ord om 
aktiv deltakelse i en samfunnsutvik-
ling – og her var møtet på ung-
dommens premisser: på storskjerm 
via den digitale kommunikasjons-
plattformen Discord.

Møterommet
På Bekkestua bibliotek denne 
junidagen kunne lokale deltakere 
på alle bibliotekene følge med og 
koble seg på via selvvalgt skjerm 
samtidig, for å følge ideer fra andre 
unge i hele Viken. 

– Her er det åpent for å 
drømme fritt og tenke stort. Det 
blir viktig å se for seg hvordan 
bibliotekrommet kan spille 
sammen med tjenester i det digitale 

Hvordan er ditt drømme-
bibliotek 2025, spurte Viken 
fylkesbibliotek de unge. 
Og de unge svarte.

TOVE ANDERSSON 
Tekst

– Jeg liker å sitte for meg selv når 
jeg studerer, sier Marthe Fjellberg 
Andersen (19).

– Jeg også, jeg vil gjerne sitte litt 
skjerma, kanskje i en bås, svarer 
Marthe Ilsaas Urnes (19)

En nevner store, myke stoler, et 
bord til kaffekoppen og uttak for 
strøm – og en gardin!

– Et sted å sitte i egen boble. 
Det er kanskje rart å si det, 
for biblioteket er et offentlig sted, 
men av og til er det behov for å 
lukke seg inne, sier Andersen. 

– Og plass til bøker, legger de 
andre til.

Samme dag, på samme tids-
punkt, holdt bibliotek i Bærum, 
Ullensaker, Sarpsborg, Eidsvoll og 
Jevnaker åpent for et møte med 
ungdom om fremtidsbiblioteket.

Fylkesbiblioteket arrangerte  
et hybrid medvirkningsopplegg, 
– både et fysisk og et digitalt møte, 
for unge fra 13–20 år, der de kunne 
sende inn forslag i en slags digital 
brainstorming.

Mer medvirkning
Hvordan er biblioteket på sitt beste, 
når det både fungerer som en god 
møteplass og en arena for å oppdage 
og lære? Og hva skal til fra bibliote-
ket for å skape og være innovativ? 
Har unge mellom 13 og 20 år idéer 
og svar de voksne ikke har tenkt på? 
All erfaring fra bibliotekene viser at 
unge er den viktigste målgruppen i 

fremtiden, mener fylkesbiblioteksjef 
i Viken fylkeskommune, Heidi 
Hovemoen. Før møtet startet, var 
hun spent på resultatet.

– Det skal bli spennende å se 
om dette fungerer, sa hun, som 
håpet ungdommene ville komme 
med innspill de ikke har tenkt på 
selv. 

Hovemoen mener innspillene 
blir viktige i jobben med å lage 
Temastrategi for bibliotekutvikling 
2022–2025, en av tre temastrate-
gier som skal vedtas i løpet av året.  
Opplegget for ung medvirkning 
skjer i samarbeid med bibliotek-
nettverket i kommunene. De 
samarbeider også med Ung kultur 
møtes (UKM )og Kompetanse- og 
ressurssenter for e-sport og datakul-
tur (KRED), forteller hun.

I tillegg til dagens medvir-
kningsopplegg skal ungdomsrådet i 
Viken kobles på underveis i 
strategiprosessen, og intensjonene 
er brede;

– En temastrategi vil først og 
fremst handle om hva fylkesbiblio-
teket skal prioritere å jobbe med i 
fortsettelsen, basert på den kunn-
skapen vi har om Viken generelt, 

Unge strategiinspill

Møterom med « hybrid medvirkningsopplegg» . Her fra Sarpsborg .  
(Foto: Ole Martin Pedersen Gjestad)
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biblioteket. Noen velger å delta 
hjemmefra, andre ved fysiske møter 
slik vi har gjort det, sier Hilde 
Grefsrud, rådgiver i Viken fylkesbi-
bliotek. 

På storskjermen tikker det inn 
meldinger fra deltakere, mens 
Henrik Næss Diesen, rådgiver i 
UKM, Viken fylkeskommune,  Ole 
Martin Pedersen Gjestad, kultur-
rådgiver i Sarpsborg kommune og 
leder ved KRED og Tonje Kristen-
sen, fylkesråd for Kultur og 
mangfold i Viken fylkeskommune, 
ønsker velkommen.

– Det er greit å ha et sted uten 
en terskel, et sted å hente fakta, 
men også et sted å møtes, finne 
gode historier og kilder, sier 
Kristensen, med vekt på fakta.

– Biblioteket er åpent for 
deg, uansett hvem du er og hvor i 
livet du er. Det følger deg hele 
livet. Der kan du finne ut av det du 
har lyst til å vite mer om, som du 
trenger for å være aktiv i samfunnet 
og ta del i demokratiet, fortsetter 
hun.

Fylkesbiblioteksjefen er veldig 
fornøyd med at politikerne ønsker 
en tydelig bibliotekpolitikk og ikke 
minst at de har forventninger til 
bibliotekene. 

– Demokratiperspektivet kom 
tydelig fram; kildekritikk og «fake 
news» er saker ungdom er opptatt 
av, mye mer enn vi tror, sier hun.

Medvirkningsbiblioteket
Voksne har ingen adgang på Tøyen 
bibliotek, Biblo, der aldersgrensen 
er 10–15 år, men i dag får også de 
voksne være digitalt med inn i et 
bibliotek fylt av bøker og opplevel-
ser, en snik-kikk på hva drømmer 
kan føre til. Kameraet sveiper 

innom en bokhylle-elg, en lesebil, 
en skiheis i taket og en lesehule i 
veggen. Bak en rød, engelsk 
telefonkiosk finnes bøker på 
engelsk. Det er også mulig å låne 
frø til planter,  høste frøene og 
levere dem tilbake slik at andre kan 
låne dem. Her har idéer og 
drømmer materialisert seg.

Stig Terje Fallingen, tjenestele-
der Ungdom og Fritid i Bærum 
kommune, stiller sammen med 
avdelingsleder ved Bærum bibliotek 
Elizabeth Laheld og rådgiver Hilde 
Grefsrud spørsmål til ungdommen 
på Bekkestua bibliotek: Hva kan 
gjøre biblioteket til en god møte-
plass, en «hangout»? Hva skal til for 
at du vil bruke biblioteket og hva 
ønsker dere å oppleve?

Kaja Harvei (21) forteller at hun 
hadde fullført en bachelor i sosiologi 
der hun skrev en oppgave om 
hvordan folk bruker biblioteket.

– Det viktigste er vel at biblio-
teket har blitt et aktivitetssenter, 
mener hun, og er dermed i kjernen 
av svarene på storskjermen, som 
vekslet mellom aktiviteter, arrange-
menter og behov for stillhet.

– Kanskje et sykurs? spør én. 
– Ja, det har vi hatt, svarer 

Grefsrud, før de spinner videre på 
idéer.

Blant andre forslag er: Hvordan 
fortelle en historie gjennom pod-

kast, skriving, tegning eller maling, 
lage kortfilm eller se filmmaraton, 
LAN- eller brettspillkvelder. 

Fylkesbiblioteksjefen spør om 
det er noe de unge kunne arrangert 
selv, men får en litt forlegen latter 
til svar. Inntrykket er at de unge er 
lite kravstore. Film vil de helst se på 
kino, musikk på konserter. Men de 
tradisjonelle forfatterbesøkene vil 
de gjerne ha – og helst med yngre 
forfattere.

Akvarium og chill 
Foreløpig står et stillerom høyt på 
listen, båser med gardiner – som de 
har på Deichmann Bjørvika – og 
kanskje et lydisolert rom for 
støyende aktiviteter. Også steder å 
legge seg ned og chille er blant 
forslagene. Og et akvarium! 
Overraskende er det ikke det sosiale 
rommet, men alenetid til studier og 
konsentrasjon den øvre aldersgrup-
pen ønsker seg, men forslagene 
strømmer inn. Det grønneste 
ønsket var solcellepanel for lading.

– Som voksen vet jeg hvor mye 
biblioteket egentlig har betydd for 
den jeg endte opp med å bli. 
Biblioteket jeg vokste opp med har 
endra seg, og det skal bibliotek 
fortsette å gjøre. Vi håper at de 
unge kommer med forslag og svar 
vi aldri før har tenkt på, sier 
fylkesbiblioteksjef Hovemoen. 

Unge deltakere fra h: Marthe Fjellberg Andersen, Marthe Ilsaas Urnes og Kaja Harvei .  
(Foto: Tove Andersson)
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årsaka er at vi har slutta særs godt opp om vaksinene. 
Dermed er det mindre farleg å bli smitta, og samfunnet 
kan gå vidare med ein redusert risiko for å bli skikkeleg 
sjuk av Covid-19. 

Er det berre å gå attende til den gamle normalen? 1,5 
år med pandemi har lært oss noko, og stadfesta andre 
ting. Vi har fått stadfesta at vi er viktige i liva til folk. 
Mang ein biblioteksjef og bibliotekar er stoppa på gata 
av lånarar som lurar på når biblioteket opnar att, og når 
de kan koma. Ikkje nødvendigvis for å låne – det fann dei 
fleste biblioteka praktiske løysingar på – men for å bruke 
huset. Dei saknar huset, dei saknar dei tilsette, dei saknar 
arrangementa og dei saknar kvarandre!

No er dei fleste etter kvart fullvaksinerte, men mange 
kjenner seg framleis usikre. Kan dei verkeleg bruke 
biblioteket som føre pandemien? For oss i biblioteka er 
det viktig å bruke helseråda frå styresmaktene. Dersom 
det verkeleg blir opna for fullt må vi i utgangspunktet 
stole på det. Samstundes må vi vera budde på å snu oss 
fort rundt dersom det kjem nye bølgjer av smitte. 

Nokre av tiltaka vi har gjennomført ser vi kan og bør halde 
fram. Pandemien har sett enorm fart på utviklinga av 
digitale løysingar, og både møte, seminar og konferansar 
kan haldast digitalt eller som ein kombinasjon av digitalt 
og fysisk. I NBF har vi sett at det er både lettare og 
rimelegare å halde digitale møte, og ofte at oppslutnaden 
er mykje større òg. På mange måtar er det rett og slett 
meir demokratisk for ein organisasjon av NBF sin type, 
der medlemene er spreidde over heile landet. Små og 
fattige bibliotek har mykje større høve til å delta om ei 
samling eller seminar er digital.

Likevel: det fysiske møtet er viktig for fagleg utvikling òg. 
På dei digitale møta veit vi ofte ikkje kven som faktisk har 
vore der, sidan mange vel å slå av kameraet. I staden for 
å mingle og knyte kontaktar i pausane vel ein å logge seg 
av, det er slitsamt å sitje framfor ein skjerm i timesvis. Dei 
digitale møta blir ofte einvegskommunikasjon og ikkje så 
mykje dialog. Her er det mange høve til forbetring!

Til slutt – korleis vil pandemien påverke 
bibliotekplanlegging? Dersom pandemiar blir vurdert 
til å vera noko som kjem oftare, byr det på utfordringar 
for korleis biblioteka ser ut. Vi vil gjerne ha plass til folk, 
og kjem det ofte påbod om god avstand må biblioteka 
ha betre golvplass for å ha plass til like mange som 
før! Så konkret og banal er utfordringa. Her bør både 
Nasjonalbiblioteket og fylkesbiblioteka ta initiativ i 
samarbeid med helsestyresmaktene.

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr. 4 / 2021 – et bilag til Bok og Bibliotek

Medlemssider fra 

s. 1 Leder

s. 2–5 Det sosiale bibliotek under en pandemi 

s. 6 Stor ståhei for skolebibliotek

s. 7 Biblioteket – for et konsept det er!

s. 8 Småsaker

Innhold

Livet etter pandemien

Kan vi byrje å sjå for oss livet etter pandemien no? I 
skrivande stund går smittetala oppover, samstundes 
som styresmaktene seier at det truleg blir slutt på 
nasjonale tiltak i slutten av september.
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Det sosiale bibliotek under en pandemi

Bydel Stovner er en mangfoldig bydel 
med ca 33 000 innbyggere. Her bor det 
folk med bakgrunn fra alle verdenshjør-
ner, med svært ulike økonomiske ressur-
ser, ulik utdanningsbakgrunn og variert 
arbeidstilknytning. Her har vi både store 
fine villaer med hager og blokkbebyggelse 
med mer trangboddhet. Vi har skogen 
bak blokka vår, fotballbaner, sandvolley-
ballbane og trampolinepark. På Stovner 

Det sosiale bibliotek under en 
pandemi – Hvor ble det av barna 
som pleide å være på biblioteket 
fra skoleslutt til stengetid? 

er det flere parsellhager og til og med en 
sherpatrapp. Stovner har lampa på Hau-
genstua og Stovnertårnet. Nye fine skoler 
og Stovner senter med spisesteder og 
shopping. Vi kan kjøre slalåm om vinteren 
og sykle til badevannet om sommeren. 
Stovner har alle farger og alle nyanser. Vi 
møtes på seniorsenteret, i idrettshallen, 
på ungdomsklubben eller på biblioteket. 
Vi handler på Stovner senter. Vi går på 

jobb og skole og tar t-banen til byen. 
Ungdom møtes på klubben Blokk 58. Men 
det var før pandemien. Etter mars 2020 
ble det stille.

Det sosiale bibliotek
Deichman Stovner åpnet i nye lokaler i 
starten av 2018. Vi flyttet fra første etasje 
i en Selvaag-blokk bak Stovner Senter, 
og inn på kjøpesenteret. Der følte vi oss 

tekst: Eli Sætre Follerås, sekjsjonsleder for Deichman Stovner, Deichman Romsås og Deichman Nordtvet. 
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Hvor ble det av barna som pleide å være på biblioteket fra skoleslutt til stengetid?

umiddelbart tatt godt imot av både nabo-
virksomhet, senterledelsen fra Citycon 
og selvsagt alle lånerne våre. Vi vil være 
der folk er -  Stovner senter er i stor grad 
hjerte i bydelen, der folk møtes for en 
kopp kaffe, går for å handle eller bare 
møter hverandre.  

Alle som har åpnet et nytt bibliotek eller 
flyttet til nye lokaler vet at det ikke bare 
å flytte en flytte en tjeneste og fortsette 
som før. Vi jobbet i lang tid med å finne 
ut hva vi ønsket å være for lokalmiljøet, 
for å se at tilbudet ville treffe bredest mu-
lig å dekke flest mulige behov. Etter mye 
arbeid med behovskartlegging falt valget 
på konseptet «Det sosiale bibliotek». 

Alle bibliotek er sosiale bibliotek, men 
vi ville trekke det lenger, ved å gi mø-
teplassfunksjonen større plass. Mange 
sittegrupper, uformelle tilbud å delta på, 
muligheten for innbyggerne å skape egne 
tjenester i våre lokaler, mat og drikke og 
så videre.

Etter det første året med mye glede og 
hektiske dager viste besøkstallene at tre 
ganger så mange var innom oss.  Besøk-
stallene viste mellom 1000 og 1500 hver 
dag. Det var folk i alle kroker, og kalen-
deren var full av aktiviteter drevet i stor 
grad av folk fra nærmiljøet. I løpet av de 
to første åpningsårene gjennomførte vi 
over 600 små og store arrangementer 
årlig.

Vi følte at vi virkelig var det sosiale 
bibliotek. 

Betydning i nærmiljøet - møteplass-
funksjonen
Mange barn og unge på Stovner bor tett 
i store familier, og har færre muligheter 
til å ta med seg venner hjem. En del er 
voksne er ensomme og har behov for 
å møte andre. På biblioteket kan barna 
møte vennene sine, lære noe på verkste-
det, spille fifa, lage podcast eller bare sitte 
og prate.

Biblioteket er en arena for å møte trygge 
voksne, eller å få være litt for seg selv 
uten innblanding fra voksne. Biblioteket 
kan være et sted der barna får en pause 
fra familien.

Så kom pandemien.
12. mars 2020 er en dato få glemmer.

På radioen hører vi på regjeringens pres-
sekonferanse. Biblioteket holder stengt, 
men bibliotekansatte er på jobb og jobber 
med litt forefallende arbeid.  Alvoret fra 
pressekonferansen sprer seg i lokalet, og 
etter hvert blir ansatte sent hjem. Vi vet 
det ikke da, men etter denne dagen følger 
flere uker med stengt dør på alle Deich-
man bibliotek.

