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Mangfald! Det er noko biblioteka er blant 
dei aller beste på, i alle fall om ein ser på kven 
dei tiltrekker seg. Heile verda kan verke som 
dei er på biblioteket innimellom. Blant dei 
som jobbar i dei og er med i styre og stell, 
er det litt likare i rekkene. Det gjeld også i 
bibliotekarutdanninga. Og sjølv om det er 
vanskeleg å talfeste, er det tydeleg at biblio-
tekarstudentane også er ei homogen gruppe. 
Men kvifor i all verda er det sånn? 

Ein skulle tru at ein stad som er så viktig 
for så mange, var ein freistande arbeidsplass 
for fleire. På OsloMet verkar viljen til å drive 
rekrutteringsarbeid god, men handlekrafta 
kanskje litt laber. Det bør vere mogleg å 
finne litt meir ut om kvifor og korleis om 
ein verkeleg vil.

Det må det gå an å gjere noko med. I dei 
elleve stillingsutlysingane etter bibliote-
karar som ligg på finn.no akkurat no, er det 
under halvparten som oppfordrar folk med 
ulik bakgrunn å søke. I saka om mangfald 
lenger bak i bladet, nemner fleire at sektoren 
kanskje ikkje verkar like inviterande for alle.

I fleire sektorar har ein gjort ein innsats, 
nokre stader har det også fungert. I media 
har ein også hatt vanskar med rekrutteringa. 
På journalistutdanninga på OsloMet, har 
ein i ei i årevis hatt ei minoritetskvote for 

å tiltrekke seg fleire med fleirkulturell bak-
grunn. NRK har ei eiga internutdanning for 
folk med minoritetsbakgrunn, og Samlaget 
har akkurat starta forfattarskule for den 
same gruppa. Kvoteringsløysinga har fått 
kritikk, og kvoten har ikkje alltid vore fylt 
opp, men det er noko ein ikkje fant ut før 
ein prøvde. 

Men må ein ha mangfald? Bibliotekarane 
kan bestille inn det folk ynskjer, og dei ser jo 
kven lånarane sine er. Dei er ei yrkesgruppe 
som vil inkludere og vere opne for alle, sjølv 
om dei sjølve kanskje liknar litt mykje på 
kvarandre. Langt dei fleste biblioteka har 
heller ikkje mange tilsette, då er det vanske-
leg å representere heile samfunnet utanfor 
biblioteksveggane. For kven skal ein fokuse-
re på (fyrst)? Den største innvandrargruppa 
i Noreg kjem frå Polen. Mange stader slit dei 
med å rekruttere folk med samisk bakgrunn 
og språkkunnskap, og finsk, og kvensk. I til-
legg kjem kjønnsmangfald, aldersmangfald, 
klassemangfald.

Skal ein ta opp desse tinga, er det ofte 
med litt redsle. Det er lett å trå feil. Men 
om me ikkje prøver å trå, og eventuelt tek 
lærdom når me trør i salaten, så kjem me 
ikkje vidare. Om ikkje biblioteka vågar, kven 
skal då?

Mangfaldsdraumer
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ANN-MARI GREGERSEN er frilans-
journalist, foredragsholder og 
reiselivsgründer, for å nemne 
noko. Busett på Jæren.

AUD GJERSDAL er bosatt i Bergen. 
Bibliotekar og jobber i et fagbi-
bliotek. Opptatt av formidling. 
Mastergrad i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap.

HELENE HEGER VOLDNER både 
bor og jobber på bibliotek i 
Grorud dalen i Oslo. Hun er ansatt 
i Deichman, og sitter i hovedstyret 
i Norsk bibliotekforening, men 
 skriver her kun på vegne av seg 
selv.

LENE CHRISTENSEN er frilans-
journalist. Hun har vært en 
lidenskape lig bibliotekfan i flere 
tiår, helt siden hun pløyde gjen-
nom hyllene på skolebiblioteket 
på Rødskog skole i Drammen. 

MARIA PILE SVÅSAND er journalist 
og redaktør i Bok & bibliotek. 

MAY LINN CLEMENT er skribent 
og fast teiknar i Dag og Tid. Ho er 
gift med ein bibliotekar og bur i 
Austevoll.

MONICA ISAKSTUEN er  forfattar, 
dramatikar og lyrikar. Verka 
 hennar er omsett til ei rekke 
språk, og i 2016 fekk ho Brage-
prisen for romanen Vær snill med 
dyrene.

SIRI HERMANSEN er filmskaper, 
fotograf og installasjonskunster, 
og jobber særlig med samfunn som 
har gått gjennom omveltninger. 
Hun er professor ved Kunsthøg-
skolen i Oslo.

TERJE HANSTEEN har jobbet som 
frilansjournalist i rundt 30 år, og 
er en allrounder, men utdannet 
filolog med fokus på Midtøsten. 
Dette kommer på siden av jobben 
som norsklærer for flyktninger og 
innvandrere.

TOVE ANDERSSON er frilans-
journalist fra Oslo, utdannet 
innenfor fagene sosialantropologi, 
religionshistorie, livssyn & etikk, 
og utga ungdomsromanen Jeg heter 
Navnløs  i 2020.

YOHAN SHANGUNAR ATNAM er 
utanriksjournalist i Klassekamp-
en. Har gitt ut bøkene Vi puster 
fortsatt, om rasisme og oppvekst-
en som fleirkulturell i Noreg, og 
Bruddet: Byen som ville ha Brexit.

Redaktør  m a r i a  p i l e  s vå s a n d
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Framside: Siri Hermansen, Chernobyl Mon Amour, The World , (Prypyat) 2012.
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Det har stått Anette Trettebergstuen på 
kontordøra i Kulturdepartementet i 87 
dagar då Bok & bibliotek får audiens. I det 
bladet kjem ut, er dei famøse hundre daga-
ne akkurat ved å bli runda. Me fekk femten 
minuttar til å spørje kulturministeren ut.

Kva vil du med biblioteka?
– Eg elskar biblioteka. Eg har eigentleg 

vakse opp i eitt. Eg blei den eg er ved å vekse 
opp på Vang bibliotek. Opne bibliotek som er 
tilgjengelege for alle, er jo sosialdemokratisk 
kjernepolitikk, seier kulturministeren.

Og politisk har ho lagt planar for dei, sjølv 
om makta er noko avgrensa med kommunalt 
eigde folkebibliotek og universitets- og skule-
bibliotek under andre departement.

– Mykje er rigga andre stader, men me har 
ein bibliotekstrategi etter den førre regjerin-
ga. Den vil eg revidere med sikte på å styrke 
sektoren. Det arbeidet startar no, saman med 
sektoren, seier Trettebergstuen.

Boklova er under arbeid, den kjem så snart 
den er klar, seier statsråden. Og då er det bibli-
otekstrategien sin tur, sånn rundt sommaren 
eller til hausten. 

Norsk bibliotekforeining ropar varsku om tilgang-
en til folkebibliotek, og det føregår aksjonar for å 
verne skulebiblioteka fleire plassar. Biblioteklova 
blir broten, kva kan du gjere med det?

– Noko ligg til utdanningssektoren, noko 
ligg hos kommunane, men eg har det poli-
tiske koordineringsansvaret. Difor vil me 
sjå nærare på bibliotekstrategien. Og fordi 
eg høyrer det eg høyrer om tilstanden i bi-
blioteka, meiner eg det er på tide å revidere 
strategien allereie no.

Kultur blir ofte ein salderingspost i kommunane, 
vil det følgje øyremerkte midlar med strategiane?

– Det sit langt inne for denne regjeringa å 
øyremerke midlar på den måten. Men eg er 

opptatt av å lytte og sjå på alle moglege slags 
forslag til korleis me kan styrke biblioteka. 
Eg er relativt fersk i jobben og vil ikkje gifte 
meg med nokon forslag, men er opptatt av å 
starte arbeidet med å sjå på kva me kan gjere.  

Men ho vil lage ein leselyststrategi som 
verkar likevel.

– Målet er ein strategi som skal funke. 
Kanskje er det med verkemiddel som kostar 
pengar, kanskje er det andre ting. Målet er at 
den skal få barn og unge og særskilt gutane til 
å lese meir, om ikkje er det ikkje nokon vits 
i å legge fram ein strategi, seier ho.

Då Støre-regjeringa overtok makta, overtok 
dei også Erna Solberg sitt siste statsbudsjett. 
Dei tillegga den nye regjeringa rakk å få inn, 
var mellom anna 100 millionar meir til kultur 
og likestilling. Men trass i at Arbeidarpartiet 
hadde lova å styrke innkjøpsordninga med 25 
millionar i sitt alternative budsjett året før, 
stod det ikkje noko om bibliotek eller bøker på 
lista over prioriterte postar i tillegget for 2022. 

– Me har store ambisjonar på litteraturfel-
tet, men me hadde om lag ei veke på oss til 
å endre på det budsjettet som ligg inne no. 
Neste år lagar me det fyrste budsjettet sjølve, 
seier Trettebergstuen til det. 

Medan me ventar på boklova, er ei ny 
kulturlov også på trappene. Samstundes 
som me allereie har ei boklov, som mel-
lom anna Norsk bibliotekforeining har 
peika på ofte blir broten.

Korleis skal du sørge for at kulturen blir pri-
oritert i kommunane?

– No har regjeringa allereie gitt kommu-
nane større økonomisk spelerom gjennom 
budsjettet, det må også kome kulturen til 
gode.  I arbeidet med ei ny kulturlov vil me 
sjå på kva som skal vere lovpålagte tilbod og 
ikkje. Eg er opptatt av at biblioteka skal bli 
prioritert, seier Trettebergstuen. •

i n t e r vj u

←
Kulturminister Anette Trettebergstuen  
fortel om store ambisjonar for bokpolitikken.  
Foto: Ilja C. Hendel | Kulturdepartementet.

