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LEDER

Det starta så fint. Eit lite forum for å
halde kontakten med studiekameratar
på Harvard, der Mark Zuckerberg
gjekk. På nokre år nådde det Noreg, og
vips så hadde eg fri tilgang til alle eg
nokon gong hadde møtt. Det var
ukritisk utlegging av bilete frå både
fest og basar, og me kunne ha lange
(og private) meldingsutvekslingar
på veggane til kvarandre i full
offentlegheit. Det var 2007. Det har
sveva mykje personopplysingar
gjennom lufta sidan då.
Det gjekk kjapt frå ei kjensle av privat
skuledagbok, til meir og meir reklame
og firmasider. Facebook var den
perfekte kanalen for å nå ut til folk, og
ikkje nok med det – den var gratis!
I dag sendte ei veninne SMS om
optikaren min. Ti minuttar seinare er
reklamen for nemnde optikar øvst på
Facebook-sida mi. Facebook er som å
ha ein ven som har akkurat dei same
interessene som eg (sjølv om hen er
ganske dårleg til å høyre etter når eg
allereie har briller). Det er berre det at
denne venen er blitt multimilliardær
på å sladre om alt eg bryr meg om.
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Legg eg ut eit innlegg på Facebook-sida
til Bok og bibliotek, når det berre nokre
få av dei som føl oss. Samstundes får
eg tjue pop-up-vindu som spør om eg vil
booste innlegget for å nå fleire. Det er
ikkje gratis lenger. Men eg kan putte
pengar på eit innlegg, stille inn kva
aldersgrupper eg vil nå, kva andre
interesser målgruppa har, kvar dei bur,
kva kjønn. Og så bortetter. For alt dette
kan Facebook stille inn for meg, for ein
viss pris.
Datatilsynet vil ikkje på Facebook fordi
dei ikkje kan love at eit likarklikk på ein
artikkel om til dømes overvaking på
Facebook-sida deira, ikkje blir ein del av
det dei kallar «min digitale tvilling». Er
det stor forskjell på det, og til dømes
det å like eit arrangement med tema
overvaking på næraste bibliotek si
side? Det er debatten me må ta
framover. Biblioteka er allereie i gang
med å kartlegge, det er Bok og bibliotek
også. Svara har me ikkje enda.

Maria Pile Svåsand
maria@bokogbibliotek.no

NOTISER NOTISER NOTISER NOTISER
Skulebibliotek utan bibliotekar

Foto: Skjermdump

Frå nyttår er det fire ungdoms
skulebibliotek i Bærum som
står utan skulebibliotekar. No
utfordrar aksjonsgruppa «Bærum
biblioteks venner» politikarane
i Budstikka. Bente Ørberg i

Nytt didaktikkurs

Bibliotekarforbundet seier til
avisa ho meiner verken politikarane
eller administrasjonen har respekt
eller kunnskap om kompetansen
skulebibliotekaren har. ■

Aksjonerer mot stengt bibliotek
I Glasgow har ei rekke bibliotek framleis
ikkje opna etter at dei vart stengt på
grunn av Covid-19-pandemien for over
ett og eit halvt år sidan. Det har ført til
fleire aksjonar på nettet, og til at ei
gruppe held vekentlege leseaksjonar
utanfor eitt av dei stengte biblioteka.
Biblioteka er stengt på grunn av
pengemangel, og det er framleis uklart
når dei vi opne att. ■
Foto: The Scotsman.

Hva er egentlig «one-shot»undervisning? Hvordan få til
et godt samarbeid med
faglærer? Hvordan ser
konstruktivisme ut i praksis?
Hvilke aktive læringsteknikker
kan jeg bruke? Dette er bare
noen av spørsmålene som
diskuteres i et nytt nettkurs i
bibliotekpedagogikk- og
didaktikk. Kurset er laget av
ansatte i bibliotekene ved
NMBU, NTNU, OsloMet, UIO
og UIT, og ligger åpent ute i
Bokskapet. ■

Bok og bibliotek blir nytt
Frå neste nummer av vil Bok og
bibliotek ha nytt design. Bladet vil
sjølvsagt framleis vere fylt med det
same biblioteksstoffet som før, men i
ny innpakning. Som ein del kanskje
har merka, har bokogbibliotek.no
allereie blitt relansert i nytt og meir
brukarvenleg format. Framover vil

ein finne eigne nyheitssaker på nett,
og bokogbibliotek.no skal vere ein
stad for pågåande debatt på
bibliotekfeltet. På den måten kan ein
få ei levande debattplattform for
biblioteksektoren, utan å vere låst til
utgjevinga av papirutgåva.
Samstundes vil det kome ut fire

papirutgåver i året framover. Her vil
me fortsette å lage den typen stoff
Bok og bibliotek allereie er kjent for,
reportasjar, innsikt, trendar og
intervju frå biblioteksfeltet. Men ein
vil også finne fleire djuptgåande
reportasjar, meir debatt, meir idear
og uventa tekstar frå nye stemmer. ■

Har du noko på hjartet? Tankar om bibliotek du syns andre burde få ta del i?
Bok og bibliotek tek meir enn gjerne imot tekstar og debattinnlegg av alle slag.
I
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BIBLIOTEK I BENJAMINROMMET

Benjaminrommet
– hjertet i det antirasistiske biblioteket
Deichman Holmlia setter
ungdom og antirasisme
i fokus når biblioteket
endelig får en oppgradering.

TOVE ANDERSSON
tekst

I

september fylte Holmlia
bibliotek 35 år, en alder som
etter hvert har blitt svært
synlig, etter blant annet vannlekkasje og løse takplater. Den nye møteplassen «Benjaminrommet» kom
derfor i stand etter et langvarig
behov for oppussing.
– Vi har laget dette rommet
fordi vi ønsker å hedre Benjamin
Hermansen, sier Nisrin Maktabi
Barkouki, seksjonsleder for
Deichman Holmlia i en pressemelding.
I år var det 20 år siden det
rasistisk motiverte drapet på 15 år
gamle Benjamin Hermansen.

700 i aksjon-gruppe

Medvirkning vært et stikkord for
det nyåpnede Benjaminrommet for
ungdom. Ungdom har etterlyst et
bærekraftig bibliotek, i betydningen et bibliotek som tilbyr mer enn
bøker. Ønsket om både stilleplasser, studieplasser og en sosial
møteplass sto høyt. De unge har
aktivt bidratt til å bestemme
hvordan rommet skal se ut, og
skapt et hjerterom. Den røde
fargen går igjen og skaper en
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Nisrin Maktabi Barkouki, seksjonsleder Deichman Holmlia og Deichman Bjørnholt.
Foto: Erik Thallaug / Fotofolk

levende møteplass. Prosjektet er
støttet av Benjamin Hermansens
minnefond.
Å være en møteplass har
biblioteket lenge tatt på alvor, med
påkast, vitenshow, karriereveiledning, arabisk poesikveld – poeter i
eksil, Black History Month,
TekstLab for utvikling av skapende
uttrykk for ungdom og Urbant
verksted med hårforming, er blant
tilbudene som kommer i tillegg til
språkkafé.

Samtidig er behovet for et
koseligere rom er åpenbart når man
beveger seg inn i biblioteket 35 år etter
at det åpnet. Mangelen på oppgradering var foranledningen til Aksjon
Deichman Holmlia, et initiativ med
nesten 700 følgere på Facebook. Den
lokale aksjonsgruppen har engasjert og
målrettet arbeidet for å få oppgradert
det lokale biblioteket, noe man kan se
av ungdommens egen Facebook-video
der de forteller hva de ønsker seg av
biblioteket på Holmlia.

– HJERTET I DET ANTIRASISTISKE BIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Benjaminrommet på Deichman Holmlia: Her vil ungdom ha et utgangspunkt for samtaler og aktiviteter knyttet til antirasisme, inkludering
og samfunnsengasjement . F.v.: Olav Åsmund Mannsåker, Amin Senatorzade og Onur Baysal. Foto: Selma Benmalek / Deichman

Tradisjon

– Heldigvis ble vi hørt og det er
kommet midler i både revidert
budsjett for i år samt i Oslo-budsjettet 2022, sier talskvinne for
gruppa, Siri Thurmann-Moe, som
forteller at initiativtakerne rett og
slet er tre engasjerte Holmlia-beboere som tenkte at «nok er nok» da
Deichman Holmlia ble forbigått
enda en gang i fjorårets budsjett.

Det siste som blir
oppgradert

Venstres stortingsrepresentant Ola
Elvestuen har støttet aksjonsgruppen og biblioteket.
– Det er det siste biblioteket i
Oslo som ikke er oppgradert, så det
må rustes opp og få den betydning
som bibliotek kan ha, et møtepunkt, et sted for kunnskap og
utvikling, sier han.
Aksjonsgruppen gleder seg til å
ta Benjaminrommet i bruk.
– Vi tenker at det har en helt
naturlig plass i biblioteket vårt som
lenge har hatt et spesielt søkelys på

I 2022 skal Ola Elvestuens (V) ønske for
biblioteket oppfylles. Her sammen med
Abid Raja (V). Foto: Tove Andersson

antirasistisk arbeid, både gjennom
litteratur, aktiviteter og debatter –
og Benjaminrommet et helt i tråd
med dette arbeidet. Vi gleder oss til
å se det i bruk, sier Thurmann-Moe.

Allerede i 1987 viste Deichman
Holmlia seg som et bibliotek som
ville være et sted der folk møtes. Barn
kunne delta på verkstedsaktiviteter på
biblioteket, skoleklasser ble invitert
på eventyrstund, lokalbefolkningen
fikk presentert bokhøsten og vegg i
vegg fantes kurs, både norskundervisning og borgerlig konfirmasjonsundervisning.
I 2002 vant Deichman Holmlia
prisen Årets bibliotek med det
antirasistiske prosjektet ARI.
«Holmlia filial har gått offensivt ut
med sitt antirasistiske prosjekt ARI
der informasjon og litteratur rundt
dette sentrale spørsmålet presenteres og behandles på en iøynefallende engasjerende måte», skrev
juryen. Antirasisme har vært en rød
tråd i biblioteket med en flerspråklig samling på 19 språk. Arbeidet
fortsetter å stå like sterkt i dag.

I
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BIBLIOTEK I BIBLIOTEKENE VURDERER EGEN FACEBOOK-BRUK

Bibliotekene vurderer
egen Facebook-bruk
Datatilsynet dropper
Facebook, det får
konsekvenser for
bibliotekene. Hvilke
er fremdeles i det blå.
ANN-MARI GREGERSEN
MARIA PILE SVÅSAND
tekst

8 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2021

BIBLIOTEKENE VURDERER EGEN FACEBOOK-BRUK I BIBLIOTEK

I
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BIBLIOTEK I BIBLIOTEKENE VURDERER EGEN FACEBOOK-BRUK

I

høst bestemte Datatilsynet seg
for å ikke opprette en egen side
på Facebook. Den viktigste
årsaken var en stor usikkerhet til
hvordan Facebook bruker data, og
at en egen side der ville bidra til å
gi selskapet mer informasjon om de
som likte den.
Debatten som nå er i gang,
førte til at Teknologirådet også er
ute av Facebook. De oppfordrer
sammen med Datatilsynet alle
offentlige instanser til å vurdere om
de bør være på plattformen.
– Vi ønsker å skape debatt og
bevissthet om GDPR. Alle virksomheter må gjøre egne vurderinger og
behandle opplysninger etter loven.
Utgangspunktet i loven er at hver
virksomhet er ansvarlig for seg og
sitt, sier kommunikasjonsrådgiver
Anders Ballangrud i Datatilsynet.
De har fått mange tilbakemeldinger etter beslutningen. Mange
ser at Facebook fører med seg
utfordringer. Datatilsynet får særlig
spørsmål om det er lov eller ikke
for offentlige instanser å være på
Facebook
– Vi har ikke et klart svar, men
ved å bruke Facebook inviterer du
alltid med en tredjepart inn i
kommunikasjonen mellom deg og

10 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2021

borgeren. Det viktigste for oss nå er
at alle gjør egne vurderinger.
Kanskje viser det seg også at dette
er et såpass stort og komplisert
tema at det må komme sentrale
retningslinjer for offentlige
virksomheter. Eller at én eller flere
offentlige instanser går sammen i
forhandlinger med Facebook på
vegne av flere.
Anders Ballangrud sier det etter
hvert kan være aktuelt for Datatilsynet å føre tilsyn med regelverket.

Risiko med Facebook

Søker man på «bibliotek» blant
sider på Facebook, må man scrolle
lenge før man kommer til bunnen.
De aller fleste norske bibliotek
bruker det sosiale mediet som
markedsføringskanal for både
arrangement og andre ting som
skjer på bibliotekene.
Hos Bergen offentlige bibliotek
ser de bare positivt på et eventuelt
tilsyn fra Datatilsynet. Allerede i
vinter tok de sine første grep, og
gjennomførte en risiko- og sårbarhetsanalyse av egen bruk av
Facebook og andre sosiale medier.
– Vi vurderte bruken av
Facebook som mer risikofylt enn
bruken av andre plattformer.

En hovedgrunn var at ansatte
bruker private innlogginger for å
administrere bibliotekets ulike
Facebook-sider. Det gjør det
utfordrende å kontrollere sikkerheten til FB-sidene, ettersom en for
eksempel ikke kan ha én innlogging med totrinnsverifisering, sier
biblioteksjef Leikny Haga Indergaard.
Etter at Datatilsynet kom med
sin beslutning om å ikke være på
Facebook, har Bergen kommune
bedt biblioteket om å kartlegge og
rapportere inn sin bruk av Facebook.
– En rapport er allerede meldt
inn, og vil følges opp fortløpende.
Foreløpig har derfor ikke
Datatilsynets beslutning om å ikke
være på Facebook ført til noen
store endringer i vår bruk.
Indergaard mener debatten er
viktig og personvernet må tas på
alvor. Hun mener at når Datatilsynet og eventuelt medfølgende
aktører beslutter å ikke være på
Facebook, kan dette forhåpentligvis
bidra til at de og andre selskaper
som behandler persondata tar mer
ansvar.
– Behandlingen av persondata
som foregår på Facebook er så

BIBLIOTEKENE VURDERER EGEN FACEBOOK-BRUK

Datatilsynet får veldig mange spørsmål om det er lov eller
ikke for offentlige instanser å være på Facebook. - Vi har ikke
et klart svar, sier kommunikasjonsrådgiver Anders
Ballangrud. (Foto: Ilja Hendel/Datatilsynet)

omfattende at det er utenfor
brukernes kontroll, både bibliotekenes og publikums. Dette må vi
som offentlig instans ta innover oss
og ha et bevisst forhold til.

9 Facebook-sider

Sør for Bergen er også en av Norges
største byer i gang med evaluering i
Facebook-bruk og personvern.
– Sølvberget er i dialog med
personvernombudet i Stavanger
kommune rundt dette, sier Karen
Haugsgjerd Reme-Stigel, som er
koordinator for team utvikling hos
Sølvberget bibliotek og kulturhus.
De har mange bibliotek under sin
paraply, og nylig kom også Rennesøy
og Finnøy til etter kommunesammeslåingen. Reme-Stigel sier at Facebook en stor og viktig kanal.
– Sølvberget administrerer per i
dag 9 Facebooksider. Vi anser
Facebook som en formidlingskanal
for å skape engasjement, synlighet
og dele informasjon. Det er også
blitt en viktig kanal for kundeservice.

I BIBLIOTEK

Biblioteksjef på Bergen offentlige bibliotek, Leikny Haga
Indergaard, er allerede igang med å kartlegge Facebookbruken ved biblioteket. Foto: Privat

Ikke diskutert i Sandnes

I nabobyen Sandnes har biblioteket
ansvaret for to Facebooksider, og de
har også en Instagramkonto.
– Det er ganske viktige kanaler
for å nå ut med arrangementer for
oss, i tillegg til nettsiden vår.
Foreløpig har ikke ledergruppa
diskutert hva veien videre blir for
Facebook-bruken, sier konstituert
biblioteksjef Ole Petter Søbye.

Han ser uansett for seg at det
vil komme noen form for råd for
alle de kommunale etatene i
Sandnes som bruker Facebook.
I disse dager kartlegger nemlig
kommunen hvilke etater som bruker
Facebook, hvem som er målgruppen
og hva kontoene brukes til.
– Hvis jeg ville hatt juridiske
svar, ville jeg som vanlig henvendt
meg til kommuneadvokaten eller

PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
•

•

Har personvernprinsipper som alle virksomheter må følge, som ansvarlighet.
Virksomheten skal ha full oversikt over sin behandling av personopplysnin
ger og iverksette tekniske og organisatoriske tiltak som gjør at loven følges.
Hver enkelt virksomhet må gjøre mange viktige vurderinger på egen hånd
– før de samler inn og bruker personopplysninger
Virksomheten har også ansvar for å dokumentere at de følger loven. Brudd
på reglene kan føre til sanksjoner, for eksempel advarsler, irettesettelser,
forbud og pålegg.

Kilde: datatilsynet.no
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Tok vekk Facebook-siden

fylkesbiblioteket. Jeg vil nok ellers
fremover diskutere dette med de
andre biblioteksjefene på Jæren og i
resten av Rogaland, da dette er en
viktig debatt.

Nasjonalbiblioteket
gir ikke råd

Nasjonalbiblioteket i Oslo har
følgende å si om folkebibliotekene
og Facebook.
– Folkebibliotekene er kommunale institusjoner som må gjøre
egne vurderinger av sine systemer i
samarbeid med egen kommune.
Datatilsynet har oppfordret alle
offentlige institusjoner til dette, sier
assisterende nasjonalbibliotekar
Roger Jøsevold.
Nasjonalbiblioteket og Jøsevold
opplyser at de jobber kontinuerlig
med personvernet i de ulike
IKT-systemene de bruker.
– Vi har foreløpig ikke gjort en
fullstendig vurdering av personvernkonsekvensene rundt Facebook,
men det skal vi gjøre i nær fremtid.
Når det kommer til egen
Facebook-bruk, har Nasjonalbiblioteket nylig diskutert saken i
ledergruppa.
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Bibliotekbloggar Anders Ericson, syns ikkje
Nasjonalbiblioteket si grunngjeving for å
vere på Facebook er god nok. Foto: Privat

– Vi har foretatt en vurdering
og besluttet at vi vil fortsette med å
bruke Facebook inntil videre. Dette
med bakgrunn i at Nasjonalbiblioteket bruker Facebook som en ren
formidlingskanal, sier assisterende
nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold.