Bibliotekansatte er engasjerte mennesker. 
Vi ønsker å bidra til folkeopplysning, le-
seglede og kunnskapsformidling hver dag. 
Vi ønsker å møte lånerne våre. Vi vil gjøre 
en forskjell. Nå står vi igjen, mange uten 
egen jobb-pc og annet egnet utstyr, og 
lurer på hva vi skulle ta oss til. Hvordan 
kan vi bruke hjemmekontoret til beste for 
innbyggerne? Hva klarer vi å tilby uten til-
stedeværelse? Bratt læringskurve i digital 
formidling, klok bruk av sosiale medier og 
diskusjoner om hva vi kan bruke kompe-
tansen vår til i stengeperioden blir temaer 
på mange digitale møter.
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Det sosiale bibliotek under en pandemi

Avstandskravene som stilles før gjenåp-
ning gjør det vanskelig å være det vi har 
vært: et sosialt bibliotek fullt av liv. 

6 uker med stengt bibliotek følger før vi 
får åpne forsiktig med «poseutlån» levert 
utenfor biblioteket, deretter får lånerne 
komme inn for å hente bestilte bøker 
men ikke oppholde seg der. Lettelsen er 
stor da vi endelig kan slippe folk inn igjen 
i lokalet vårt. Selv om begrensningene er 
strenge.

Bydelen
Bydel Stovner er dessverre en bydel som 
gjennom mange år har blitt stemplet som 
problemområde i Oslo. Selv mennesker 
som aldri har vært på Stovner han me-
ninger om bydelen. Dette er Stovnerfolk 
vant til, men også ganske lei av. Stigma-
tisering er noe barna og ungdommene 
her kjenner på. Mange er lei av negative 
beskrivelser i mediene. 

Før skrev mediene om ungdomskrimina-
litet, fattigdom, trangboddhet, drop-outs 
fra videregående og familievold. Nå 
skrives det om koronaviruset som herjer 
på Stovner. Kritikken kommer raskt fra 
andre deler av byen, og fra andre deler av 
landet. På biblioteket jobber vi videre. Vi 
holder åpent og ønsker folk velkommen 
inn. Men kom alene. Vask hendene. Hold 
deg hjemme om du er syk. Vi ser at de 
mest sårbare barna uteblir fra biblioteket 
fordi de ikke får lov til å komme sammen 
med vennene sine. Ungdommene som 
pleier å komme i store grupper ser vi ikke 
noe til. Vi hører om stengte skoler. Rødt 
nivå. Karantene. Lærere og elever med 
smitte. Ansatte frykter smitte på jobben. 
Ingenting av dette harmonerer med kon-
septet «det sosiale bibliotek».

På senteret står koronavertene. Dette er 
ungdommer som møter deg med et smil, 
gratis maske og en dash håndsprit. Koro-
navertene er også ofte flerspråklige og 
kommuniserer smittevernregler til alle. 
Samtidig hører vi at ansatte i bydelene 
går fra dør til dør for å fortelle innbygger-
ne om viruset. Et massivt informasjons-
arbeid pågår. 

Sommeren 2020 kommer med ny opti-
misme. Vi gjennomfører en del planlagte 
aktiviteter, ansetter stovnerungdom til 
å skape gode tilbud for barn og unge, 

selvsagt innenfor det strenge regelverket 
pandemien setter. Vi gjennomfører kurs i 
urban street art, utebibliotek, verksteder 
og mye annet gøy – så godt vi kan med 1 
meters avstand. Så kommer sensomme-
ren og høsten og den årlige Groruddalen 
Litteraturfestival. En festival som på 
meste har trukket 300 publikummere til 
Deichman Stovner på 1 arrangement. Vi 
gjennomfører festivalen sammen med de 
andre bibliotekene i Groruddalen, med 
høy læringskurve i digital formidling og 
færre deltagere fysisk på besøk. Det er 
gøy å endelig kunne gi lånerne våre kultu-
relt påfyll og en fysisk møteplass, selv om 
det bare er for noen få.

Men fortsatt kommer det færre barn til 
oss. Hvor er barna som pleier å være på 
biblioteket fra skoleslutt til stengetid? 
Tanken går til dem. Hvordan har de det, 
med hjemmeskole og lite kontakt med an-
dre enn sin familie? Blir de sett og hørt? 

Det er vår igjen, 2021. Det sosiale biblio-
teket har klart seg gjennom en koronavin-
ter. Folk er vant til det nå, begrensninger 
på antall besøk både ute og inne, 
masken må på, ingen håndhilsning 
og alt det der. Det har blitt en vane. 
Dessverre stiger smitten igjen, og 
med nye mutasjoner. Bibliotekene 
i Oslo må igjen stenge dørene, 
men heldigvis bare 1 uke denne 
gang. 

Bibliotekene er nå nesten den 
eneste åpne tjenesten for be-
folkningen. På senteret holder 
apoteket, vinmonopolet og 
matbutikkene åpne sammen 
med biblioteket.  De ellers så 
travle kjøpesentergangene er 
preget av stillhet og stengte 
rullegitre.  Men de unge 
koronavertene møter deg 
fortsatt i døra med et smil. 

Det føles som en tillit-
serklæring å få lov til å 
holde åpent. Det betyr 
at vi settes pris på, at 
myndighetene ser på våre 
tjenester som viktige i en tid der alt er 
annerledes. 

På «det sosiale biblioteket» er de fleste 
sitteplasser fjernet. PCene er ikke til-
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gjengelige. Det er ikke mulig å skrive ut 
noe, ta kopier eller scanne dokumenter. 
Barnehager og skoleklasser kan ikke få 
sine høytlesningsstunder. Barna som bor 
i tøffelavstand kommer ikke for å henge 
med de populære barnebibliotekarene. 
Folk sitter hjemme. Noen våger seg ut og 
blir så glade for å tak i litt låne bøker, eller 
bare snakke med noen. Foreldre kommer 
innom for å låne bøker til barna sine. 
Noen spør fortvilet om barna kan få sitte 
hos oss når de har hjemmeskole, for det 
er liten plass og mye uro hjemme. 

Etter noen uker: Smitten går ned. Vak-
siner settes. Butikkene åpner igjen, folk 
begynner å løfte blikket over maska og er 
ikke lenger så redde. Pulsen synker.  Vi 
øker tallet på samtidige på biblioteket 
igjen. Barna i tøffelavstand kom tilbake. 
Sommeren står foran oss, og nye ung-
dommer ansettes for å til å drive sommer-
biblioteket og jobbe med aktiviteter for 
ungdommer og barn. Optimisme. Biblio-
tekansatte ser for seg en ny hverdag – der 
vi igjen kan bidra med det som engasjerer. 
Det som gjør en forskjell. Vi kan igjen ten-
ke på å åpne det sosiale biblioteket. Igjen 
kan vi jobbe med kunnskapsformidling, 

folkeopplysning og leseglede. Først forsik-
tig, og så om en stund, forhåpentligvis i 
enda større grad enn før.

Høsten 2021 er ikke pandemien over. 
Smitten på Stovner er igjen stigende og 
på topp i Oslo. Koronavertene kom-
mer tilbake. Vi planlegger Groruddalen 
Litteraturfestival igjen. Vi har igjen håp 
om en normalisering av hverdagen, høye 
besøkstall og stor aktivitet i det sosiale 
biblioteket på Stovner. 
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Stor ståhei for skolebibliotek

Etter to og et halvt år uten skolebibliotek, fikk rektoren alt på 
stell. Til og med bøkene er nye. 

Vestli er siste stasjon på T-bane 5 og ligger 
nordøst i Oslo, på grensen mot Nittedal 
og Viken. Nå skinner det øverst i Grorud-
dalen. Det manglet ikke på byrådsleder, 
byråd og ordfører da de åpnet sin nye 
skole i august – og det mangler heller ikke 
på nytt innhold i skolebiblioteket. 

– På gamle skolen, var det sekstitallsbi-
bliotek, som jeg kaller det, slik biblio-
teker var da jeg selv begynte på skolen. 
Ikke motiverende i der hele tatt. Da jeg 
begynte i jobben ved Vestli i 2016, bodde 
vi i paviljonger og det gamle biblioteket 
ble stengt. Vi la ut gamle bøker fra gamle 
biblioteket – først og fremst til foreldre 
som kom og hentet. Så ga bort resten til 
andre skoler. Vi ga bort hele biblioteket, 
forteller rektor Ellen Sundby. 

Under byggingen av ny skole, levde de 550 
elevene uten bibliotek i to og et halvt år, 
men rektoren hadde en plan til nyskolen 
kom på plass: 

– Jeg brukte 2, 5 år på å sette av penger til 
nytt skolebibliotek og fikk hjelp av Biblio-
teksentralen. Vi hadde en ramme på  

én million kroner og fikk Biblioteksentra-
len til å lage en bibliotekpakke til 900.000 
kroner. Det er mye penger, men nå er alle 
bøkene i biblioteket nye. Og vi har vært så 
heldige med ny bibliotekar i 100 prosents 
stilling. Fra gammelt av var skolebiblio-
tekaren gjerne en lærer som ikke hadde 
så lyst til å være i klasserommet lenger 
og gjerne hadde en 20-30-40 prosents 
stilling i biblioteket. Nå skal det yre av liv 
der. Skolen vår trenger også å forbedre 
leseresultatene, sier Sundby. 

Hilde Merete Gjessing fra Ålesund har 
tiltrådt. Hun kom fra jobben som bibli-
oteksjef i Giske på Sunnmøre og takket 
umiddelbart ja da rektoren ringte. 1. 
september, to uker etter skolestart, slapp 
elevene inn i det på alle måter flunkende 
nye biblioteket. 

Norsk Bibliotekforening hadde skolebibli-
otek som fokus under Nasjonal biblio-
tekdag i fjor, og lover å ikke miste disse 
viktige bibliotekene av syne. 

Stor ståhei for skolebibliotek

ALT NYTT: Rektor Ellen Sundby under 
åpningen av ny skole. 

STORBESØK: Byrådsleder Raymond Johansen, rektor Ellen Sundby, utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen og ordfører Marianne Borgen 
sammen med elever og ansatte under høstens åpning av den nye skolen. 
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Biblioteket – for et konsept det er!

også temaer her hvis bibliotekhet (så å si) er mindre 
umiddelbart iøynefallende, men ikke av den grunn 
mindre viktige: tilgjengelighet, (fravær av) universell 
utforming, krøkkete og meningsløst byråkrati. Lunt 
og lurt og kvasst om hverandre.

Winterson er ikke blant Smiths spurte, men Why be 
happy when you could be normal kunne vært svaret 
nettopp på spørsmålet ”hva har det offentlige biblio-
teket betydd for deg?” (plottblottvarsel: svært mye). 
Winterson skriver om oppveksten sin som adoptert 
og, når hun ble gammel nok til å forstå det, lesbisk, 
i en fattig, tungt religiøs arbeiderklassefamilie i 
Accrington, nær Manchester. Den er en bibliotekslov-
sang og et morsportrett, en sirkling med dårlige 
flukt-odds rundt det sorte hullet Mrs Winterson er: 
en kvinne som aldri sover, som forbyr all lesing som 
ikke er oppbyggelig og religiøs (men selv leser brutale 
mordhistorier, som hun sender datteren for å hente 
på biblioteket), som låser barnet ute i kulda eller kas-
ter henne i kullkjelleren og lengter etter dommedag.

”She was like a fairy story where size is approxima-
te and unstable”, skriver Winterson, ”She loomed. 
She expanded. Only later, much later, too late, did I 
understand how small she was to herself.” Mrs Win-
terson tar selvfølgelig ikke lett verken på Wintersons 
legning eller lesing, og i hvert fall ikke skrivingen. 
Det er en av de råere karaktene jeg har lest, kanskje 
nettopp fordi hun er for absurd til å diktes opp, og 
Winterson skriver henne så levende fram. Det er 
bekmørkt, men lenge morsomt. Og så finnes altså 
en mulig utvei i og med hyllene English literature in 
prose A-Z, tilgjengelige på grunn av morens mord-
bokærend, men selv litteraturen har grenser for hva 
den kan lappe sammen. Tunge tak, tilhørighet, den 
umulige kjærligheten. Vel verdt å lese.

Biblioteket –  
for et konsept det er!
Vi lar oss begeistre av begeistring! Jenny Moi Vindegg 
er på instagram under navnet @jennyoglitteraturen der 
hun skrev dette innlegget. Ellers er hun redaksjonsse-
kretær og anmelder i tidsskriftet Vinduet. 

Du blanke biblio-bok, så vanskelig å fotografere 
pent (for ikke å snakke om lydboka), men herregud, 
biblioteket, for et konsept det er. Det er bokhøst i 
lufta, men før det nye ruller inn vil jeg slå et slag for 
bibla, snakke om to strålende backlist-titler jeg leste 
om hverandre i sommer, begge lånt via nettopp den 
institusjonen de på hvert sitt vis er en hyllest til.

Hos Smith er det uttalt, denne samlingens noveller 
er pakket inn i et slags oppstykket essay hvor Smith 
spør ulike mennesker hva biblioteket har betydd for 
dem, reflekterer rundt konsekvensene av at offentlige 
biblioteker i Storbritannia legges ned eller overføres 
til frivillige som selv må sørge for driftsmidler. Hun 
sirkler inn biblioteket som minnebank, som demo-
kratisk rom, som ulikhetsutjevnende, her er en klar 
vilje, en Smithsk samfunns- og fellesskapsvarhet. 
Dette også i novellene, de er fantastiske, mange av 
dem undersøker (som jeg har nevnt tidligere) språk, 
etymologi, minne, (krigs)historie, litteratur, arkiv; 
nettopp ting vi forbinder med biblioteket, men det er 

tekst: Jenny Moi Vindegg, @jennyoglitteraturen
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Småsaker

Hageliv & Uterom er et inspirerende magasin for hage, balkong 
eller terrasse. Dette er et hagemagasin for deg som liker å nyte 
livet i hagen og på terrassen. Med på kjøpet får man inspirasjon 
og tips med massevis av hageglede! 

Magasinet gir råd for hvordan gå frem for å produsere en lettstelt 
og vakkert uteområde der man kan nyte livet. 

Her finner man anbefalinger av planter som passer norsk klima, 
og omfattende produktguider med alt fra drivhus og utemøbler, 
til hageredskaper og frø.

Hageliv & Uterom er et magasin for deg som er glad i hager og 
planter. 

Fra 2021 er det 8 utgaver pr. år.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne 
abonnement, enten via NBFT Interaktiv eller ved å sende oss 
en e-post.

Jobber du i bibliotek og er biblioteket ditt av en eller annen 
grunn ikke kunde hos oss?

Det kan du enkelt gjøre noe med. Send oss en e-post, eller  
ring oss, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere  
tidsskrifthverdag!

Telefon: 23 24 34 30

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Hageliv & Uterom

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Angrer på yrkesvalg

SVERIGE: – Man er en innsider og samtidig en outsider. Man er 
en del av fellesskapet, men avvikler såpass at man ikke fullt ut 
kan være et medlem i gruppen, mener Milia Rahman Olsson. 
Hun har i sin eksamen ved Linnéuniversitetets bibliotekarut-
danning i Sverige forsket på hvordan bibliotekarer med annen 
hudfarge enn hvit har det på jobb. Ni biblioteksansatte er med 
i studien. Kun fem av dem hadde fast jobb, tross rundt ti år i 
yrket og ingen følte seg kalte til å ta sjefsjobber. – Det handler 
ikke om at man som «rasifiserad» er overfølsom eller ikke har 
humor, det handler om at man har fått nok og at man fortjener 
bedre, sier Olsson. Det er biblioteksbladet.se som skriver om 
saken.  
 

E-utlån økte 50 prosent

DANMARK: Statistikken for danske biblioteker viser, ikke 
uventet, at besøkstallene sank med 42 prosent i fjor. Korona og 
nedstengning har skylden. «Det er bemerkelsesverdig at fallet på 
nasjonalt nivå ikke er enda større, og det er imponerende at en-
kelte biblioteker har vært i stand til å holde utlånsfallet nede i 13 
prosent», skriver Dansk bibliotekforenings medlemsblad. Utlån 
av ebøker og lyd, steg med hele 50 prosent. E-produkter utgjorde 
15 prosent av alle utlån i 2019, men steg til 26 prosent i fjor.  
 