Trettebergstuen
Status

Intervju av  m a r i a  p i l e  s vå s a n d

Kulturministeren vil gå gjennom  
både strategiar og lover for biblioteka.  

Men kan ikkje love at det vil følgje  
pengar med endringane ho gjer.
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Hvem skal strømme hvor?
Med færre solgte papirbøker i bokhandlene 
betyr inntektene fra strømmetjenestene sta-
dig mer for forlagene. 

– Det er viktig for bærekraften i markedet 
at forlagene kan fortsette å tjene penger på 
titlene sine etter salgsvinduet i bokhandlene. 
Vi må ikke skyte oss selv i foten ved å kreve 
at bibliotekene skal kunne levere en gratis 
tjeneste til lånerne til vilkår som utkonkur-
rerer strømmetjenestene, sier Borgundvaag.  

I dag betaler bibliotekene i hovedsak full-
pris for en e-lydbok, og den kan lastes ned 
seks ganger. Deretter må bibliotekene kjøpe 
en ny lisens. For e-bøker er standarden ti ned-
lastninger, og det går over til en klikkmodell 
om boka er publisert for mer enn to år siden.

– Det burde være en rabattert løsning sånn 
som det er på alt annet man kjøper, og det 
burde være et hensiktsmessig antall ganger 
de kan lånes ut, sier Deichmans Knut Skansen.

Han mener forlagene ikke trenger å frykte 
at rimeligere e-medier til bibliotekene vil 
spise av deres markedsandeler. 

– De vet altfor lite om hvordan et moderne 
folkebibliotek jobber med samlingene sine. 
Hvis tilbudet av e-lydbøker og e-bøker blir 
godt og relevant og bredt innenfor bibliote-
kets redaksjonelle styring, så vil det oppstå 
store køer på det nyeste og mest etterspurte 
materialet, og samtidig vil forlagene få inn-
tekter på eldre og lite etterspurt materiale 

som får en stor synlighet gjennom biblioteke-
ne. Da blir vi den mest fantastiske markedsfø-
ringskanalen forlagene kan få, og inntektene 
deres vil totalt sett utvilsomt øke, samtidig 
som omfanget av lesere og leste bøker totalt 
sett vil øke, sier Skansen. 

Forleggerforeningen er skeptisk til denne 
argumentasjonen. 

– Tenk på konsekvensene hvis biblioteksje-
fene tar feil og dette undergraver markedet. 
Da blir det dårligere lønnsomhet, og det vil 
gå utover titlene og forfatterskap som norske 
forlag jobber hardt med å tilby, sier Bjørgulv 
Vinje Borgundvaag. 

Flere vil ha lyd på øret
I evalueringen oppgir folkebibliotekene at 
omkring åtte prosent av det totale utlånet er 
e-utlån, mens drøyt ni prosent av det totale 
mediebudsjettet går til dette materialet. 

– Ting har blitt bitte litt bedre de siste årene. 
Nå har vi i det minste en del e-lydbøker som 
vi kjøper. Men vi sliter fremdeles med prisen. 
Samtidig er det viktig at vi ikke bare sier at vi 
vil ha det billigere, men at vi som bibliotek 
er innstilt på at vi må betale for dette. Det 
hjelper ikke oss noe hvis forlagene ikke tjener 
noen ting, sier rådgiver Mette Langeland ved 
Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger. 
Hun sitter også i innkjøpskonsortiet til fyl-
kesbiblioteket i Rogaland.

En fersk evaluering fra Rambøll på oppdrag 
fra Nasjonalbiblioteket levner ingen tvil om 
hva bibliotekene mener om dagens utlåns-
modeller for e-medier: Det er altfor dyrt og 
komplisert. Frustrasjonen er størst når gjelder 
e-lydbøker. 

– Det er et fryktelig arbeidskrevende sys-
tem sånn som det er i dag, og veldig lite rasjo-
nelt, sier biblioteksjef ved Deichman i Oslo, 
Knut Skansen. 

Fortvilende
I evalueringen listes det opp tre hovedgrunner 
til at utlånsmodellene får kritikk: 

•   Kompleksitet. I dag er det to ulike modeller 
for e-bøker og e-lydbøker. Begge modellene 
har en lisensdel og en klikkdel. Dette skaper 
uforutsigbarhet for både bibliotekene og 
lånerne, og bibliotekene bruker mye res-
surser på å forstå og navigere i modellene.

•   Tilgjengelighet. Særlig for e-lydbøker er 
etterspørselen vesentlig større enn tilbudet. 
Bibliotekene ønsker å tilby både flere titler 
og flere eksemplarer til sine lånere. 

•   Pris. Bibliotekene mener det er for dyrt.

Nesten alle fylkesbibliotekene og nær tre av 
fire folkebibliotek mener modellen for e-lyd-
bøker gir lite verdi for pengene. Knut Skansen 
beskriver situasjonen som «fortvilende». 

– Den aldersgruppen som vi sliter aller 
mest med å få inn, er 14–18-åringene, og de 
foretrekker lydformatet. Det er viktig at vi 
kan tilby dette, for at de skal oppleve biblio-
teket som relevant, sier Skansen.

Han frykter at ungdommen vil søke mot 
andre språk som engelsk, hvor utvalget av 
e-lydbøker er atskillig bedre. 

– Vi kan gå glipp av en generasjon lesere 
om vi ikke får på plass en bedre ordning for 
utlån av norsk lyd, sier Skansen.

Frivillig modell
Forleggerforeningen på sin side undrer seg 
over om det er bibliotekenes oppgave å sti-
mulere til mer lytting i en tid hvor lesefer-
dighetene blant barn og unge går ned. 

– Og får du flere unge lesere inn på bibli-
oteket hvis de sitter med en app hjemme og 
lytter? spør samfunns- og myndighetskontakt 
Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Det er under to år siden folk kunne be-
gynne å strømme e-lydbøker fra bibliotekene.  
I 2016 og 2019 lanserte Nasjonalbiblioteket 
utlånsmodeller for henholdsvis e-bøker og 
e-lydbøkene, etter samtaler med blant annet 
Forleggerforeningen. 

Bibliotekene ønsker en  billigere og enklere  
utlåns modell for e-lydbøker. Forleggerforeningen 
advarer mot at det kan undergrave 
et allerede presset marked. 

– Vi kan gå glipp av  
en generasjon lesere ←

Knut Skansen,
biblioteksjef  ved 
Deichman i Oslo, 
Foto: Erik Thallaug.

Tekst:  l e n e  c h r i s t e n s e n
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E-lydbøker er per i dag ikke en del av sta-
tens innkjøpsordning. Det betyr at det er opp 
til bibliotekene hvilke lydbøker de prioriterer 
å kjøpe inn. 

– Det er vanskelig for oss å balansere inn-
kjøpet og etterspørselen av e-lydbøker. Det 
er mye lettere med e-bøker, siden vi har kul-
turfondseksemplarene som fast grunnlag. 
Det er trygt og godt, og publikum får noe 
uansett. Men på e-lydbøker har vi ingenting 
i bånn, sier Langeland.

Tall fra Nasjonalbiblioteket viser at utlå-
net av e-medier gjorde et kraftig hopp under 
pandemiåret 2020 sammenlignet med året 
før. Hos Sølvberget er det særlig e-lydbøker 
som har hatt et voldsomt oppsving. 

– Vi har hatt to svært spesielle år hvor vi 
har fått ekstra midler fra myndighetene. Da 
fikk vi bygd oss opp på blant annet lydbøker 
og fikk formidlet mye til publikum. Nå for-
svinner de pengene, og vi må finansiere det 
selv, mens behovet til publikum fremdeles 
er på samme nivå, sier Langeland. 

Ifølge evalueringen ønsker alle fylkesbi-
bliotekene et nasjonalt forhandlingsnivå for 
innkjøp av e-medier. Blant folkebibliotekene 
foretrekker snaut halvparten et nasjonalt 
nivå, mens omtrent like mange foretrekker 
fylkesnivå, som i dag. 

Digital lyd og den nye bokloven
Organiseringen av digital lyd i biblioteket er 
en del av arbeidet med den kommende bok-
loven. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, 
som leder utredningsarbeidet, har tidligere 
uttalt at han forstår både «bibliotekene, som 
vil sikre tilgang, og forlag og forfattere som 
vil selge bøker». 

Deichman-leder Knut Skansen mener ar-
beidet med bokloven er en gyllen mulighet 
til å se alt i sammenheng. 

– Alt fra bibliotekvederlaget som beregnes 
utfra utlån, til innkjøpsordningen og hele mo-
dellen for e-bøker og e-lydbøker, sier Skansen.  

Både Langeland og Skansen understreker 
at uansett hvordan en eventuell ny modell for 
e-medier blir, så må folk som vil låne e-lydbøk-
er, forvente å stå i digital kø på det nyeste og 
mest populære materialet. Akkurat som man 
gjør med etterspurte papirbøker.

– Vårt publikum vil aldri forvente å 
få det samme tilbudet som de vil få i en 
strømmetjeneste. De synes det er helt greit 
å stå på venteliste, men vi klarer ikke gjøre det 
forutsigbart slik det er nå, sier Mette Lange-
land ved Sølvberget. •

I Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 fikk Nasjonalbiblio-
teket oppdraget med å utarbeide en modell for utlån av e-bøker 
i bibliotek. Der var tiltaket formulert slik: Nasjonalbiblioteket 
vil etter dialog med Den norske Forleggerforening og andre 
relevante aktører anbefale en modell for kjøp og utlån av 
e-bøker. Mot slutten av strategiperioden utvidet daværende 
kulturminister Trine Skei Grande (V) oppdraget til også å 
gjelde digitale lydbøker

– Vi måtte finne en modell som gjorde at forlagene følte at 
de fikk betalt, og at bibliotekene følte at de kunne gi tilgang 
til bøkene, sier Svein Arne Tinnesand, avdelingsdirektør for 
Sekretariat for bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. 