Det stiller derimot Anders Ericson
seg undrende til. Han står bak
bloggen bibliotekettarsaka.com,
som følger bransjen tett.
– De har ikke «en ren formidlingskanal». Per 1.november har de
fremdeles åpent for likes, kommentarer og deling.
Selv fjernet han i oktober
bloggens Facebook-side. Det var
rett etter Datatilsynets beslutning,
og han stiller seg bak deres mest
alvorlige ankepunkter.
– Bloggen tar opp mange
kontroversielle spørsmål, både
typisk «venstreradikale» og andre.
Blant annet har jeg vært negativ til
ytterliggående religiøs praksis, identitetspolitikk og no-platforming. På
Facebook inviterte jeg leserne til å
like, kommentere og dele blant
annet innlegg som pekte til slike på
bloggen. Jeg ville ikke lenger ta
ansvar for at Facebook samlet slik
informasjon om disse personene.
Han er, som Datatilsynet,
fremdeles på Twitter.
– Men den tyske søsterinstitusjonen til Datatilsynet har kuttet ut
Twitter også.

BIBLIOTEKENE VURDERER EGEN FACEBOOK-BRUK

Bør annonsere andre steder

Anders Ericson mener bibliotekene
bør ta del i diskusjoner om
alternativ til Facebook.
– Jeg er ellers i tvil om hvor
mye Facebook har å si for bibliotekene. Jeg kan ikke se at noen har
forsket på dette? Selv var jeg nylig
på et bokbad. Det kom to for å
høre på, samt to ansatte. Der var
Facebook hovedkanalen ut, så vidt
jeg forsto.
– Hva kan andre alternativ være?
– Bibliotekene bør kreve flere
budsjettkroner til annen annonsering, slik det var før.

SEI DI MEINING:
Bør biblioteka halde seg unna
Facebook, eller er det ein naudsynt
kanal å nå ut til folk gjennom? Bok
og bibliotek tek debatten vidare på
nettsidene våre! Har du innlegg,
kommentarar eller anna, send det
til maria@bokogbibliotek.no.

I BIBLIOTEK

DATATILSYNETS GRUNNER FOR Å IKKE VÆRE PÅ FACEBOOK
•

•

•

•

•

Facebook kjenner våre vaner,
politiske oppfatning og hva vi
spiser til middag. Med en
Facebook-side ville vi bidratt til å
fôre Facebook med informasjon om
de som besøkte siden vår.
Et «liker»-trykk på en artikkel der
vi uttrykte skepsis til et nytt
overvåkningstiltak, ville blitt en del
av brukerens digitale tvilling på
Facebook.
Vi stilte oss dette spørsmålet: Kan
vi forklare besøkende på vår side
hva Facebook brukte opplysninge
ne deres til? Svaret på spørsmålet
er ganske enkelt nei. Vi ville heller
ikke klart å oppfylle vilkårene i
personvernforordningen om å ha
kontroll på dataflyten. *(Se flere
ankepunkter til slutt i saken).
Datatilsynets ledergruppe besluttet
at Datatilsynet ikke skal opprette og
kommunisere gjennom en side på
Facebook. Konklusjonen er basert
på en helhetsvurdering, men
spesielt forankret i punktene under:
Arbeidsgruppen mener at
Datatilsynets behandling av
personopplysninger gjennom en
side på Facebook medfører en for

•
•

•

•

•

høy risiko for de registrertes
rettigheter og friheter.
Datatilsynet vil ikke være i stand til
å iverksette tiltak som reduserer
risikoen i tilstrekkelig grad.
Det er ikke tilstrekkelig for
Datatilsynet å inngå Facebooks
standardavtale om felles behand
lingsansvar. Datatilsynet vil ikke ha
mulighet til å inngå egne avtaler
med Facebook.
Det vil sannsynligvis ikke være
mulig for Datatilsynet å tilfredsstil
le kravene i artikkel 25 i person
vernforordningen om innebygget
personvern og personvern som
standardinnstilling, dersom vi tar i
bruk Facebook.
Datatilsynets personvernombud
tilråder at Datatilsynet ikke tar i
bruk Facebook som kommunika
sjonsplattform.
Arbeidsgruppen mener at
Datatilsynet også bør tillegge
hensynet til sin posisjon som
rollemodell for personvern og
samsvar med gjeldende person
vernregler.
Kilde: Datatilsynet.no
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FRYKTER FOR ARBEIDSMILJØET ETTER KUTT I BIBLIOTEK

Frykter for
arbeidsmiljøet
etter kutt
Oppsigelsene ved Arendal bibliotek får
ikke bare konsekvenser for vaktplaner,
arrangement og medieinnkjøp. De ryster
også arbeidsmiljøet.
KJETIL S. GRØNNESTAD
Tekst
ALF BERGIN
Foto

– Er vi snart der at vi ikke lenger fyller kravene
i bibliotekloven? undrer Kirsti Husby, tillitsvalgt
for Bibliotekarforbundet ved Arendal bibliotek.

I
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– Vi var ganske målløse og i sjokk
over at kommunalt ansatte skulle
bli oppsagt, sier Kirsti Husby,
bibliotekar i barneavdelingen og
tillitsvalgt fra Bibliotekarforbundet.
Det er godkjenningen 19.
desember i fjor av Arendal kommunes handlings- og økonomiplan for
2021-24, Husby sikter til. Kommunen måtte nedbemanne med 70,3
årsverk der tre årsverk skulle tas fra
kultur/bibliotek. Dermed mistet
Arendal bibliotek to merkantile
stillinger med blant annet mye
arrangementskompetanse.

Usikre på egen jobb

Biblioteket har vært gjennom
nedbemanninger før, men da i
form av naturlig avgang. Denne
gangen måtte kolleger sies opp.
– Det var mange som gikk med
høye skuldre. Vi fikk ikke vite noe
før sent på våren. Den ene gikk nå i
juni, til et engasjement et annet sted
i kommunen. Den andre vet vi ikke
noe om ennå, sier Husby da Bok og
bibliotek besøker sørlandsbyen i
september.
Usikkerheten for om det ryker
flere stillinger, kombinert med
følelsen av hele tida å måtte strekke
seg lenger og lenger, får henne til å
se mørkt på framtida.
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– Vi har et fantastisk bygg, med et fantastisk personale, sier biblioteksjef Ola Eiksund, her
sammen med Kirsti Husby på Torvet utenfor hovedinngangen. Det de begge savner, er
ressurser til å fylle huset med aktivitet og en mer oppdatert samling.

– Det har vært et godt arbeidsmiljø her, men som tillitsvalgt er
jeg redd for arbeidsmiljøet. Vi yter
stadig mer, uten at vi får noe igjen
for det. Det går ikke i lengden, sier
hun som selv har 27 års fartstid fra
Arendal bibliotek.

Sjefen i skranken

Ifølge Arendal kommunes egen
virksomhetsplan for 2021, krever
disse kuttene tilpasninger i vakt- og
bemanningsplanen for å opprettholde dagens betjente åpningstid.
Et synlig resultat av tilpasningene
er at biblioteksjefen må trå til for å
sikre bemannet skranke.

– Etter sommerferien sitter
biblioteksjefen i skranken hver tirsdag
mellom 10-12 når vi ansatte har
seksjons- og gruppemøter, sier Husby.
Hun undrer seg også om
biblioteket vil kunne fylle kravene
som folkebibliotekloven setter. Ikke
minst den delen som sier at:
«Folkebibliotekene skal være en
uavhengig møteplass og arena for
offentlig samtale og debatt. Det
enkelte bibliotek skal i sine tilbud
til barn og voksne legge vekt på
kvalitet, allsidighet og aktualitet.»
– Det er frustrerende at det ikke
finnes minimumskrav. Det virker som
det bare kan kuttes og kuttes, sier hun.

FRYKTER FOR ARBEIDSMILJØET ETTER KUTT
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 ublikum er oppgitte.
P
Når de får vite hvor
lang ventetida er,
får vi ofte høre: «Da
kjøper jeg den heller
selv»

Hver tirsdag betjener biblioteksjef Ola Eiksund skranken alene for at vaktplanen skal gå rundt.

Langtidsproblem

En konsekvens, jamfør Arendal
kommunes virksomhetsplan, er at
biblioteket må redusere arrangementene med minst 60 prosent i
forhold til fjorårets nivå. Ifølge
biblioteksjef Ola Eiksund, har
mediebudsjettet blitt barbert år for
år. Årsaken til nedskjæringene skal
ifølge Eiksund skyldes kommunens
økonomiske problemer siden
finanskrisa i 2008.
– Den gang hadde vi et mediebudsjett på rundt 36 kroner per
innbygger. I dag anslår jeg mediebudsjettet til å ikke være mer enn
cirka 13 kroner per innbygger. Vi
kjøper ikke mer enn 20 prosent av
det vi gjorde i 2008, sier Eiksund.
Ifølge Bibliotekutviklings
statistikk for folkebibliotek, er
Arendals «Medieutgifter per
innbygger» oppgitt til kr 19,73 i
2020. Det tilsvarende 2020-tallet

for KOSTRA-gruppe 13, som
Arendal hører inn under, er kr
21,58 per innbygger. Arendal
trekker snittet ned, men ifølge
Eiksund er tallene misvisende, og
enda dårligere i Arendals favør.
– Kommuner rapporterer ulikt
og har ulike rutiner for hvordan
kostnader føres i regnskap, sier han.
Eiksund legger til at de oppgitte
KOSTRA-tallene for Arendals
mediebudsjett også inkluderer
kostnader som istandgjøring,
plasting, radiobrikker og erstatninger. Som igjen betyr at hans reelle
mediebudsjett ligger rundt 13
kroner per arendalitt.

Svekket tilbud

Lavt mediebudsjett gir få innkjøp,
men lange køer. Ventelistene på de
mest populære titlene har vokst.
– Publikum er oppgitte. Når de
får vite hvor lang ventetida er, får vi

ofte høre: «Da kjøper jeg den heller
selv», sier Husby.
Selv om køene er lange for
bestselgerne, lider faglitteratur mer.
Det er ikke budsjett til å bygge en
gjennomtenkt samling. Det blir
mer tilfeldige innkjøp ut fra
publikums forespørsler.

Sliten

Ola Eiksund har jobbet på Arendal
bibliotek siden 1997.
– Biblioteket som idé driver
meg. Jeg trives vanligvis godt, også
i dårlige tider, men de to siste årene
har vært tunge. Jeg blir sliten av
bare å jobbe i motbakke. Akkurat
nå ser jeg ingen lyspunkt, sier
Eiksund.
Hverken rådmann Harald
Danielsen eller ordfører Robert
Cornels Nordli (Ap) har besvart
Bok og biblioteks spørsmål om
kuttene og deres konsekvenser.
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Satser på
musikkbiblioteket
Lånenedgang og strømme
tjenester skremmer ikke
Hamar bibliotek fra
å fortsette å utvikle
musikkbiblioteket.

HARALD VINGELSGAARD
frilansjournalist

– Dette er et glimrende musikkbibliotek med en unik notesamling,
sier jazzpianist Torbjørn Knaus,
som ofte er på besøk i Hamar
bibliotek.
Musikeren har lånt noter til
jazzklaver utrolig mange ganger i
denne musikkavdelingen – år etter
år – som et supplement til notene
han har i sin egen samling.
– Musikkavdelingen her skiller
seg ut fra de fleste andre jeg kjenner
til. Det er kvalitet og stort utvalg.
Og det de ikke har, skaffer de.
Alltid, sier musikeren.
Han går bort til en hylle og
plukker fram en bunke med noter i
serien «Jazz piano solos». Disse
noteheftene har han lånt mange
ganger. I en annen reol står
mengder med noter og transkrip-
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SATSER PÅ MUSIKKBIBLIOTEKET I BIBLIOTEK

Sangerinne Marthe Werring
Holmern er superfornøyd med
musikkbiblioteket i Hamar.
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Jazzpianist Torbjørn Knaus med «Jazz piano solos» serien som han har benyttet mye.

sjoner fra anerkjente jazzpianister,
som for eksempel Oscar Peterson
og Bill Evans.
– Bruker du noter fra biblioteket
til musikk du spiller på konserter?
– Jeg låner transkripsjoner og gjør
dem om til min egen stil, sier han.

Tipser videre

Knaus blir inspirert når han
kommer inn i biblioteket og ser
nye noter.
– Jeg har selvfølgelig mye av
dette hjemme. Men når jeg får
behov for noe jeg ikke har selv, går
jeg hit.
Torbjørn Knaus underviser for
barn og ungdom mellom sju og 19
år i Hamar kulturskole, i tillegg til
å være musiker selv.
– Jeg låner ofte noter til under
visningen. Og jeg anbefaler mine
elever å bruke musikkbiblioteket.

Samlingen

Hamar bibliotek er plassert midt i
hjertet av Hamar, i en del av
kulturhuset som stod ferdig i 2014.
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– Vi er mest kjent for vår
notesamling som består av om lag
22.000 noter, sier musikkbibliotekar Harald Rustlie.
I notesamlingen er det noter til
de fleste instrumenter og til sang,
både solosang og kor. Det er mest
innen klassisk, men også jazz, pop,
rock og andre sjangere.
– Vi har spesielt mange noter
for sang og piano med besifring, og
solopiano innen mange sjangre.

Publikumsfavoritt

I en lang reol litt lenger inn i
biblioteket er det notebøker for
pop, rock og viser.
– «Alle tiders sangbok» kommer
på topp i antall utlån, år etter år.
Folk ønsker å låne bøker med
sanger som de kjenner, sanger som
kan brukes til alt fra begravelser til
bryllup og til allsang, sier Rustlie.
Han tar fram «Alle tiders
sangbok 4».
– Her er det mange sanger.
Alle sangtitlene, ikke bare i denne
boka, men i alt vi har, er katalogi-

sert. Når en låner kommer til
biblioteket og spør etter en spesiell
tittel, så søker vi i katalogen og
finner fram til hvilken sangbok
som har denne tittelen. Det er
lettvint. Katalogiseringen var en
enorm jobb som er utført over
mange år, sier han.
Spennvidden er stor. Biblioteket
har sangbøker med alt fra internasjonale gamle rockeartister som
Bruce Springsteen via dansebandet
Ole Ivars til nye artister.
På toppen av den ene hylla er
det presentert tre notehefter med
mer moderne og svært aktuelle
artister: Et notehefte med Billie
Eilish fra 2020, et notehefte med
Taylor Swift fra samme år, og et
notehefte med Dua Lipa fra 2019.

Musikkpedagogikk

I en annen del av musikkavdelingen finnes det mye forskjellig
musikklitteratur.
- Vi har bøker med alt fra
musikkpedagogikk via black metal
til folkemusikk. Musikkpedagogikk

SATSER PÅ MUSIKKBIBLIOTEKET

er mest utlånt, sier musikkbibliotekar Rustlie.
Musikkbiblioteket har en egen
seksjon med CD-er.
-Vi har over 7.000 CD-er til
utlån, og får stadig tak i nye, sier
han.
Musikkbiblioteket startet med
Paul Sandviks samling på 15.000
katalognummer og Arve Arvesens
musikkbibliotek som ble gitt i
gaver til biblioteket i 1952.
Tidligere musikkbibliotekar Astrid
Kristine Hagen har skrevet om
dette i boken «Hamar Historielag
Årbok 2011».
-Hun er en av de som har gjort
en kjempejobb med å bygge opp
musikkbiblioteket. Jeg tok over
etter henne i 2003, sier Rustlie.
Men utlånet i musikkbiblioteket går ned, både for hele landet og
i Hamar. Rustlie forteller om en
nedgang på om lag 30 prosent i
utlån av noter fra 2016 til 2019.
– Det er generelt mye mindre
enn før. I 2019 lånte vi ut om lag
6.000 noter. Det er også blitt
mindre utlån av bøker og CD-er.
Han mener det er fordi biblioteket ikke kan konkurrere med
strømmetjenester som Spotify og
YouTube.
-Hvorfor satser dere på musikkbiblioteket i en tid med stor nedgang i
utlån og knallhard konkurranse fra
strømmetjenester og digitale utgivelser?
-Vi har tradisjonelt vært et
bibliotek med en unik notesamling.
Den tar vi vare på og bygger videre
på, understreker han. Mange av de
gamle klassikerne går aldri ut på
dato. Nye noter blir tilført i takt
med at nye interessante utgivelser
kommer ut, sier Rustlie.

I BIBLIOTEK

CD-ene til musikkavdelingen er fortsatt populære blant mange lånere, sier
musikkbibliotekar Harald Rustlie.

Hun oppdaget musikkbiblioteket
da hun flyttet fra København til
Hamar i 2005.
-Jeg var frilanssanger og skulle
jeg opptre med noe så sært at jeg
nesten ikke hadde hørt om det før.
Hvor kunne jeg skaffe noter til
dette? Jeg tenkte det ville bli veldig,
veldig vanskelig.
Hun gikk for moro skyld inn til
musikkavdelingen i Hamar

bibliotek, men forventet ikke å
finne notene i et bibliotek i en
såpass liten by, sammenlignet med
København.
– Men jeg ble overrasket gang
etter gang. Nesten uansett hva jeg
var på utkikk etter, så hadde de
notene som jeg ville låne i notesamlingen, sier hun.

Overrasket

Inn i biblioteket kommer sangerinnen Marthe Werring Holmern.
Hun har lånt noter i en lang rekke
år til sitt repertoar som spenner fra
opera via musikaler til kirkeverk.