Disse leder IFLA

Valgene av IFLA-ledere ble gjort i sommer og dette er resul-
tatene. Leder først, nestleder etterpå. Asia Oceania: Winston 
Roberts (New Zealand) og Debal Kar (India). Europe: Stuart 
Hamilton (Ireland) og Frédéric Blin (France). Latin America and 
the Caribbean: Alejandro Santa (Argentina) og Georgina Torres 
(Mexico). Middle East and North Africa: Imad Bachir (Lebanon) 
og Abeer Al-Kuwari (Qatar). North America: Julius Jefferson 
(United States) og Christina de Castell (Canada). Sub-Saharan 
Africa: Sarah Kaddu (Uganda) og Ayanda Lebele (Botswana).

Norsk Bibliotekforening er på lnstagram.  
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:  
abh@norskbibliotekforening.no

Følg oss på Instagram!
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Endelig nytt hovedbibliotek

På lånte truger

Bibliotek uten Atekst?
ABM-us vekst og fall

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Nyskapende
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Ansvarlig for bilaget: 

Vidar Lund

Kontaktperson for bilaget: 

Vidar Kvalshaug

vk@norskbibliotekforening.no

tlf : 23 24 34 38

Grafisk design: 

Freiland Oslo  

oslo@roommeetsfreiland.com

Generelle henvendelser til 

Norsk Bibliotekforening:

nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

Twitter: 

@forbibliotek

lnstagram: 

@norskbibforening

Facebook: 

@norskbibliotekforening

Nettsider:  

www.norskbibliotekforening.no

norsk bibliotekforening oppfordrar alle bibliotek 

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

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

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

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

heldigvis både skule- og kommuneleiing som skjønar kor 

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

løfte fram, og syne kor viktige skulebiblioteka er for både 

å oppnå læringsmåla og for å gje ungane danning.

Det er ikkje mogleg å skrive ein leiar som går til 

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

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

samfunnet leitar etter eit balansepunkt. Korleis kan vi 

utsetje oss for så lite smitte som mogleg, samstundes som 

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

reg stengde ned, heilt utan sentrale påbod, snudde både 

Nasjonalbiblioteket og folke- og fagbiblioteka seg kjapt 

rundt. Korleis kan vi gje eit bibliotektilbod sjølv om dei 

fysiske dørene er stengde?

Vi har sett mange kreative løysingar på alle nivå, noko 

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

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

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

forhandla fram mellombelse avtalar med forfattarar og 

forleggjarar for visning på nb.no og mange bibliotek har 

satsa både på rettleiing og anna formidling og arrange-

ment på nett.

Alt dette skal vi bruke Nasjonal bibliotekdag for å 

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

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

å frykte for at statusen til skulebiblioteka blir svekka i 

den nye opplæringslova. Marker bibliotekdagen over alt 

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

dagsorden.

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr. 4 / 2020 

– et bilag til Bok og Bibliotek
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Innhold

Skulebiblioteket  

– der alt startar

1. september feirar vi Nasjonal bibliotekdag. I år vil 

vi særleg rett merksemda vår mot skulebiblioteka.

Foto: Norsk Bibliotekforening

Nasjonal bibliotekdag 2020

For femte år på rad skal Nasjonal 

bibliotekdag feires 1. september. 

Hensikten er å skape oppmerksomhet 

rundt bibliotek, og Norsk 

Bibliotekforening er initiativtaker.  I år 

er fokus rettet mot skolebibliotekene. 

www.norskbibliotekforening.no

Ordskiftet om bibliotek  

og ytringsfridom går vidare

Å oversette Faulkner Skulebiblioteket

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening
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Portrett: Sofi Oksanen

4 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Her er vårens viktigste dokument

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

tekst:  Norsk Bliotekforening (NBF) og Bibliotekarforbundet.

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

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

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

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

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

SMITTEVERNVEILEDER
FOR BIBLIOTEK
R Å D  O G  V E I L E D N I N G  T I L  F O L K E B I B L I O T E KO G  S K O L E B I B L I O T E K  U N D E RK O R O N A V I R U S U T B R U D D E T  ( C O V I D - 1 9 )V Å R E N  2 0 2 0 .
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Skal biblioteket være  en møteplass for  hatefulle ytringer?

Viktig dokument
Kreativt i koronatid

– med medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Bok og Bibliotek  
ønsker alle lesere 



Mor Hilde Vårhus og hennes datter 
Mia Camilla har sett noe merkelig på 
himmelen i Hessdalen, her sammen 
med hennes andre datter Miriam 
(t.h.) i UFO-en til Holtålen bibliotek.

BIBLIOTEK  I  BLI OPPDATERT!
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HARALD VINGELSGAARD 
Tekst og foto 

Mor og datter Vårhus 
forteller om sine opplevel-
ser mens de sitter med 

noen bøker inne i ufoen som er 
spesialbygd for Holtålen bibliotek.  

– Jeg var med en venn på setra 
vår i Hessdalen. Vi så på himmelen. 
Der var det et lys som surret, først 
var det hvitt, så byttet det farge til 

både rødt, blått og gulaktig. Vi så 
det i noen minutter, sier Mia 
Camilla Vårhus som er med sin 
mor Hilde og søsteren Miriam på 
besøk i det nye Holtålen bibliotek. 
Biblioteket ligger i Ålen sentrum, 
ikke langt fra ufo-bygda Hessdalen.

Mia Camillas mor, Hilde 
Vårhus har også sett noe eksepsjo-
nelt på himmelen i Hessdalen.

– Jeg så en stor, gul kule på 
himmelen med fjellene i bakgrun-
nen. Kula ble større og større, skjøt 
fart og forsvant, sier hun.

Ufo 
Holtålen i Trøndelag har fått et nytt 
bibliotek med ufo – et romskip.  
I romskipet møtte vi en familie som  
har sett merkelige lysfenomener 
på nattehimmelen. 

i biblioteket

UFO   I  BIBLIOTEK
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Utnytter fenomenet
Ufoen på Holtålen biblioter er 
sekskantet og med kuppel. Inni er 
det en rund sløyfe med ledlys i 
taket, og den kan skifte farge hvis 
man trykker på en fjernkontroll.

– Ufoen er kjempefin, synes 
Hilde Vårhus og hennes døtre. 

Biblioteksjef Mari Aas i 
Holtålen bibliotek er svært godt 
fornøyd. 

– Vi har et verdenskjent 
fenomen, Hessdalsfenomenet. 
Det må vi utnytte. 

Derfor ville hun ha ufo som 
møbel i det nye biblioteket. Dette 
er et møbel for barn og ungdom, 
som kan gå inn i den, sitte der og 
lese, spille spill eller gjøre andre 
ting som for eksempel å filosofere 
over fenomenene på himmelen i 
Hessdalen.

– Med romskipet i biblioteket, 
har vi noe som ingen andre 
bibliotek har, fastslår hun.

Hessdalsfenomenet
Inne i det nye biblioteket er det 
laget en egen seksjon om Hessdals-
fenomenet. Der er det en stor 
TV-skjerm, hvor de blant annet 
viser intervjuer med folk som har 
sett fenomenet. Der er det bøker 
om ufoer, bilder fra lysfenomenene, 
og mye mer skal det bli. 

Biblioteket har for øvrig laget 
nettsiden hessdalsfenomenet.no for 
å samle mest mulig informasjon 
om fenomenet på et sted. Nettsi-
den er laget med økonomisk støtte 
fra Nasjonalbiblioteket. 

– Biblioteket er blitt slik jeg ønsket at det 
skulle bli, sier biblioteksjef Mari Aas i det 
nye Holtålen bibliotek .

– Denne ufoen ble kjempefin, synes mor Hilde Vårhus og hennes to døtre 
Mia Camilla (t .v .) og Miriam .

BIBLIOTEK  I  I BIBLIOTEKET

44  I  BOK OG BIBLIOTEK 4–2021

http://www.hessdalsfenomenet.no


sin plass.  Det er satt opp en 
skulptur av Anders Bjørgaard fra 
Ålen. Han illustrerte blant annet 
Sigurd Lybecks folkekjære og 
humoristiske tegneserie om Jens 
von Bustenskjold. Nylig avdøde 
Jon Østeng Hov fra Ålen er en av 
de andre som har fått plass i 
biblioteket. Jon Østeng Hov var 
naturfotograf og forfatter. Mange 
av hans bøker er på plass i bibliote-
ket, sammen med et maleri av ham. 

Holtålen kommune er en liten 
kommune sør i Trøndelag, med om 
lag 2000 innbyggere. Biblioteksjef 
Aas er den eneste ansatte i bibliote-
ket. Hun holder åpent mandag, 
onsdag, fredag og lørdag. Tirsdager 
er det stengt, fordi hun har 
skolelesing for Hov skole. Hver 
andre torsdag arbeider hun i 
Haltdalen oppvekstsenter.

Holtålen bibliotek er meråpent. 
– Jeg ser lyst på fremtiden for 

Holtålen bibliotek. Nå har vi fått et 
bibliotek som våre brukere setter 
pris på, sier hun.

spille spill eller lese. Der kan det 
holdes bokprat, bokpresentasjoner og 
andre arrangement. Der kan det bli 
høytlesing for skoleklasser – Holtålen 
bibliotek er også et skolebibliotek.

I stedet for å gå til møbelforret-
ninger og handle, har biblioteket 
fått et lokalt snekkerfirma til å lage 
nesten alle møbler og alt inventar i 
det nye biblioteket. 

Bokhyller langs veggene, 
sittegrupper inntil store vinduer ut 
mot gata, ufoen, et stort bord midt 
i rommet og mye mer er spesialla-
get. Taket er malt svart for å gi en 
rolig atmosfære. Det ble satt inn 
mange nye, store vinduer der det 
før var vegger, slik at det kommer 
inn mye lys. Fargene på møblene 
og inventaret er avdempet.

Koselig atmosfære
– Jeg synes vi har lyktes med å lage 
et bibliotek med koselig atmosfære. 
Det viktigste er at brukerne skal 
komme hit og føle seg hjemme. 
Biblioteket skal være et sted hvor de 
har lyst til å være, understreker hun. 

Inne i biblioteket har mange 
sentrale, lokale personligheter fått 

 «Et ukjent fenomen. Sterke lys 
og objekter er sett i mange år i 
Hessdalen. Ingen kan forklare hva 
det er», står det på forsiden til 
denne nettsiden.

En ny verden
Holtålens nye bibliotek åpnet i 
juni. Det gamle var utgått på dato 
og trangt. Det nye er dobbelt så 
stort. Alt er nytt fra gulv til tak. 
Biblioteket ligger i Ålentorget i 
lokalene hvor det før var en butikk. 

«Kjempefint», «innbydende», 
«nydelig», «moderne». Slik ble 
biblioteket beskrevet av lånekunder 
som Bok og Bibliotek møtte. 

– Biblioteket er blitt slik jeg 
ønsket at det skulle bli, sier 
biblioteksjefen. Hun har vært med 
og planlagt alt.

Biblioteket har et eget rom med 
amfi, dekorert på veggene med 
fototapet, spesiallaget med eventyrfi-
gurer. Der kan barn og unge sitte og 

Biblioteksjef Mari Aas betjener lånekunde Bente Berg ved skranken i det nye biblioteket .
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Snart blir Fredrikstad friby 
for en forfulgt forfatter. 
Fredrikstad bibliotek stiller 
opp med fribykoordinatorer, 
og er det beste stedet å 
legge fribyansvaret, mener 
initiativtaker. 

TERJE HANSTEEN 
Tekst og foto

– Det er ikke tilfeldig at det er 
Fredrikstad bibliotek som kommer 
til å spille en sentral rolle når 
forfatteren kommer, sier Martine 
A. Gjeterud Hasvold, vikarierende 
prosjektleder for den nye fribyord-
ningen i Fredrikstad kommune.

– Her i Fredrikstad har bibliote-
ket et sterkt faglig og sosialt miljø, 
og flere av bibliotekets eksisterende 
prosjekter, samarbeid og aktiviteter 
er relevant for arbeidet med 
tilretteleggelse og integrering av en 
fribyforfatter. 

– Erfaringer fra andre fribyer 
i Norge er at det fungerer svært godt 
å legge hovedressursen med fribyko-
ordinatorer til biblioteket. I Fredrik-
stad er de ansatt ved biblioteket, og 
er to rådyktige, ressurssterke damer 
med omfangsrik erfaring og 
engasjement, sier Hasvold. 

Skal være et fristed
En person som skal komme inn 
under fribyordningen, må kunne 
vise til en viss litterær eller kunstne-
risk produksjon. Og må kunne 
bevise at han eller hun er truet eller 
forfulgt i sitt hjemland på grunn av 
sitt virke. Det handler om å kunne 
tilby forfulgte forfattere et fristed, en 
friby, hvor de skal kunne skrive og 
uttrykke seg fritt, uten å frykte for å 
bli sensurert eller kneblet. I dag står 

rundt 150 personer på venteliste 
rundt om i verden til å bli fribyfor-
fatter. De som kommer til Norge, 
kommer direkte fra hjemlandet som 
kvoteflyktninger. Noen har også 
med familie. Sangeren og musikeren 
Araz Elses fra Aserbajdsjan var den 
første som kom til Norge under ord-
ningen, og det var Sølvberget 
bibliotek og kulturhus i Stavanger 
som tok imot han i 1996. 

I fribyarbeidet skal det legges 
vekt på å involvere forfatteren i 
lokale, nasjonale og internasjonale 
litterære miljøer. Fredrikstad 
bibliotek og koordinatorene har i 
tillegg til en sterk faglig kompetanse 
et godt nettverk og innsikt i denne 
typer miljøer, poengterer Hasvold.  

Det er biblioteksjef Tora 
Camilla Klevås ved Fredrikstad 
bibliotek enig i.

Biblioteket som fristed

– Her i Fredrikstad har biblioteket et sterkt faglig og sosialt miljø, og flere av bibliotekets 
eksisterende prosjekter, samarbeid og aktiviteter er relevant for arbeidet med 
tilretteleggelse og integrering av en fribyforfatter, sier Martine A . Gjeterud Hasvold, 
vikarierende prosjektleder for den nye fribyordningen i Fredrikstad kommune .
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– Det er sikkert andre institu-
sjoner som kunne ivaretatt en friby-
forfatter, men jeg mener vi har 
gode forutsetninger for å legge godt 
til rette for den nyankomne. Det er 
flere grunner til det; vi har et stort 
kollegium av dyktige personer, som 
jobber både med litteratur og 
personer fra andre kulturer. 
Bibliotekene er en fin arena for 
integrering, og denne erfaringen 
kan vi dra nytte av nå, sier biblio-
teksjef.

– Kan fribyordningen være 
med på å heve statusen og berike 
biblioteket?

– Jeg opplever at bibliotekene 
har en høy status i Fredrikstadsam-
funnet, men dette kan absolutt 
være med på å vise viktigheten av 
biblioteket som en institusjon for 
mer enn utlån av bøker. Det å få en 
ny kollega med en helt annen 
bakgrunn, blir både spennende og 
berikende for bibliotekene våre.

Nye impulser til Fredrikstad
– Det er et mål at vedkommende 
skal kunne fortsette sitt kunstne-
riske arbeid i Fredrikstad. Svært 
mange av fribyforfatterne og –
kunstnerne viderefører sitt arbeid 
for ytringsfrihet i hjemlandet 
gjennom f.eks. sosiale medier eller 
uavhengige medier i hjemlandet. 
Det er også et mål at de skal bli 
formidlet for et nytt publikum i 
Norge, sier Hasvold. 

Hun er også opptatt av at 
kulturlivet i Fredrikstad skal nyte 
godt av at byen blir friby, gjennom 
samarbeid på tvers av nettverket 
både nasjonalt og internasjonal.

– Jeg har forventninger til at 
Fredrikstad skal være en aktiv 
deltaker i fribynettverket vi blir en 
del av. Vi skal samtidig være opp-
merksomme på at fribykunstneren 
kan ha opplevd traumatiske ting, og 
kan trenge tid på å finne seg til rette i 
en ny hverdag i Fredrikstad. For noen 
av dem er det dessuten nødvendig å 
holde en lav profil av hensyn til egen 
sikkerhet, sikkerheten til familien i 
hjemlandet, eller andre helsemessige 
eller personlige grunner. De vil 
naturlig nok ha en noe begrenset 
aktivitet, og trenger da en annen 
form for tilrettelegging for å kunne 
fortsette sitt virke, utdyper Hasvold.

– Stiller dere noen konkrete krav 
til vedkommende?

– Forfatteren skal delta i 
introduksjonskurs på lik linje med 
andre flyktninger. Kunstnerisk 
arbeid må vi derfor samordne med 
det som inngår i språkopplæring og 
arbeid med integrering, slik at det 
kunstneriske heller ikke blir 
skadelidende.