Den gang trodde Tinnesand at de hadde løst utfordringene 
knyttet til utlån av e-medier.

Men nå blir jo modellene nærmest slaktet i rapporten?
– Det lever jeg godt med, for jeg vet hvordan modellene 

ble produsert. Modellene var godtatt av både bibliotekene og 
forleggerne da de ble lagt frem. Nå legger vi frem evaluerin-
gen, og så må vi se om det er mulig å jobbe videre med disse 
problemstillingene, sier Tinnesand.

Hvem har ansvaret for å få til en bedre løsning?
– Det er vi som må sette oss ned igjen, den delen av ansvaret 

kjenner vi. Men hvis forleggerne sier at «dette gidder vi ikke 
snakke om nå, den modellen der funker fint», hva gjør vi da? Vi 
har ikke noe maktmiddel overfor forleggerne, sier Tinnesand.

Han minner om at modellene kun er anbefalinger og helt 
frivillig å forholde seg til. 

 – Men dette er modeller som begge parter har brukt tid 
på å tenke ut, sier Tinnesand.

Forleggerforeningen sier de «selvsagt vil ha videre dialog» 
om utlånsmodellene for e-medier. 

– Vi er opptatt av å bidra til at bibliotekene fortsatt har en 
viktig posisjon i samfunnet, sier Bjørgulv Vinje Borgundvaag 
i Den norske Forleggerforening.

Men han er overrasket over at Forleggerforeningen hver-
ken har blitt informert om eller involvert i denne evalueringen.

– Særlig siden forleggernes behov er veldig tydelig nevnt i 
oppdraget Kulturdepartementet ga Nasjonalbiblioteket om å 
prøve ut denne typen ordning, sier Borgundvaag. •

– Må sette oss 
ned igjen

↑
Mette Langeland.  
Rådgjevar ved Sølvberget 
bibliotek og kulturhus. 
Foto: Sølvberget

←
Bjørgulv Vinje 
Borgundvaag.  
Samfunns- og  
myndighets-
kontakt i 
Forleggerforeningen.
Foto: C. F. 
Wesenberg.

fa k ta  –  u t l å n s ta l l

2020 
Nedlasting e-bøker        960 246
e-lydbøker                          460 499
 
2019
Nedlasting e-bøker        603 535
e-lydbøker                          166 393
 
2018
Nedlasting e-bøker        610 960
e-lydbøker                          75 844

Kilde: Nasjonalbiblioteket

fa k ta  o m  e va l u e r i n g e n :

Utført av Rambøll på oppdrag fra 
Nasjonalbiblioteket.  Evaluer ingen 
består av to digitale spørre under-
søkelser, en til fylkesbiblio tekene/
innkjøpskonsortiene og en til folke-
bibliotekene, samt dybdeinter vjuer 
med de to største innholdsleveran-
dørene (Biblioteksentralen og Bok-
basen). 

Med utlånsmodellene menes av-
talene om utvalg og priser mellom 
leverandører og fylkesbibliotek et/
folkebibliotekenes konsortium. 
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I Svenska Dagbladet blir Lena Andersson 
kalla ein av den svenske idédebatten sine 
 superstjerner, på denne sida av riksgrensa er 
ho mest kjent for dei fire romanane om kjær-
leik og det svenske Folkhemmet. Sjølv kjenner 
ho seg fyrst og fremst som romanforfattar. 

– Eg held det å skape fiksjonen veldig høgt. 
Sjølve virket, altså. Det særmerkte med fik-
sjonen er at den rører ved sanningar om men-
nesket og livet, som ikkje journalistikken og 
vitskapen kjem til. Det gjer at skjønlittera-
turen for meg er ein metode eg brukar for å 
få fram noko.

Kjærleik og velferdsstat
Ho vil på mange måtar det same med skjønn-
litteraturen som med kronikkane sine, ho 
vil diskutere prinsipp og det allmenngyldige.

Dei to romanane Rettsstridig forføyning 
og Uten personlig ansvar har fått mykje merk-
semd. I bøkene møter ein Ester, den intel-
lektuelle skribenten som vert hovudstups 
forelska i sjølvopptekne og emosjonelt util-
gjengelege menn, men nektar å gje opp trua 
på kjærleiken. Med dette ville Andersson 
intellektualisere kjærleiken. Ho meinte det 
var på tide. 

I dei siste to bøkene sine tek ho for seg den 
svenske velferdsstaten og kva den har gjort 
med det svenske folket. Sveas sønn handlar om 

Ragnar, mannen som veks opp under fram-
veksten av Folkhemmet, velferdsstaten og alt 
som følger med. Ein mann med prinsipp som 
rettesnor, og der fellesskapet står i fokus og 
å vere vanleg er eit heidersteikn. I oppfølg-
aren Datteren møter me generasjonen etter, 
Ragnar si dotter Elsa veks opp i ein forstad 
med like hus og snorrette hagar. Ho er god på 
ski, og idretten er den plassen klasseskilje og 
vanlegheit ikkje tel. Men Elsa reiser til USA 
og eit akademia der postmodernismen og 
poststrukturalismen regjerer. Det er ikkje 
noko som er absolutt eller naturleg, språket 
vårt skaper verkelegheita. Alt er idear.   

– Dette er ein leiande idé i dag. Men eg trur 
det er feil. Eg trur ikkje det stemmer med 
korleis mennesket fungerer. Me søker ikkje 
berre vår eiga interesse, for eksempel, me 
søker det gode, det vakre. Me gjer ting fordi 
det er rett å gjere dei. 

Platon er viktig for Andersson. Mannen 
bak ideane om det gode og kor viktig dyd er 
for oss, har levert grunnlaget for det som er 
blitt hennar kamp mot postmodernismen.

– Han utkjempa den same striden for 2500 
år sidan. Det er ein evig strid. 

Ei evig strid

lena andersson er mest kjent  
for romanane sine om kjærleiken.  
Ho ser litteraturen som ein metode 
og vil postmodernismen til livs.

«Kjærleiken er ikkje 
 oppskrytt, den fins.»

←
Rettsstridig forføyning, 
Gyldendal, 2014.

↑  Foto: Henric Lindsten | Gyldendal

p o r t r e t t

Tekst: m a r i a  p i l e  s vå s a n d
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Debatt på prinsipielt nivå
Men kvifor skal ein liberalistisk samfunnsdebattant skrive 
to romanar om kjærleiken? 

– Det er også ein del av min platonisme, eg ser på desse 
ideane som verkelege. Kjærleiken er ein idé som me har 
tilgang til og kan forstå oss på, og som me kan få vere med 
på. Den skal ikkje øydeleggast. 

Andersson meiner me ser kynisk på kjærleiken og har 
redusert den til ein myte med å snakke om den som eit fe-
nomen beståande av kjemi og nevron. Det er både  Andersson 
og Ester ueinige i. 

– Ester går imot dagens idé om at kjærleiken er konstruert. 
Det er nok difor romanane om ho fekk mykje merksemd 
og blei diskuterte. Det var eit uventa plot at Ester, som den 
moderne personen ho er, ikkje er med på at kjærleiken er 
ein illusjon, men er noko særskilt. Det kolliderer. 

Andersson trur det er grunnen til at til dømes Holly-
wood-filmar har så stor appell, fordi det er eit ideal me veit 
at det er mogleg å oppleve.

– Kjærleiken finst. Det er det Ester opplever, for ho er 
kjærleiken det største, men det er ikkje det desse mennene 
vil ha. Dei er ikkje interesserte i det. Men Ester tek ikkje feil 
i at den typen kjærleik er mogleg, ho vel berre feil menn. 

Litteraturen som metode
Det er noko uvant i å snakke om litteratur som 
eit verktøy eller argumentasjonsmetode. Er det 
det for deg?

– Det er ikkje argumentasjon eg er ute et-
ter, det er meir ei innsikt, eller å få auge på 
ei verkelegheit. 

For ho veit kva det skal handle om når ho 
set i gang med ein roman.

– Eg veit ikkje kvar eg skal, men eg veit 
tema. Det må alle forfattarar vite, det er berre 
tull om dei seier noko anna, ein må vete noko. 

Medan nordiske forfattarar i dag i stor 
grad vender seg innover og skriv om eigne 
opplevingar og kjensler, vil Andersson helst 
vekk frå ei psykologisering som gjer at alt blir 
for individualisert. 

– Eg kjenner meg tilhøyrande i ei anna 
tid, for eg vil ikkje berre fortelje om enkelt-
skjebnar. Ragnar og Elsa er enkeltskjebnar i 
utgangspunktet, men det er meir filosofisk 
enn det er psykologisk. Fordi det filosofiske 
er det allmenngyldige. Eg vil skildre Ragnar 
fordi han liknar mange andre, ikkje fordi 
han avvik. 

Difor unngår ho å skrive ei for utbrodert 
bakgrunnshistorie om karakterane sine.

– Me er så opptekne av traume og å for-
klare. Ester har ingen bakgrunn, og det var 
eit nøye val. Eg ville skildre eit fenomen og 
ikkje gje folk moglegheita til å tenke at ja ja, 
ho har opplevd dette, då er det difor ho gjer 
som ho gjer. 

«Livet er kva det er.  
Ei samling realiteter.»

↑
Sveas sønn, 
Gyldendal, 2018.

↑
Det er i idédiskusjonen  
Lena Andersson (t.v.) trivst best. 
Her med venninne og politisk 
motpol Åsa Linderborg (t.h) og 
Brita Strand Rangnes  under 
 Kapittel-festivalen i september 
2021. Foto: Dorthe H. Stramrud.

↑
Datteren,  
Gyldendal, 2021.
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Ragnar aldri krenkt
– Eg kan forstå at ein blir krenkt av det som 
står i avisa, det blir eg òg. Men når ein kjenner 
seg krenkt, skal ein framleis legge svaret på 
eit rasjonelt nivå. Det betyr at ein må intel-
lektualisere kjenslene, sjølv om det krev meir 
tid og arbeid av ein sjølv. 