Her står musikkbibliotekar Harald Rustlie ved pianoet til jazzpianist Torbjørn Knaus i et
øvingsrom i kulturskolen. Knaus låner mye i biblioteket.
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Glemte
museumsbibliotek
I museene er utstillingen
konge, mens bibliotekene
er grunnlaget for fakta
og forskning. Der er
ressursene ujevnt fordelt.
Ann-Mari Gregersen
tekst
Alf Ove Hansen
foto
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GLEMTE MUSEUMSBIBLIOTEK I BIBLIOTEK

Tverrfagligheten til MUST ser Bente Kvame
Hadland på som både en styrke og en utfordring.
De har også en bytteordning der årboka siden
1890 (nei, det er ikke en trykkfeil) blir byttet
med andre. – 2020 blir også siste år denne
årboka i sin nåværende form kommer i trykt
versjon, så en æra er over der.
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– Vi er en liten institusjon med
kun meg som bibliotekar. På
Universitetsbiblioteket i Stavanger
er de 30 ansatte.
Tallenes tale fra Synnøve
Hageberg, bibliotekar på Norsk
Oljemuseum i Stavanger sentrum
sier sitt. Likevel rår hun over
10.000 titler, fordelt på bøker og
tidsskrifter.
– Museet har fire forskere, og
ellers er det mange av de rundt 30
ansatte som låner bøker. Det kommer
også innom andre forskere, skoleelever
og forfattere, sier Hageberg.
Hun forteller at de har oljehistorie fra hele verden. Andre
fagområder er geologi, energi, miljø
og klima samt museumsfag.
– Vi har hele spennet fra
barnebøker, doktoravhandlinger og
romaner til manualer.
Oljemuseet har også noen få,
mindre arkivsamlinger. Dette
materialet er ikke søkbart på nett.
Den nye museumsmeldingen
sier klart og tydelig at museene skal
satse mer på forsking fremover, da
er bibliotekene en sentral aktør,
mener Hageberg. Men ressursene
er ikke på plass.

– Mer tilgang, takk

Tilgang på utenlandsk forskning er
ikke lett, og krever abonnement.
Løsningen til nå har vært å kjøpe
enkeltartikler.
– Vi trenger egentlig ikke flere
ansatte, slik det er nå. Men vi
trenger å se på hva behovet til
forskerne er. Er det flere bøker, eller
er det tilgang til databaser?
Norsk Oljemuseum er med
i det nasjonale forsknings
informasjonssystemet Cristin, som
er under utvikling. Der er bibliotekarene landet over superbrukere, og
kvalitetssikrer det som blir lagt inn
av faglige artikler, publikasjoner
med mer. Museet har også et
industriminne-nettsted, Industriminne.no, som stadig øker.
– Vi har også bidratt med vår
store samling av tidsskrifter og
oljeselskaps-magasiner gjennom
nærmere 50 år til Nasjonalbiblioteket. Det er viktig industrihistorie
som nå er digitalisert. Ingen andre
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hadde en så omfattende samling av
dette.
Seniorforsker Ole Jone Eide er
innom museumsbiblioteket, og han
er ikke i tvil om at en trenger både
bøker og data.
– Det betyr mye å ha viktige
referanseverk nært, ikke alt er søkbart.
Jeg finner informasjon i hyllene som
ikke følger samme søkelogikk som på

nett. Det er også fint å få hjelp av en
fagkyndig bibliotekar som kan
komme med innspill dersom egen
fantasi ikke strekker til.
Han har derimot begrensninger
på hva han i det daglige har
datatilgang til. I disse dager jobber
han med Equinors historie.
– Jeg ønsker meg enda større
tilgang til den databasetilgangen

GLEMTEMUSEUMSBIBLIOTEK
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Bibliotek Nasjonalmuseet.
Foto: Ina Wesenberg / Nasjonalmuseet

litteratur. Vi i fagseksjonen for
forskning arbeider aktivt med å
skape forståelse for museenes
bibliotekbehov. Museumsmeldingen ga forhåpninger om at det
problemet skal adresseres. Vi håper
nå at Kulturdepartementet vil
innlede en dialog med oss, universitetsbibliotekene og Nasjonalbiblioteket om hvordan vi får det til.
Om museene forventes å forske, så
må vi få midlene som trengs, sier
Ekman.
Ekman ser at norske museumsbibliotek oppviser store variasjoner når
det gjelder fagansatte, digitale
ressurser og katalogsystem. Som
førstekonservator forsker han selv ved
Østfoldmuseene.
– Der har vi ingen egen
bibliotekar eller bibliotektjeneste,
men verdifulle og til dels unike
boksamlinger. Jeg skulle gjerne sett
øremerkede midler fra Norsk
kulturråd til styrking av museumsbiblioteker. Det kunne gitt stor
verdi for museumsforskning og
lokalsamfunnene.

Felles bibliotektjeneste

som UH-sektoren har, men dét er
jo en nasjonal diskusjon.

Mye som ikke er digitalt

Mattias Ekman leder fagseksjonen
for forskning i Norges Museumsforbund. Han er ikke imponert
over den manglende tilgangen på
ressurser for museumsforskere. Han
merker seg at den ekstraordinære

tilgangen til digitalt materiale i
Nasjonalbibliotekets samlinger,
som ble innført under korona, er
svært verdifull for museumsforskere. Forskere ved museene
mangler imidlertid permanent
tilgang, som kollegaer ved universitet og høyskoler har.
– På samme måte som dem,
trenger vi fri tilgang til forsknings-

Hva kan så bibliotekene selv gjøre
med ressursene de har? Ekman sier
vi først må innse at alle norske
museer samlet har omtrent like
mange vitenskapelige ansatte som
noen enkeltinstitutt på universitetene har. Hvert museum kan ikke
bygge et fullverdig forskningsbibliotek. Noen grunnleggende funksjoner bør uansett på plass.
– Det er viktig å finne en løsning
på behovet til et spredt forskerkollegium. Kanskje bør vi ha en felles
bibliotektjeneste? Der en eller flere
bibliotekarer kan sørge for at
museumsforskere har tilgang til
digitale støttefunksjoner som ikke
finnes fritt tilgjengelig. De kan også
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– Jeg er usikker på om en felles bibliotektjeneste er veien å gå, men ser helt klart behovet de
mindre museene har for bibliotektjenester. Kanskje er løsningen mer lokale samarbeidsavtaler?
sier hovedbibliotekar Bente Kvame Hadland på Museum Stavanger (MUST).

veilede om hva som er tilgjengelig
nasjonalt og internasjonalt.
Ekman syns også at museumsbibliotekene kan samordne seg,
utveksle erfaringer og utvikle best
practice-modeller.
– Vi kan også synliggjøre
behovene i prosjektsøknader, og
søke om midler til for eksempel
innkjøp av prosjektrelatert
forskningslitteratur eller samlingsforvaltning. Det må bli synlig at
det koster å produsere forskningsbasert kunnskap.

Kjempe for synlighet

Hos Norsk Oljemuseum har
Synnøve Hageberg holdt oversikten
siden hun ble ansatt i i 1985, 14 år
før museumsbygget sto klart.
Hennes stilling var én av fire.
– Ledelsen anså det som viktig
at biblioteket var med fra starten.
Det var flott å være med og bygge
det opp.
35 år senere er det fremdeles
bøker som kommer inn i hyllene i
museet som blir finansiert med
egne inntekter, offentlige driftstil-
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skudd og sponsorbidrag. De bruker
samme bibliotek-system som de
fleste andre norske fag- og
forskningsbibliotek.
Det betyr at vi er en del av
fjernlånssystemet. Jeg sender ofte ut
bøker fra oss til bibliotek andre
steder i landet.
Flere museer har ikke bibliotek,
bare samlinger. Synnøve Hageberg
synes det er trist å se at en faggruppe forsvinner ut. I de fleste
oljeselskapene husker hun også at
det var en bibliotekar og tre.
– Nå er det det samme der som
med mange museer. Det er en
boksamling, men ingen ansatte. En
trenger noen med fagkunnskap til å
manøvrere og kildesjekke materialet.

–

Statistikk uten bibliotek

På Museum Stavanger (MUST) er
også hovedbibliotekar Bente Kvame
Hadland opptatt av synliggjøring
og relevans. Biblioteket ble
grunnlagt i 1877. Det dekker så
varierte fagområder som natur-,
kultur- og kunsthistorie, samt
sjøfart- og industrihistorie.

Én ting er hvor synlige bibliotekene i museene er utad, men også
internt i museumssektoren mener
Kvame Hadland at mye kan gjøres.
Som eksempel nevner hun museumsstatistikken, som blir sendt
Kulturrådet. Der blir ikke biblioteket og bibliotekvirksomheten spurt
etter.
– Det synes jeg er rart, og har
forsøkt å finne ut hvorfor uten å få
svar. Som støttefunksjon blir vi jo
da nærmest ikke-eksisterende.
Museumsbibliotekene leverer
statistikk til Nasjonalbiblioteket, så
den finnes. Men vi og vår virksomhet blir dessverre ikke synlige som
del av moder-institusjonene våre.
MUSTs bibliotekar merker
derimot stor forskjell på hva de har
tilgang til, sammenlignet med
naboen Arkeologisk museum (AM)
som i 2009 ble en del av UiS. Sånn
sett er hun enig med Mattias Ekman
i at bibliotekene bør få flere ressurser.
– Jeg er mer usikker på om en
felles bibliotektjeneste er veien å gå,
men ser helt klart behovet de
mindre museene har for bibliot-
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for arkivmateriale. De bruker også
de elektroniske ressursene og
databasene vi abonnerer på,
forteller seksjonsleder bibliotek og
arkiv Hildegunn Gullåsen.
Hun mener likevel at folk flest
ikke er klar over at Nasjonalmuseets
bibliotek er et av Nordens største
kunstbibliotek, med en betydelig
samling litteratur fra billedkunst og
kunsthåndverk til museologi.
Samlingen inneholder rundt
150.000 bøker, samt 1300 norske
og utenlandske tidsskrifttitler.

Får ressurser

ektjenester. Kanskje er løsningen
mer lokale samarbeidsavtaler?
Et hode stikker frem bak en
bokhylle.
– Bente, har du dokumenter
om fargebruken på Ledaal før
2001? Jeg vet det var noen restaureringsprosjekter tidligere også.
Bygningsantikvaren Mathies
Ekelund Erlandsen skal forbedre
kongeboligen. Han er storfornøyd
med samarbeidet med biblioteket.
– Biblioteket er en av de
viktigste byggesteinene i min jobb.
Når noen spør hvorfor dette
rommet skal bli blått, kan jeg
forklare det med fakta. Jeg har den
beste sparringpartneren jeg kunne
drømme om i Bente.

åpning, med flere eksterne besøkende sammenlignet med tidligere
lokaler. Det er både forskere
utenfor museet, studenter og
allment interesserte som kommer.
– Hovedsakelig kommer de for
litteraturen i biblioteksamlingen og

Nasjonalmuseets bibliotek og
dokumentasjonsarkiv er en
integrert del av museets samlingsforvaltning i bred forstand, og det
investeres også mye i videreutvikling av forskningsbibliotek og
dokumentasjonsarkiv.
– Vi er også en grunnleggende
ressurs, både for museets egen
virksomhet og for ekstern kunstfaglig forskning, undervisning og
kunnskapsutvikling. Vi veileder og
gir brukerstøtte, og ønsker samtidig
å være et faglig og inkluderende
treffpunkt for alle kunst-, arkitektur- og designinteresserte, avslutter
Hildegunn Gullåsen.

Mer synlig
Nasjonalmuseum-bibliotek

Hos MUST er det åpent for
publikum, men med én ansatt er
det begrenset hva en kan få til. På
det nye Nasjonalmuseet i Oslo
åpnet museumsbiblioteket allerede
i august, ti måneder før museet
ellers åpner. Og det har fått en god

Museumsbiblioteket er primært for de ansatte ved museet, men er også åpent for
publikum. Fra i høst er de åpent etter avtale.

I
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Bibliofil fortsetter
utviklingen
Stadige forbedringer til glede for lånerne
og bibliotekene
Takk til bibliotekene som gir oss gode ideer og forslag til
nye funksjoner. Takk også for klare tilbakemeldinger og
høye forventninger. Det er inspirerende å gjøre Bibliofil til
et enda bedre verktøy for engasjerte bibliotek. Takk!

Bibliotek-Systemer As | Tlf: 33 11 68 00 | Epost: firmapost@bibsyst.no
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Regjeringsskifte – blir
korta delt ut på nytt?
Då er valet gjort, og den nye regjeringa er komen i
gang. I skrivande stund driv eg og førebur meg til
budsjetthøyringar i Stortinget. Budsjetthøyringar
som er basert på den avgåtte regjeringa sitt budsjettframlegg.
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inn og som sikkert gjeld uavhengig av kva regjering
som styrer. Styrking av skulebibliotekutviklinga.
Styrking av nasjonale fellestenester, særleg for
folkebiblioteka. Styrking av innkjøpsordningane, særleg
for skulebiblioteka men òg sakprosa og teikneseriar for
folkebiblioteka. Styrking av Helsebiblioteket.no. Det
viktigaste er likevel vanskeleg å talfeste i fyrste omgang:
ein leselyststrategi som kan vera med og fremje lesing i
åra som kjem. Denne strategien må særleg leggje vekt på
born og ungdom, men vaksne må same kva vera med og
gje status til lesing gjennom både skule og fritid.
Det spelar inga rolle kva farge katta har, berre
ho fangar mus heiter det. Når ein vurderer tiltak som
kan opne dørene til lesinga må ein òg vera ganske
usentimental og sjå kva som fungerer og kva som ikkje
gjer det. Eg har stor tru på at biblioteka og bibliotekarane
skal vera sentrale i ein ny leselyststrategi, både i
folkebibliotek, skulebibliotek og høgre utdanning (UHbibliotek). Vi er i alle kommunar og gjev tilbod som kan
tilpassast våre lokalsamfunn med born, unge og studentar.
Likevel – det er ei utfordring at kommuneøkonomien er
særs varierande. Om ein t.d. ser på ei gruppe mellomstore
kommunar, mellom 10.000 og 20.000 innbyggjarar, ser
ein at talet på innbyggjarar per årsverk i folkebiblioteket i
2020 varierte frå i overkant av 2100 til nesten 4500. Sjølv
om det vil vera lokale variasjonar på struktur, t.d. om det
er berre eitt eller fleire sentrum eller om busetnaden er
veldig spreidd, er det klart at prioriteringane er særs ulike.
Når det er sagt: det er ikkje sikkert at statlege
minstenormer for ressursbruk er det beste. Ein
leselyststrategi må peike på mål, verkemiddel, vera
ein idébank og stimulere til arbeid. Ikkje berre
biblioteka, men òg dei som eig og er ansvarlege for
dei: kommunestyra rundt omkring. For å få sving på
lesesatsinga må ein finne tiltak som motiverer og skapar
leseglede.
Med ein situasjon der det er 356 kommunar som
gjer eigne prioriteringar er det viktig at staten legg til
rette med ein infrastruktur der alle, både folke-, skuleog UH-bibliotek, får verktøy som kan formidle alt det
digitale innhaldet ein no etter kvart rår over eller kjøper
tilgang til. Vi treng ein digital infrastruktur som gjer det
enkelt å formidle nasjonale fellesskapsressursar digitalt
òg i bibliotek som ikkje har store økonomiske og digitale
musklar på eiga hand. Dette gjeld ikkje berre det gamle
materialet som er «falle i det fri», men òg materiale ein
må betale for tilgang til.
Når du les dette veit vi vonleg litt meir. Det vil vise
seg om det Hurdalsplattforma seier om leselyststrategi
utkrystalliserer seg allereie i haust, eller om det kjem ei
eiga støtteordning for meiropne bibliotek. Vi vonar iallfall
på god dialog med det nye stortingsfleirtalet om ein
framtidsretta bibliotekpolitikk.

Vidar Lund
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NYANSATT 1: Karoline Askheim skal arbeide mot gamle og nye medlemmer i Norsk Bibliotekforening.
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To nye ansikter i
sekretariatet
Hils på Kristine og Mari som skal jobbe mye mot medlemmene i
Norsk Bibliotekforening.