Mangeårige planer
Det er rundt ti år siden det først 
ble foreslått å gjøre Fredrikstad til 
friby. Wiggo Andersen i litteratur-
festivalen «Ord i Grenseland» har 
vært en viktig pådriver, og festiva-
len har etablert en pris for for-
fulgte, kvinnelige forfattere fra hele 
verden. Nå er han glad forslaget 
endelig har blitt til virkelighet. 

– Fredrikstad har både et veldig 
aktivt bibliotek, et aktivt litteratur-
hus og en aktiv litteraturfestival. At 
vi har fått dette på plass, vil absolutt 
berike kulturlivet. Men alle må stille 
opp og bidra, fribykoordinatorene 
kan ikke drive dette alene. 

– Hva tenker du om at bibliote-
ket har fått ansvaret for fribyordnin-
gen?

– Biblioteket er helt klart det 
beste stedet, men biblioteket må 
også være med og engasjere andre 
som også kan ivareta fribyforfatte-
ren, skape et nettverk, sier Andersen.

Bibliotekene en naturlig plass
– Det er varierende interesse blant 
kommunene for å ta imot fribyfor-
fattere og kunstnere. De kommu-
nene som imidlertid har tatt 
kontakt, er entusiastiske og viser en 
veldig stor forståelse og vil gjøre 
noe konkret for å fremme ytrings-
frihet, forteller Elisabeth Dyvik, 
Programme Director for ICORN. 
Mens fribyforfatterne og kunst-
nerne som kommer til Norge er 
flyktninger, er det ikke alle som 
kobler flyktninger med forfulgte 
forfattere, sier Dyvik. 

– Det er jo stor interesse for å ta 
imot flyktninger i norske kommu-
ner, så potensialet for at det skal bli 
flere fribyer, er stort.

FAKTA
• Fribynettverket, International 

Cities of Refuge Network, eller 
ICORN, er verdensomspennende; 
det koordineres fra Stavanger og 
ble opprinnelig startet etter 
initiativ fra Salman Rushdie tidlig 
på 1990-tallet. 

• I Norge er det Norsk PEN som 
foreslår forfattere til fribyene. 

• Totalt er det 75 fribyer rundt om i 
verden som er med i ICORN. 
Norge har 18.

• Ordningen inkluderer forfattere, 
redaktører, oversettere, 
forleggere, journalister, 
tegneserietegnere, visuelle 
kunstnere, musikere og 
låtskrivere.

– Spørsmålet om å ta imot en fribyforfatter 
har vært oppe en rekke ganger blant 
politikerne, men det var først i fjor det ble 
gitt grønt lys, forteller avdelingsleder og 
fribykoordinator Anne Trine Skjulhaug ved 
Fredrikstad bibliotek .

– Vi gleder oss veldig, å få en fribyforfatter 
er utrolig spennende, sier biblioteksekretær 
Eva-Britt Sørbøe Syversen .
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Hvorfor lever vi som vi gjør? 
Er det mulig å velge noe 
annet enn dusin-livet med 
fast jobb, boliglån og 
rutinepreget hverdag – 
bryte opp, reise av sted, 
bosette seg på en øde øy? 

NINA KRAFT 
Tekst og foto

Ida Hegazi Høyer kommer mot 
meg i svart sommerkjole – og 
med kul på magen. Hun venter 

tvillinger og har termin i oktober, 
forteller hun. 

Derfor blir det naturlig å 
begynne samtalen med å snakke 
om den siste boken hennes, «ene | 
barnet», som handler om en 
alenemor og hennes tanker om 
morsrollen. 

Gå fra babyen
«Ene | barnet» er en roman som 
anmeldere gjerne kaller «modig». 
Noe av det farligste for en kvinne 
er jo å innrømme for seg selv at 
hun ikke bare tenker pent om 
babyen sin. Og enda verre, at hun 
kan glemme det hjelpeløse lille 
barnet sitt, forlate det. Og verre 
enn verst – at hun går fra det med 
vitende og vilje for å delta på et 
litteraturarrangement. 

Alt dette gjør hovedpersonen i 
«ene | barnet».  

 – Jeg var nødt til å skrive den 
boken før jeg selv ble gravid, for 
den er jo litt uortodoks og radikal. 
Jeg kunne ikke ha skrevet den hvis 
jeg hadde hatt et lite nurk i 
armene, sier Ida Hegazi Høyer. 

– Men «ene | barnet» dreier seg 
om mer enn det å få barn, tilføyer 
hun.

– Den handler primært om 
hvor grensene går for de som 
ønsker seg et annet liv enn flertal-
let. Kvinnen i boken tviholder på 
sin autonomi. Hun kvier seg for å 
innrette seg etter øvrighetens 
normer. Hun vil ikke temmes. 

– Jeg liker å plassere karakterene 
mine litt ut på kanten, i situasjoner 
uten fasit for rett og galt. I denne 
boken ville jeg utforske grensene 
for frihet, og da var en mor med 
eneansvar for et barn et godt 
eksempel, forklarer hun. Det er 
ingenting som i større grad tvinger 
deg inn i samfunnets institusjoner 
enn det å få barn.

Frihet
Frihet er et gjennomgående tema i 
Hegazi Høyers bøker. I «Fortellin-
gen om øde», som er basert på en 
sann historie, reiser hovedpersonen, 
tannlegen Carlo Ritter til en øde øy 
i Galápagos – det var øya hvor 
Darwin gjorde noen av sine 
viktigste oppdagelser. 

Ritter har tenkt å bli på øya 
resten av livet, alene. Han har en 
teori om at man kan bli veldig 
gammel om man lever i pakt med 
naturen. Målet er å bli 140 år, og 
dette vil han bevise for verden. Han 
forlater sivilisasjonen – alle 
forventningene, alle de drepende 
hverdagsvanene, alle venner og 

Vil ikke temmes
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fordi de har en flukt i seg. Jeg vil 
heller si at karakterene mine ofte er 
mistilpasset. Som Carlo, som ender 
med å forelske seg i en øgle fordi 
han ikke har hatt sosial kontakt 
med noen på flere år. 

Men hun er heller ikke alltid så 
sikker på hvem karakterene sine 
egentlig er, fortsetter hun.

– For hva er identitet? Er den så 
robust som vi liker å tro? Hadde vi 
levd utenfor det trygge velferdssam-
funnet vårt, hvor staten passer på 
oss og har ordninger for alt, tror jeg 
vi kunne ha blitt helt annerledes 
mennesker, og vi kunne ha vært i 
stand til å gjøre ting vi ikke kan 
forstille oss nå, slik vi lever i dag. 

kanskje litt hjelpeløse. Vi har det så 
bra i Norge i dag, alt er servert, 
men samtidig opplever jeg at 
mange føler en form for motløshet. 

Hvem er jeg
– Planlegger du temaene dine? 

– Fortellingene bare kommer. 
Jeg tenker ofte at nå skal jeg skrive 
en slank og elegant roman på 
hundre sider. Så baller det på seg. 
Det dukker opp nye karakterer. Jeg 
blir påvirket av noe som jeg ikke 
helt vet hva er, og manus endrer 
seg. Boken blir ofte annerledes enn 
jeg hadde tenkt.  

– Hovedpersonene dine er ofte 
usympatiske?

– De blir sånn fordi jeg plasse-
rer dem i ekstreme situasjoner, og 

bekjente, inkludert sin kjedelige 
eks-kone. Men å være helt fri er 
umulig, ifølge forfatteren.

– Paradokset er at Carlo, idet han 
er i ferd med å forgå i isolasjonen, 
blir reddet av andre mennesker. 
Nykommerne på øya ødelegger 
riktignok hele prosjektet hans, men 
samtidig blir de hans velsignelse. 
– Hvordan leve med andre, og 
hvordan leve uten – og at begge deler 
er like umulig – tror jeg er et tema i 
flere av bøkene mine, sier hun.

– Mange av karakterene mine 
tror ikke på det livet de lever. De 
har en slags mistillit til denne 
tryggheten, og den kanaliseres i en 
form for flukt. Men så kommer de 
til et punkt hvor de innser at det 
ikke finnes noe alternativ – samti-
dig som de fremdeles lengter ut, 
reflekterer Hegazi Høyer.

– For hva skulle alternativet 
være? Hvem gjør opprør i våre 
dager? Det måtte være alkoholikerne 
som sitter på benken i parken og 
rauter til forbipasserende. Alle vi 
andre er konvensjonelle folk som 
passer inn. Vi lever i et «flinkis-sam-
funn» hvor vi er så flinke at man 
nesten kan bli litt dårlig av det. 

– Men hva er vi misfornøyd med? 
Her i Norge og på den nordlige 
halv kule lever vi materielt som  
ingen har gjort før i historien.

– Vi har all grunn til å være 
takknemlige, og dermed ingen å 
rette opprøret mot. Og det gjør oss 
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egen utilstrekkelighet, og stå i 
situasjonene som oppstår – selv om 
det kan komme skumle overraskel-
ser. For hvor godt kjenner vi 
egentlig andre mennesker, selv våre 
nærmeste, spør hun retorisk. 

– Alle mennesker har en skygge-
side, selv de vi tror vi kjenner til 
bunns?

– Alle har en mørk kjerne som 
ingen andre har adgang til, tror jeg. 
Hos noen er det en liten flekk. Hos 
andre et helt rom, kanskje et helt 
hus. Vi hører og leser om personer 
som oppdager etter mange års 
samliv at partneren var en helt 
annen enn de trodde.

Et annerledes valg
Den førtiårige forfatteren forteller 
at yrkesvalget hennes ikke var noen 
selvfølge. Hun vurderte lenge å bli 
sykepleier – et ordentlig og greit 
yrke, samfunnsnyttig også. Å bli 
forfatter var derimot en mer 
kronglete vei å gå. 

– Jeg kom ikke fra et hjem med 
overfylte bokhyller. Men jeg har 
skrevet mye helt siden jeg var liten 
– selv om jeg ikke forestilte meg at 
man kunne leve av det. Jeg låste 
meg stadig inn på do hos bestefor-
eldrene mine, som bodde i Vika, og 
skrev der, foreller hun. 

– De hadde fellesdo i trappe-
oppgangen, og der hadde jeg gjemt 
en blyant under fillerya på gulvet. 
Jeg var på do så ofte at stakkars 

Skyggesiden
Hovedpersonene i romanen 
«Unnskyld» planlegger også en reise 
– i dette tilfelle bryllupsreisen, selve 
symbolet på lykke og kjærlighet. De 
ser for seg et seilas jorda rundt, fylt 
med eventyr og frihet. Det ender 
som en rystende og spennende 
fortelling om misbruk, identitet og 
menneskelige skyggesider. 

– I «Unnskyld» begås det feil 
med veldig alvorlige konsekvenser – 
som gjør det er umulig å bare si 
«unnskyld». Vi forstår ikke alvoret i 
valgene vi gjør før det er for sent?

– Nei, ikke alltid. Samtidig er 
det umulig å gå gjennom livet uten 
å gjøre feil. Kanskje handler det 
også om at vi må godta tingene 
som de er, være overbærende med 

bestemor trodde jeg var syk. Jeg 
fortalte aldri hva jeg gjorde der 
inne. Det var for personlig og 
sårbart, tenker jeg om det nå – men 
det var ikke noe jeg forstod da.

På Blindern studerte hun 
sosiologi, for skrivebehovet bunnet 
i en nysgjerrighet på mennesker og 
sosialt liv, ikke i litteratur som fag.

– Det var først da jeg var 22–23, 
at jeg bestemte meg for å forsøke å 
gjøre skrivingen til et levebrød, 
ettersom jeg jo skrev daglig uansett. 
Det tok mange år, men det er jeg 
veldig glad for nå, sier Hegazi Høyer.

Den problematiske naturen
Men det er ikke enkelt. Hun sier 
hun alltid har funnet det vanskelig 
å finne formen på et manus.

– Jeg får så mange ideer, men 
må beherske meg for å finne riktig 
form på innholdet. Jeg begynner 
ofte på en bok, men så får jeg en ny 
idé og begynner på et nytt manus i 
stedet, smiler hun. 

Debutboken hennes, «Under 
verden», kom til på denne måten. Ida 
hadde vært fast bestemt på å gi ut sin 
første roman innen hun ble 30. Men 
så passerte trettiårsdagen uten noen 
utgivelse og hun følte klokken tikke. 
Da dro hun langt inn i skogen med 
et manus hun hadde holdt på med 
en stund, til en shabby hytte uten 
innlagt vann for å skrive. Der skulle 
hun bli til manuset var fullført. Hun 
holdt ut i et halvt år. 
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voksen også. Ekstrem fattigdom ser 
man jo ikke i Norge, og er dessuten 
noe vi helst lukker øynene for.

– Jeg har alltid følt at Oslo var 
liten og Norge ensformig, og hatt 
behov for å oppleve andre måter å 
leve på. I bøkene mine forsøker jeg 
å ta et oppgjør med den homogene 
forestillingen om at «sånn gjør vi 
det her», og det har jeg kanskje 
gjort privat også. Med tiden har jeg 
likevel bare blitt mer og mer glad i 
lille Oslo, og utbrytertrangen har 
roet seg. 

Grusom verden
Under covid-perioden har Hegazi 
Høyer gjort som de fleste av oss og 

kansk øyrike». Hun har seilt i 
Polynesia og sett koraller, tropiske 
fisk, haier og kjempestore djevel-
rokker, som «ikke er så farlige som 
de ser ut». Sjøløvene derimot «kan 
bli ganske aggressive», får jeg høre. 

I tredveårene hadde hun en 
treårsperiode uten fast bopel, hvor 
hun reiste mye i Europa og bosatte 
seg midlertidig i storbyer som 
Budapest, Brussel, Lisboa, Berlin 
og København. Egypt, der faren 
hennes kommer fra, har hun besøkt 
mange ganger.

– Det gjorde sterkt inntrykk på 
meg som liten jente å se folk bo i 
skur langs landeveien. Og det gjør 
naturligvis sterkt inntrykk som 

Utpå vinteren ble det iskaldt. 
Hytta var dårlig isolert og vinden 
blåste inn. Det løp mus over gulvet, 
og hun slet med influensainfeksjoner. 

– Jeg higet etter å komme 
nærmere naturen, men da jeg først 
var der, begynte kampen om å 
holde naturen på avstand, kom-
menterer hun selvironisk.

Hun skrev på romanen sin på 
dagtid, og på kvelden gjorde hun 
diverse notater om hyttelivet i 
skogen. Men til slutt innså hun at 
manuset hun jobbet med var dødt, 
kastet den påbegynte romanen og 
returnerte til varmekabler og 
innedo.

– Jeg var kommet hjem, lå og 
deppa på sofaen og tenkte at jeg 
måtte nok bli sykepleier, da jeg 
skjønte at det kanskje kunne bli en 
roman av notatene jeg hadde 
skrevet på måfå, bare for gøy. Så 
skrev jeg dem om og la til litt 
bygdedrama. Musene ble til rotter, 
og fikk også selskap av blodsugende 
igler. Plutselig funka det. 

Spenningssøkende
Siden frihet, reising og lengsel mot 
noe annet – noe ukjent – er så 
åpenbare tema i bøkene hennes, 
regner jeg med at Ida Hegazi Høyer 
har reist mye selv. Og det har hun 
– fra «den obligatoriske backpac-
ker-reisen» til Asia etter videregående, 
til ulike opphold rundt om i verden. 

Hun har dykket i Galapagos, et 
«fascinerende, men røft og vul-
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Produktiv dødsangst
– Da jeg var liten og lærte meg 
klokka, forsto jeg plutselig at tiden 
går bare én vei og at livet har én 
utgang. Det gjorde uutslettelig 
inntrykk på meg. Hva var da vitsen 
med å gå på skole, skaffe seg jobb, 
pusse opp leiligheten, lurte jeg. 
Vitsen med noe som helst? 

– Men dødsangsten har vært 
produktiv for meg. Den gjør deg 
veldig bevisst på hvordan du bruker 
tiden. Hvis man stadig tar innover 
seg eksistensielle premisser, har 
man ikke så mye tid til å se på alle 
mulige TV-serier, for å si det sånn, 
fortsetter forfatteren. 

Det finnes ingen regler. Og bare 
det er verdifullt i seg selv.

– Når jeg leser bøkene dine 
tenker jeg noen ganger at verden er 
grunnleggende grusom. Som når de 
nyutklekkede fugleungene på badet i 
romanen «Ene Skissen», spiser 
markene som tyter ut av den døde 
fuglemoren... 