Det slår meg at Ragnar i Sveas sønn ikkje 
hadde blitt krenkt.

– Nei, han hadde blitt sint. Men han ville 
ikkje tillate seg å bruke den slags argument. 
Han hadde tenkt «ok, eg må svare på den 
måten som passar seg for debatten».

I ei scene i boka diskuterer den prinsipp-
faste hovudkarakteren med dottera, i det ho 
påpeikar at argumenta hans ikkje held mål, 
må han av prinsipp gje seg og la ho vinne 
krangelen. For han har ikkje kjensler noko i 
ein prinsipiell diskusjon å gjere. 

– Det er noko narsissistisk i å bli krenkt, og 
er det noko Ragnar er oppteken av, er det å 
ikkje vere sjølvoppteken. Han er ikkje anti-
individualist, ein skal vere individualist og 
samstundes kjempe for samfunnet. Men han 
er antinarsissist. 

Den haldninga har kanskje snudd no?
– Ja, folk er blitt uhøyrt sjølvopptekne! 
Kva skjedde?

– Det er nok ein innvikla prosess. Eg trur 
det er ei feiloppfatning av den liberale kata-
logen over rettar, som er mykje strengare enn 
folk trur. Individuelle rettar og friheiter er 
eigentleg ei formell sak overfor staten. Det 
er rasjonelt, du har like mykje friheit som eg. 
Det betyr at eg ikkje kan gjere noko mot di 
friheit, og det er ei innskrenking i friheita mi 
som eg må tåle. No har ein teke det prinsippet 
og lagt det i kjenslelivet. Ein opplever at ein 
har rett til å kjenne seg bra, og seier at staten 
skal garantere for det. 

Og med det tek me sjølve ikkje ansvar for 
kjenslene våre?

– Nei. Det er veldig få som er einige med 
meg i dette. Ein oppfattar det som at ein har 
rett til å kjenne seg krenkt. 

Ei heiderssak
Romanar er gode stader å diskutere eksis-
tensielle spørsmål, meiner Andersson. Dei 
er så langsame at folk ikkje rekk bli krenkte 
undervegs. Det er annleis når ein skriv kro-
nikkar og spalter i avisene. 

– Eg ser det som ei heiderssak å unngå 
personstrid og heller sjå på kva som er sagt, 
enn kven som sa det. Men om ein ynskjer 
seg merksemd, skal ein jo skrive namnet på 
den som har gjort noko. Då blir det ein kamp 
mellom folk i staden for tankeutveksling, 
seier ho.

For ho kjenner seg ganske aleine om å 
ville diskutere sak og prinsipp i identitets-
politikken si tid. 

– Dei fleste held heller på med personstrid 
eller partipolitikk. Eg skriv om idear og har 
blitt meir interessert i kvifor me har meinin-
gane våre, kva dei grunnar i. 

Middagsselskap
Ho er lei av ein samfunnsdebatt der diskusjo-
nen så ofte går over til å handle om språk og 
ord i staden for saka ein tok utgangspunkt i.

– Med det same nokon er krenkt, er saka 
vekke. Eg prøver iherdig å unngå å bruke 
namn i saker eg skriv om. Brukar ein namn, 
kan ein skape større overskrifter, men det er 
ikkje enkeltsakene som er interessante, det 
er situasjonen i seg sjølv. Og den debatten er 
det vanskeleg å få til å ta. Det endar alltid opp 
med å handle om kven som sa kva. 

I samfunnsdebatten vil Andersson vekk 
frå eit debattklima ho synest blir forstått som 
eit middagsselskap, der etikette er det vikti-
gaste og ein må tenke meir på kven ein kan 
fornærme, enn kva ein vil seie.

Ho meiner det å påberope seg å vere krenkt 
har blitt ei form for maktutøving.

– Ofte er jo ikkje det som vart sagt, krenk-
ande i utgangspunktet, men det er nok at 
nokon hevdar seg krenkt. Og når nokon er 
krenkt, då er debatten slutt, då er ein eit dår-
leg menneske og må seie unnskyld. Det er ein 
måte å få det stilt på og gjer det vanskeleg å 
diskutere noko som helst. 

«Det er noko narsissistisk  
i å bli krenka.»

Så no er utgangspunktet vårt at me har rett til 
å ha det bra, medan Ragnar og Svea hadde ei 
innstilling om at livet ikkje i utgangspunktet 
er enkelt.

– Ja, den opplevinga finst veldig sterkt. At 
nokon skal ordne det for ein. Ragnar, derimot, 
har ingen illusjon om at nokon skal ordne 
det. Sjølv om han er sosialdemokrat, så er 
innstillinga at livet er det det er. Ei samling 
realitetar.

Kva ventar vidare no, då? 
– Det er det Datteren handlar om. At det 

moderne prosjektet går vidare til ein slags 
nihilisme, ingenting er objektivt sant lenger. 
Då blir ein narsissist, om ingenting anna finst. 
Det er det Elsa møter i bøkene, at all common 
sense er borte, medan ho kjem frå ein bak-
grunn der det du ser i verda, er det du ser. 

Det er ei haldning i tida  at me stiller 
spørsmål ved alt, meiner Andersson. At alt 
berre er historieforteljing og ingenting er 
naturbestemt. 

– Då forsvinn jo bakken me står på. Og eg 
er ueinig, menneske er natur, og det er noko 
som er grunnleggande menneskeleg. Det er 
ein fundamental tanke som eg nyttar meg 
mykje av. •

←
Virkeligheten  
og alt det andre,
Gyldendal,  
2018.

←
Uten  
personlig  
ansvar,
Gyldendal,  
2016.
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 Lena Andersson
•  Svensk forfattar og journalist
•  Har gitt ut 16 romanar og sakprosa-

bøker, fem av dei er omsette til norsk.
•  Har mellom anna skrive spalter, 

kronikkar og litteraturmeldingar i 
Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter 
og Fokus.

•  Var programleiar i Allvarligt talat 
i  Sveriges Radio, der ein tek opp 
 eksistensielle spørsmål frå lyttarane.

• Ho er æresdoktor i filosofi ved 
 Linnéuniversitetet.

fa k ta :
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Jeg vet ikke hva bibliotek var ment å være
men jeg husker hva ett bibliotek var:

I Heggedal sentrum på slutten av åttitallet, det lå i gangavstand fra 
skolen, gangavstand fra hjemme, meteravstand fra jobben til faren 
min, jeg kunne vente på ham der, til han ble ferdig, og det var så stille: 
 lyddemper på døra som lukket seg bak meg, 

mykt linoleumsgulv og stille mellom reolene, stille i barneavdelingen og 
ungdomsavdelingen og hobbyavdelingen, var det ingen andre der? 

jeg husker ikke 
men jeg husker 
henne som lista seg opp på siden av meg og smilte og tok meg og vesle-

voksenheten min på alvor, hun som vinka meg innover i voksen-
avdelingen: Har du hørt om Undset? Collett? Skram eller Hamsun?

Hils Morten! sa jeg, da jeg gikk
ja, for tantebarnet hennes het Morten
Harket 
det var det nærmeste jeg noen gang kom A-ha 
og grunn nok for meg til å besøke biblioteket igjen og igjen 

Jeg vet ikke hva alle bibliotek var ment å bety for hver og en 
men jeg vet hva ett bibliotek betød for meg

Vel, det er lenge siden nå
og vi skal ikke falle for fristelsen til å varme oss på
tida før eller minnene om vår egen barndom
sette sjarmerende anekdoter opp mot verden
eller virkeligheten 

Nei ... for hvor realistisk er det i 2021 eller 2 eller 3 å ønske seg et lokal-
bibliotek rett nedi gata, i gangavstand til skolen, barnehagen, å bli 
møtt av noen som har tid til deg, noen som ser deg, kan man ønske 
seg det, hvor framoverlent er det å tro at noe sånt kan bestå? 

Hva vil vi at et bibliotek skal være? 
Det finnes lange utredninger om det
og plandokumenter og visjonsgrunnlag og velbegrunna 
argumentasjonsrekker 

Ikke et vondt ord om teorien: 
rom for demokrati og dannelse og folkeopplysning 
et fellesskapsfremmende demokratihus
en møteplass
et fristed med tilgang til kunnskap og kultur
en sentral rolle i integrering 
en relevant institusjon i lokalsamfunnet
åpen for alle

Til Østsiden bibliotek  
Årets bibliotek 2021
Tekst: m o n i c a  i s a k s t u e n

ta l e

↑
Glade ansatte på Østsiden under utdelinga av  
Årets bibliotek 2021. F.v. barne-og ungdoms-
kontakt Miriam Myrstad, filialansvarleg Solfrid 
Pedersen og Elisabeth Reinertsen.  
Foto: Perry Aarti Olsen | Fredrikstad bibliotek.
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Det høres fint ut
forlokkende
lett å si ja til
det er lett å SI møteplass, fristed, relevant, åpen for alle

Men hvordan gjør man?

Hvordan gjør man, Solfrid?

Vi må nesten spørre deg, og laget ditt. 
Vi må nesten undre oss over hvordan du tolka stillingsbeskrivelsen, da 

du begynte i jobben din, høsten 2015. For arbeidet som er lagt ned her, 
kan ikke beskrives i en stillingsinstruks, en sånn varme 

og vilje 
er ikke noe man kan pålegges å ha, 
ikke noe man kan instrueres til å utøve

I teorien fikk du vel noen oppgaver knytta til utvalg og formidling og 
organisering og praktisk håndtering, et bitte bittelite budsjett og noen 
nøkler i hånda: værsågod

Eller hva?
Du kunne kommet unna med mye mindre arbeid
Det er ikke vanskelig å få til en helt ålreit jobb, det som er 
forventa.

Dette, derimot, tror jeg ingen hadde forventa.  