Det siste trappestrekket knirker som før, men etter
halvannet år med mer eller mindre hjemmekontor
for de ansatte i det gule bakgårdshuset i Universitetsgata i Oslo, er det liv på loftet. Karoline Askheim
ble ansatt i Norsk Bibliotekforening 1. august. Hun er
litteraturviter fra Universitetet i Oslo med en master
fra 2017 og hun har et årsstudium på bibliotrekhøyskolen.
– Dette var mitt felt, sier hun.
Ved siden av studiene, jobbet hun noen år i administrasjonen hos Norsk Treteknisk Institutt.
– I bibliotekforeningen skal jeg lære meg strukturen med styrer og sekretæriat og ha ansvaret for
medlemsoppfølging og medlemsregistret, forteller
Karoline Askheim.
Når dette bladet foreligger, har hun startet en vervekampanje, en vippskampanje, for å få flere medlemmer til Norsk Bibliotekforening, og hun har avviklet
et organisasjonsmøte.
Mari Vannes startet ikke før i november og vi fikk
tak i henne på epost:
Hva blir oppgavene dine i foreningen?
Jeg skal jobbe med medlemssidene i Bok og
bibliotek, med kommunikasjonsarbeid som nettsider,
sosiale medier, nyhetsbrev og mot media. Skal også
jobbe med arrangement, prosjekter og med utredninger. Ser frem til å bidra til å vise hva biblioteket betyr
for folk og for samfunnet, mer enn hva som kommer
frem i tall og statistikk. Det vil bli en variert og spennende jobb, gleder meg til å ta begynne.
Hva slags jobb og utdannelse kommer du fra?
Jeg har både jobberfaring og utdannelse fra kultur- og litteraturfeltet, og har jobbet mange år med
kommunikasjon. I over ti år har jeg jobbet i Norsk filminstitutt som informasjonsrådgiver, med ansvar for
større arrangement, prosjekter og kommunikasjonsarbeid. Er utdannet litteraturviter fra Universitetet i
Bergen og har en master i litteratur fra England. For

noen år tilbake fant jeg ut at jeg hadde jobbet lenge
nok med film, og at jeg ville tilbake til bøkene.
I 2014-15 tok jeg førsteåret av bibliotekarutdanningen,
og plusset på med masteremnet i litteratursosiologi
ved OsloMet høsten 2020. Har vært innom kulturminnefeltet også: For to år siden hadde jobbet jeg
som koordinator i Fortidsminneforeningen, og bidro
til at frivillige over hele landet gjorde foreningen mer
synlig og løftet frem det lokale engasjementet.
Siden 2017 har jeg vært engasjert i det som kalles
Shared Reading, som er en måte å formidle litteratur
på i lesegrupper, som brer om seg i norske folkebibliotek. Har hatt stor glede av å ha lesegrupper selv på
Deichman som frivillig i flere år der vi opplever og
snakker om god litteratur, og har også vært kursleder
for bibliotekarer rundt om i landet. Har nylig vært
redaktør for en antologi med noveller og dikt på
oppdrag fra Trøndelag fylkesbiblioteks prosjekt Litterære pusterom. I koronaåret har jeg sammen med
en sosialantropolog forsket på det fellesskapet som
oppstår mellom folk når vi treffes gjennom litteraturen i digitale lesegrupper, når bibliotekrommet er
på Zoom.
Hva er det med bibliotek som treffer deg?
Hver gang jeg kommer inn på biblioteket slår det
meg hvor viktig det er for så mange forskjellige mennesker: For de som har aviskroken som sin faste daglige rutine, barnehagebarna som får sine første møter
med bøkene, ungdommene som sitter med leksene
sine, de som får tilgang til bøker som de ikke får tak i
andre steder, meningsfulle møter gjennom lesesirkler
og andre arrangement. Og ikke minst hvor tålmodige,
hjelpsomme og vennlige bibliotekarene er. Det at det
er et av de få institusjonene der vi kan møtes på tvers
av alder, bakgrunn og utdannelse. Bibliotek er selvfølgelig viktig for demokrati, ytringsfrihet og tilgang til
kunnskap og litteratur for alle. Men det slår meg hvor
utrolig viktig det er for mange mennesker som et
møtested der vi kan treffe andre som er forskjellig fra
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NYANSATT 2: Mari Vannes skal jobbe utadrettet i Norsk Bibliotekforening. Foto: Kristine Jakobsen

oss selv. I vår tid med digitale ekkokamre er det utrolig viktig. Dessuten er det en av få kulturinstitusjoner
der det er helt greit å være alene, du behøver ikke å
gå sammen med noen. Men ved å være der deltar du i
et fellesskap. Det er viktig det og.
“Vokste du opp” i bibliotek, du også?
Har alltid vært glad i å lese, og har brukt mye tid i
oppveksten ved bokhyllene i Bergen offentlige bibliotek, og har plukket med meg store bunker med bøker
hjem. Først i barneavdelingen, før jeg kunne gå inn i
den forjettede voksenavdelingen. Når jeg er i Bergen
må jeg alltid stikke innom den ærverdige steinbygningen for å kjenne på den gode atmosfæren. Mye er
forandret, men mye er heldigvis bevart også.

4
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Hva tror du venter deg de siste ukene av 2021 og inn
i “normalåret” 2022?
Tror og håper at vi etter hvert venner oss til livet
slik det var før med å møtes ansikt til ansikt. Vi får jo
håpe at 2022 blir et normalår, men vi vet jo aldri hva
som skjer rundt neste sving. Kanskje vil pandemitiden hjelpe oss å sette pris på det som vi har tatt for
gitt, svarer Mari Vannes.

Gode erfaringer i Indre Østfold

Gode erfaringer i
Indre Østfold
Ikke mange steder er det innbyggertorg og bibliotek sammen, men i Indre Østfold kommune er
det gjort gode erfaringer etter oppstarten i fjor.

AKTIVITET FOR BARN OG UNGE: – Barne- og ungdomsbibliotekar Irene
Walseth forbereder aktivitet på Skjønhaug Innbyggertorg og bibliotek.

- Hvilke hovederfaringer har dere gjort,
biblioteksjef og enhetsleder for Mysen
innbyggertorg og bibliotek, Elin Brandsrud?
Indre Østfold kommune ble etablert
1.1.2020 ved sammenslåingen av fem tidligere kommuner. I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det bestemt at
servicetorgene og bibliotekene skulle slås
sammen til Innbyggertorg og bibliotek.
Vi er først og fremst et møtested hvor
lokalbefolkningen kan samles. En felles
storstue hvor man i tillegg til tjenester og
service fra kommunen, kan møtes for å
diskutere, eller bare hygge seg. Et levende
hus hvor alle er velkomne, og alle kan
være seg selv. Et sted der skillene mellom

generasjoner og kulturer viskes ut. Her
skal de som kommer innom kunne jobbe
og studere, låne bøker eller delta i ulike
aktiviteter og kulturarrangementer. Et
innbyggertorg skal også være stedet i
kommunen der alle som ønsker det, kan
engasjere seg, og påvirke nærmiljøet.
Sammen skal vi skape en møteplass hvor
innbyggerne inviteres inn for å samarbeide og bidra til å bygge sitt lokalsamfunn.
Hva med de ansatte, hvordan er det
organisert?
Vi har etablert våre fem innbyggertorg
og bibliotek (IB) der vi er samorganisert
og samlokalisert. Ansatte hos oss har
stilling på Innbyggertorg og bibliotek (IB)

med hovedarbeidssted på en av våre fem
avdelinger. Vi så ganske tidlig i prosessen
behovet for å etablere en felles oppgavefordeling og arbeid i team på tvers av
fysisk lokasjon. Vi har derfor organisert
oss i tre ulike team:
– Innbyggerdialog
– Opplevelse
– Digitalisering og innovasjon
Ansatte får komme med ønsker
om hvilke arbeidsoppgaver de ønsker,
områder de vil jobbe med og hva de vil
ha ansvar for. Oppgavefordelingen er
dynamisk.
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LUFTIG: Sitteplasser mot vinduene og torget pluss pc´er
i Mysen.

MYSEN: Det er benker og andre type sitteplasser rundt i hele lokalet og
god plass for både hylleleting, lesing og en prat med kjente.

- Hvilke motforestillinger fantes på forhånd? Hvordan ser disse ut nå?
Det var i forkant av sammenslåingen en bekymring for fagligheten fra både de gamle servicetorgene
og bibliotekene. Vil kompetansen bli dårligere ved å
slå sammen? Vil bibliotekarer bli servicemedarbeidere? Vil servicemedarbeidere med begrenset erfaring
og kompetanse fra bibliotek bli en utfordring?
– Og?
Ansatte på IB er generalister, samtidig som de er
spesialister på «sine felt».
Positive konsekvenser av sammenslåingen er
at bibliotekene står enda sterkere i kommunen.
Antakeligvis hadde vi ikke fått beholde alle fem
bibliotek dersom bibliotekene skulle stått «alene» i
ny kommune.
Vi har også fått økt kompetanse hos de ansatte
ved å få nye oppgaver, men det er hele tiden en balansegang mellom å sikre den faglige kompetansen og
at det er flere oppgaver alle må gjøre. Vi er fornøyde
med måten vi har løst organisering av IB hos oss,
samtidig ser vi at knappe personalressurser er en
økende utfordring for å løse oppdraget.
– Hvordan er dette ordnet i praksis i lokalene hos
dere?
Alle IBs avdelinger er lokalisert i bibliotekene fra
de gamle kommunene (eller nært opp til der de lå i
de gamle kommunene).
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I Spydeberg er lokalene under ombygging, og nye
lokaler åpner i januar 2022. På Tomter er det vedtatt
å bygge et nytt Innbyggertorg og bibliotek som skal
stå ferdig høsten 2023.
I forbindelse med kommunesammenslåingen etablerte vi flere møterom og samtalerom på alle IB som
er gratis tilgjengelig for lag/foreninger og ansatte.
Samtalerommene brukes av saksbehandlere fra alle
kommunalområder, der de møter innbyggerne på IB.
I kommunen er fagområdene sentralisert, mens innbyggertorg og bibliotek er desentralisert (fem steder)
for å være i nærhet til der innbyggerne bor, sier Elin
Brandsrud.
– Veldig få biblioteker som foreløpig har denne komboen: Hva må de passe på, hva er deres beste tips til
dem?
Innsparing og effektivisering er ofte et av hovedargumentene for sammenslåing. Det er viktig å passe
på at man har nok ressurser, slik at man kan levere
gode tjenester. Det må være rom for å være spesialister, i tillegg til generalister.
Tips:
– Tett samarbeid med kommunikasjonsavdelingen når man er i drift er viktig. IB må være
oppdatert og ha tilgang på «siste nytt» når
innbyggere kontakter oss. Godt samspill med
resten av faglandene er også svært viktig for å

Gode erfaringer i Indre Østfold

FULLT HUS: Et godt besøkt arrangement ved Mysen innbyggertorg og bibliotek i fjor høst.

17 STEDER
Disse kommunene har innbyggertorg og
bibliotek sammen:
Indre Østfold kommune
Drammen kommune
Asker kommune
Øygarden kommune
Ålesund kommune
Bjørnafjorden kommune
Kristiansand kommune
(Tangvall bibliotek i Søgne)
Kristiansand kommune
(Songdalen bibliotek)
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Tvedestrand kommune
Karlsøy kommune
Storfjord kommune
Tjeldsund kommune
Vardø kommune
Bindal kommune
Beiarn kommune

gi innbyggerne god service.
– Ha innbyggerfokus når man planlegger - det
er dem vi er til for. Mange opplever det som
svært positivt at man kan få flere tjenester
samlet på ett sted.
– Samskaping: Få med flere samarbeidspartnere
inn på Innbyggertorgene!
Vi samarbeider aktivt med lag/foreninger for å
skape aktivitet.
Noen eksempler:
Frisklivssentralen møter innbyggere på våre
møterom/samtalerom, og de gjennomfører
treninger og aktiviteter i våre lokaler.
Frivillige medvirker på Språkkafé, Strikk & lytt
og andre arrangementer. Frivilligsentralene er
sentrale samarbeidspartnere.
Frivillige foreninger driver kafé i våre lokaler.
BUA utlånssentral skaper et utvidet utlånstilbud til alle, men spesielt i familier med
vedvarende lavinntekt.
– Og summa summarum?
Alle utfordringene og hvordan vi skal løse dette
er stadig i endring og veien blir til mens vi går. Vi har
fått utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket sammen
med Drammen kommune til prosjektet «Beste praksis for innbyggertorg og bibliotek». Vi håper og antar
at dette prosjektet vil være interessant for mange
kommuner nasjonalt, da vi stadig får henvendelser
om tema, svarer Elin Brandsrud.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

7

Småsaker

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Småsaker

Pris til Världens bibliotek
SVERIGE: Det nettbaserte Världens bibliotek, kjent som Verdensbiblioteket i Norge der partneren er Nasjonalbiblioteket,
er tildelt Greta Renbergs pris. Greta Renborg (1921-2005) var
forfatter, bibliotekar og ildsjel som ga navn til prisen.

Helsemagasinet
vitenskap
og fornuft
Helsemagasinet vitenskap & fornuft (VOF) formidler forskning
innenfor helse og menneskelig utvikling og eies av Stiftelsen
vitenskap og fornuft. Magasinet inneholder temaer innen
ernæring, evolusjon og medisin til læring, pedagogikk, psykologi
og filosofi.
Helsemagasinet vitenskap og fornuft (VOF) sitt mål er å bidra til
et bedre samfunn med flere friske samfunnsborgere. Enkeltindividet skal her få tilgang til tverrfaglig kunnskap som har relevans
for egen helse og folkehelsa generelt.
Magasinet gir fakta basert på fagkunnskaper. Den faglige og
populærvitenskapelige helseinformasjon balanseres godt i
bladet.
Bakgrunnen til redaksjonen er innen biologi og evolusjon,
økonomi, ernæring og kosthold, psykologi, trening, matkunnskap, forskning og undervisning.
VOF er seriøst og veldokumentert. De populærvitenskapelige
artiklene gir deg kildene slik at du selv kan kontrollere det som
introduseres.

“I Greta Renborgs anda har Världens bibliotek breddat, demokratiserat och ökat tillgängligheten till angelägen litteratur”,
skriver biblioteksforeningen i Sverige.

Truffet av det digitale
DANMARK: - Den digitale tidsalder har truffet bibliotekene og
corona har aksellerert utviklingen – en utvikling som bibliotekene skal henge med i, for dette er den vei brukerne vil, skriver
Steen Bording Andersen i Altinget.dk. Han er leder i Danmarks
Biblioteksforening.
Andersen henviser til en debatt som har gått om bibliotekene
“der man lett kan få opplevelsen av at alt var bedre før da fysiske
bøker og medier var enerådene, før digitaliseringen satte inn. Det
kan vi jo se at brukerne ikke er enig i”, skriver han.

Enorm rekord for Sommerles
NORGE: 164.000 barn deltok i årets Sommerles, som ble avsluttet i september. Dette er 40.000 flere enn i fjor, og det er satt
gode rekorder. Deltakerne har lest hele 2,3 millioner bøker, som
gir 14,2 bøker per barn. Om ikke Gutta i trehuset er populær
nok fra før; den første boka i serien (13 etasjer) ble også “vinneren” i årets Sommerles med over 30.000 utlån.

Bladet leses av helse- og miljøbevisste mennesker i alderen 15 til
90 år.
Magasinet utgis 7 ganger i året.

Synes du dette virket interessant? Alle er velkomne til å tegne
abonnement, enten via NBFT Interaktiv eller ved å sende oss
en e-post.
Jobber du i bibliotek og er biblioteket ditt av en eller annen
grunn ikke kunde hos oss?
Det kan du enkelt gjøre noe med. Send oss en e-post, eller
ring oss, så forteller vi hvordan vi kan gi dere en enklere
tidsskrifthverdag!
Telefon: 23 24 34 30
E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no
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Følg oss på
Instagram!
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

VELKOMMEN TIL BRUKERKONFERANSE!
Bokbasen har gleden av å invitere alle
som jobber med eller er interessert i
e-bøker og e-lydbøker i norske bibliotek,
til vår aller første brukerkonferanse.

PÅ AGENDAEN:

ønsker alle lesere og annonsører
Norsk Bibliotekforening
en riktig god jul!
Etter et drøyt halvår med ny lisensmodell
og nye utlånssystemer for e-bøker og
lydbøker er det på tide å oppsummere,
utveksle erfaringer og lære enda mer
om verktøyene.

• Innsikt - Statistikk og erfaringer siden
oppstarten

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

• Nasjonalbiblioteket - Tanker etter et halvt
år med ny lisensmodell for e-bøker og
status på arbeidet med en lydbokmodell

• Erfaringer - Brukere av Bokbasen Bibliotek
deler sine erfaringer

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

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

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

bokbasen as

BIBLIOTEK I KRONEN PÅ VERKET

Kronen på verket
Det nye biblioteket i Ål er
kjernen i kulturhuset, og
ligger som en kloss på
toppen av det. Det rakk
akkurat å åpne før
pandemien.

ODD LETNES
tekst og foto

38 I BOK OG BIBLIOTEK 5–2021

S

om et Soria Moria slott ligger
det nye biblioteket i Ål og
lyser i kveldsmørket.
Det er det første du ser når du
kommer inn i kulturhuset, og
åpnet med stor jubel i august 2019
selv om alt på langt nær var ferdig.
– Vi hadde full drift selv om vi
delvis var en byggeplass, og i de to

første månedene i 2020 så vi en
positiv trend. Brukerne var
fornøyde, både besøk og utlån økte.
Men så kom koronaen i mars, og
dermed stoppet jo mye opp, med
både full og delvis nedstenging. Så
vi har dessverre ingen god og
sammenhengene statistikk for det
siste året, sier Kaslegard

KRONEN PÅ VERKET I BIBLIOTEK

Soria Moria. Som et godt synlig
Soria Moria ligger det nye biblioteket
på toppen av Kulturhuset i Ål.
(Illustrasjon: Mest Bygg AS)
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Lyst og luftig. Store vinduer og Slimline reolsystem fra BS Eurobib gir lokale et lyst og luftig preg.

Scene og bibliotek

Ål bibliotek har en imponerende
beliggenhet på toppen av det nye
tilbygget til Ål kulturhus. Det første
du legger merke til når du kommer
inn, er hvor lyst og luftig det er.
Innredningen er fleksibel, og kan
tilpasses ulike arrangementer og
aktiviteter. Fargene er rolige, og leder
tankene til rosemalingstradisjon.
Det hadde i flere år vært snakk
om å bygge ut biblioteket i Ål

innenfor rammene av kulturhuset,
fortalte biblioteksjef Anne Kaslegard da Bok og Bibliotek var på
besøk i kulturhovedstaden i
Hallingdal høsten 2018. Men det
var først da man vedtok å legge
landsdelscenen for dans til Ål
kulturhus, at det virkelig åpnet seg
for en større fornyelse. Og sånn
gikk det. Den nye scenen med
tilhørende øvingssaler er i dag et
tilbygg til kulturhuset, og det nye

biblioteket ligger i toppetasjen mot
foajéen og kaféen.

Frister til besøk

Biblioteket var opprinnelige ikke
tegnet inn i Kulturhuset da det var
nytt for over 25 år siden, men kom
med som en slags «kloss» på
utsiden i siste liten.
– Den nye beliggenheten, som
kjernen i Kulturhuset, gjør det mye
mer fristende å ta en tur innom

Populært. En lokals
amling
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hører med, og den bli
r

mye brukt.