– Jeg tenker at verden består av 
motsetninger. Så om den er 
grunnleggende grusom, er den også 
grunnleggende god – og alle 
motsetningene bor i oss. Jeg har 
alltid funnet menneskelivet absurd. 
Men ja, det er mye i verden som er 
fryktelig brutalt, hjerteløst og 
nådeløst, sier Ida med ettertrykk. 

holdt seg hjemme. Og med to 
babyer i magen er det grunn til å 
tro at hun vil oppholde seg på St. 
Hanshaugen i Oslo med sin 
samboer, som er lege, en god stund 
fremover. 

– Legemann er jo veldig ordent-
lig, da. Det motsatte av en uflidd 
ulvemann på en benk?

– Ja, ikke sant? Mens han driver 
og redder menneskeliv, sitter jeg 
hjemme i en annen virkelighet og 
skriver fiktive historier. Det er nok 
jeg som er ulven. 

– Tviler du på nytten av å skrive?
– Vel, det er jo ikke som å redde 

menneskeliv, men det innehar en 
helt annen form for nytte, som ikke 
er målbar på samme måte som 
annet type arbeid. Det hendte før 
at jeg revurderte yrkesvalget mitt, 
om jeg kanskje burde blitt syke-
pleier allikevel og reist ut med 
Leger uten grenser, men etter hvert 
har jeg falt mer til ro. Dessuten er 
kunsten det siste frirommet som er 
igjen midt i all flinkheten vi ellers 
bedriver. På det blanke arket er det 
fortsatt mulig å gjøre hva man vil. 
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Det er imidlertid vanskelig å lese 
noen sikker trend utfra tallene for 
oversatte klassikere, for de fluktuerer 
ganske kraftig fra år til år. Redak-
sjonssjef for skjønnlitteratur i 
Strawberry Publishing, Anne 
Fløtaker, mener det er markedsførin-
gen av klassikere som er endret mest.

– Det er en litt forsiktig trend 
kanskje. Mitt inntrykk er at man i 
dag legger mer vekt på det enkelte 
verket og presenterer en klassiker 
på samme måte som man ville 
gjøre med en helt ny tittel, mens 
man tidligere var mer opptatt av å 
lage klassikerserier, sier Fløtaker. 

– Jeg tror at noe av det som har 
skjedd nå er at det har oppstått 
noen bestselgere, for eksempel 
«Stoner», som blir nærmest 
monsterhiter. Slike suksesshistorier 
gjør at forlagene blir litt modigere i 
sine satsninger, og i stedet for å lage 
en litt beskjeden paperbackserie 
med moderne klassikere, heller 
plukker frem enkelte titler som det 
satses langt mer på, legger hun til.

Startet med Stoner
Hittil har det kommet tre bøker i 
Cappelen Damm-serien «Oversette 
mesterverk», og seks til er under 
planlegging. 

– Hos oss startet det for alvor 
med «Stoner» av John Williams, 
som opprinnelig kom ut i 1965, og 
ble en formidabel suksess i USA, 
Nederland, Frankrike og mange 

– Dette er i aller høyeste grad en 
internasjonal trend, sier forlagsre-
daktør Bernhard Mohr i Cappelen 
Damm 

Han snakker om forlagets 
satsning på serien «Oversette 
mesterverk» – bøker de mener burde 
vært kjent i Norge da de kom ut, 
men som av ulike grunner aldri ble 
oversatt. I tillegg kommer bøker som 
var lest og kjent i sin tid, men som så 
forsvant – i hvert fall her hjemme.

– Jeg kjenner igjen fenomenet. I 
Spania, for eksempel, driver man 
nå og gir ut mange bøker som ikke 
har vært tilgjengelige siden de ble 
gitt ut, helt tilbake til 1800-tallet, 
kommenterer litteraturprofessor 
Cristina Gomez Baggethun, som 
nettopp har oversatt Cora Sandel 
til spansk. 

Monsterhiter
De fleste forlagene har titler på 
listene sine som faller inn under 
kategorien moderne klassikere.  
Aschehoug har gitt ut Carson 
McCullers «Hjertet er en ensom 
jeger» fra 1940 i ny oversettelse, 
mens Oktober har gitt ut Natalia 
Ginzburgs «Familieleksikon» fra 
1963, og Cappelen Damm har 
nyutgitt Françoise Sagans «Bonjour 
tristesse» fra 1954, utenfor «Over-
sette mesterverk»-serien.

Det ble solgt 21 prosent flere 
klassikere i 2020 enn i 2019, ifølge 
statistikk fra Forleggerforeningen. 

Moderne klassikere 
kommer på rekke  
og rad på norske 
forlag. – En del av  
en internasjonal 
trend å trekke frem 
verk som er blitt 
oversett, men burde 
ha vært oversatt, 
mener Bernhard 
Mohr i Cappelen 
Damm.

NINA KRAFT 
Tekst

Ny vår for  
oversette perler
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over generasjoner og er oversatt til 
flere språk, kanskje oppleves som et 
tryggere valg, funderer han.

Definisjoner av «moderne»
Forlagssjef Simone Stibbe i Skald 
forlag trekker linjene enda lenger 
tilbake. Skald har hittil gitt ut 16 
sentrale verk fra det 19. og 20. 
århundre på nynorsk. 

– Jeg tror at mange som har 
nynorsk som hovedmål føler at 
klassikerne ikke angår dem. 

Nyutgivelsene fra 20I9 og 2020  er 
kommet i et samlet opplag på over 
25 000 eksemplarer. 

Mohr mener at mange lesere 
legger vekt på at en bok har en 
virkningshistorie.

– Det har skjedd en vanvittig 
fragmentering av kulturtilbudet. For 
20–30 år siden hadde vi én tv-kanal, 
nå kan vi ta inn en hel verden i egen 
stue. Samtidig gis det ut mange flere 
bøker enn noen gang før. Da vil 
bøker som er blitt lest og bedømt 

andre land da den ble gjenutgitt for 
noen år siden. I Norge har den 
solgt i mer enn 100 000 
eksemplarer siden 2014. Mange 
romaner selger til sammenlikning 
ikke mer enn et par hundre, når 
man ikke tar med 
innkjøpsordningen, sier Mohr.

Også ungarske Agota Kristofs 
tre romaner – «Tvillingenes 
dagbok», «Beviset» og «Den tredje 
løgnen» – har gjort det skarpt. I sin 
tid kom de ut på Aventura. 

Klassikere på nynorsk gjør 
dem mer tilgjengelige, 
mener forlagssjef i Skald 
forlag, Simone Stubbe .  
Foto: Skald forlag
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Camus – som måtte trykkes i 
mange flere eksemplarer av enn 
planlagt på grunn av pandemien. 
Dette er bare en av flere Camus-ut-
givelser de senere årene. Forlaget 
presenterer ofte komplette forfat-
terskap på norsk, gjerne forfattere 
som ikke er blitt oversatt til norsk 
før, eller kun delvis. 

De store russerne dekket de for 
mange år siden – alt av Dostojev-
skij, over 30 bøker er tilgjengelig på 
norsk, samt det meste av Tolstoj, 
Turgenjev og Tsjekhov. Solum 
Bokvennen satser nå også på bøker 
som tidligere kun er kommet på 
norsk i sterkt forkortede og 
forenklede utgaver og presentert 
som barnelitteratur, slik som 

verdenslitteraturen. Jeg er tysk og er 
oppvokst med å lese klassikere på 
mitt språk, og merket et stort savn 
etter å lese de store klassikerne på 
mitt nåværende hovedspråk, 
nynorsk. Da jeg skrev dette til Fosse, 
svarte han at han hadde ønsket dette 
seg i flere tiår. Så bestemte vi oss for 
å samarbeide om en verdensklassi-
kerserie, og vi begynte med Kafka.

Trend eller blaff?
Forlegger Gunnar Totland i Solum 
Bokvennen synes det er vanskelig å si 
om slike utgivelser er et blaff eller en 
trend, ettersom forlaget hans har 
satset sterkt på klassikere i mange tiår. 

I fjor kom blant annet en 
nyoversatt utgave «Pesten» av 

Sentrale oversatte bøker har vært 
tungt forankret i bokmålsmiljøet i 
de store forlagene, sier den tysk-
fødte forlagssjefen.

– Da vi begynte å planlegge 
serien i 2014 og 2015, var klassi-
kere ingen trend. Tvert i mot, det 
var et stort svart hull i norsk 
forlagshistorie, og særlig på 
nynorsk, påpeker Stibbe.

Alt begynte med utgivelsen av 
«Forvandlinga og andre forteljin-
gar» av Franz Kafka, oversatt av Jon 
Fosse, forteller hun. 

– Vi i har lenge hatt et nært 
forhold til Fosse og har utvekslet 
ideer over tid. Da jeg var gravid i 
2015, fikk jeg av en eller annen 
grunn et stort behov for å lese 

«Pesten» fikk en ny vår under korona-
pandemien . Foto: SolumBokvennen

Et utvalg klassikere  
i ny nynorsk-oversettelse .  

Foto: Skald 
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ikke så lett ble inkludert i den 
litterære kanon, som afroamerikane-
ren Zora Neale Hurston. Hun døde 
fattig og glemt, men er nå på pensum 
på videregående skoler i USA.

Mohr er usikker på i hvilken 
grad det dreide det seg om tilfeldig-
heter da forlag i sin tid bestemte 
seg for hva de ville oversette – og 
hvor mye som skyldes endring i 
vurderingskriteriene.

– Vi er nok mer oppmerksomme 
i dag enn tidligere på forfattere fra 
ulike deler av verden, og utgir flere 
kvinnelige forfattere, sier han. 

– Neste kvinne ut i «Oversette 
mesterverk» er Eve Babitz. Hun var 
en it-jente på 70-tallet som fikk vel 
så mye omtale for hvem hun var 
sammen med, som bøkene hun 
skrev. Så går det 30–40 år, og folk 
leser henne på nytt og tenker «det 
var faen så bra». Hun skriver i 
grenselandet mellom sakprosa og 
skjønnlitteratur, og det ble kanskje 
sett på som journalistikk. I dag er 
dette lekende og sjangeroverskri-
dende tekster, sier Mohr.

– Jeg stiller meg selv 
spørsmålet om hvorfor 
klassikerne har fått et slikt 
oppsving internasjonalt, 
sier Bernhard Mohr 
i Cappelen Damm.

Mange av bøkene i forlagets 
klassiker-serie er fra mellomkrigsti-
den, en periode Mohr mener 
speiler trekk i vår egen tid, «skjønt 
den var mer dramatisk». 

– Verden føles ikke så stabil 
lenger. Francis Fukuyama skrev at 
vi etter Berlinmurens fall var 
kommet til historiens slutt. Men 
det viser seg at det ikke er så enkelt, 
akkurat som Europa på første 
halvdel av 1900-tallet var alt annet 
enn enkelt, sier han. 

Han mener at krig er et tema 
som har fått fornyet relevans med 
vår tids uro og migrasjon i mange 
deler av verden.

Agota Kristofs trilogi handler 
om hva krig fører til for unge sinn. 
I den første romanen møter vi to 
unge gutter som lever på en 
ekstrem måte fordi det er krig, og 
som aldri greier å kvitte seg med 
den erfaringen. I de to siste 
romanene er eksil og savn sentrale 
temaer. 

Et annet trekk ved de tidligere 
glemte bøkene er ifølge Mohr at flere 
av dem er skrevet av forfattere som 

Aktuelle temaer og mer mangfold

Forlagsredaktør i Cappelen Damm, 
Bernhard Mohr . Foto: Åsmund Holien Mo

«Jungelboka» av Kipling og «Oliver 
Twist» av Charles Dickens. 

– Vi gir ut en komplett utgave 
av «Jorda rundt på åtti dager»  
– på nynorsk – og planlegger en 
komplett Jules Verne-utgivelse. 
Vi kommer også med «Dyregår-
den», altså Animal Farm av 
Orwell, nyoversatt. Og vi holder 
på med et stort Faulkner-prosjekt. 
«Inferno» av Dante kom i 2018, 
for første gang på bokmål, og 
snart kommer «Purgatoriet», 
opplyser han.

Best på papir
Solum Bokvennen har en bakliste på 
cirka 2500 bøker, de fleste er i salg, 
stadig flere også i lydbokversjon. Det 
kommer også stadig flere klassikere 
som lydbøker. Forlagene satser på 

klassikere for å fylle opp lydbokbibli-
otekene sine, mener Totland.

– Jeg vil heller vektlegge 
papirbokens fortrinn. Jeg mener 
unge må lese for å trene opp 
lesemuskelen sin. Slik kan lydbøker 
virke mot sin hensikt. 

På den annen side, påpeker han, 
kan det virke som om bredden blir 
mer aktualisert når abonnenter kan 
velge. Da kan de gå til slike bøker 
«som man burde ha lest». 

Trenger støtte
Uten støtteordninger kan det 
imidlertid spøke for stadig flere 
klassikere på norsk. Cappelen 
Damm har fått prosjektstøtte fra 
Kulturrådet for sin serie. Skald 
søker også hvert år om prosjekt-
støtte – og har hittil fått det. 

– Ellers ville ha det vært umulig 
å gi ut disse bøkene. Risikoen 
hadde vært for stor, ikke minst på 
nynorsk. Nesten ingen av dem har 
gått i balanse. Vi bygger opp et 
marked. Fordi vi gir ut på nynorsk, 
er våre klassikere på nynorsk en 
nisje i en nisje, sier Stibbe. Men 
hun har ingen planer om å avslutte 
klassiker-prosjektet.

Solum Bokvennen søker om å 
bli kjøpt inn til bibliotekene for 
hver oversatt klassiker. 

– Kulturrådet er enestående. 
Men får du avslag, må du allikevel 
oversette boken. Det er harde vilkår 
i forlagsbransjen. Vi får ofte ja, 
men innkjøpsordningen er blitt 
mer selektiv, høyreregjeringen 
driver med ostehøvelpolitikk, 
mener Totland. 
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Den helbredende effekten 
man kan få gjennom bøker 
heter på fagspråket bibliote-

rapi. Lesere identifiserer seg med 
boken og kjenner seg igjen i 
karakterene, stedene og følelsene de 
møter i historien. 

– Gjennom en slags aha-opple-
velse kan bøker bidra til å hjelpe 
unge lesere gjennom vanskelige 
tider, være oppløftende og vise at 
de ikke er den eneste som sliter 
med helseutfordringer. En tapper 
og tøff hovedperson med samme 
diagnose som leseren, kan gi 
motivasjon og vise at det ikke settes 
grenser for livskvaliteten, sier Siri 
Johnsrød Traneid, spesialbibliotekar 
ved Deichman OUS Rikshospita-
let.

Ord på følelser
Søsken av syke eller funksjonshem-
mede barn kan også ha glede og 
nytte av bøkene.

– Forrige uke ringte en mor og 
spurte etter tips til sin sønn, som 
var bekymret for at storesøster 
skulle legges inn på sykehus. I 
koronatiden var det besøksforbud 

på Rikshospitalet, og da kan det bli 
vanskelig å forklare et barnehage-
barn hva som skjer på sykehuset, 
forteller Traneid.

Familien lånte boken «Eugen og 
den ekle klumpen», om lille Eugen 
som blir lagt inn på sykehus med 
svulst i hjernen. 

– Storesøsteren i familien har 
ikke samme diagnose som roman-
personen, men boken var til stor 
hjelp. Nå vet for eksempel lillebror 
hva drypp er, og skjønner hvorfor 
storesøster har slanger festet til 
armen når de snakker sammen på 
Facetime.

Skremmende eller støtende
Merete Byrøygard, barne- og 
ungdomsbibliotekar i Lom kom-
mune, minner om at enkelte bøker 
om sykdom og død kan virke 
skremmende eller støtende. Noen 
barn vil for eksempel blir redde 
hvis de leser “Blekkspruten” av Gro 
Dahle, som handler om incest, og 
hvor en bror er overgriperen. 

– Skal barn skånes for en slik 
brutal virkelighet, eller trenger vi også 
disse stemmene i barnelitteraturen, 

Syke barn og barn  
med ulike medisinske 
tilstander kan bli 
hjulpet av skjønn-
litteratur som 
omhandler den  
samme sykdommen 
eller tilstanden som  
de selv lider av.

NINA KRAFT 
Frilansjournalist

Bøker som letter
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spør Byrøygard, som har jobbet med 
barne- og ungdomsbøker i nitten år.

Hun trekker også inn en 
historie hun mener er beslektet.