Fra hvor kom dette, Solfrid?
Fra hvor kom idéen om å bli fritidsklubb, skolefritidsordning, spille bule, 

skravlekrok, tilfluktssted, hengested, slengested, Mor Go´hjertas 
storstue? At Østsiden (Øssia, jeg bare sier det sånn, jeg) skulle være et 
sted hvor ungene kunne velte inn i små og store grupper både under 
og etter skoletid og (nesten) aldri bli hysja på - jeg VET at de nesten 
aldri blir hysja på, for jeg har prøvd å sitte her og jobbe, og det kan 
jeg si, Øssia bibliotek er primært ikke for stillhetssøkende forfattere. 
Takk og lov! 

Vil man skrive bøker i ro og fred får man finne seg et annet sted. 
Det er først og fremst barnas sted, dette. 
Brukere som verken sitter eller står i ro. 
Brukere som kanskje ikke kommer på grunn av bøkene. 
Jo da, det er godt mulig de blir framtidas brukere av biblioteket også, 
men det skal vi ikke overtenke, det skal vi ikke legge til grunn.  
Sjelene som kommer inn døra her, opplever at biblioteket er relevant for 

dem, NÅ. Fordi DU, fordi DERE tar imot hver enkelt, sånn som dere 
gjør. 

Jammen har du sprengt rammene for stillingsinstruksen din, Solfrid.
Jammen har Øssia bibliotek utvidet vår forståelse av hva et bibliotek kan 

være. 

Øssia bibliotek viser oss hva biblioteket kan bety for oss, og med oss  mener 
jeg ungene her, foreldrene, jeg skal forresten hilse fra en av dem: 
«Maken til tålmodighet! Burde fått en pris for det i samme  slengen! De 
behandler min datter med mye mer tålmodighet enn meg!»

Øssia bibliotek er et hjem utenfor hjemmet, for flere enn vi vet. 
For noen handler det om å bli møtt med tålmodighet. 
For noen handler det om å bli sett, få lov til å være, om å bli omfavna (jeg 

snakker både metaforisk og bokstavelig her) – om plass til å folde seg 
ut i livet.  

Dét er ikke en liten gave å gi et lokalsamfunn. 

Kjære Solfrid og Elisabeth og Miriam og Martin (for å nevne noen av dere 
vi møter fast her): Gratulerer med prisen, og mange tusen takk for de 
store gavene dere gir oss, gjennom dette tilsynelatende lille biblioteket. 

Én profesjon 
– ett forbund. 
Bibliotekarforbundet. 
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Einaste i sentralstyret
Biblioteka blir svært ofte trekte fram som 
viktige integreringsarenaer, og mellom anna 
bibliotekbruksundersøkinga har vist at folk 
med innvandrarbakgrunn brukar biblioteka 
i større grad enn dei utan. 

Men ein uformell gjennomgang Bok & 
bibliotek har gjort, viser at det er svært lite 
mangfald i sentrale organisasjonar i sektoren. 
Norsk Bibliotekforening, Bibliotekarforbund-
et og sekretariatet for bibliotekutvikling ved 
Nasjonalbiblioteket består i all hovudsak av 
kvite folk med norskklingande namn. Blant 
dei to sistnemnde er det utelukkande det. 

Dersom Barkouki blir vald inn som vara i 
sentralstyret i Norsk Bibliotekforening i mars, 
blir ho den einaste der med fleirkulturell 
bakgrunn. Legg ein til dei til saman rundt 
120 personane som sit i ulike faggrupper, re-
gionlag og hovudstyre, er det fem personar 
med fleirkulturell bakgrunn. 

– Må bli naturleg
– Det er absolutt viktig med meir mangfald i 
biblioteka. Ikkje berre for at lånarane ser at me 
speglar samfunnet rundt oss, men også fordi 
ein kanskje har ein litt annan innfallsvinkel 
om ein har sett verda på ein litt annan måte. 
Det berikar biblioteka og tenestebiletet, seier 
Barkouki sjølv.

Vidare peikar ho på at det er viktig å kom-
me vidare frå å snakke om mangfald og å vere 
oppteken av å hake av i boksar om at ein har 
fokus på det, til at det blir ein naturleg del 
av kvardagen.

– I daglegvareforretninga er det blitt heilt 
naturleg at det er både hummus, taco og kjøtt-
kaker i hyllene, sånn må det bli med folk også, 
seier ho.

Blendakvit forsamling
De har tilsynelatande få representantar med 
fleirkulturell bakgrunn i Bibliotekforbundet?

– Eg opplever medlemene våre som ei gan-
ske så blendakvit forsamling, og framleis re-
lativt kvinnedominert, seier forbundsleiar 
Veronicha Angell Bergli.

Bibliotekarforbundet organiserer dei fleste 
bibliotekarutdanna i landet. 

– Det er eit paradoks at det er så kvitt i sekto-
ren. Me har ein jobb å gjere. Me må få rekruttert 

og jobbe strategisk. Og eg trur me må jobbe 
saman i sektoren for det, for fortset ho.

Bergli understrekar at det er andre aktørar 
som må bidra til rekrutteringa til yrket.

– Eg meiner utdanninga har eit særskilt 
ansvar, men me kan gjerne vere med å bidra 
inn i ein kampanje eller anna arbeid, seier ho.

– Bibliotektilsette bør jo i høgste grad re-
presentere samfunnet. Både når det gjeld 
etnisitet og alt anna, frå kjønnsidentitet til 
motepreferansar, seier Bergli.

Kunne de gjort meir for å rekruttere meir 
mangfaldig?

– Me kan jo alltid jobbe med medlems-
grunnlaget, men me har jo kriterium om bi-
bliotekfaglig utdanning.  Sånn sett kan det 
hende me er eit bilete på den fagutdanna 
bibliotekaren. 

Difor trur ho det er viktig å jobbe med å 
rekruttere fleire til yrket. 

– Ein må gjere det meir attraktivt for ei 
breiare gruppe å ville bli bibliotekarar. Eg veit 
at i Finnmark slit ein med å rekruttere folk 
med samisk og finsk språkkunnskap. Det er 
veldig viktig å kunne i dei språkområda. Så 
det er ein jobb å gjere på mange plan i rekrut-
teringsarbeidet, seier Bergli.

Norsk Bibliotekforening har ei spesial-
gruppe for fleirkulturelle bibliotektenester, 
men det er ingen av medlemene i den som 
har fleirkulturell bakgrunn.

– Det er krevjande å rekruttere, men me er 
jo ein organisasjon folk melder seg inn i når 
dei allereie er i sektoren. Rekruttering må 
skje før det, seier leiar i Bibliotekforeininga 
Vidar Lund.Tekst: m a r i a  p i l e  s vå s a n d

Biblioteka er ein stad 
fylt med  mangfald. 
Men dei som styrer 
 institusjonane, er  
ein homogen gjeng.  
Bibliotekarforbundet 
vil ha ein felles 
innsats for å snu 
skuta.

Korleis står det til med mangfaldet i 
biblioteksektoren?

Seksjonsleiar ved Deichman 
Holmlia, Nisrin Maktabi Barkouki, 
svarar med latter i andre enden av 
telefonen.

– ... men det kjem!

Like før jul gjekk det ein debatt 
i Klassekampen om mangfaldet 
blant kulturmeldarane, dei er 
oftast kvite menn. Mellom andre 

gjekk forfattar og Fett-redaktør 
Sumaya Jirde Ali ut og meinte 
dette gjer at ein «har en kritik-
erstand som ikke forstår at litte-
raturlandskapet har endret seg». 
For eit år sidan gjekk debatten 
om forlagsbransjen i Bok365, då 
Dilani Vamapahan kunne konklu-
dere med at det blei ein nedgang 
på 25 prosent i bransjen med fleir-
kulturell bakgrunn. Kva så med 
biblioteka?

↑
Seksjonsleiar ved  
Deichman Holmlia,  
Nisrin Maktabi Barkouki.
Foto: Deichman.

←
Forbundsleiar  
i bibliotekar-
forbundet,  
Veronicha  
Angell Bergli.
Foto: Ilja C. 
Hendel.
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Vilje og intensjonar
Og rekrutteringsjobben er det gjerne bibliotekar-
utdanninga som må stå for. Instituttleiar ved 
institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 
på OsloMet Tor Arne Dahl seier det fyrst og fremst 
er vanskeleg å vete kva stoda er.

– Ein kan ikkje få statistikk på mangfald. Me 
spør ikkje om rase og bakgrunn frå det offentlege 
i Noreg, seier Dahl.

Men han fortel også at det er eit ynske om å 
rekruttere bibliotekarstudentar frå eit breiare 
sjikt i befolkninga.

– Me har eit ynske om å rekruttere fleire med 
ein bakgrunn som speglar befolkninga. Og me 
har ikkje dokumentasjon, men me ynskjer meir 
mangfald, seier Dahl.

Han viser til Hej-kampanjen, som vart starta 
ved Bibliotekshögskolan i Borås. Der laga dei re-
krutteringsmateriell på ei rekke språk og ynskjer å 
tiltrekke seg folk med andre morsmål enn svensk 
og som har forståing for ulike kulturar.

– Me hadde ambisjonar om å gjere noko liknan-
de, men det har kokt litt vekk under pandemien, 
seier Dahl.

Må sjå verdien
Nisrin Maktabi Barkouki meiner ein som 
sektor må sjå på kvifor ein ikkje rekrutterer 
fleire med minoritetsbakgrunn på fleire felt, 
både kva status yrket har, og kor oppnåeleg og 
inkluderande ein verkar. På Deichman har ein 
jobba aktivt med å tilsetje folk med innvandrar-
bakgrunn også i dei stillingane som ikkje krev 
bibliotekarutdanning. 

– På Holmlia er til dømes stillingar som ung-
domskonsulent, bibliotekbetjent og program-
ansvarlig fylt av tilsette med ulik bakgrunn, både 
fagmessig, språkleg og kulturelt. Sidan det er 
stillingar som krev at ein har ei breiare forståing 
av biblioteket si rolle, funksjon og påverknad i 
samfunnet, er det fullt mogeg å tilsette personar 
med riktig kompetanse, sjølv om det ikkje er 
bibliotekutdanning ein har.