KRONEN PÅ VERKET I BIBLIOTEK

enn tidligere, selv om man ikke
nødvendigvis skal låne eller levere
noe, mener Kaslegard.
Biblioteket har også fått langt
videre åpningstider, da det er
tilgjengelig i hele åpningstiden til
kulturhuset, fra åtte om morgenen
til ni om kvelden, i en blanding av
betjent og ubetjent tid.
– En annen fordel med å flytte
biblioteket er at man i dag kan
bruke de gamle biblioteklokalene
til kontorer og på den måten få
samlet alle ansatte på Kulturhuset,
som tidligere satt veldig spredt. Det
er derfor lettere å samarbeide mer
på tvers av avdelingene biblioteket,
kulturhuset, kulturskolen. Etter
utbyggingen av huset har voksenopplæringen, innvandrertjenesten
og frivilligsentralen flyttet inn
under samme tak, og disse er det
også naturlig for biblioteket å
samarbeide mer med, mener
Kaslegard, som for tiden også er
fungerende kulturhusleder.

Kult. Den stilrene barneavdelingen er et godt sted å være for det yngste bibliotekbrukerne.

Vil lokke med digitale bygdiser
Biblioteksjef i Ål, Anne
Kaslegard vil gjerne ha
hallingdølene til å bruke
biblioteket enda mer.
Gjennom prosjektet Digital bygdis
har biblioteket får midler fra
Nasjonalbiblioteket til en kampanje
for å få flere til å bruke de digitale
tjenestene deres. For mens tradisjonell bibliotekbruk med papirboklån
og fysisk besøk står sterk, opplever
biblioteket at det digitale tilbudet
er lite kjent og lite brukt.
– Vi vil fremme digitale tilbud
som e-bøker, e-lydbøker, film, aviser
og tidsskrift, og vi opplever at
informasjonsmateriellet vi har ikke
når frem til alle, sier Kaslegard.
Med videosnutter av bygdefolk
som bruker disse tilbudene, vil de

Stolt. Biblioteksjef Anne S. Kaslegard har all grunn til å være stolt over det nye biblioteket
på Ål.

nå ut med det glade budskap ved
hjelp av bygdefolket selv.
Planen er å lage en serie med
filmsnutter der ålinger forteller om
hvordan de bruker biblioteket
digitalt, som bonden som hører
lydbok i fjøset, eller den amerikanske tilflytteren som lese dagens

New York Times helt gratis.
Filmene skal ut på sosiale medier,
og kanskje vises som forfilm på Ål
kino. I tillegg lager biblioteket kurs
i bruk av de digitale tjenestene, og
formidler det til alle 10.-klassingene i kommunen på det årlige
skolebesøket.
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Populært med bøker
på mange språk
– Når jeg leser bøker på
tyrkisk, føler jeg meg litt
som om jeg skulle vært
hjemme i Tyrkia, sier Emine
Çakir. Hun er en av svært
mange som låner bøker
på sitt morsmål fra Det
flerspråklige bibliotek.

HARALD VINGELSGAARD
frilansjournalist
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V

i møter Emine Çakir i
biblioteket i Brumunddal,
hvor hun og hennes venninne Güler Tören sitter og lærer
norsk en dag det er språkkafe i
biblioteket. Çakir er politisk
flyktning og kom til Norge for tre
år siden.
– I Tyrkia hadde jeg mange
bokhyller med bøker på tyrkisk. Da
jeg kom til Norge hadde jeg ingen,
sier hun.
Hun bodde på asylmottak
sammen med familien i to år, før
de flyttet til Brumunddal. Nå har
hun skaffet seg noen tyrkiske bøker,
blant annet fra favorittforfattere
som Sermin Yaşar, Ahmet Altan og
nylig avdøde Doğan Cüceloğlu.
Çakir har lånt mange bøker via
Det flerspråklige bibliotek, samtidig som hun har kjøpt noen bøker
på nett.

– Jeg låner bøker gratis på
biblioteket. Å kjøpe bøker på nett,
det er dyrt, understreker hun.
Hun snakker flytende norsk, og
leser bøker på norsk også.
– Men jeg foretrekker tyrkiske.
Jeg forstår nøyaktig meningen og
betydningen når jeg leser tyrkiske
bøker, sier hun.

Verden rundt

Det flerspråklige bibliotek tilbyr
bøker på 70 forskjellige språk. En
undersøkelse som ble utført
sommeren 2021 av Nasjonalbiblioteket viser at ordningen er populær
blant bibliotekene.
Ved 59 prosent av bibliotekene
svarte de at de er «svært fornøyd»
med tilbudet.

POPULÆRT MED BØKER PÅ MANGE SPRÅK

I BIBLIOTEK

De tyrkiske venninnene Emine Çakir (t.v.)
og Güler Tören kom til Norge i 2018, og
har lånt mange bøker på tyrkisk fra Det
flerspråklige bibliotek. Her er de i
Ringsaker bibliotek i Innlandet.

Tysk, polsk og norsk

Inne i et hjørne i biblioteket, rundt
et bord, sitter tre kvinner og øver
på å snakke norsk. Den ene er tysk,
den andre er polsk og den tredje er
norsk språkvert.
– Jeg er kjempeinteressert i å
følge med på tysk litteratur,
samfunnskritisk nåtidslitteratur,
sier tyske Sibylle Stemsrud, som
har bodd i Norge lenge.
– Jeg ser på tysk TV for å følge
med på utviklingen i kulturlivet og
samfunnet i Tyskland. Mens jeg ser
på TV noterer jeg navnet på
forfatterne som omtales. Bøkene til
disse forfatterne bestiller jeg i
biblioteket i Brumunddal, sier hun.
Biblioteket skaffer alle bøkene
hun spør etter.
– Jeg er fornøyd. Det er en
berikelse for meg å lese disse tyske
bøkene, sier hun.
Polske Danuta Kasinska går
bort til en reol i biblioteket hvor
det står «Ny i Norge». Der er det
en lang rekke med polske bøker og
en annen rekke med bøker på thai.
Hun plukker med seg en polsk bok
som handler om å lage mat.
– Det er en bok om viltkjøkken
på polsk, forklarer hun.

Her er det språktrening i Ringsaker bibliotek: Polske Danuta Kasinska (t.v.) lærer norsk av
språkvert Ann Kathrin Melheim (t.h.), her sammen med tyske Sibylle Stemsrud.

Ringsaker bibliotek låner ut
bøker på flere språk til alle, fra barn
til pensjonister. Skoler og barnehager låner ofte bokpakker.
– Det flerspråklige bibliotek har

vært en støtte for oss i alle år. De har
bygd opp et innholdsrikt kompetansesenter som er svært viktig for å gi
støtte til alle brukerne av biblioteket, sier Westgaard.

Et godt tilbud

– Det flerspråklige bibliotek er et
veldig godt tilbud, sier biblioteksjef
Mette Westgaard i Ringsaker
bibliotek.
Biblioteket låner bøker på andre
språk til enkeltpersoner. De låner
også bokpakker med bøker som de
setter i hyllene, slik de gjorde med
bøkene på thai og polsk.
Ringsaker bibliotek har om lag
100.000 besøkende i et normalt år.
– Vi greier stort sett å skaffe
bøker på det språket folk spør etter.
Vårt overordnede mål er å gi folk
en leseopplevelse på språket som
hver enkelt forstår, sier Westgaard.

Noen av de tyrkiske favorittbøkene til Güler Tören.

FAKTA:
•

•
•

Det flerspråklige bibliotek (DFB)
har eksistert siden 1975, og er
siden 2017 drevet av Nasjonal
biblioteket.
I undersøkelsen om tilbudet, svarte
154 av 356 spurte bibliotek.
De fire viktigste tilbudene fra DFB,
er ifølge bibliotekene:

•
•
•
•

Fjernlån for 95,5 prosent.
Bokpakker for 87,7 prosent.
Ressurssider til språkkafeer var
viktigst for 34,4 prosent.
Som nummer fire kom nedlastbare
plakater, brosjyrer og skilt.
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HISTORIEFORTELLEREN I BOK
– Jeg kan ikke sitte her på kontoret i
Gamlebyen hele tiden, jeg må ut og se.
Nå ønsker jeg å dra til Hedeby i NordTyskland, så fort det blir mulig. Hedeby
var jo et viktig handelssted i vikingtiden,
forteller forfatter Jan Ove Ekeberg (62).

Historiefortelleren
Seks år brukte Jan Ove
Ekeberg på å skrive sin
første skjønnlitterære
roman. Men da løsnet det.
Siden har de kommet på
løpende bånd.

TERJE HANSTEEN
tekst og foto

– Jeg trodde jo at dette skulle jeg
fikse greit, men jeg oppdaget fort at
det er en helt annen bransje å
skrive skjønnlitterært enn å skrive
dokumentarisk, forteller Jan Ove
Ekeberg, som av mange gjerne blir
assosiert med TV2.
Etter hvert har han klart å bli
like mye assosiert med historiske
romaner.

– Research kan jeg, og så
handler det om å lete fram tonen
man har inni seg. Og jeg har lært
av mange, både forfatterkollegaer
og skrivelærere, sier han.

Tok sin tid

Året var 2016 og Ekeberg hadde
rukket å bli 62 år. Han var programleder for økonominyhetene på
TV2 og hadde en hektisk jobb som
han trivdes veldig godt i. Ekeberg
hadde da vært 25 år i kanalen, han
hadde vært med på å bygge den
opp, hadde hatt rundt 10 000
sendinger på programmet «Økonominyhetene» og samtidig rukket å
skrive en rekke biografier om
kjente folk og den historiske
trilogien «I sverdets tid». Skulle han
satse hundre prosent på en forfatterkarriere, så var tiden veldig
moden for det, konkluderte han.
Det endte med sluttpakke og
lykkeønskninger fra kolleger i TV2.
Han har ikke angret.

I

BOK OG BIBLIOTEK 5–2021 45

BOK I HISTORIEFORTELLEREN

Men Ekeberg innrømmer at det
buttet en del til å begynne med.
Det skjønnlitterære landskapet var
helt nytt for han da han startet.
– Den siste biografien jeg skrev
var om Ynge Hågensen, «Gjør din
plikt, krev din rett, kom i 2004. Så
begynte jeg å lete etter stoff til en
skjønnlitterær bok, og det skulle
være en historisk roman, for jeg er
veldig interessert i historie.
Han satte seg ned og leste
sagaer. «Sagaen om kong Sverre»
gjorde inntrykk.
– Jeg forsøkte å omskape den
sagaen til skjønnlitteratur i et par
års tid, men det ble ingenting ut av
det. Så fikk jeg hjelp av en profesjonell manusforfatter og da begynte
ting å skje. Trilogien «I sverdets tid»
ble publisert i 2011, 2012 og 2013.
Trilogien har solgt i minst 60 000
eksemplarer og skuespilleren Erik
Hivju har lest inn bøkene for Fabel
og Storytel, sier Ekeberg.

Harald Hardråde

Stikkordene for Jan Ove Ekebergs
skjønnlitterære univers er middelalder og vikingtid, spesielt én skikkelse har fanget interessen hans,
nemlig Harald Hardråde (1015–
1066). Ekeberg følger han helt fra
han er 16 år og deltar i slaget på
Stiklestad, gjennom åtte år som
leiesoldat i Konstantinopel og helt
til hans død ved Stamford Bridge.
Da er også vikingtiden over. Den
sterke interessen for Harald Hardråde har resultert i serien «Den siste
vikingkongen». Den første romanen
«Krigens læregutt» (2016) ble
etterfulgt av «Djevelens rytter»
(2018), «Keiserens leiesoldat»
(2019) og «Fredens fiende» (2020).
Den siste i serien ble publisert i
høst, «Dødens hærfører».
Ekeberg er opptatt av hvordan
figurene hans lever og hva de
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tenker, og er inspirert av Sigrid
Undset.
– Undset er utvilsomt den
største historiefortelleren. «Kristin
Lavransdatter» kan man lese igjen
og igjen. Hennes romaner er lett å
leve seg inn i, de er veldig medrivende. Andre forfattere jeg ser opp
til er Vera Henriksen, Kåre Holt og
jeg er også en stor fan av Ken
Follett. Den aller beste historiske
romanen etter mitt skjønn er
imidlertid «Islands klokke» av
Halldór Laxness, en veldig innlevende roman.

 et er et håndverk,
D
først og fremst.
Det handler om
formgrep for å
lokke fram følelser
i leseren, få dem
til å leve seg inn
i historien, le
og gråte.

Utvikler et eget språk

– Hva kjennetegner en god roman?
– At man blir revet med, og man
føler at man kan være med i historien. Da har forfatteren klart å
skape et univers, uansett hva det
handler om. Det er et håndverk, først
og fremst. Det handler om formgrep
for å lokke fram følelser i leseren, få
dem til å leve seg inn i historien, le og
gråte. Jeg prøver å skrive et språk som
kler vikingtiden. Når jeg for eksempel skriver «han led øldøden», så
synes jeg det høres bedre ut enn at
«han drakk seg i hjel».
– Hvorfor tror du at vikingtid og
middelalder fenger så godt?
– Dagens moderne mennesker
lever veldig beskyttede liv. Det å
leve tett på naturen, det umiddelbare, det motet vikingene viste da
de reiste over verdenshavene, at de
utfordret selve livet, alt dette
fascinerer oss. Dette er også en
viktig tidsperiode i norsk historie,
forklarer forfatteren, som selv alltid
har vært opptatt av middelalderen,
men også polarhistorie og nyere
politisk historie.
– Og så samarbeider du også med
historikere?
– Ja, jeg kjenner mange i
historikerlauget som jeg samarbei-

HISTORIEFORTELLEREN I BOK

meldinger fra lesere, bokhandlere
og biblioteker er viktig for meg, og
selv bruker jeg ofte biblioteket her i
Fredrikstad.
– Møter du mange forfatterspirer?
– Nei, men hvis jeg gjør det og
de spør om hvordan man blir
forfatter, så er svaret mitt: Tålmodighet. Det tok jo meg seks år å
skrive min første roman.
– Kan du savne nyhetsjournalistikken?
– Ja, det kan jeg. Det er noe
narkotisk ved journalistikken. Men
samtidig veit jeg at det var et riktig
valg å ta sluttpakke. Resten av min
tid vil jeg bruke på å skrive bøker,
lese bøker og å reise.

der og diskuterer med. Jeg vil jo at
mine bøker skal være autentiske og
jeg vil ikke skrive kontrafaktisk
historie. Alle bøkene jeg har skrevet
er gjennomlest av en historiker før
de går til trykkeriet.

Ensom jobb

Ofte sitter Ekeberg og skriver fem
til seks timer per dag, på kontoret
han leier i historiske Artillerigården
i Gamlebyen i Fredrikstad. Men
han må også sette av tid til å lese
mye historie. Skrivetørke er et
fremmedord for han.
– Jeg er ikke alltid like motivert,
men jeg opplever ikke noen
skrivesperre. Som forfatter må man
være tålmodig, man må tåle å
mislykkes, og man må prøve på
nytt og på nytt. Til slutt finner
man en form som folk liker å lese.
– Er det en ensom jobb?
– Ja, det er det. Jeg har ikke så
mye kontakt med forfatterkolleger,
men jeg har flere å takke for at de
hjalp meg på vei. Karsten Alnæs,
Torvald Steen og ikke minst min
gamle TV 2-kollega, Tom Egeland,
har vært rause.
Men også leserne er viktige for
Ekeberg.
– Noen tar kontakt, og de spør
ofte om når neste bok kommer og
om historiske hendelser. Tilbake-

FAKTA:
•
•

Jan Ove Ekeberg har 35 års
erfaring som journalist.
Debuterte som forfatter
med en biografi om Gro
Harlem Brundtland i 1996.
Totalt har han skrevet, eller
vært medforfatter til, fem
biografier, tre saks
prosabøker, tre barnebøker,
ni skjønnlitterære romaner,
et spel og tre syngespill.

| Yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst

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

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

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

Velkommen som medlem!
Send SMS Fagforbundet medlem
til 1980.
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or tiden skriver Odd Karsten
Tveit nok en bok om palestinakonflikten, arbeidstittelen
er Offerlandet/Israels ran av
Palestina. Publisering skjer i 2023.
-Jeg skriver sakprosabøker fordi
jeg som journalist bare så vidt
skrapet i overflaten, jeg kunne ikke
gå i dybden. Som forfatter er det
viktig for meg å kunne gå tilbake
og få vist at stater og makthavere
bare er opptatt av sin egen sannhet,
sier Odd Karsten Tveit. Som
pensjonist kan han bruke all sin tid
på å skrive bøker. Og det stortrives
han med.

Omfattende nettverk

Tveit er bosatt på Marienlyst, bare
et par steinkast fra sin gamle
arbeidsgiver NRK. Hjemmet er
preget av lange opphold i Midtøsten. Bokhyllene er breddfulle av
faglitteratur, veggene dekket av
bilder fra et langt liv som utenrikskorrespondent. Sitter han ikke
hjemme på Marienlyst, har han et
fritidshus på Brønnøya som han
også kan bruke som skrivestue.
Mye tid går også til research i
statsarkiver og forskningsinstitusjoner både i Palestina og Israel, og
møter med levende kilder. Etter
over førti år i journalistikken har
Tveit skaffet seg et omfattende
nettverk som han nå nyter godt av.
Både historikere, forfattere og
journalister. Tidligere kolleger som
gir han innspill. Han lovpriser
biblioteker og hjelpsomme bibliotekarer rundt om.
– Det er viktig for meg å kunne
ha en bred kontaktflate. I boka som
jeg nå jobber med, bruker jeg
veldig mange israelske kilder. Mine
beste kilder er i Midtøsten. Men
jeg har et mantra: jeg stoler ikke på
maktmennesker og politikere.