– I en ungdomsskoleklasse 
formidlet jeg for noen år siden  
en bok om en somalisk jente 
– «Saynab: min historie» av Eva 
Norderhaug. Jeg leste fra kapittelet 
om hvordan Saynab ble omskåret 
som liten. Da besvimte en jente i 
klassen, og læreren ble sint på meg. 
Hun syntes norske elever burde 
skånes for slik brutalitet. 

Byrøygård er uenig i den 
konklusjonen.

–  Jeg skjønner ikke logikken i 
at norsk ungdom skal skånes for 
det som mange somaliske jenter 
opplever som en del av det å bli 
voksen, men ba om unnskyldning, 
forteller bibliotekaren. 

Hun understreker at hun visste 
på forhånd at det ikke var elever 
med utenlandsk bakgrunn i 
klassen, og at ingen av elevene 

hadde opplevd omskjæring. Senere 
snakket hun med moren til jenta 
som hadde besvimt. Moren mente 
det hadde vært mer påfallende om 
ingen i klassen hadde reagert.

Skjevfordeling
– I barnelitteraturen er flere 
diagnoser fraværende. Jeg vet ikke 
om en nyere barnebok der hoved-
personen sitter i rullestol. Den 
gamle boken om Heidi som blir 
kjent med Klara som sitter i 
rullestol, er jo en barneklassiker, 
fortsetter Byrøygard. 

– Bøker om barn med diabetes, 
astma og allergier finnes det noen 
av, men bøker om barn med 
ryggmargsbrokk og cerebral parese 
kan jeg ikke huske å ha lest – selv 
om jeg personlig har vokst opp 
med barn med slike diagnoser. 

Ifølge Byrøygard finnes det flere 
skjønnlitterære bøker der psykisk 
sykdom er et tema beregnet på 
ungdom enn på barn. 

– Depresjon, angst og selvmord 
– blant ungdommen og deres 
pårørende – er i vinden som aldri 
før i ungdomslitteraturen. Jeg er 
usikker på om dette er utelukkende 
er bra. Kanskje kan det være godt å 
lese om andre i lignende situasjon, 
for ikke å kjenne seg alene. Men 
hvorfor ikke snu litt på det, og 
iblant fylle på med litt humor, 
glede og festlige krumspring? Både 
ungdoms- og voksenlitteraturen 
produserer etter mitt syn for lite 
humor og glede. 

Hun ønsker seg også bøker der 
sykdom eller funksjonshemming er 
til stede, men ikke et uttalt tema.

– Det hadde også vært fint 
å kunne lese flere bøker om for 
eksempel en gutt eller jente der 
funksjonshemmingen er helt 
underordnet. Det vil vise funk-
sjonsfriske barn og ungdommer at 
mennesker ikke skal settes i bås, 
men at alle er likeverdige, sier 
Byrøygard.

Her er bøker som barn og 
ungdom med somatiske og 
psykiatriske diagnoser vil 
kunne kjenne seg igjen i:

ADHD
«Sinne» av Ann Helen  
Kolås Ingebrigtsen

15-år gamle 
Synne er rastløs, 
ukonsentrert, og 
kan bli ukontrol-
lert sint.

– Boken kan 
virke gjenkjenne-
lig for barn med 
diagnosen eller 
kjenner noen 

med ADHD. Den gir også en 
dypere forståelse for oss som ikke 
har ADHD, sier Siri Johnsrød 

Traneid, spesialbibliotekar ved 
Pasientbiblioteket på Deichman 
OUS Rikshospitalet.

(Passer for 11–15 år)

Angst
«Outlaster» av Nina Borge

Adrian har angst 
og skolevegring 
og er redd for at 
andre vil se på 
ham som «en 
freak». Angsten 
slipper bare taket 
når han er online 
og spiller 
CS-GO. 

– Adrian har skulket så mye at 
han risikerer å stryke i flere fag. Han 
inngår en avtale med moren om å gå 
på skolen – men hvordan skal han 
klare det når angsten spiser ham opp 
innenifra og ingen forstår ham? Jeg 

kan ikke få rost denne ungdomsbo-
ken nok! Dette er en historie om 
psykisk helse, frykt og åpenhet som 
alle burde lese – uansett alder, sier 
Johnsrød Traneid. (11–15 år) 

Bipolar lidelse
«Alt skal brenne» av Sofia Nordin

Minna svinger 
mellom overmot 
og desperasjon. 
Hun har et 
brennende 
miljøengasje-
ment. Helst vil 
hun redde alle, 
dyr og mennes-
ker, og endre 

verden. Venninnen Agnes står 
sammen med Minna i tykt og tynt. 

– De to idealistiske jentene på 
17 år med dreads og kjappe 
replikker ser glatt gjennom 

Bøker om sykdom
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når Iben kommer inn på 
rommet hennes, er 
Skalla-Malla borte. 

– Boken er veldig 
trist, men den viser også 
at hverdagen blir til det 
vi fyller den med. Det 
ligger et håp i teksten 
om at Iben skal bli frisk og 
få igjen håret, sier Byrøygard. 
(billedbok for barn) 

«Faen ta skjebnen» av John Green
Hazel er uhel-
bredelig syk, 
men livet blir 
fylt av nye 
overraskelser og 
ny mening etter 
at hun møter 
Augustus 
gjennom en 

støttegruppe for ungdom med 
kreft. 

– Denne sårvakre romanen er 
fylt av kjærlighet, eventyr og de 
vanskelige følelsene rundt å være 
ung og syk. Det er en roman som 
både vil få deg til å le høyt og til å 
gråte. Den har også blitt filmati-
sert, sier Sofie Birgitte Andersen, 
bibliotekar ved Sølvberget bibliotek 
(14–19 år)

Posttraumatisk 
stressyndrom
«Et hjerte i en kropp i verden»  
av Deb Caletti

Annabelle løper 
mange mil om 
dagen. Hun skal 
løpe tvers over 
USA. Hun har 
opplevd noe 
grusomt – som 
vi får vite litt 
etter litt mens vi 
er med på den 

beinharde reisen. Bearbeider hun 
minnene? Prøver hun å løpe fra 
dem? 

– En sterk og medrivende 
historie om en jente som føler 
skyld og skam for noe hun ikke 
skal ta ansvaret for, sier Øvrebø- 
Uldal. (14–19 år)

Immunforsvar
«Verden er en boble»  
av Nicola Yoon

Maddy er 
allergisk mot 
nesten alt og har 
ikke vært ute av 
huset på årevis. 
Hun går på skole 
via internett og 
har bare kontakt 
med moren og 

en sykepleier. Så flytter det inn en 
kjekk gutt i nabohuset. 

– Kjempespennende! Her det 
både interessante karakterer, 
romantikk, humor og en tankevek-
kende historie, sier Ingunn 
Øvrebø-Uldal. (14–19 år)

Kreft
«Kule kidz gråter ikke»  
av Jacques Vriens 

Akkie er en 
sprek jente, 
flink i fotball. 
Både i og 
utenfor banen 
tar hun gjerne 
en kamp med 
guttene. Når 
Akkie blir syk, 
opplever hun 

en rørende omtanke fra de andre 
elevene på skolen.

– Selv gråt jeg så tårene flom-
met då jeg leste boken første gang, 
men latteren satt også til tider 
ganske løst. Akkie er frustrert, syk 
og satt ut av sjukdommen, men 
den lune humoren kruser stadig 
under overflaten og gjennomsyrer 
en ellers veldig trist bok, sier Byrøy-
gard. 

Forfatteren er lærer og skrev 
boken etter at en av hans elever 
døde av kreft. (9 år og oppover)

«Skalla» av Randi Fuglehaug
Iben blir innlagt på sjukehus. På 
sjukehuset møter hun «Skal-
la-Malla», som viser Iben et 
fantastisk rom med trær og planter 
som det vokser godteri på. 

Etter noen dager begynner Iben 
å miste håret. Skalla-Malla forteller 
at det er helt greit, for det er mange 
fordeler ved å være skallet. En dag 

hersketeknikker og dobbeltmoral. 
Dette er til tider utrolig morsom 
lesning! sier Ingunn Øvrebø-Uldal, 
bibliotekar Team læring og formid-
ling ved Sølvberget bibliotek. 

– Sjelden har jeg lest vennskap 
beskrevet så godt – de nære følelsene 
venninnene har til hverandre, 
konfliktene som oppstår, og 
skyldfølelsen Agnes føler når hun 
ikke strekker til for Minna. Mange 
vil kjenne seg igjen – også lesere som 
ikke er deprimerte eller som ikke 
har deprimerte venner. (14–19 år)

Depresjon og sorg
«Dager med blå himmel»  
av Jennifer Niven

– Jeg ble så godt 
kjent med 
hovedpersonene 
at jeg følte de var 
mine venner. 
Forbered deg på å 
le og gråte, og 
kjenne på sinne 
og fortvilelse. 

Boken tar opp mental helse på en 
veldig troverdig måte. Den har også 
en dose romantikk, sier Øvrebø-Ul-
dal. (passer for 14–19 år)

Hjerte
«Mitt bankande hjarte»  
av Alf Kjetil Walgermo

Amanda på snart 
14 år er forelsket 
i David. Så 
finner legene ut 
at hun har en 
hjertefeil og må 
ha nytt hjerte. 
Tiden i trans-
plantasjonskø 

blir lang og vanskelig.
Til å begynne med er med-

elevene nysgjerrige, men når 
Amanda blir svakere og må bruke 
rullestol, trekker de fleste seg unna. 

– Boken egner seg til klassedis-
kusjon: Hvordan møter vi folk som 
har fått en alvorlig diagnose? 
Hvorfor synes mange det er 
vanskelig å snakke med personer 
som har blitt syke, spør Merete 
Byrøygard, som er barne- og 
ungdomsbibliotekar i Lom kom-
mune. (for ungdom)
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fortelling og stor 
gjenkjennelses-
faktor for 
ungdom i 
tilsvarende 
situasjon, mener 
Anne Klovning, 
rådgiver Team 
bibliotekservice 

ved Sølvberget bibliotek. (13 år og 
oppover)

Ulike funksjonsnedsettelser
«Alle kan! 12 hverdagshelter 
forteller sine historier»  
av Christina Skreiberg

Forfatteren har 
snakket med 
barn mellom 5 
til 12 med ulike 
funksjonsnedset-
telser i hele 
Norge. Hun 

forteller om de ulike diagnosene, 
og vi blir kjent med hvert enkelt 
barn. 

– Felles for barna er at funk-
sjonshemmingen ikke hindrer dem 
til å drive med ulike fritidsaktivite-
ter og hobbyer. De står på og de 
øver og øver. De gir seg ikke, de lar 
ikke sykdommen få definere hvem 
de er. Dette vil inspirere mange. 
Bildene er nydelige, sier Buvik.

(barn fra 6 år og oppover – og 
voksne)

Utseende
«Mirakel» av R. J. Palacio

August på 10 år, en 
smart, morsom og 
klok gutt, er født 
med en genfeil som 
har gitt ham et 
deformert ansikt. 
Vi får ikke vite 
hvordan han ser ut, 

men folk som ser ham reagerer med 
redsel, skrik, avsky og panikk. 

– Boken viser hvordan alle er 
like mye verdt uansett det ytre. En 
veldig viktig bok, sier Buvik, som 
også anbefaler to andre bøker med 
lignende tema: Lene Asks «Det 
hjelper ikke å blunke» og Jenny 
Jagerfäldts «Mitt vidunderlige liv». 
(9 år og oppover og voksne). 

«Høgspenning livsfare»  
av Helene Guåker

16-årige Lea, 
som kommer fra 
en gård, flytter 
til en hybel i en 
by hvor hun ikke 
kjenner noen, for 
og gå på musikk- 
og dramalinjen 
på videregående. 

Leas mor ligger i sengen og orker 
ikke å stå opp, uansett hva Lea eller 
faren gjør. 

I byen kaller Lea seg for «Vilde» 
for å få venner. «Vilde» er smart, 
kul, sterk – og usårlig. Hun får 
kjæresten Halvor, som blir en bauta 
for Lea/Vilde når katastrofen 
rammer og moren slipper taket i 
livet.  

– Opp i alt det vonde er det 
også en bok om vennskap, om 
egenomsorg og kjærlighet, sier 
bibliotekar Eli-Gunn Buvik ved 
Sølvberget bibliotek.(fra 15 år)

Sykehusopphold
«Alfred Bamse på sykehus»  
av Kurt Rutledal

– Jeg anbefaler 
ofte billedboken 
Alfred Bamse på 
sykehus til 
foreldre og barn 
som vil forberede 

seg på et sykehusopphold. Boken 
fungerer for barn som er pasienter, 
barn som er pårørende og barn som 
er nysgjerrige på hvordan det er på 
et sykehus. Alfred Bamse lar seg 
fotografere i ulike sykehus-situasjo-
ner, som at han får medisin i labben 
og blir lagt i narkose. Alfred Bamse 
setter ord på følelser som ofte 
oppleves i en sykehushverdag og 
forsøker å gjøre sykehusbesøket 
mindre skremmende for store og 
små, sier Johnsrød Traneid. (6–10 
år)

Trans
«Guttene» av Jessica Schiefauer
Tre venninner som dyrker fram en 
magisk blomst i et drivhus. Når de 
drikker nektar fra blomsten, blir de 
forvandlet til gutter om natten. 

– Selv om boken inneholder 
magi, har den en realistisk grunn-

Spiseforstyrrelser
«Kva skjedde egentlig med deg?» 
av Jenny Jordahl

Janne går siste 
året på barnesko-
len, er veldig 
glad i god mat 
og elsker å spille 
dataspillet Zelda. 
Når barna 
nærmer seg 

ungdomsskolen blir Janne ertet for 
å være «for tjukk», og hun utvikler 
spisevegring.

Boken er utformet som en 
tegneserie, og ble tildelt Bragepri-
sen i 2020.

– Historien utvikler seg til å bli 
sår og vond. Følelsene kommer 
ekstremt godt til uttrykk i de 
effektfulle illustrasjonene, der 
leseren ser hvor forvrengt syn Janne 
får på kroppen sin og seg selv. Blir 
Janne et annet menneske dersom 
hun blir tynn? Hvorfor diskrimine-
rer vi, spør Byrøygard.  (Fra 10 år 
og oppover)

Syke familiemedlemmer
«Vi er løver» av Jens Mattsson

Når storebror 
blir syk, mister 
lillebror sin beste 
kamerat. Han 
bruker fantasien 

til å sette ord på følelsene rundt 
storebrors sykdom. 

– Denne rørende historien egner 
seg som en inngang til å snakke med 
små barn om sykdom, sykehusopp-
hold og hvordan sykdom forandrer 
de man er glad i, sier Johnsrød 
Traneid. (Billedbok, 3–6 år)

«Storesøster og hjertebarnet»  
av Jan Tore Horpestad

– Fortalt gjen-
nom storesøsters 
øyne gir his-
torien et inn-
blikk i hverdagen 
med et sykt barn 
både før og etter 
fødsel. Boken 

illustrerer følelser som barn som 
pårørende ofte kan kjenne på, som 
tristhet, sinne, sjalusi for at den 
syke får mer oppmerksomhet og 
irritasjon over at man alltid må ta 
hensyn, sier Johnsrød Traneid. 
(6–10 år)
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arbeidstiden gikk til musikk, en 
konkretiserte ikke i prosent, men 
oppga at det meste av kontortid 
utenom skrankevakter og lignende 
gikk til dette. Når det kom til 
budsjettpenger og ressurser oppga 
tre av fire at avviklingen av innkjøp-
sordningen for musikk (avsluttet i 
2012) hadde en negativ påvirkning 
på samlingen, en av dem trakk også 
dette frem som en panikk-preget 
handling fra Kulturrådets side. 
Informanten oppga å være avhengig 
av budsjettpenger fra kommunen 
for å kompensere for tapet av 
innkjøpsordningen, da det ble ansett 
som vesentlig for opprettholdelsen 
av samlingen å fortsette å ta inn det 
de før fikk tilsendt gratis. 

En annen mente at mange små 
bibliotek rundt om i landet kvittet 
seg helt med musikksamlingene 
som en følge av kulturråd-kuttet. 
Mangel på ressurser, men også 
kunnskap om musikk, kunne være 
grunner til dette. Informanten takk 
frem at bibliotekene på den tiden 
var avhengige av sterke krefter 
innad i biblioteket for å ikke bli 
grepet av «panikken» som bredte 
seg rundt fysiske og analoge 
musikkmaterialer da digitale 
musikktjenester kom.