Barkouki har også fleire ungdomstilsette 
med minoritetsbakgrunn.

– Dei er 17–18 år og får augo opp for korleis 
det er å jobbe i biblioteket. I tillegg får me ein 
kjempe ressurs gjennom deira bakgrunn som 
unge kultur- og språkkyndige, seier ho. Og det 
trur ho er ei viktig haldning også i tilsetjings-
prosessar. 

– I staden for å tenke på ulik kulturell bak-
grunn som eit hinder, må ein sjå på alle dei goda 
ein får ved å tilsetje dei med ein annan kulturell 
bakgrunn. Kanskje må ein legge bitte litt til rette, 
men så får ein til dømes ein tilsett som snakkar 
fem språk flytande, seier ho. 

litteraturvitar Marjam Idriss.Ho fortel at då ho 
leita etter antirasistiske bøker på biblioteket 
i Rogaland rundt tusenårsskiftet, fann ho 
lite. Seinare bestilte ho bøkene på nettet til 
veslesystera si.

– Biblioteka er staden
Eg synest offentlege institusjonar har eit an-
svar her, spesielt med tanke på at rasisme er 
noko ekstremt mange nordmenn opplever, 
seier ho.

Ho understrekar også rolla biblioteka har 
som den staden dei fleste møter litteraturen 
for fyrste gong. Idriss skulle gjerne ha møtt 
ein bibliotekar som kunne kjenne att opp-
levingane hennar, eller som kunne gitt ho 
bøkene ho kunne kjenne seg att i. 

– Også om ein ser vekk frå rekrutteringa, 
må me ha desse samtalane for å bli medvit-
ne. Ein legg ikkje merke til om ei gruppe er 
veldig homogen, om ein er del av norma. Ser 
ein etter, står det dårleg til med mangfaldet. 
Biblioteka er staden å byrje, seier ho.

Kjem seg
Men det går rett veg, og utviklinga akkurat 
no er veldig god, meiner Idriss.  Biblioteka 
har tilbod som Det flerspråklige bibliotek 
for å auke breidda i tilbodet. Samstundes har 
ein organisasjonen Assata, eit aktivistisk bi-
bliotek starta av unge og del av ei rørsle for 
avkolonisering. Dei bygger for tida opp ei 
samling bøker og seier at 70 prosent av sam-
linga dei har til no, ikkje er tilgjengeleg hos 
norske bokhandlarar eller bibliotek.

– Eg sjekka Deichman no, og mange av 
bøkene eg ikkje fann før, er der no. Fleire 
fordi dei har blitt omsette til norsk, så forlaga 
har også kome på banen. Ein har ei bølge av 
antirasistisk litteratur no, inkludert ei rekke 
norske forfattarar.

Idriss peikar på at det er viktig å halde rett 
fokus i debatten.

– Me har mist litt retning i til dømes sam-
talen om avkolonisering, som har fått eit 
dårleg rykte. Folk tenker dei skal slutte å lese 
Ibsen, men det er ikkje det som er poenget. 
Det er at det ikkje berre er blant kvite, vest-
lege forfattarar ein finn stor litteratur, men 
at dei forfattarane har vore vanskeleg å finne. 

– Vil møte brukarane
Leiar i Norsk Bibliotekforening Vidar Lund 
trur bibliotekarar flest er opptekne av å ha 
ei samling som appellerer til alle.

– Ein er jo opptekne av å møte brukarane 
sine. Dei fleste biblioteka jobbar aktivt med 
fleirkulturelle brukarar og har eit aktivt for-
hold til det mangfaldet som er i lokalsam-
funnet sitt. 

Samstundes er det vanskeleg å vete korleis 
dette arbeidet blir møtt.

– Det er den meir indirekte biten, kjenner 
brukarane seg inkludert? Det er vanskeleg 
å måle. 

At det finst bøker ein ikkje får tak i, er ei 
sak med fleire sider, påpeikar han.

– Er ei bok gitt ut på norsk, får ein tak i 
den. Så er det kanskje dei som er litt blinde 
for kva som blir gitt ut på engelsk, og leitar 
på norsk om ein spør etter eit tema. 

Men også ressursane får sitt å seie for man-
ge utvalet i bibliotek.

– Folkebiblioteka og skulebiblioteka skal 
fordele knappe ressursar på medium og emne. 
Alle bør ha eit utval om rasisme og antirasisme, 
då vil den totale boksamlinga ein finn via 
Bibiloteksøk ha eit godt utval ein kan bestille 
frå, seier Lund.

– Har eit ansvar
– Som barn fann eg fleire bøker om å vere halvt 
vampyr enn å vere halvt svart på biblioteket mitt, 
seier forfattar Marjam Idriss.

– Det påverka ikkje berre sjølvtilliten min, 
men gjorde at eg ikkje hadde eit språk til å snakke 
om rasisme før eg blei eldre. Biblioteka burde vere 
rom der born kan lære meir om seg sjølve, uansett 
kven dei er, og bli glade i dei tinga som kanskje 
ikkje blir verdsette av resten av verda. For meg 
var det dessverre ikkje sånn, seier forfattar og 

↓
Forfattar og litteraturvitar, 
Marjam Idriss.

←
I det siste har 
det kome fleire 
norske bøker om 
antirasisme. Som 
Tinashe William-
sons Håndbok for 
unge antirasister, 
2021.

«Kjenner brukarane  
seg inkludert? Det er  
vanskeleg å måle.»
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– Audre Lorde har lenge vært viktig for meg, 
både den selvbiografiske romanen Zami: En 
ny måte å stave navnet mitt på og Sister Out-
sider (som dessverre ikke er oversatt enda). 

– Ellers var This Bridge Called my Back, 
en samling tekster om svart, skeiv femi-
nisme redigert av Cherríe Moraga og Gloria 
E. Anzaldúa utrolig viktig for meg da jeg 
oppdaget den for mange år siden. 

– Patricia Hill Collins sin berømte Black 
Feminist Thought har også vært viktig for poli-
tikken min, det samme gjelder Angela Y. Davis 
sin Women, Race and Class, som siden den 
kom ut i 1981 har rukket å bli en klassiker. 

– Ellers er norske Guro Sibekos Rasismens 
poetikk fantastisk, og svenske Ali Esbatis Etter 
rosetogene fra 2021 er den boken om skandi-
navisk rasisme som nylig har truffet meg 
hardest.  

    Flere antirasistiske boktips:

•   Reni Eddo-Lodge: Why I’m No Longer 
Talking to White People About Race (2018)

•  Yohan Shanmugaratnam: Vi puster fort-
satt (2018)

•  Robin DiAngelo: White Fragility (2018)
•  Shazia Majid: Ut av skyggene – den lange 

veien mot likestilling (2019)
•  Camara Lundestad Joof: Eg snakkar om 

det heile tida (2018)
•  Aon Raza Naqvi (red.): Third Culture kids 

(2019)
•  Athena Farrokhzad: Hvitverk (2013)
•  Tinashe Williamson: Håndbok for unge 

 antirasister

Antirasistisk leseliste
Forfat ter og litteratur-
kritiker Maryam Idriss sine 
tips til anti-rasistiske  
klassikere hun skulle ønske 
hun fant på alle bibliotek. 

←
Audre Lorde,
Zami - en ny måte å 
stave navnet mitt på,
Fanfare, 2021.

↑
Guro Sibeko,  
Rasismens poetikk,
Ordatoriet 2019.

↑
C. Moraga &  G. Anzaldúa,  
This Bridge Called my Back,  
State university of new york 
press, 2021.

↑
Ali EsbatiJoof, 
Etter rosetogene, 
Manifest, 2021.

↑
Angela Y. Davis, 
Women, Race and Class, 
Penguin.

Gjennom flere år har forskere ved The Insti-
tute of Museum and Library services i samarbeid 
med Reinvestment Fund undersøkt hvordan 
bibliotek og museer påvirker livskvaliteten 
til folk. Funnene er publisert i rapporten «Un-
derstanding the Social Wellbeing Impacts of 
the Nation’s Libraries and Museums», og slår 
fast det bibliotekarer og museumsansatte 
kanskje allerede visste: Arbeidsstedene deres 
bidrar til bedre livskvalitet for lokalbefolk-
ningen på en rekke områder.

Det er grundige undersøkelser som lig-
ger bak konklusjonen. Forskerne målte livs-
kvalitet etter ti ulike parametere, inkludert 
økonomiske forhold, utdanning og tilgang 
til helsehjelp, og sammenlignet dette med 
bibliotekenes og museenes tilstedeværelse og 
innflytelse i de samme geografiske område-
ne. Det siste kom de frem til ved å utarbeide 
et sett med kriterier som institusjonene ble 
målt etter – en biblioteksindeks og en muse-
umsindeks. Deretter tok de et dypdykk inn i 
arbeidet til 12 bibliotek og 12 museer over hele 
USA, som alle ble besøkt fysisk før pandemien.

Forskerne peker på museenes og bibliote-
kenes solide forankring i nærmiljøet som en 
av forklaringene på at aktivitetene deres i sum 
hadde en positiv innflytelse på folks liv. Alt fra 
kjernevirksomhet som utlån og utstillinger, 
til de formelle og uformelle møteplassene 
de skaper, bidrar til å veve lokalsamfunnene 
tettere sammen.

I studien trekker de særlig frem forbin-
delsen mellom tilgang på bibliotek og befolk-
ningens skoleresultater og helsesituasjon. 
Her kunne forskerne se en tydelig statistisk 
sammenheng med biblioteksindeksen. Derfor 
anslår de at når denne øker, så skjer det sam-
me med indeksene for skole og helse. 