Spiller ball med mange

– Hvordan vil du beskrive prosessen
med å skrive en sakprosabok?
– Jeg ønsker å skrive om ting
jeg har opplevd. Jeg starter med en
ramme og vil ikke binde meg opp i
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– Det er fantastisk å kunne ha muligheten til å skrive bøker. Analysere og trekke linjer, sier
Odd Karsten Tveit. Foto: Terje Hansteen

teser. Jeg nøster opp ting, og er
opptatt av å «cut the crap» som vi
sier. For meg er det også vært viktig
å få fram enkeltmenneskers
versjoner av konflikten, hverdagsmenneskene. Og politikerne.
Sistnevnte har ofte skjulte agendaer. Både muntlig og skriftlige
kilder er viktige for meg. Vanligvis
bruker jeg to til tre år på en bok.
Han innrømmer at han liker å
spille ball med redaktøren på et
tidlig tidspunkt.
– Jeg vil ha motstand tidlig. Jeg
gir han et utkast på tyve til tredve
sider, så kommer han med kommentarer. Gode venner leser også
manus for å se om det i det hele
tatt er interessant også for de som
ikke er eksperter på Midtøsten. Jeg
står på manges skuldre når jeg
skriver, jeg har mange å spille ball
med.
-Står du fast av og til?
-Ja, det opplever jeg. Men som
regel er det en åpning der framme.
Mitt favorittord er «Serendipity», et
ord som er vanskelig å oversette.
Det handler om at det ene fører til
det andre, men noe annet enn det
jeg egentlig lette etter. Noe mer
positivt. En utilsiktet oppdagelse.
Det opplever jeg ofte.
Han innrømmer også at det av
og til blir noen feil i bøkene.
– Joda, det blir alltid feil i
bøkene. Masse feil har jeg begått.

Men jeg har aldri måttet dementere
det jeg har skrevet. Og jeg har aldri
måttet skrinlegge noen prosjekter.

Aldri helt fornøyd

Stilt spørsmålet om hvilken bok
han er mest fornøyd med, trekker
Tveit fram «De skyldige» fra 2018.
En murstein av en bok på 1102
sider og med imponerende 93 sider
med kildehenvisninger.
-I den kunne jeg drive inn
historien om hva som skjedde i
Lillehammer-saken, boka ble
nærmest en thriller. Jeg var ikke
helt fornøyd med den boka, jeg er
egentlig aldri fornøyd med bøkene
mine. For Krig og diplomati som
kom i 2005 fikk jeg Brageprisen,
den boka skulle jeg imidlertid
gjerne ha skrevet om igjen. Men å
få prisen var stas.
– Har du noen litterære forbilder?
– Ja, min gode venn Robert
Fisk som døde brått i fjor. Jeg har
aldri kunnet skrive som han. Og
det er også flere israelske forfattere
jeg ser opp til.
Det er alltid en lang vei å gå å
skrive en god sakprosabok som når
ut til alle, og ikke bare for spesielt
interesserte, poengterer Tveit.
Underveis kan det bli mange
avstikkere.
– Jeg ønsker å få fram anekdotene. Det er som å gå i fjellet, det
går opp og ned. Av og til blir det et

SANNHETSVITNET I BOK

Mange år som midtøsten-korrespondent for NRK har gitt et spennende fotoalbum.

blindspor. Men prosessen er veldig
dynamisk. Og så kjøper jeg alt som
fins av bøker om temaet jeg
behandler, sier han.
Tveit medgir at han iblant sliter
med å skrive godt.
– Jeg prøver å skrive hver dag, og
det er også det jeg har lyst til.
Historien må være underholdende og
jeg må ikke miste selve fortellingen.
-Savner du journalistikken
iblant?
-Nei, overhodet ikke. Det er
fantastisk å kunne ha muligheten
til å skrive bøker. Analysere og
trekke linjer. Men jeg hadde jo et
eventyrlig utgangspunkt for å
kunne skrive bøker, ettersom jeg
jobbet både for radio og tv i NRK.

sine to første utgivelser og boka om
generalsekretær Trygve Lie som
kom i 2018.

Kritikken

-Fra enkelte hold har du blitt
kritisert for å ta parti med palestinerne, at dine framstillinger blir
tendensiøse. Hvordan har du møtt
den kritikken?

BOKUTGIVELSER
•
•

Fra Nordsjøen til Midtøsten

Sin første bok skrev Tveit allerede i
1972. Tittelen var «Nordsjøoljen».
På den tiden var han forsker i
petroleumsøkonomi. Samtidig var
han også Oslo-redaktør i oljemagasinet Noroil. Fra 1973 var han på
plass i NRK, hvor han først jobbet
med oljeutviklingen i Nordsjøen.
Senere ble han tilknyttet NRKs
utenriksredaksjon og fra 1978 ble
Midtøsten hans arbeidsfelt. I alt ble
det tre fireårsperioder som korrespondent, han var stasjonert i
Beirut, Jerusalem, Kairo og Amman.
Så langt har det blitt tolv bøker
på norsk, og to på engelsk. For
Tveit har Israel og Palestina hele
tiden vært i fokus, med unntak av

– Jeg har ikke gått inn i
debatten. Alle journalister som
skriver om Midtøsten blir kritisert.
I gamle dager fikk jeg trusler og
kritikk fra Stortingets saler, men jeg
tok det kun alvorlig hvis jeg visste
at jeg hadde gjort noen feil,
forteller Tveit som mener at det var
ganske tilfeldig at det var akkurat
Midtøsten som ble hans felt.
-Jeg var ungkar og turte å reise
dit. Og da så jeg at det var langt
mellom det som skjedde på bakken
og det som ble sagt om situasjonen.

•
•
•
•
•
•

Midtøsten på 200 sider
(Sakprosa, Kagge Forlag, 2020)
Gudfaren. Trygve Lie – General
sekretæren som sviktet FN
(Biografier og memoarer, Kagge
Forlag, 2018)
Salongen i Jerusalem, Tro, krig
og spionasje (Sakprosa, Kagge
Forlag, 2016)
De skyldige, Israel og Palestina,
krigen, menneskene og spillet
(Sakprosa, Kagge Forlag, 2015)
Libanon farvel, Israels første
nederlag (Sakprosa, Aschehoug,
2011)
Krig & Diplomati, Oslo-Jerusalem
1978-1996 (Sakprosa,
Aschehoug, 2005)
Annas hus: En beretning fra
Stavanger til Jerusalem
(Sakprosa, Cappelen, 2000)
Alt for Israel: Oslo– Jerusalem
1948-1978 (Sakprosa,
Cappelen, 1994)

•
•
•
•
•

Omveier til Palestina
(Sakprosa, NRK, 1994)
Nederlag, Israels krig i Libanon
(Sakprosa, Cappelen, 1985)
Nederlag: Israels krig i Libanon
(Sakprosa, 1985)
Vår ære og vår makt
(Sakprosa, 1973)
Nordsjøoljen (Sakprosa,
Grøndahl, 1972)
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Amundsens
intime dagbok
Det er den romantiske
Roald Amundsen vi
blir kjent med når den
personlige dagboken
hans blir gjort
tilgjengelig som bok.
TOVE ANDERSSON
tekst

Foto: Nasjonalbiblioteket
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– I historien om Roald Amundsen
er 1924 et spesielt år, for dette er
året han selv kalte «den mest
pinlige, den mest ydmykende og i
det store og hele den mest tragiske
episode i mitt liv», forteller
fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bache.
Sitatet er hentet fra Amundsens
bok «Mitt liv som polarforsker».
1924 var året Amundsen gikk
dundrende og svært offentlig
konkurs.
1924 er også året Amundsen
begynner på den svært personlige
dagboken, en kjærlighetserklæring
til en gift kvinne. I motsetning til
dagbøkene man ellers har etter
Amundsen, som dokumenterer
ekspedisjonene hans, er dette en
annen side av historien.
– Han avslører, ja rent ut
blottlegger seg i sitt savn og sin
sjalusi, konkursen, forholdet til
broren Leon og så videre, forteller
fagkonsulent Anders Bache.
Han jobber nå med å tyde og
transkribere dagboken, før den skal
utgis i løpet av vinteren. I tide til
150-års jubileet for Amundsen.
Boken forteller historien om den
private Amundsen.
– Dagboken er helt spesiell, og
viser en helt annen person enn
polfareren vi kjenner fra før. Her
er han forelsket og kroppslig, sier
Bache.

Brev til Kiss

Dagboken er merket med seglet
«Halvorsen & Larsen – Christiania», og er skrevet både med blekk
og blyant. Den begynner slik:
«Påbegynt 19/9 1924. – Har
sendt deg et langt brev i dag.»
Målet for polarheltens begjær er
en gift kvinne, Kristine Elisabeth
Gudde (gift Bennett) som han
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Foto: Roald Amundsens hjem.

kaller Kiss. Forholdet var «hemmelig», men likevel døpte han to av
småflyene sine etter henne, med
hvert sitt fornavn, «Kristine» og
«Elisabeth». I tillegg dedikerte han
boken «NordOst-Passagen» til Kiss
ved bruk av en kode: hennes
fødselsdato, forteller Bache.
Dagboken har vært klausulert,
lagt i en konvolutt med segl som sa
den ikke kunne åpnes før i 1990.
Først nå blir den transkribert i sin
helhet.
Bache omgås til daglig Amundsens private papirer, leser brevene,
oppdager nye gjenstander og

transkriberer dagboken, som skal
gjøres tilgjengelig for oss andre.
Det har blitt jobbet både ved Follo
museum og på Nasjonalbiblioteket
for å tyde den noe utradisjonelle
skrivemåten til Amundsen,
høyrevendt steilskrift med en
ganske spesiell stavemåte.
– Amundsens håndskrift og
ortografi kan være vanskelig å
komme inn i. Den har en særegen
stil, men når man leser den skapes
nesten en enda sterkere nærhet til
historien. Så selv om det kan være
vrient å jobbe med, gir det noe
ekstra personlig, sier Bache.

AMUNDSENS INTIME DAGBOK I BOK

Foto: Roald Amundsens hjem.

Forsker på nye funn

De siste årene har det blitt gjort flere
oppdagelser i Amundsens hus
nederst i Roald Amundsens vei i
Svartskog utenfor Oslo. I 2015 ble
en kiste med over 1600 fotografier,
brev, dokumenter og manuskripter
starten på et større forskningsprosjekt som har resultert i mye ny
kunnskap om huset, eiendommen,
inventaret og ikke minst Amundsen
selv. Dagboken gir enda en dimensjon til den private Amundsen.
– Ved Amundsens hjem forsker
vi på hele livet hans, ikke bare
polferdene, sier Bache.

Fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bache.

I

BOK OG BIBLIOTEK 5–2021 55

BOK I AMUNDSENS INTIME DAGBOK

Amundsen solgte postkort han tok med seg på polferd. De skulle finansiere deler av turen.

Kistefunnet ble gjort i et av
uthusene. På den ene siden av
kisten var det skrevet: “Leon
Amundsen, Kristiania, Norway.
From Roald Amundsen, Nome,
Alaska”. Funnet førte til starten på
et større digitaliseringsprosjekt som
ble lansert i 2020.
Huset Amundsen bodde i har
stadig gitt ny innsikt i Amundsen
som privatperson. Først fant man
kjærlighetsbrev stukket inn i en
portemoné. Det var kjærlighetsbrev
til Amundsen som gutt, fra en fire
år eldre jente. I 2019 gav Sigri
Sandberg og Anders Bache ut boka
«Polar kjærlighet». Her finnes
kjærlighetshistoriene til flere
polarhelter, og man kan lese at
brevskriveren, Kamilla Schiørn, var
15 år da hun forelsket seg i Roald
Amundsen, døpt Roald Engelbregt
Gravning Amundsen. Han var da
en 11-årig, blek guttunge.

Digitalisering

Anders Bache har fått arbeide med
funnene etter Amundsen både på
Follo Museum i Drøbak og i
Amundsens eget hjem Uranienborg, huset som står slik det ble
forlatt og fungerer som museum.
– Det å lese hans personlige
tanker og følelser i Amundsens eget
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hjem gir selvfølgelig en ekstra
dimensjon – som jeg håper alle
andre som leser boken også kan
oppleve, sier Anders Bache.
Follo Museum, en avdeling
under MiA (Museene i Akershus),
forvalter og søkte om midler til
digital dokumentasjon og bevaring
av Roald Amundsens hjem. Tanken
var å gjøre huset og samlingen mer
tilgjengelig for et større publikum
og samtidig sikre kunnskap om
huset og gjenstandene for
ettertiden. I 2017 ble Amundsens
hjem fredet av Riksantikvaren, og
digitaliseringsarbeidet startet.
Nå er det mulig å besøke
Amundsens hjem, se skrivebordet
– der han sannsynligvis satt og skrev i
dagboken sin – og bevege seg rundt i
rommet. Man kan nesten berøre
flagget på skrivebordet, studere kartet
på veggen og oppleve huset slik det
var da polarhelten bodde der. Hele
huset, med inventar, innvendig og
utvendig, er scannet og det er laget
en så realistisk digital modell at du vil
tro du vandrer opp de teppebelagte
trappene og selv står foran skrivebordet med en åpen skuff.
I soverommet fikk han installert
to ko-øyer, slik at det minnet om
en kahytt. Alt er beholdt urørt,
med en Agatha Christie-bok på

nattbordet. Enkelte gamle brev må
ha maskinhjelp for å tydes, men så
langt har Roald Amundsens
dagbok vært mulig å tyde med det
blotte øye.
– Noen eldre brev blir transkribert av avanserte maskiner,
men her har vi har brukt vår egen
intelligens og ikke en kunstig, sier
Bache med et smil.

Mer i vente

Amundsen forsvant sporløst i
isødet ved Svalbard 18.juni 1928,
56 år gammel, under redningsaksjonen for sin rival Umberto
Nobile. Hans siste flamme sto på
trappen til Uranienborg og ventet
på ham.
Som en del av forskingsprosjektet på Amundsen jobbes det for
tiden med dokumentasjon og
samling av materiale fra hele
verden.
– Puslespillet Amundsen er i
ferd med å bli lagt, det er mye som
skjer innen forskingen nå, så det er
mye å følge med på her fremover,
sier Bache.
Kiss Bennett (t.h.) på Uranienborg
sammen med søsteren Gudrun.
Foto: Follo museum, MiA/privat samling.
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Det tapte
biblioteket
i Ungarn
Kong Matthias Corvinus
holdt til i Buda slott, og
bygget opp det nest største
bibliotek i Europa i sin tid,
etter Vatikanbiblioteket.

AUD GJERSDAL
tekst og foto

P

å 1480-tallet befant det
berømte Corvinabiblioteket seg
her, i det som nå heter Budapest. Det er vinteren 2019, og
snøflakene faller lett som løv fra den
gråhvite himmelen. Personell feier
rytmisk vekk snøen fra den lange
trappen. Slottet ligger på en høyde, og
jeg ser Donau flyte sakte forbi de lyse
murbygningene på den andre siden, i
det som tidligere var byen Pest.
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Ifølge boka Lost libraries: The
Destruction of Great Book Collections since Antiquity kan det ha vært
to rom i biblioteket. I det ene ble
greske manuskripter lagret for
påfølgende oversettelse. I
hovedrommet, opplyst av vinduer i
farget glass, lå de mest verdifulle
bøkene. Samlingen bestod av
anslagsvis 2000 kodekser. Ca. 220
av dem har overlevd og er bevart i
museer og biblioteker i Europa og
New York, som en del av UNESCO’s Memory of the World. I
utstillingen The Corvina Library
and the Buda Workshop kan man se
noen av disse bøkene, som er en del
av vår felles kulturelle arv.
Smijernsporten låses opp i F-bygningen i slottet, der National
Széchényi Library ligger.

Det Osmanske riket
ekspanderer

Kontoret til utstillingens kurator,
Edina Zsupán inneholder velfylte
bokhyller. På skrivebordet ligger
boken Ars longa, vita brevis, en
avtalebok, en tømt kaffekopp og
telefon. Jeg ser ut gjennom vinduet
på en skulptur som er innebygd i
murbygningen. Slottet ble lagt i
ruiner under andre verdenskrig,
men senere gjenskapt.
– Hva med biblioteket?
–Det eksisterer ikke mer. Det
var her, med utsikt til Donau, sier
hun alvorlig.
Hun forteller videre at de tyrkiske
osmanene på 15- og 1600-tallet
delvis ødela og kastet bøker fra
biblioteket, delvis fraktet noen med
til Istanbul. Men før dette skjedde
fikk besøkende tyske humanister og
politikere kodekser som gave av kong
Władyslaw II og kong Louis II,
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etterfølgere av kong Matthias. Disse
ble derfor reddet og bevart, mange av
dem i Wien. Zsupán forteller videre
at bøker fra biblioteket nå er
digitalisert og tilgjengelig i Bibliotheca Corvina Virtualis, og med
lenker til andre samlinger der verk fra
Corvinabiblioteket er bevart, for
eksempel ved Bibliothèque nationale
de France sitt Gallica.
– Det var det første kongelige
renessansebiblioteket utenfor Italia
og viser Italias innflytelse på
ungarsk kultur. Det var den siste
store blomstrende periode i
middelalderens Ungarn. Biblioteket
var høydepunktet. Slaget i Mohács
i 1526 ødela alt, sier hun.