Alle oppga også at budsjettet for 
musikk har blitt smalere de siste 
årene. En av dem brukte betegnel-
sen «å kjempe» for å hindre at 
budsjettpengene skal minske 
ytterligere. En annen fortalte om 
en kreativ tilnærming til å løse noe 
av pengemangelen, som for 
eksempel ved å kontakte platesel-
skap og be om donasjoner av gamle 
vinyl-cover til bruk som dekorasjon 
i musikkavdelingen.

2.  På hvilke måter preger digitale 
strømmetjenester og nettbasert 
musikk- konsumering musikk-
tilbudet i biblioteket?

For å besvare problemstillingene og 
spørsmålene jeg hadde stilt meg, 
ble det besluttet å intervjue 
bibliotekarer som jobber tett med 
musikksamlinger i sine bibliotek. 
Utvalget falt på fire bibliotekarer 
ansatt ved fire forskjellige bibliotek, 
spredt utover større eller mindre 
byer i Sør-Norge. Felles for dem 
alle var at de hadde spesielt ansvar 
for musikksamlingen på sine 
arbeidsplasser. Tre av intervjuene 
ble gjort over videochattetjenesten 
Zoom og ett av dem som en god, 
gammeldags telefonsamtale. Under 
intervjuene fikk de blant annet 
spørsmål om hvor mye tid de 
bruker på musikksamlingene, 
samlingsutvikling, formidling og 
hvordan de opplever at strømmetje-
nester har påvirket tilbudet. 

Budsjett og innkjøpsordningen 
for musikk
Innenfor temaet tid og ressurser 
svarte ingen av informantene at de 
hadde en stilling som tilsa å kunne 
bruke all tid til arbeid med musikk-
samlingen. En anslo at halvparten av 

ERLE FLAGE VIMME 
Bibliotekar Vikersund bibliotek

Som en musikkinteressert 
bibliotekarstudent observerte 
jeg gjennom tre år på bachel-

orstudiet at musikk og musikksam-
linger i bibliotek sjelden eller aldri 
ble nevnt i undervisningssammen-
heng. Ved å ha vært bruker av 
musikksamlingene på flere bibliotek 
opp gjennom årene, og på den 
måten etablert musikk som en 
naturlig del av biblioteket i mitt eget 
hode, var det en liten forbauselse at 
det aldri var snakk om samlings- 
eller formidlingskompetanse på 
dette feltet for de kommende 
bibliotekarene. At litteraturen og 
bøkene vies størst plass både i 
biblioteket og i utdanningen er helt 
naturlig, men å nesten ikke sveipe 
innom disse «andre mediene» som 
står oppført i folkebibliotekloven 
skapte en nysgjerrighet som jeg tok 
med meg inn i arbeidet med 
bacheloroppgaven. Da siste semester 
kom og tiden for valg av tema var 
inne, så jeg det som en gylden 
mulighet til å utforske den litt 
skyggebelagte musikken og dens 
posisjon, eller rettere sagt situasjon, i 
dagens bibliotek.

Problemstillingen hvilken 
posisjon har musikk i folkebibliote-
ket? ble formulert sammen med to 
underordnede spørsmål som kunne 
danne et klarere bilde av hva jeg 
egentlig ønsket å undersøke:

1.  Hvordan jobber norske musikk-
bibliotekarer med samling og 
formidling av musikkmateriale i 
norske folkebibliotek?

Musikken i biblioteket
I folkebibliotekloven heter det at «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme 
opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å 
stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet» 
(Folkebibliotekloven,1985, § 1). Denne litt upresise betegnelsen «andre medier» danner i 
dag grunnlaget for at musikk, film og spill er en del av samlingene på norske bibliotek.
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Mot slutten av intervjuene fikk 
alle spørsmål om hvordan de så på 
fremtiden til musikkbiblioteket. 
Alle delte et nokså nøkternt håp 
om at musikkbiblioteket skulle få 
lov til å eksistere i fremtiden. En av 
dem uttrykte også et ønske om at 
flere ville få øynene opp for at 
musikk i biblioteket er viktig, en 
annen ønsket seg et musikkinteres-
sert publikum som kom og virkelig 
tok i bruk musikkbiblioteket og 
samlingene, og ikke bare brukte det 
som leseplass eller oppholdssted.

En slags oppsummering
Samtalene med de fire musikkbibli-
otekarene fikk frem mange forven-
tede og relativt nedslående aspekter 
ved musikkens posisjon og status i 
biblioteket, men også noen 
uventede. Nedslående var det å 
høre at selv de større musikkavde-
lingene i landet mister rom, 
ressurser og penger til oppretthol-
delse av samlingene. Noe av det 
mer oppløftende var at det fortsatt 
finnes musikkbibliotekarer som har 
vilje og lyst til å opprettholde gode 
samlinger og gi publikum gode 
musikkopplevelser. De jobber 
kreativt med samlingsutvikling og 
formidling på tross av lite tid og 
penger. At det fortsatt finnes 
musikkavdelinger av en relevant 
størrelse og kvalitet kan virke som 
et resultat av bibliotekarer som er 
interessert i å arbeide for musik-
kens eksistens, spørsmålet er bare 
om dette er nok for å beholde gode 
musikkavdelinger og samlinger i 
fremtiden. Eller er det behov for en 
større vilje nasjonalt og lokalt for å 
holde musikken i live?

Sett med en muligens naiv og 
nyutdannet bibliotekars øyne tror 
jeg musikkavdelingen kunne hatt 
en unik plass som musikkformidler 
og kilde til både ny og gammel 
musikk, dersom det ble gitt tid, 
penger og ressurser til det. Akkurat 
som skjønnlitteraturen formidles 
for å gi publikum kunnskap, glede 
og underholdning, kan musikkbi-
blioteket være en ikke-kommersiell 
arena for å oppdage, oppleve og 
nyte et vidt spekter av god musikk. 
Dersom viljen er der.

nettsak om Jemensk musikk, samt 
at musikken ble spilt i forkant av 
møtet. På denne måten ble musikk-
samlingen gjort aktuell og tatt inn i 
helheten av biblioteket.

En av bibliotekarene påpekte at 
størsteparten av brukerne i musikk-
avdelingen kan kategoriseres som 
«menn 55+». Det ble av dem selv 
sett på som en stor styrke å 
tiltrekke seg nettopp denne 
gruppen, da kvinner ofte er en stor 
gruppe som tar turen innom for å 
låne bøker. 

Digitale musikktjenester
Ikke uventet var strømmetjenester 
og digitale musikktjenester en del 
av samtalen med informantene. 
Alle fire oppfattet at lånetall hadde 
gått ned i takt med framveksten av 
disse, sammenlignet med det som 
blir omtalt som «storhetstiden» før 
digitale tjenester slo til for fullt, da 
det yret med liv i musikkavdelingen 
og det nyeste alltid var utlånt. En 
påpekte imidlertid at man skal være 
forsiktig med å gi strømmetje-
nestene en overdreven betydning, 
at de ikke nødvendigvis klarer å gi 
et fullstendig alternativ til musikk-
biblioteket da det finnes få tjenester 
som er hundre prosent gratis. 

Flere av informantene opplevde 
også en økende tendens der 
samlingene blir satt på magasin for å 
gi plass til arrangementer og annen 
aktivitet. Det ble av noen uttrykt et 
håp om at man ikke glemmer selve 
essensen av hva et bibliotek er rent 
grunnleggende; et sted der bøker, 
musikk, filmer, tidsskrift og andre 
medier stilles gratis til disposisjon 
for brukerne. En av informantene 
satte det fint på spissen, i kontekst 
av den økende arrangements-tren-
den i biblioteket:

«Selv om Bob Dylan kom og 
spilte hver eneste fredag i biblioteket, 
i musikkbiblioteket, det ville vært 
fantastisk og en verdensnyhet (...), så 
ville ikke det gjort musikkbiblioteket 
noe bedre av den grunn, alt det vi 
fyller med aktiviteter. Det er viktig å 
ha et bibliotek der du har klassikere, 
der du har undergrunns-sjangre og 
der du har hele spekteret og virkelig 
kan oppdage ting».

Samling og utlån
De fysiske samlingene hos de fire 
varierte i formater og omfang, men 
felles for dem alle var en samling 
med CD-er og musikkbøker. 
Tidligere nevnte budsjett og 
muligheter for samlingsutvikling 
henger tett sammen. En informant 
hadde gitt opp å kjøpe inn alt det 
nye innen musikk, og hadde i stedet 
tatt i bruk en «kvalitet fremfor 
kvantitet»-strategi. Hovedtanken var 
å bygge en samling som kunne tilby 
noe utenfor strømmetjenestene og 
brukte betegnelser som «å kuratere» 
og «bygge historiske hull» i denne 
sammenhengen. 

Flere av informantene delte 
tanken om kvalitet fremfor 
kvantitet. Hos tre av bibliotekarene 
innebar dette å bygge en samling 
lokalt materiale. En av dem mente 
at de på den måten fanger opp 
musikk som heller ikke Nasjonalbi-
blioteket klarer å få med seg, og 
som kan gi større nytte og tilgjen-
gelighet for brukerne plassert på 
lokalbiblioteket enn på depotbibli-
oteket i Mo i Rana. 

Formidling
Ved formidling av musikken kom 
igjen den kreative tilnærmingen 
frem. Kuratering av samlingen var 
en måte å gi publikum noen 
innganger. En bibliotekar hadde 
holdt en foredragsserie om musikk-
historien, og videre kategorisert 
samlingen etter sjangrene som ble 
gjennomgått i serien. Informanten 
opplevde at dette ga publikum nye 
innganger til lånematerialet, som 
igjen førte til mer utlån. Andre 
oppga at formidlingsarbeidet dreier 
seg om å sette fram CD-er sammen 
med en god anmeldelse eller holde 
bokprater der musikk er temaet. 
Spotify ble også brukt for å 
formidle musikk fra biblioteket. En 
kunne fortelle at musikk også 
knyttes opp mot andre aktualiteter 
på biblioteket. Et eksempel var en 
arrangementsserie om nyheter og 
hendelser i verden. En gang kunne 
det for eksempel handle om 
situasjonen i Jemen. Musikkbiblio-
tekaren hentet i den sammenheng 
frem musikk fra landet, laget en 
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han hadde fram til valget i 2009. 
Det første fellesdokumentet de tre 
partiene la fram var Kulturløftet. 
Dette var et resultat av at de tre 
rødgrønne partiene hadde samar-
beidet om merknadene til Kultur-
meldingen som den forrige 
regjeringen hadde lagt fram. 
Dokumentet var offensivt økono-
misk, med et løfte om å bruke 1% 
av statsbudsjettet på Kultur. Det 
stod lite om bibliotek i dette 
dokumentet. 

Høsten 2006 mottok Giske 
resultatet av utredningsarbeidet 
som den forrige regjeringen hadde 
satt i gang. Under den offensive 
tittelen Bibliotekreform 2014 foreslo 
ABM-utvikling en storstilt konsoli-
dering på bibliotekområdet for å 
sikre at bibliotekene ble robuste. 
Dette var ikke ord som alle 
partiene i regjeringen var like glade 
for å høre. Forslaget om konsoli-
dering ble ikke med da Giske 
våren 2009 la fram stortingsmel-
ding om bibliotek. Det som bl.a. 
ble foreslått var å legge bibliotek-
utviklingsoppdraget hos 
ABM-utvikling over til Nasjonal-
biblioteket. Samtidig med 
bibliotekmeldinga la statsråden 
også fram en digitaliseringsmel-
ding. I løpet av denne perioden 
ble fengselsbibliotekene statlig 
finansiert, Nasjonalbibliotekets 
digitaliseringssatsing ble trappet 
opp og Bokhylla.no ble åpnet.     

Valget i 2009 gjorde at Stolten-
berg-regjeringen fortsatte. Nå med 
Annikken Huitfeldt (A) som 
kulturminister, et verv hun hadde 
fram til høsten 2012. Det var 
Huitfeldt som fikk i oppgave å 

av innkjøpsordningene inneholdt 
denne meldingen lite om bibliotek. 
Det viktigste bibliotekpolitiske 
initiativet ble tatt sommeren etter, 
da Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet gav 
ABM-utvikling i oppdrag å legge 
fram en utredning om sentrale 
problemstillinger på bibliotekområ-
det. Fristen for utredningsarbeidet 
ble satt til mai 2006.  Det var også 
i denne perioden Det flerspråklige 
bibliotek ble statlig finansiert. 
Nasjonalbiblioteket flyttet inn i 
bygget i Henrik Ibsensgate i 2005. 
Henrik Ibsensgate 

2005–2013
Etter valget 2005 ble Jens Stolten-
berg statsminister i sin andre 
regjering. Dette var en regjering 
som bestod av Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og Sosialistisk 
Venstreparti. Trond Giske (A) ble 
utnevnt til kulturminister, et verv 

De siste 20 årene har landet 
hatt 3 ulike regjeringer og 
i alt åtte kulturministre som 
representerer fire partier. 
I denne artikkelen vil jeg ta 
et lite tilbakeblikk på disse 
årene og på hva som står 
igjen av bibliotekpolitikk 
etter de ulike statsrådene.

SVEIN ARNE TINNESAND 
Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

Folkebibliotekene er et 
kommunalt ansvar, det er slått 
fast i bibliotekloven. Det er 

likevel Stortinget og regjeringen 
som legger de overordnede politiske 
linjene for bibliotekpolitikken. 

Siden jeg i skrivende stund ikke 
kjenner utfallet av valget er det ikke 
mulig å si noe om hvilken politikk 
vi får framover. Det det er mulig å 
si noe om, er hvilke endringer 
tidligere regjerings- og statsrådskif-
ter har ført til på bibliotekområdet.

2001–2005
Høsten 2001 tiltrådde Kjell Magne 
Bondeviks andre regjering. Regje-
ringen var satt sammen av partiene 
Kristelig folkeparti, Høyre og 
Venstre. Kulturminister var Valgerd 
Svarstad Haugland (KrF), som 
beholdt denne posten i hele 
fireårsperioden. I august 2003 
lanserte Svarstad Haugland sin 
Kulturmelding Kulturpolitikk fram 
mot 2014. Utover litt om styrking 

Valg 2021

Ny nasjonal  
bibliotekpolitikk?
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500 bibliotek. Høsten 2018 la 
Trine Skei Grande fram en ny 
kulturmelding, den inneholdt 
ingenting nytt om bibliotek. 
Derimot gav hun signaler om at 
det skulle komme en egen kultur-
melding om kultur for barn og 
unge.

Høsten 2019 lanserte Skei 
Grande sammen med statsrådene 
Iselin Nybø og Jan Tore sanner 
fra kunnskapsdepartementet en 
ny Nasjonal bibliotekstrategi 
2020 – 2023 med tittelen Rom 
for demokrati og dannelse. I 
statsbudsjettet for 2020 hadde 
Kulturministeren funnet rom for 
70 nye stillinger til nasjonalbibli-
otekets digitaliseringsvirksomhet 
i Mo i Rana.

På nyåret 2020 ble det nye 
omrokkeringer i regjeringen, etter 
at Frp trakk seg ut. Abid Raja (V) 
overtok jobben som kulturminister. 
12. mars «stengte Norge», og 
jobben som kulturminister har 
stort sett vært knyttet til å håndtere 
ulike krisepakker for kulturlivet. 
For bibliotekene ble en slik pakke 
lansert den 23.mars. den inneholdt 
penger til innkjøp av e.-medier til 
folkebibliotekene, midler til digital 
formidling og åpning av NBs 
digitale samling for publikum. I 
mai gikk Statsråden ut med en mel-
ding om at Nasjonal bibliotekstra-
tegi ble forlenget med et år. I mars i 
år ble det lagt fram en stortings-
melding om Kultur for barn og 
unge. Meldingen inneholdt et eget 
kapittel om litteratur og bibliotek. 

Det første den nye regjeringen 
gjorde etter valget var å ta bort 
satsingene Den kulturelle niste-
pakken og Leselyststrategien, som 
var iverksatt av den foregående 
regjeringen. Samtidig ble det gitt 
økte utviklingsmidler til tiltak 
som kunne bidra til å gjennom-
føre endringene i bibliotekloven. 
I løpet av høsten ble også for-
skriftene til bibliotekloven 
vedtatt. Året etter ble alle 
utviklingsmidlene til bibliotek på 
statsbudsjettet tatt bort. I stedet 
ble det satt av det som omtales 
som tippemidler til dette formå-
let. Dette gjorde at potten til 
bibliotekutvikling økte fra 27 til 
48,5 millioner.