 Forskerne skriver at bibliotekene og mu-
seene blir stadig flinkere til å finne varierte 
og innovative metoder for å nå ut til folk, og 
de fremhever evnen til å tilpasse seg lokale 
forhold. Dette blir beskrevet som viktig for 
å holde seg relevante for publikum.

Studien viser at nettverksbygging er en 
smart strategi for bibliotek og museer når de 
skal stake ut veien videre. Ved å samarbeide 
med andre blir de enda bedre i stand til å møte 
behov i lokalsamfunnet og jobbe mot felles 
mål. Dette styrker også deres posisjons og 
relevans i lokalmiljøet. •

 

Bibliotekene bidrar 
til økt livskvalitet

s m å s t o f f

bibliotek og museer er med på å skape sunnere 
 lokalsamfunn. det viser en stor amerikansk studie.

Bibliotekforsking

Tekst:  l e n e  c h r i s t e n s e n
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21. april 1972 gikk Kim Friele opp på taler-
stolen i Venstres hus, kledd som fru Justitia, 
med Norges lover i hånden. Så skar hun ut 
paragraf 213 med skalpell. Vekk med loven 
som forbød seksuelle handlinger mellom 
menn. Som leder av DNF-48, forgjengeren 
til dagens Fri – foreningen for kjønns- og sek-
sualitetsmangfold, hadde Friele kjempet for 
dette i årevis. Nå var paragrafen opphevet.  

– Dette var et vannskille i den moderne 
norske homohistorien. Signaleffekten fra 
staten til befolkningen var enorm. Fjerningen 
av paragraf 213 banet vei for endringene som 
skulle komme: fjerningen av homofili som 
psykiatrisk diagnose i 1977, og at homofili 
ble innlemmet i diskrimineringsloven i 1981, 
forteller seniorkonsulent Bjørn André Widvey 
ved Skeivt arkiv. 

Hele 2022 markeres derfor som Skeivt 
kulturår. 

– Det handler om å være seg bevisst at man 
ikke har vært likestilt i all tid. Noen gikk foran 
og tok en kamp og sikret oss det frie livet vi 
har i dag, sier kultur- og likestillingsminister 
Anette Trettebergstuen.

Bibliotekenes rolle
Hun mener bibliotekene står i en unik posi-
sjon for å bevisstgjøre om og skape engasje-
ment rundt skeiv rettighetskamp. 

– Bibliotekene er et godt eksempel på de 
små fellesskapene som er åpne og tilgjenge-
lige for absolutt alle. Gjennom å være der kan 
folk bli presentert for og oppdage ting de kan-
skje ikke visste fantes, sier Trettebergstuen. 

Hun tipser om at man kan kontakte lokale, 
skeive organisasjoner for kunnskap og samar-
beid. Bjørn André Widvey håper bibliotekarer 

rundt om i landet benytter anledningen til å 
lete frem skeiv litteratur fra arkivene.

– Se og bli overrasket over at det faktisk fin-
nes såpass mye. Tenk på at dette er litteratur 
som er interessant for allmennheten, ikke 
bare for en bestemt gruppe. Se på det mer 
som allmennkunnskap, sier Widvey. 

Skeiv utstilling
Skeivt kulturår startet som et initiativ fra 
Skeivt arkiv, Nasjonalmuseet og Nasjonal-
biblioteket. Sistnevnte har gjort et intenst 
dypdykk i samlingene og åpnet nylig sin mest 
omfattende utstilling noensinne, Stoltheit og 
fordom. Skeive forteljingar frå samlinga. Den 
består av rundt 400 objekter som kan knyttes 
til skeiv kultur, inkludert filmklipp, antikvar-
iske lovtekster, tegneserier, dagboksnotater 
og flygeblader. 

– Det vi viser, er at det alltid har vært ulike 
former for skeiv kultur i Norge, både på tross 
av og i protest mot lovverk. Det er veldig 
mangfoldig, mangefasettert, paradoksalt og 
spennende, og vi finner stadig mer når vi 
graver, sier forfatter Bjørn Hatterud, som er 
hanket inn som kurator for utstillingen. 

Han understreker at dette ikke er den 
komplette norske homohistorien, men et 
sett av fortellinger. Kjernen i utstillingen er 
11 knutepunkter, hvor hvert av dem repre-
senterer et historisk øyeblikk for det skeive 
miljøet. 

– Det kanskje mest kjente er da stortings-
representant Wenche Lowzow møtte Kim 
Friele. Vi viser hva de gjorde hver for seg før 
de møttes, og samtidens reaksjoner, inklu-
dert kritikken mot at Lowzow sto frem som 
lesbisk, sier Hatterud. 

Løfter frem de 
skeive historiene

↙  
Marte-Kine Sandengen, seksjonsleder  
ved Nasjonalbiblioteket og Bjørn Hatterud,  
kurator til utstillingen «Stoltheit og fordom. 
Skeive forteljingar frå samlinga».  
Foto: Gorm K. Gaare | Nasjonalbiblioteket

s k e i v t  k u lt u r å r

I år er det femti år siden  
 seksuelle handlinger  mellom  
menn ble av kriminalisert i  norge.   
Kultur- og  l ikestillingsministeren  
opp fordrer alle  bibliotek til å delta  
i  markeringen av skeivt kulturår. 

Tekst:  l e n e  c h r i s t e n s e n
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Viktig signaleffekt
Begrepene og tenkemåtene vi har rundt kjønn 
og seksuell orientering, har endret seg mye 
opp gjennom årene.

– Straffeloven som ble fjernet i 1972, er et 
eksempel på én måte å tenke rundt seksualitet. 
Den er veldig interessant fordi den kun be-
rører menn som har sex med menn. Dermed 
sier den også noe om synet på kvinner, sier 
Hatterud. 

Gulatingsloven var den første loven i Euro-
pa som forbød sex mellom menn. I 1687 sørget 
kong Christian V for at det ble nedfelt i hans 
Norske Lov at «omgjengelse mot naturen» 
skulle straffes med døden. I 1842 ble dette 
redusert til straffarbeid i ett år, og i 1902 var 
loven oppe til diskusjon. 

– Men man valgte å opprettholde den for 
å kunne slå ned på de mest synlige tilfellene. 
Det er snakk om en 800 år lang kontinuitet 
i lovmessig fordømmelse og en virkelighets-
forståelse der Gud og Guds bud er i sentrum. 

Det at den loven i det hele tatt var der, er 
en form for statssanksjonert hat, siden den 
sier at dine kjærlighetsforhold er potensielle 
lovbrudd, sier Bjørn Hatterud. 

Dette er dessverre dagens virkelighet 
mange steder i verden. Ifølge Amnesty In-
ternational er homofili kriminalisert i 68 land, 
og i åtte av dem kan man i verste fall bli dømt 
til døden. 

– Veldig, veldig mange kan bare drømme 
om den friheten vi i Norge har i dag, sier 
Anette Trettebergstuen. 

Likestillingsministeren mener en bred 
markering og feiring av Skeivt kulturår sen-
der viktige signaler utover Norges grenser 

– både til undertrykkende myndigheter og til 
skeive folk som kjemper for bedre levekår. 

– Alt vi gjør som markerer at vi skal ivareta 
menneskerettighetene til LHBTI-personer, 
er med på å gjøre det litt lettere for de som 
jobber med å forandre verden der ute, sier 
Trettebergstuen. •

Gratis plakater til alle biblioteker
Det ligger en svært omfattende søkejobb bak 
utstillingen. Nasjonalbibliotekets samling er 
nemlig ikke ferdig tagget med metadata som 
indikerer hva som handler om for eksempel 
lesbisk kjærlighet, transtematikk eller ho-
mofili. 

Derfor laget Hatterud en søkeguide til de 
ansatte på mer enn 40 sider, internt kjent 
som «monsterdokumentet». Det inneholdt 
stikkord, navn, organisasjoner, begreper og 
lignende som kunne hjelpe til med grave-
jobben.  

– Det eldste materialet er fra en tid da 
disse begrepene ikke fantes. Vi bruker vårt 
samtidsblikk på samlingen for å forstå de 
skeive historiene som ligger gjemt der, og 
som kanskje ikke ble betraktet som skeive 
i sin samtid, forteller utstillingsansvarlig 
 Marte-Kine Sandengen. 

Nasjonalbiblioteket tilbyr også en pla-
katutstilling til folkebibliotek og fag- og 
forskningsbibliotek over hele landet. Den 
sendes ut gratis i ukene før 21. april, selve 
avkriminaliseringsdagen. Da står både fagdag 
og fest på programmet. 

– Vi oppfordrer alle til å lage egne marker-
inger og bruke plakatutstillingen som baktep-
pe til å løfte frem materiale fra egne samlinger, 
sier Sandengen. 

Flere av Deichmans lokalbibliotek plan-
legger arrangementer og samtaleserier hvor 
det skeive vil komme i fokus, i tråd med strat-
egien om å speile Oslos mangfold. 

– Når det gjelder å formidle skeiv kultur 
og kunnskap om denne, er Deichman, med 
sine lokalbibliotek over hele byen, en viktig 
arena for å nå bredt ut til Oslo-befolkningen, 
sier Ranveig Stende Johnsen, seksjonsleder 
og programkoordinator for Deichmans lokal-
bibliotek.

 
Skeive svar på biblioteket 
Historisk sett har bibliotekene spilt en viktig 
rolle for folk med spørsmål omkring egen 
identitet. Bare tenk på hvordan verden var 
før internett og man ikke kunne google det 
man lurte på. 

For Bjørn Hatterud betød det «enormt 
mye» å kunne låne bøker han kjente seg igjen 
i på biblioteket i Ringsaker. 

– Jeg er nok ikke den eneste som har brukt 
katalogposten for homofili for å finne litte-
ratur på lokalbiblioteket. For veldig mange 
skeive tror jeg det å kunne gå på biblioteket 
og diskré få låne en bok når du veit at biblio-
tekaren har taushetsplikt, det er en trygghet 
som man ikke fant ved å gå i bokhandelen. 
Man hadde en form for anonymitet, sier 
Hatterud. 