Ideer fra renessansen

Zsupán skyver teppet over utstillingens inngang til side. Vi kommer

inn i et halvmørkt utstillingslokale
med belyste etterlevninger fra
Corvinabiblioteket i glassmontre.
Touchskjermer skinner fra veggene.
Svak renessansemusikk bringer oss
til 1400-tallet.
Kongen hadde også en bibliotekar, nemlig humanisten Taddeo
Ugoleto, som antakelig ledet
utviklingen av biblioteket, samt
hadde ansvar for utdanningen til
kronprinsen.
– Hvorfor ville kongen ha
bibliotek?
–Dronningens ankomst fra
Napoli var et vendepunkt. Det var
en populær skikk i Italia å ha et
kongelig representativt bibliotek og
hun tok denne ideen med seg til
Buda. Han ville vise at han var en
moderne renessansekonge i italiensk
stil, sier Zsupán. Det var bøker

DET TAPTE BIBLIOTEKET I UNGARN

innenfor mange fag, fra antikke
forfattere på gresk og latin, av
kirkefedrene og samtidige italienske
humanister. Biblioteket inneholdt
den humanistiske kanon. Vi er på
Gutenberg sin tid, men der finnes få
inkunabler i samlingen. Et unntak
er en dekorert utgave av Aristoteles
sine verk i fem bind.
Ville ikke kongen ha trykte bøker?
–Trykte bøker på den tiden var
ikke så vakre. De var ikke unike, og
hadde lavere kvalitet. Ungarn
hadde heller ingen trykkpresse, sier
Zsupán.

død. Ledende italienske mestere
arbeidet i verkstedet, og kollegaer
lærte av dem gjennom imitasjon. De
kunne også restaurere skadede sider.
Zsupán forteller at det var viktig å
ha antikke greske forfattere i
original, og ikke oversettelse. I en
monter ligger en oppslått bok på
gresk som mangler halve tekstsiden,
komplettert med hvitt pergament.
Boken inneholder verk av teologen
og lyrikeren St. Gregorius Nazianzenus skrevet i det tiende århundret.
–Restaureringen av pergamentet
stammer fra Matthias sin tid, sier
Zsupán.
Augustin av Hippo sitt verk The
City of Good, innbundet i rød fløyel
tiltrekker seg oppmerksomheten.
Fløyel er et sårbart materiale, og
slike er derfor sjeldne. Spennene er
av forgylt sølv.
–Den har originale spenner
med kongens våpenskjold på. Den
ble donert tilbake av Sultan Abdul
Azis, sier hun.
– Kom den fra Istanbul?
–Ja, i 1869.
Boken er kopiert i Roma på
1460-tallet, men innbindingen er
gjort i Buda.
–For første gang i bokbindingens historie ble det brukt så mye
gull på lærinnbindingen. En
italiensk bokbinder laget nydelige
komposisjoner, delvis orientalsk og
delvis all’antica.
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Zsupán går raskt til en av
utstillingens hovedattraksjoner,
nemlig en bok av den greske
sofisten Flavius Philostratos, som
inneholder blant annet Histories of
the Heroes of the Trojan War.
– Illuminator er den anerkjente
Boccardino il Vecchio, fra Firenze,
sier hun. og går videre.
–Tidligere trodde man at denne
var laget i Firenze, men den er laget
i Buda. Pergamentet er ungarsk, og
skriveren er ungarsk, sier Zsupán.

Tapt skjønnhet

Biblioteket oppstod altså ved
dronning Beatrix sin ankomst til
Buda i 1476, og begynnelsen på
slutten skjedde da Kong Matthias
døde i 1490. De ledende italienske
mestrene forlot verkstedet. Deretter
stormet osmanske soldater slottet i
1526. I boken Lost libraries står det
at dronning Mary av Habsburg
flyktet fra de angripende osmanske
tropper uten å redde bibliotekets
samling, bortsett fra en verdifull
messebok, den såkalte “Missal of
Bruxelles”. Men hun forsøkte blant
annet å redde det kongelige arkiv.
Dokumentene ble lastet om bord
på en båt, som senere sank, og
arkivaliene havnet i Donau. Bøkene
i Corvinabiblioteket ble delvis
ødelagt og delvis spredt over
Europa og USA. Nå er levningene
samlet i det digitale.

Workshop på slottet

Mange av bøkene til biblioteket ble
bestilt fra Italia, særlig Firenze.
Andre bøker er laget av kongens
egne illuminatorer og bokbindere på
slottet de siste to- tre år før hans
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BIBLIOTEK I SEKS TENKEHATTER I ARTIKKELLESINGEN

Seks tenkehatter i
opplegg som jeg tester ut i disse
dager.
I boken «Six Thinking Hats»
introduserer Edward de Bono en
tenkemetode som kan gjøre folk i
stand til å bruke flere tilnærminger
til problemløsning. De seks
tenkehattene har forskjellige farger,
og hver hatt representerer et
perspektiv.

God undervisning kan være
en krevende øvelse, og selv
om flere og flere
fagbibliotekarer har
undervisning som en del av
sin stilling, så er det fortsatt
lite konkret hjelp å få.

KAREN MARIE ØVERN
Førstebibliotekar NTNU UB i Gjøvik

S

å godt som alle strategier,
rammeverk og emnebeskrivelser peker på hvor viktig
det er at studenter kan kildekritikk
og kritisk tenking, men hvem tar
ansvar for å øve opp disse ferdighetene? Bibliotekarer har i årevis
forsøkt å inkludere kildekritikk i
sin undervisning, med temmelig
moderat suksess, vil jeg tro.
Hvordan kan en bibliotekar, som i
beste fall ser studentene en gang i
året (og de fleste langt mindre),
kunne trene studenter til dette? Det
er ikke mulig slik jeg ser det. Som
regel ender det med at vi viser
studentene noen overfladiske
strategier for å velge artikler, men
noe dypere enn det er det vanskelig
å komme.
Det er for all del viktig å ha
kommet så langt at man har søkt
på en fornuftig måte og brukt noen
kriterier for å velge ut artikler, men
dette er på langt nær nok til å
virkelig dekke opp det som er ment
i Kvalifikasjonsrammeverket.
Kvalifikasjonsrammeverket er det
førende dokumentet som emnebe-
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skrivelser, studieprogramplaner og
liknende jobber ut fra. Under
generell kompetanse i rammeverket
står det følgende:
Generell kompetanse er å kunne
anvende kunnskap og ferdigheter på
selvstendig vis i ulike situasjoner i
utdanning- og yrkessammenheng
gjennom å vise samarbeidsevne,
ansvarlighet, evne til refleksjon og
kritisk tenkning.
I boken «Academically adrift:
limited learning on college campuses» av Arum og Roksa hevdes det
at minst 45 prosent av studentene
ikke viste signifikant økning i
kritiske tenkeferdigheter gjennom
sine år på campus, til tross for at 99
prosent av faglærere mente at slike
ferdigheter er avgjørende.
Nå er det så klart ikke bare
bibliotekarer som snakker om
kritisk tenking, men mitt poeng er
at det er blitt et tomt begrep, noe
som ikke har en praktisk side. Det
synes jeg vi bør gjøre noe med. I
denne lille artikkelen tenkte jeg å gi
et konkret tips til et undervisnings-

• Den hvite hatten: ren informasjon
eller faktaopplysninger
• Den gule hatten: muligheter
og positive poeng
• Den grønne hatten: kreativitet
og innovasjon
• Den røde hatten: følelser
og intuisjon
• Den svarte hatten: kritisk
tilnærming
• Den blå hatten: det store bildet

Tanken er at man tar på seg
hattene, en etter en, når man skal
løse et problem, og på denne måten
er det enklere å få frem alle de ulike
perspektivene på problemet.
Metoden kan brukes enkeltvis,
men er mest hensiktsmessig for
bruk i grupper. Man kan enten ta
på seg hver tenkehatt etter hverandre eller bruke en sekvens, for
eksempel blå, hvit, grønn, svart,
blå.

SEKS TENKEHATTER I ARTIKKELLESINGEN I BIBLIOTEK

artikkellesingen
Charles Kivunja skrev en
artikkel om å bruke tenkehattene
for å lære kritisk tenking. Jeg testet
metoden første gang for en gruppe
masterstudenter innen helsefag.
Studentene fikk en kort fagartikkel
om velferdsteknologi som de fikk ti
minutter til å lese. De fleste var
ferdige før. Deretter gikk vi
igjennom tenkehattene, og jeg
hadde stilt spørsmål som passet til
artikkelen under hver hatt. For
eksempel hadde jeg spørsmålet:
«Hva vil samfunnsfordelene ved
bredere innføring av velferdsteknologi være?» under den gule hatten.
Dette var delvis dekket i artikkelen,
men delvis måtte studentene også
bruke sin egen erfaring og kunnskap om temaet. Det var ca. 15
studenter til stede i undervisningen, så vi diskuterte i fellesskap.
Studentene var engasjerte i hele
økten, og evalueringsskjemaene jeg
fikk inn i etterkant tydet på at de
følte dette hadde vært lærerikt og
nyttig, og at de aldri hadde fått slik
opplæring tidligere.
Nå i høst testet jeg for første
gang ut denne metoden for
bachelorstudenter. Studentene
skulle ha eksamen ikke lenge etter,
hvor de blant annet skulle bruke
kunnskap fra vitenskapelige artikler
for å løse en case. Denne gangen
hadde jeg tre uker i forveien sendt

ut en vitenskapelig artikkel til dem
som omhandlet et tema de skulle
jobbe med samme uke. Jeg hadde
en presentasjon der jeg forklarte
hattene. Jeg laget også et arbeidsark
med spørsmål til artikkelen under
hver hatt, og dette arbeidsarket
skulle fylles ut av studentene og
leveres inn i innleveringsmappe på
læringsplattformen. Det var digital
undervisning, så studentene ble
sendt inn i hvert sitt utknekksrom
og skulle jobbe med arbeidsarket
der. Jeg gikk deretter innom alle
rommene etter tur og svarte på
spørsmål, løste tekniske problemer
osv. På slutten av timen kom alle
inn til hovedrommet igjen, og vi
tok en liten oppsummering og jeg
viste et eksempel på hvordan jeg
brukte opplysningene fra arbeidsarket til å skrive et avsnitt. Evalueringsskjemaene jeg har mottatt så
langt tyder på at studentene satte
stor pris på å få en konkret metode
for å dykke inn i artikler.
Mange studenter synes det er
svært utfordrende å lese vitenskapelige artikler. De kjenner ikke
genren fra før, artiklene er på
engelsk og studentene er ukjente
med fagterminologien som
benyttes. Ofte kan de ende opp
med å bruke vilkårlige, direkte
sitater uten å behandle informasjonen de har fått på en skikkelig
måte. Å gjøre et dypdykk i hva
slags informasjon man finner hvor,

å lete etter gode poenger, men også
ha en kritisk distanse krever øvelse
og ikke minst konkret opplæring.
Undervisende bibliotekarer har
flere utfordringer, blant annet med
tilgang til studentene, mangel på
tid og manglende relasjonsbygging
til faglærere. Det er derfor ikke
alltid lett å sette i gang nye undervisningstilbud. Jeg skal ikke påstå
at denne metoden passer for alle,
men for meg har det gitt nye
muligheter for dypere og mer
konkret opplæring i ferdigheter
som jeg mener er for overfladisk
behandlet i mange tilfeller.
Jeg opplever at undervisningsbibliotekarer ønsker kompetanseheving, og at de er villige til å ta noen
sjanser og til å jobbe hardt for å få
til godt integrerte undervisningsopplegg som gir god læring for
studentene. Denne artikkelen er et
forsøk på å dele opplevelser fra
praksis og kanskje inspirere til litt
fornyelse?
God undervisningshøst!
PS. Det er et nytt, gratis online
kurs tilgjengelig på Bokskapet hos
Oslomet også. Meld deg opp før
nyttår for å lære mer om bibliotekpedagogikk og didaktikk.
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IDÉER I BIBLIOTEK OG DEMOKRATI I EN DIGITAL TID

Bibliotek
og demokrati
i en digital tid
Offentlige styringsdokumenter legger
et stort ansvar for demokratiet vårt
på bibliotekenes skuldre.
HÅKON LARSEN
professor i bibliotek- og
informasjonsvitenskap ved OsloMet
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BIBLIOTEK OG DEMOKRATI I EN DIGITAL TID

I

artikkelen Den digitale offentligheten i kultur- og bibliotekpolitikken, har Per Aleksander
Solheim og jeg både vært interessert
i hvordan den digitale
informasjonsteknologien byr på
utfordringer for offentligheten og
demokratiet, og hvordan man i
kultur- og bibliotekpolitikken
presenterer mulige løsninger på
disse utfordringene. I denne
teksten ser jeg spesifikt på hva som
står om dette temaet i den siste
kulturmeldingen, Kulturens Kraft,
og den siste bibliotekmeldingen,
Rom for demokrati og dannelse, som
begge er presentert av Solberg-regjeringen og har demokrati og
offentlighet som overordnede
rammer for politikken.

Demokratihus

Allerede i første avsnitt av kulturmeldingen slås det fast at «Kunst og
kultur er ytringer med samfunnsbyggende kraft, og [at] kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet
og toleranse. Kulturlivet og
sivilsamfunnet er forutsetninger for

I IDÉER

dannelse og en opplyst offentlighet,
og dermed en investering i demokratiet». Bibliotekstrategien starter
med følgene avsnitt: «Bibliotekene
er demokratihus. Fra Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek.
Sammen utgjør disse viktig
demokratisk infrastruktur».
I Kulturens kraft blir det tydelig
beskrevet hvordan ytringsfriheten
og demokratiet er under press fra
fremveksten av ekkokamre, de store
teknologiselskapenes innflytelse på
den digitale infrastrukturen, og
effekten av algoritmisk skapte
filterbobler. Falske nyheter og
desinformasjon blir også nevnt som
trusler for samfunnet. Denne
beskrivelsen er tydelig inspirert av
ledende teoretikere på feltet, som
Shoshana Zuboff, Cass Sunstein og
Eli Pariser.
I meldingen står det at «[t]
illiten til og troen på demokratiet
er på vikende front flere steder …
det vokser frem digitale ekkokamre,
og … store globale aktører …
legger premissene for de valgene vi
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tar som forbrukere og kultur- og
mediebrukere. Dette er
utviklingstrekk som legger press på
mangfoldet av ytringer og kulturuttrykk».

Filterbobler

Senere i samme melding kan vi lese
at vi alle «i større eller mindre grad
har en tendens til å oppsøke og tro
på informasjon vi allerede er enige i
… [og at] … slike bekreftelsestendenser blir forsterka av digitaliseringen. Søkemotorer og medieinnhold blir i økende grad styrt av
algoritmer som er laget slik at de
kan forsterke denne tendensen.
Innhold blir filtrert og styrt av
preferanser og tidligere bruk, og vi
blir i mindre grad eksponert for
andre perspektiv og meninger».
I kulturmeldingen ser vi
hvordan filterbobler blir beskrevet
som et potensielt problem for det
offentlige ordskiftet. Filterbobler
har den effekten at nettlesere,
søkemotorer og sosiale medieplattformer kan filtrere bort informasjon som den tror du ikke vil ha
interesse av, basert på din tidligere
historikk og aktivitet på nettet. Når
vi ikke blir eksponert for et
meningsmangfold eller blir utsatt
for synspunkter som skiller seg
klart fra våre egne, vil det lede til
en svekkelse av den borgerlige
offentligheten og samtaledemokratiet.
I kulturmeldingen fremmes
kultursektoren som en del av
løsningen på slike splittede
offentligheter, og kultursektoren
bør søke å være en motvekt mot
teknologiselskapenes negative
innflytelse på offentligheten og
demokratiet. I meldingen kan vi
lese at «kulturlivet må være med på
å veilede folk, fremme kritisk
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tenkning og læring, og streve etter
kvalitet og kunnskap i tilfanget av
informasjon og kulturelt mangfold». Det vises til kulturinstitusjoners høye tillit som en nøkkel i
dette arbeidet. Vi kan lese at «…
kulturvirksomheter som arkiv,
bibliotek og museum fremmer
tillit, autentisitet og relevans … [og
at] [a]ktører i kulturlivet kan
utgjøre en positiv kraft, være en
motvekt mot fragmentering av den
offentlige samtalen og medvirke til
å utløse teknologiens potensiale for
å gjøre kulturtilbud tilgjengelig for
flere». Kultursektoren ses som en
sentral aktør for å sikre «… en felles
offentlighet, der meninger står mot

hverandre og blir delt på tvers av
interessemotsetninger.».

Et samlende kulturliv

I bibliotekstrategien fra 2019 er det
også beskrivelser av hvilke utfordringer man ser for seg at det
digitale informasjonssamfunnet
kan by på. Blant problembeskrivelser som går igjen er at veksten i den
digitale informasjonsmengden
utfordrer befolkningens informasjonskompetanse og evne til
kildekritikk. De deler også en
bekymring for dannelsen av
ekkokamre og faren for at fremmede makter skal manipulere
opinionsdannelsen.

BIBLIOTEK OG DEMOKRATI I EN DIGITAL TID

Når det kommer til løsninger
på de utfordringer den digitale
teknologien gir for demokratiet og
offentligheten, fremstilles kultursektoren som helt sentral i Kulturens
kraft. Dette er fordi kulturuttrykk
fremmer kritisk tenkning og
læringsvilje. Kulturlivet skal
rettlede og etterstrebe kvalitet i en
offentlighet som blir stadig mer
fragmentert. Man har en idé om at
menneskers dannelse og utvikling
via kulturelle uttrykk skal forebygge splittede offentligheter. Dette
skjer ved at kulturen evner å samle
mennesker med forskjellige
bakgrunner og meninger i en
inkluderende offentlighet med rom
for meningsbrytning og et mangfold av ytringer.
I kultur- og kunnskapspolitikken ser man på bibliotekets rolle
som en tilbyder av kvalitetssikret
informasjon og kunnskap. Ved å
heve bibliotekpersonalets digitale
kompetanse skal både folke-,
fag- og skolebibliotekene være
delaktige i å veilede og heve
befolkningens kompetanse. Ifølge
bibliotekstrategien skal bibliotekansatte være «veiledere i kilder på
nett. Biblioteket skal være et
naturlig sted å henvende seg for
den som ønsker å skille mellom
ekte og falske nyheter, mellom
gode og dårlige kunnskapskilder.
Personale med bred og oppdatert
kompetanse er avgjørende for at
bibliotekene skal kunne utføre sine
samfunnsoppgaver og levere et godt
bibliotektilbud».