I november 2014 startet Aslak 
Sira Myhre opp jobben som 
Nasjonalbibliotekar etter å ha 
blitt utnevnt til stillingen i 
statsråd tidligere på året. I august 
året etter lanserte Widvey og 
Myhre Nasjonal bibliotekstrategi 
2015 – 2018. 

I 2015 overtok Linda C. 
Hofstad Helleland vervet som 
Kulturminister. Hun sørget for å 
øke midlene til bibliotekene med 3 
millioner, med merkelappen 
hverdagsintegrering. Det ble også 
satt i gang arbeid med ny kultur-
melding.   

Etter at Venstre kom med i 
Solbergregjeringen i 2018 ble Trine 
Skei Grande kulturminister. I mai 
fortalte hun at regjeringen ville 
bruke 30 millioner på Bokår 
2019, med 500 arrangementer i 

avvikle ABM-utvikling. Sent på 
høsten 2011 ble stortingsmeldin-
gen om Kultur, inkludering og 
deltaking lagt fram. I løpet av 
2012 ble det satt av 5 millioner 
kroner til bibliotekene, til 
oppfølging i et tiltak som ble kalt 
Den kulturelle nistepakken. Våren 
2012 ble forslag til endring i 
bibliotekloven sendt ut på 
høring.

Fra september 2012 til høsten 
2013 var det Hadia Tajik (A) som 
overtok kulturministerposten. I 
oktober åpnet hun en ny perma-
nent utgave av Nasjonalbibliotekets 
tjeneste bokhylla.no. I mars fikk 
hun overlevert Kulturutredningen 
2014, den såkalte Enger-rapporten. 
Denne slo fast at på tross av 
storstilt kultursatsing hadde 
folkebibliotekene kommet dårlig ut 
av kulturløftet. Samme måned 
presenterte Tadjik forslaget til 
biblioteklov som ble vedtatt før 
Stortinget tok sommerferie. I 
juni ble det lagt fram en ny 
Leselyststrategi med nye midler 
til bibliotekene.     

2013–2021
Etter valget i 2013 ble Erna Solberg 
fra Høyre statsminister i en 
regjering utgått av Høyre og 
Fremskrittspartiet. Den ble senere 
utvidet med først Venstre, og så 
Kristelig Folkeparti. I januar 2020 
gikk FrP ut av regjeringen. I 
regjeringens to første år var det 
Thorild Widvey (H) som var 
kulturminister.
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Opplysningstiden 
nådde mange lærde 
på Vestlandet, mens 
allmuen ikke var like 
godt opplyst.

AUD GJERSDAL 
Frilansjournalist og  
universitetsbibliotekar UiB

Dette kan vi anta ut fra hva de 
leste. Statsarkivet har nemlig 
kilder som kan si mye om 

hva vestlendingenes forfedre hadde 
i bokhyllene, og antakelig leste. 

–Martin Luther mente at den 
religiøse sannhet var basert på 
bibelen, og at folk måtte lese den 
hellige skrift selv, sier Gina Dahl, 
bokhistoriker og i skrivende stund 
rådgiver ved Arkivverket (nå 
førstebibliotekar ved Universitetsbi-
blioteket i Bergen).

Hun har gitt et foredrag på 
Statsarkivet i Bergen over hva 
vestlendingene leste på 1700-tallet. 

Tidlig lesekompetanse i Norge
Allerede på 1700-tallet var det 
påbud i lovs form om at alle i 
Norge skulle lære å lese: Pietismen 
krevde at en hadde kunnskap om 
Skriften, og dette nedfelte seg i et 
lesepåbud i Konfirmasjonsloven av 
1736. Skoleloven i 1739 bestemte 
at alle barn på landsbygda skulle gå 

Opplysningstiden  
på Vestlandet

på skole. Her skulle de blant annet 
lære lesing og kristendom. Disse to 
lovene bidro til at mange i Norge 
lærte å lese. 

–Men det er ikke så enkelt, sier 
Dahl, og peker på at det også 
finnes såkalte sjeleregistre. 

I disse har presten registrert 
hvem som bor i sitt prestegjeld, 
inklusiv den enkeltes lesekompe-
tanse. Lutherdommen stod sterkt, 
og prestene hadde samlinger med 
bøker som var til utlån. Mange 
mødre lærte barna å lese.

–Allerede på slutten av 
1600-tallet kunne mange i Norge 
lese, og dette er blant det tidligste i 
Europa. Sjeleregistrene dokumente-
rer dette, sier Dahl.

Mye religiøs litteratur
Bokmarkedet på 1700-tallet var ikke 
så flyktig som nå, ved at bøkene da 
var gamle, og gikk fra generasjon til 

generasjon. Dahl forteller at 
Statsarkivet har kilder som viser hva 
vestlendinger hadde i hyllene sine. 
Auksjonskatalogene viser hvilke 
bøker som var til salgs på auksjoner. 
Skifteprotokoller, ofte i gotisk 
håndskrift, inneholder oversikt over 
hva avdøde etterlot seg av bøker. 
Bokhistoriker Jostein Fet fant ut fra 
slike protokoller at det i gjennom-
snitt var ca. 2 ½ bok i hvert skifte på 
Sunnmøre. Men det fantes også 
lærde på Vestlandet med store 
boksamlinger på latin, tysk, engelsk 
og nederlandsk. Bøkene var fra 
mange fag og om mange temaer, for 
lærdomsidealet var da at en skulle 
være en allrounder, og lese om alt. 

Dahl forteller at det var mye 
religiøs litteratur blant vanlige folk.  
Bibelen var sentral, og kongebiblene 
var de vakreste. Dette er praktbibler 
som inneholder bilder av kongen, 
og som er støttet av ham. Til Norge 
kom det 37 slike bibler. Dahl viser 
et fotografi av en kongebibel fra 
1550 som antakelig har tilhørt 
Åsane kirke i Bergen. Den har 
håndskrevne kryssreferanser i 
margen, som viser til andre tekster.

–Vanlige folk hadde ikke bibler. 
De hadde Det nye testamentet, for 
det var det de hadde råd til, sier 
hun og forteller videre at en annen 
populær bok var postillene. Dette 
er trykte prekensamlinger for at 
presten skulle slippe å skrive selv, 
og bare kan lese opp. Huspostiller 
var også populære for vanlige folk, 
slik at de selv kunne lese gjennom 
kirkeåret hjemme. 

– Salme- og bønnebøker dukker 
også ofte opp i skifter, sier Dahl. 

Bokhistoriker Gina Dahl .  
Foto: Tom Myrvold, Arkivverket
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På den tiden var pengesedler 
håndskrevne, og han ble fengslet og 
dødsdømt for pengeforfalskning. 
Han klarte å rømme fra fengselet 
flere ganger.

–Men til slutt ble han halshogd 
på Nordnes i Bergen, og visen om 
hans liv ble solgt i store opplag, sier 
Dahl, og peker på en annen type 
populære småtrykk, nemlig himmel-
brevene. Disse inneholdt en beskjed 
fra Gud til den som fikk tak i brevet. 

– De ble brukt som lykkeamu-
lett, og limt under kistelokk. Det 
var trykkeren som lagde dem, og de 
solgte i tusenvis, sier Dahl. Folk var 
veldig glad i disse. Himmelbrevene 
ble lest helt opp på 1900-tallet. 

Bøkene og småtrykkene som 
fantes i vestlendingenes boksamlin-
ger, viser tydelig at opplysningsti-
den hadde et begrenset antall 
representanter.

–Vestlendingene var like lite 
opplyst som resten av Norge, men 
mer religiøst orientert, avslutter 
Dahl. 

dølgsmål, eller forførte piker i 
København, sier Dahl. 

En kjent vise handler om Jens 
Amundsen Fenstad fra Trøndelag. 

Populære småtrykk
Monopolene på trykking lå i 
København. Det meste som ble 
trykket i Norge var religiøse 
småtrykk, og disse ble ikke registrert 
i skifteprotokollene. Vestlendingene 
var mer orientert om det religiøse 
enn andre steder. Likevel leste de 
også underholdningslitteratur.

–Styringsmaktene likte ikke 
skjønnlitteratur, for de mente at det 
var ødeleggende for sjelsevnene, og 
forsøkte å stoppe det. Erik Pontop-
pidan mente at dette var “horeri i 
ord”, sier Dahl. Folkeeventyr fra 
middelalderen, som ofte hadde en 
moralsk undertone, var populære. 
En av disse var fortellingen om den 
fattige bondepiken Griselis, som ble 
pint av sin mann, helt til han angret 
sine synder og kom til fornuft.

En annen type småtrykk var 
skillingsvisene. Disse består av ett ark, 
som kunne brettes ned til 8 sider. 

–Skillingsvisene kom i store 
opplag. Dette er Se og hør-verdige 
historier og skandaler. Det kunne 
være viser om hvem som har 
halshogd hvem, om fødsel i 

Kongebibel fra 1550 . Foto: Tom Myrvold, Arkivverket

Fremsiden på skillingsvisen O Gine, du 
deilige Mø, Universitetsbiblioteket i Bergen .
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Lars Egeland 
er direktør for Universitetsbiblioteket,  
OsloMet og skriver på egne vegne  
i Bok og Bibliotek.

Har bibliotekene oppfylt sitt 
mandat under pandemien?  
Dette var tema for en 
panelsamtale i forbindelse 
med studiestart  for nye 
bibliotekar-studenter på 
OsloMet. Diskusjonen pågår 
nå i bibliotek over hele 
verden.  

Vi har diskutert hva bibliote-
kene har lært under pande-
mien med hensyn til digitali-

sering. En like viktig debatt er: 
Hvordan er bibliotek forberedt på 
kriser, og hvilken rolle kan bibliote-
kene ta i en krisesituasjon? 

En gruppe forskere knytta til 
bibliotekutdanninga på OsloMet, 
har studert hvordan norske fag-, 
skole og folkebibliotek handterte 
nedstenginga som følge av pande-
mien. (Evjen 2021). De fant at det 
var liten interesse og liten kunnskap 
om bibliotek blant eierne i både 
kommuner og uh-sektor. Det oppsto 
et beslutningsvakuum, som gjør det 
nødvendig å diskutere bibliotekets 
rolle i krise og beredskap.

I panelsamtalen på OsloMet 
spurte Ragnar Audunsson retorisk: 
Matbutikker, apotek og Vinmono-
pol kunne holde åpent under 
pandemien. Hvorfor ikke bibliotek? 
Vi kan vel anta at det ikke måtte bli 
mer smitte fra et bibliotekbesøk enn 
et besøk på Polet, mente Audunsson. 
Svaret er åpenbart: Bibliotek ble ikke 
ansett som så viktig som matbutik-
ker, apotek og pol. Men i løpet av 
pandemien vokste det faktisk fram 
en forståelse av at bibliotek var 
viktigere enn mange hadde trodd: 
Da byrådet i Oslo stengte ned etter 
spredningen av delta-virus, gjorde de 
et uttalt unntak for bibliotek. Da 
universitetene i Oslo-regionen ble 
stengt av regjeringen, kom det et 
massivt krav fra studentene om at 
bibliotekene måtte være åpne. 
Konklusjonen fra Evjen et. al. er 
også at «myndighetenes bevissthet 
om bibliotekets sosiale rolle har 
dermed økt gjennom pandemien» 
(Evjen 2021). Nå er det viktig at 
denne lærdommen blir fulgt opp i 
revisjon av kommunale og statlige 
beredskapsplaner. Og ikke minst av 
bibliotekene selv. 

«Det kommer nye pandemier og 
nye kriser. Derfor må bibliotekfeltet 
diskutere erfaringer og lærdommer 

med hensyn til bibliotekenes rolle i 
kriser» skriver Audunsson i Bok og 
Bibliotek. (Audunson, 2000). Han 
nevner så ulike kriser som da 
orkanen Katrina rammet New 
Orleans i 2005 og da byen Fergu-
son ble herjet av raseopptøyer etter 
at politiet drepte en ung svart mann 
i 2014. I begge tilfellene kom 
bibliotekene til å spille en sentral 
rolle i å forhindre at lokalsamfun-
nene forvitret og gikk i oppløsning. 
Han kunne også nevnt hvordan 
mange bibliotek svarte på flyktnin-
gekrisa i 2015 ved å åpne bibliote-
kene og ønske flyktninger vel-
komne. 

Løfter vi blikket ut over pande-
mien, så står verden overfor en 
konstant sosio-miljømessig krise. 
Pandemien er ikke bare en medi-
sinsk krise. Klimakrisa handler om 
mer enn miljø. Det er kriser som 
adresserer de store ulikhetene i 
verden – og ikke minst ulikhetene i 
tilgang til informasjon og kunn-
skap, sa Sarita Albagli fra Brasil på 
den internasjonale konferansen for 
universitetsbibliotek som IATUL 
arrangerte i sommer. Pandemien er 
et uttrykk for en rekke kriser: 
Autoritært politisk styre, manglende 
rettigheter for urfolk, klimakrise, 

Bibliotekets  
bidrag i kriser
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brenning av regnskog, rasisme. 
Dette er kriser som henger sammen 
og som er pågående. Disse krisene 
krever et helt nytt regime for 
tilgang til data og forskning. 
Forskning er for viktig til å 
overlates bare til forskerne. Albagli 
tok derfor til orde for at forsknin-
gen må tettere på vanlige folk i 
både tilgang og forskningsfokus. 
Her har bibliotekene en oppgave 
gjennom å engasjere seg i innbyg-
ger-forskning (citizens science). 

Sarit Albagli er professor i 
informasjonsvitenskap i Brasil, der 
hun har vært engasjert i aksjons-
forsknings-prosjekt for åpen 
forskning. For de som vil lese mer 
anbefales boka Open science. Open 
issues, som selvfølgelig er åpent 
tilgjengelig. 

Albagli mener at bibliotekene 
har en sentral rolle i å være 
møtepunktet mellom alle 

Bibliotekets  
bidrag i kriser

bevegelsene som sammen utgjør 
åpen-forsknings-bevegelsen, og 
ledelsen på universitetene. I tillegg 
til FAIR-prinsippene (Findable, 
accessible, interoperational, 
reusable, snakket Albagli om 
CARE: collective benefit, authority 
to control, responsibility, ethics. 
Med det mener hun at folk må få 
en felles fordel av forskningen, at 
folk – og særlig urfolk – kan ha 
kontroll med hva som skjer med 
deres data, samt ansvarlighet og 
etikk. 

Slike internasjonale konferansen 
som IATUL-konferansen i sommer 
gir en fantastisk mulighet til å få 
innsyn i hva som diskuteres i 
bibliotek i andre land. Ofte blir det 
en bekreftelse på at de er opptatt av 
omtrent det samme som vi er. Det 
jeg nå synes å se, er at universitets-
bibliotekets rolle blir mer og mer 
todelt: 1.Tilbudet til studentene i 

det fysiske rommet – hovedsakelig 
som et arbeidssted. 2.Åpen 
forskning som inkluderer tilgang til 
kunnskapskilder – helt fra lagring 
av forskningsdata, forskningspubli-
kasjonene, læremidler og digitale 
kurs, – i tillegg til tilgang til 
kunnskapskilder som er åpne eller 
kjøpte fra andre.

Hvis det nå blir anledning til å 
diskutere beredskapsplaner i kommu-
ner og uh-institusjoner, mener jeg vi 
må ta høyde for følgende: 

–  Ikke planlegg bare for en ny 
pandemi, vi må tenke ulike kriser 
– og pågående kriser. 

–  Planlegg både for hvordan vi 
kan bruke de fysiske ressursene i 
bibliotekene, og hvordan vi kan 
bidra med å formidle åpne kilder til 
kunnskap på en slik måte at 
kunnskapen når fram til folk slik at 
de kan ha nytte av den. 
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Vi gratulerer!
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somme spurde seg om korleis ein diskusjon som 
hovudsakleg gjekk på korleis ein skulle ha Harry Pot-
ter-arrangement på ein inkluderande måte, kunne bli ein 
diskusjon om sensur og boikott. Andre var rysta over at 
nokon kunne la J.K. Rowling sine standpunkt i ei politisk 
sak påverke formidlinga av Harry Potter-universet.  

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

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

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

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

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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Folkebiblioteka fekk mykje omtale på nyåret. Etter 
at ein diskusjon om Harry Potter-arrangement vart 
løfta ut av ei Facebook-gruppe og over i det opne 
ordskiftet, fekk mange bibliotektilsette og bibliotek- 
eigarar ein vekkjar.
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QURIA®
– UTVIKLET FOR ET MODERNE BIBLIOTEK

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

Les mer på www.axiell.no

Quria – For 
folkebibliotek, 

skolebibliotek og 
fagbibliotek
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