Bibliotek som demokratisk
infrastruktur
I Kulturens kraft og Rom for
demokrati og dannelse er det en
tydelig erkjennelse av at digital
informasjonsteknologi kan ha

negative konsekvenser for demokratiet. Begge dokumentene
beskriver konkrete utfordringer for
offentligheten og demokratiet. Den
teknologikritiske litteraturen om
ekkokamre, digitale filterbobler,
falske nyheter og desinformasjon
utgjør del av omlandet i det
politikere og byråkrater har
beskrevet utfordringer som
potensielt kan skade kvaliteten på
det offentlige ordskiftet, befolkningens tillit til tradisjonelle medier og
demokratiske prosesser.
I de analyserte dokumentene
trer bildet av bibliotekene som
kultur- og kunnskapstilbydere, og
som demokratisk infrastruktur
tydelig frem. Med den reviderte
folkebibliotekloven og Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf kan
bibliotekene lenkes på en direkte
måte til statens ansvar for «å legge
til rette for en åpen og opplyst
offentlig samtale». Slik kan
bibliotekene gis en sterk politisk
legitimitet som demokratiske
arenaer. Dette gjøres også i styringsdokumentene, gjennom at
man eksempelvis i den siste
bibliotekstrategien beskriver
biblioteker som «demokratihus» og
som en «grunnstamme i demokratiet». I vår samtid preget av
ekkokamre, filterbobler og algoritmisk makt skal bibliotekene nå
også fungere som veiledere i
digitale ferdigheter. I hvor stor grad
de faktisk har denne funksjonen i
dag er et annet spørsmål. Der
politikere og byråkrater nå kan
legitimere bibliotekene som
demokratiske arenaer gjennom
henvisning til Grunnloven så vel
som folkebibliotekloven, krever
bibliotekenes demokratiske
legitimitet også at verdier relatert til
ytringsfrihet, offentlighet og
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demokrati etterleves på en overbevisende måte gjennom bibliotekenes praksis.
Teksten er en forkortet versjon av et
foredrag holdt under bibliotekseminaret på Kapittel-festivalen i
Stavanger i september.
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IDÉER I KOMMUNENS ANSVAR FOR FOLKEBIBLIOTEKET

Lov om folkebibliotek slår
fast at det er kommunen
som har ansvaret for
biblioteket. Likevel oppstår
det ofte diskusjon om hva
dette innebærer. Hva mente
egentlig lovgiverne da
paragraf 4 i loven ble
utformet?

Foto: Nasjonalbiblioteket

Kommunens ansvar
for folkebiblioteket

SVEIN ARNE TINNESAND
Avdelingsdirektør Nasjonalbiblioteket

D

a lov om folkebibliotek ble
endret i 2013 var det først
og fremst diskusjon om
formålsparagrafen. Hva ville det
innebære at folkebibliotekene
skulle være arenaer for samtale og
debatt? De fleste andre paragrafene
i loven ble også endret, uten at det
ble noen stor debatt om disse
endringene.

Paragrafendringer

Debatt ble det derimot 10 år
tidligere, da departementet i 2002
sendte ut på høring et lovendringsforslag som rett og slett foreslo å ta
vekk kravet om at kommunen
skulle ha bibliotek. Forslaget vakte
bred motstand, ikke bare fra
bibliotekfolk, men også fra politikere. Derfor ble forslaget etter
høringsrunden endret slik at
ordlyden i paragrafen ble:
Til formål nevnt i kapittel I skal
alle kommuner ha et folkebiblio-
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omtalte paragrafen på denne
måten:
Departementet mener at det
fortsatt bør komme klart frem av
lovteksten at hver enkelt kommune
har plikt til å sørge for at kommunens innbyggere har tilgang til et godt
bibliotektilbud. Selv om kommunen
står fritt til å organisere sine bibliotektjenester på den mest hensiktsmessige måten, så kan ikke kommunen
organisere seg bort fra at det er et
kommunalt ansvar å sørge for at
kommunenes innbyggere får et godt
bibliotektilbud, i henhold til
intensjonen etter loven.

Kommunalt ansvar
tek. Folkebiblioteket kan drives av
kommunen alene, eller i helt eller
delvis driftsfellesskap med annen
kommune, fylkeskommunen eller
statlig institusjon. Departementet
kan gjøre unntak fra første ledd for
forsøksvirksomhet. Kommunen
fastsetter reglement for folkebiblioteket på grunnlag av veiledende
retningslinjer som departementet
gir for bibliotekdriften.
Denne teksten ble i 2013-revisjonen til: Til formål nevnt i kapittel
I skal alle kommuner ha et folkebibliotek.Folkebiblioteket kan drives
av kommunen alene, eller i helt eller
delvis driftsfellesskap med annen
kommune, fylkeskommunen eller
statlig institusjon.Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket.
Dette var ikke særlig kontroversielt og i høringsrunden var det
ikke mange som kommenterte
endringene. Dette skyldtes nok at
departementet i høringsnotatet

Selv om lovteksten signaliserte økt
kommunal valgfrihet slo departementet altså fast at kommunene
hadde plikt til å gi innbyggerne et
bibliotektilbud, til og med et godt
bibliotektilbud. Etter høringsrunden utarbeidet departementet en
lovproposisjon: Prop. 135 L
(2012–2013). Dette er første gang
lovteksten blir politisk behandlet.
Der kommenterte departementet
paragraf 4 slik:
Det er viktig at loven reflekterer
at bibliotektjenester er et kommunalt
ansvar. Den enkelte kommune må stå
fritt til å organisere sine bibliotektjenester på den måten den selv finner
mest hensiktsmessig. Kommunen kan
ikke organisere seg bort fra at det er
et kommunalt ansvar å sørge for at
kommunenes innbyggere får et godt
bibliotektilbud, som oppfyller de
grunnleggende krav som oppstilles i
loven.
Nå står det altså at kommunene
må stå fritt, når det gjelder organi-

KOMMUNENS ANSVAR FOR FOLKEBIBLIOTEKET I IDÉER

Det er en pågående drakamp om
hvor stor frihet kommunene har
når det gjelder organiseringen av
bibliotektjenestene

seringen av bibliotektjenestene. Når
politikerne behandler loven er det
kommunenes frihet som vektlegges.
En samlet kulturkomite lager
følgende merknad til denne
paragrafen:
Komiteen er enig i at kommunene innenfor rammen av de
oppgavene lovens formålsparagraf gir
må ha størst mulig frihet til selv å
organisere bibliotekvirksomheten.
Komiteen mener det er viktig at
forskjellige samarbeidskonstellasjoner
prøves ut, og at de mulighetene ny
teknologi gir kan utnyttes best mulig
ut fra lokale forhold og tilpasninger.
Komiteen støtter derfor forslaget om å
fjerne kravet til eget unntak for
forsøksvirksomhet. Dette må det være

opp til den enkelte kommune fritt
selv å sette i verk.

«Må finne sin plass»

Når bibliotekloven behandles i
Stortinget er det bare saksordføreren Olemic Thommessen som
kommenterer akkurat denne delen
av lovendringen.
Høyre mener regjeringens forslag
er riktige grep for å gi større fleksibilitet og bedre omstillingsevne (...)
Biblioteket er et viktig møtested, som
også må finne sin plass og utvikle sine
oppgaver i årene som kommer. Den
interessen lokale politikere viser i
denne sammenheng vil være viktig,
for ikke å si avgjørende, for utviklingen av Bibliotek-Norge. Gjennom

forslagene til endringer bidrar
regjeringen til nettopp å understreke
dette ansvaret ved å gi større rom for
lokal utvikling på dette området.
Som denne gjennomgangen
viser oss, er det en pågående
drakamp om hvor stor frihet
kommunene har når det gjelder
organiseringen av bibliotektjenestene. Det er ingen tvil at det er et
kommunalt ansvar å tilby folkebibliotek til innbyggerne samtidig
som kommunene selv skal
bestemme hvordan det skal gjøres.
Et enstemmig Storting forutsetter
at lokalpolitikere som får friheten
til å organisere og styre folkebibliotekene, også vil ta ansvaret for at
innbyggerne får et godt tilbud.

Én profesjon
– ett forbund.
Bibliotekarforbundet.
I
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IDÉER I VIKTIG OG RYDDIG OM YTRINGSFRIHETEN

Viktig og ryddig om
Av: Ragnar Audunson
– Professor emeritus
Bibliotek- og informasjons
vitenskap OsloMet

I det jeg begynner på denne
anmeldelsen av Anine Kierulfs nye
bok om ytringsfrihet, leser jeg i
avisen at en engelsk universitetsprofessor er blitt mobbet bort fra
sin universitetsstilling. Grunnen er
at hun har skrevet en bok der hun
argumenterer for at biologisk kjønn
er noe faktisk eksisterende som
man ikke kan identifisere seg bort
fra. 600 filosofer (!), herunder en
norsk 1.amanuensis ved universitetet i Tromsø, har skrevet under på
et opprop der de krever henne
fjernet. På bibliotekfeltet har vi for
ikke lang tid siden hatt debatten
om J.K. Rowling og om SIAN skal
få leie lokaler i biblioteket.
Jo – ytringsfrihet er i sannhet et
høyaktuelt tema.
Det er derfor betimelig og
velkomment at Anine Kierulf nå
har skrevet en introduksjonsbok til
temaet: Hva er ytringsfrihet, hva er
dens begrunnelse, hvorfor og
hvordan beskytter vi
ytringsfriheten, hvilke
begrensninger finnes?
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Videre refleksjon

Anmeldt:
Hva er ytringsfrihet?
Anine Kierulf
Universitetsforlaget
2021

På 150 sider klarer Kierulf å gi en
grundig og allsidig framstilling av
ulike aspekter og utfordringer
knyttet til ytringsfrihet. Ytringer
definerer hun som formidling av
meningsinnhold. Som oftest skjer
det gjennom språkhandlinger i form
av skrift eller tale, men det kan også
skje i form av andre typer
handlinger, for eksempel et demonstrasjonstog eller en flaggbrenning.
Her kunne jeg tenkt meg en
grundigere drøfting av forholdet
mellom ulike typer av handlinger og
det som etter grunnlovens paragraf
100 er en viktig begrunnelse for
ytringsfriheten: å legge til rette for
en åpen og opplyst offentlig samtale.
En viktig kvalitet ved en bok er
at den får leseren til å reflektere
videre over den tematikken boka
behandler. Det gjør Anine Kierulf.
Ta skillet mellom ytringer uttrykt
skriftlig eller i form av tale og
ytringer uttrykt gjennom andre
former for handlinger. Hvordan står
disse ulike ytringsformene i forhold
til det som er ytringsfrihetens
begrunnelser knyttet til sannhetssøking, demokrati og den myndige
borger? Hvordan står de ikke minst
i forhold til målet om en åpen og
opplyst offentlig samtale som
grunnlovens §100 er opptatt av?
Sannsynligvis er det slik at
språklige ytringer genererer svar i
form av andre språklige ytringer og
dermed kan bidra til samtale og

VIKTIG OG RYDDIG OM YTRINGSFRIHETEN I IDÉER

ytringsfriheten
kommunikasjon. Noen handlinger,
som demonstrasjonstog er i
utgangspunktet også språkhandlinger. Demonstrantene samler seg
bak paroler som i språk uttrykker
deres meninger. Andre handlinger,
for eksempel det å sette fyr på
gjenstander som er sentrale med
hensyn til å konstituere en gruppes
kulturelle identitet, bidrar sannsynligvis til å kortslutte den kommunikasjonen og samtalen et flerkulturelt samfunn er avhengig av. Hva
betyr det med hensyn til i hvilken
grad slike handlinger er beskyttelsesverdige i et ytringsfrihetsperspektiv? Slike refleksjoner stimulerte Kierulfs bok til hos meg.
Noe helt annet er at vi trenger
provoserende ytringer i tekst og tale
som kan bidra til å utvide ytringsrommet selv om noen blir krenket
av dem, slik for eksempel Arnulf
Øverlands foredrag «Kristendommen – den tiende landeplage». Å
skrive en slik ytring, uansett hvor
krenkende noen kan oppfatte den
der og da, er åpenbart beskyttelsesverdig. Ytringen bidrar til å utvide
rommet for den offentlige samtalen.
Noen helt annet ville det vært om
Øverland hadde satt fyr på bibelen.
Det hadde kortsluttet samtalen –
ikke bidratt til noen utvidelse.

Argumentene for
ytringsfriheten

Hva er ytringsfrihetens begrunnelse?
Her lener Anine Kierulf seg tungt på

det Ytringsfrihetskommisjonen på
slutten av 90-tallet pekte på som de
sentrale begrunnelsene. For det første
sannhetsargumentet. Med noen
ganske få unntak – for eksempel at
røyking medfører alvorlige helseskader – har vi ikke nådd den endelige
sannhet. Ikke engang på klimafeltet
har vi det. Derfor er det avgjørende
for vår gradvise avdekking av
hvordan virkeligheten faktisk
forholder seg, at vi lar ulike perspektiv og synspunkter slippe til.
Det andre argumentet er knyttet
til demokrati. Det tredje er knyttet
til individuell frihet og autonomi.
Denne siste begrunnelsen knytter
hun også sammen med betydningen
av retten til et privatliv som gir rom
for uforstyrret refleksjon. For denne
anmelderen er det imidlertid viktig
å understreke at også den individuelle begrunnelsen er samfunnsmessig. Ytringsfriheten er forankret i
min rolle som samfunnsborger, ikke
i den private og individuelle gleden
det måtte gi meg å gi uttrykk for det
jeg til enhver tid måtte tenke og
mene om dette og hint.
Skepsisargumentet er også et
hensyn Kierulf trekker fram.
-Hvem tiltror vi tilstrekkelig
innsikt og oversikt til at vi vil gi
dem oppgaven å avgjøre hva slags
ytringer som befordrer en bærekraftig offentlighet, spør hun. Skepsisargumentet blir et argument for
ikke å forhåndssensurere ytringer.
Det er et særs viktig poeng i

sammenheng med debatten vi har
hatt på bibliotekfeltet om SIAN.
Men man kan også innvende: når
noen har et klart program som de
ønsker å legge fram fra bibliotekets
talerstol som jo SIAN har, er det da
forhåndssensur å legge dette
programmet til grunn i redigeringen av bibliotekets program?
Teknologigigantenes rolle på
ytringsfrihetsfeltet berøres også.
Her kunne man kanskje ønsket at
forfatteren hadde gått dypere.
Hvilke begrensinger legger
sosiale normer, alminnelig folkeskikk og bestemmelser om taushetsplikt og andre lovforankrede
hensyn på ytringsfrihet? Det
diskuteres også på en oversiktlig og
god måte. Her kunne jeg imidlertid
ønsket meg en drøfting av den
begrensningen som ligger i §100:
Begrensinger i ytringsfriheten kan
ikke skje «med mindre det lar seg
forsvare holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelse i sannhetssøken, demokrati og individets frie
meningsdannelse». Hva betyr
denne mulige begrensningen i
praksis?
Dette er en bok som anbefales
på det varmeste. Den rydder opp i
temaet og legger et godt grunnlag
for en åpen og opplyst offentlig
samtale om ytringsfrihet, for å vise
tilbake til den grunnlovsparagrafen
som er et utgangspunkt for boka.

I
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IDÉER I BYENS HEMMELIGE LIV

Byens hemmelige liv
— og kanskje appen i ditt liv
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Foto: Skjermdump/Artsorakel

Det var baksideteksten på boka
som gjorde susen:
Å sammenligne ukjente arter
med fremmede på fest ga mening
for meg. Å kjenne igjen ulike dyr,
planter, sopp og kryp bidrar
signifikant til å øke min personlige
følelse av lykke. Biologisk klassifikasjon har mye til felles med
bibliotekfaglig klassifikasjon, så det
kan være snakk om en yrkesskade.
Compulsive classification disorder?
Du hørte om det her først.
Men problemet “hvordan bli
kjent med de ukjente på festen” løses
ikke i noen særlig grad ved hjelp av
denne boka. Det finnes visstnok
rundt 20 000 insektarter i Norge.
Alle som har lett i ei insektbok veit at
det aldri finnes bilde av akkurat det
krypet du har funnet. Så hva heter
egentlig den pene gule sommerfuglen
som sitter under utelampa? Hva
holder den på med hele dagen, og
hvorfor er den akkurat der? Leter den
etter et sted å overvintre? Eller er den
egentlig vanligere i Sverige og har
havnet på min fest fordi det har blåst
østavind i tre uker på tamp? Hvis
man vet navn på arten kan man
finne ut alt dette interessante, og det
er her Artsdatabanken kommer inn i
bildet.
Har du vært på kurs i lesersørvis?
Det har jeg. Fritt etter hukommelsen,
som riktignok kan være påfallende
selektiv, så lærte vi å tenke ut hvilke
aspekter ved ei bok som kunne tiltale
lånere, og på bakgrunn av dette
foreslå andre bøker som kan gi
låneren noe av den samme opplevel-

Foto: Cappelen Damm

Anbefalt av: Magnhild
Johansen, bibliotekar Bodin
videregående skole

Anbefalt
Hanna Bjørgaas
Byens hemmelige liv
2021
Cappelen Damm

Artsorakel
Utviklet av Artsdatabasen
Gjenkjenner ville dyr og planter
i Norge fra bilder tilgjengelig på
artsobservasjoner.no

sen, på engelsk kalt . I dette tilfellet
blir det vel mer snakk om en
“nerdalike” – en app laget av
Artsdatabanken. De må ha brukt
koronatida godt, for midtveis i den
lanserte de appen . Lykke! Man tar
bilde, putter det inn i appen, zoomer
godt inn, trykker på, og vips! Arten
til den ukjente festdeltakeren under
utelampa er plutselig snevra inn til to
alternativer, og etter et par kjappe
oppslag hist og pist har den blitt en
gul frostmåler. Kanskje oppvokst på
ei blåbærbuske i nabolaget. Og den
må være en hann, for hunnene er
sånn sirka vingeløse. Når jeg nå har
blitt kjent med ham treffes vi overalt
utover resten av høsten, men mest
om morgenen under utelampa. Da er
festen i stor grad over for hans del,
han er nattaktiv.

Appen passer for alle aldersgrupper, men som i skuffende
mange andre deler av livet er man
sjøl ansvarlig for kildekritikken.
Enkelte festdeltakere lar seg
bare ikke artsbestemme ut fra
mobilfoto. Det ser for eksempel ut
til at appen nekter å forholde seg til
slimsopp, og den er betenkelig
skråsikker på diverse edderkopper
som ekspertene i mitt liv insisterer
på å mikroskopere genitaliene til.
Likevel; som oftest kommer appen
opp med ett eller flere mer eller
mindre gode forslag til art. I godt
lag anbefaler jeg å prøve en selfie i
appen.
Jeg håper du blir kjent med
riktig mange trivelige fremmede. Og high five til Artsdatabanken.
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