Forfattere som Per Knutsen og Odd Klip-
penvåg er blant dem som har gitt Hatterud 
gode lesestunder. Kultur- og likestillingsmi-
nisteren trekker frem klassikeren Villskudd 
av Gudmund Vindland fra 1979, som hun 
lånte på biblioteket da hun var rundt 16 år. 

– Den var en åpenbaring, forteller Trette-
bergstuen. 

Skeivt arkivs Bjørn-André Widvey glem-
mer heller ikke sitt første møte med Villskudd. 
Den sto tilfeldigvis i bokhylla i kollektivet 
Widvey bodde i på begynnelsen av årtusenet. 

–Villskudd har en veldig fin innledning 
om en gutt som sleper seg opp en bakke. Det 
traff meg skikkelig, helt uventa. Boken er en 
slags selvbiografi, det er nok derfor den treffer 
så hardt. Det er en blodig, hudløs ærlighet. 
Jonas-karakteren er egentlig Jens Bjørneboe, 
siden Vindland i virkeligheten hadde et for-
hold til Bjørneboe, sier Widvey. 

→
Diverse publikasjoner.  

Fra utstillingen «Stoltheit 
og fordom. Skeive  

forteljingar frå samlinga».
Foto: Gorm K. Gaare/ 
©Nasjonal biblioteket

↑
«§213 Onde eller nødvendighet» 
Foto: Gorm K. Gaare/ 
©Nasjonal biblioteket

« – Mange unge i dag kan sikkert tenke at  
femti år er veldig lenge siden. Men retten til å  
elske hvem man vil, og være den man er, har gått 
fra å være forbudt til å være anerkjent på veldig 
kort tid, sier  kultur- og likestillingsminister  
Anette Trettebergstuen.»
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Drude Helmers egteskap (1913) av Ranka Knud-
sen var en av de første norske skjønnlitterære 
bøkene som tok opp homoseksualitet. 

– Den gir et svært lite flatterende bilde av 
de homofile karakterene, men er interessant 
som bilde av holdninger og forståelser av sam-
mekjønnskjærlighet på starten av 1900-tallet, 
sier Rafto.

I 1924 kom Odd Lyng av Alf Martin Jæger.
– Det var første gong i norsk litteraturhis-

torie at hovedpersonens seksuelle legning er 
det sentrale temaet i en roman. Odd Lyng er 
et kampskrift mot § 213 i straffeloven, som 
kriminaliserte sex mellom menn, sier Rafto. 

Følelsers forvirring (1937) av Borghild   Krane 
er den første norske romanen som åpent skild-
rer lesbisk liv.

Gerd Brantenberg er kvinnen bak kultro-
manen Opp alle jordens homofile (1973), som 
handler om å være lesbisk på 60-tallet. 

– Også den fine, selvbiografiske bokserien 
hennes St. Croix-trilogien skildrer en skeiv 
hovedperson, sier Rafto.

Vi som føler annerledes (1957) av Øivind Eckhoff 
under pseudonymet Finn Grodal er sentral i 
den skeive litteraturhistorien. 

– Men den kan nok være litt vanskelig til-
gjengelig og tung å lese, mener Rafto. 

Finn Carling skrev De homofile (1965) i sam-
arbeid med Det norske forbundet av 1948 
(DNF-48), Norges første organisasjon for 
homofiles rettigheter. 

– Den betydde mye for homofiles synlighet 
i samfunnet, sier Rafto. 

Villskudd (1979) og Stjerneskudd (1981) av Gud-
mund Vindland er to klassikere innen skeiv 
litteratur og forteller om den homofile ho-
vedpersonen Yngve Vildes vei gjennom livet. 

Rafto løfter også frem Kim Frieles egne 
bøker: Fra undertrykkelse til opprør – om å 
være homofil og glad for det (1975), De forsvant 
bare – fragmenter av homofiles historie (1985), 
Fangene med rosa trekant (1995) og Troll skal 
temmes (1990).

 – De tre første er debattbøker, preget av 
tiden de er skrevet inn i. De er interessante for 
blant annet å få en forståelse av de kampene 
Kim og homobevegelsen har kjempet, og for 
innsikt i debattklimaet og holdningene som 
eksisterte. Den siste er en memoarbok, en 
selvbiografi. Det er en subjektiv fortelling 
og forteller historien slik Kim opplevde det. 
Underholdende og lettlest, sier Rafto. 

En nyere biografi om Kim Friele er Ola Hen-
mos Kampene: et portrett av Kim Friele (2015). 

– Det er en fin bok som er lett tilgjengelig, 
ikke krever noen bakgrunnskunnskap, og 
den gir et godt overblikk over Kims livslange 
engasjement som organisasjonsmenneske, 
aktivist, skribent og formidler. 

En annen sentral bok er Arne Helis selv-
biografi, Åpen om det forbudte (2006). Heli var 
en av pionerene i homokampen og et av de 
første styremedlemmene i DNF-48. 

Alf Martin Jæger, Odd Lyng (1924).

Gerd Brantenberg,
Opp alle jordens homofile (1973).

Finn Carling,
De homofile (1965).

Gudmund Vinland,
Villskudd (1979).

Ranka Knudsen, 
Drude Helmers egteskap (1913).

Borghild Krane,
Følelsers forvirring (1937).
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Lurer du på hvor i hyllene 
du skal begynne å lete?  
Fortvil ikke. Fungerende   
faglig leder i Skeivt arkiv,  
Heidi Rohde Rafto, har  
funnet frem en rekke   
bøker med skeiv tematikk.

Skeive  
anbefalinger

Tekst:  l e n e  c h r i s t e n s e n



Et norsk litterært mesterverk 
uten historisk sidestykke fylte 
nettopp 30 år; Sofies verden av Jos-
tein Gaarder. Ei bok som har vært 
vanskelig å definere fra dag én: er 
det ei voksenbok eller er det ei ung-
domsbok? Er det en roman eller er 
det sakprosa? Og hvorfor ble det 
slik at en bastard av en fortelling 
om filosofiens historie er noe av 
det mest populære norsk litteratur 
har klart å dele med verden? Vel, 
lillebroren til Sofies verden, den 
vidunderlige bildeboka om Joa-
kim og Mika, har – kanskje i So-
fies skygge – klart å gå under den 
litterære radaren, og derfor vil jeg 

trekke den fram. Den har muligens 
også gått under radaren fordi den i 
kjent Gaardersk ånd er ei bok som 
er vanskelig å plassere. Den er il-
lustrert, og i bildebokformat, men 
er ei kapittelbok. Den handler om 
7 år gamle Joakim, men har et langt 
høyere modenhetsnivå både hva 
gjelder språk og filosofisk undring, 
at den passer bedre for 12-åringer og 
oppover. Den finnes i en hysterisk 
morsom lydbokutgave, innlest av 
Harald Heide-Steen Jr, som noen 
bare må se å få digitalisert og til-
gjengeliggjort fortere enn svint. For 
alle voksne som fortsatt har et lite 
barn i seg: Les denne boka. •

Hvorfor har jeg to eksemplarer av 
Michael Endes bok om Jim Knapp? 
Det korte svaret er: Fordi den er så 
vanskelig å få tak i. Det lange svaret 
er: Fordi den er så sabla god. Da en 
venn av mamma ønsket å få tak i 
Jim Knapp til barnebarnet sitt for 
noen år siden, viste det seg at den for 
lengst var ute av norsk produksjon, 
og det kun var det skarve bruktmar-
kedet som kunne hjelpe. Dermed ble 
det plutselig ikke bare interessant, 
men særdeles viktig, å ivareta de 
eksemplarene som var igjen. N.W. 
Damm & søn er utgiver av en av 
utgavene jeg besitter, fra 1995, og 
i 2018 ga Cappelen Damm ut en ny 
versjon av en annen Ende-klassiker: 
Momo eller kampen om tiden. Men 
jeg har liten tro på at Jim Knapp blir 

utgitt på nytt. Hvorfor? Fordi boka 
i andre kapittel inneholder det po-
litisk ukorrekte ordet «neger». Jim 
Knapp er nemlig et svart barn. Først 
utgitt på tysk i 1960, og på norsk på 
1980-tallet, er boka nok et eksempel 
på hvordan endringer i holdning og 
språkbruk gjør at visse barnebøker 
enten blir redigert i nyutgivelser, el-
ler rett og slett ikke kan leses lenger. 
Selv mener jeg at historien om Jim 
Knapp og den magiske verden han 
lever i er for god til å bli offer for ett 
lite ord. Og hvor mange eventyrli-
ge fortellinger finnes det egentlig 
der ute med svarte hovedpersoner, 
dertil skrevet av en europeisk, hvit 
forfatter? Enn så lenge holder jeg 
hardt på mine to eksemplarer av Jim 
Knapp og Lukas lokomotivfører. •

Tekst: m a r i e  a l m i n g  
b a r n e -  o g  u n g d o m s  b i b l i o t e k a r  
i  øv r e  e i k e r  ko m m u n e

Michael Ende
Jim Knapp og Lukas  
Lokomotivfører  
Damm & sønn, 1988/1995.

Jim Knapp og Lukas lokomotivfører

Hallo? – Er det noen her? 

Jostein Gaarder
Hallo? – Er det noen her?  
Lydbokforlaget, 1996.  A

nbefaling fra biblioteket
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Av andre nyere bøker nevner Rafto Hvite jenter 
kan ikke synge blues (2015) av Martine Næss 
Johansen. 

– Boken er et godt eksempel på en nyere 
vending innen skeiv skjønnlitteratur, der 
skeive liv og erfaringer ikke problematiseres, 
men beskrives på lik linje som forhold og 
følelser mellom personer av motsatt kjønn. 
Dette står i sterk kontrast til vonde kom-
me-ut-fortellinger, som lenge dominerte 
litteraturen om skeive liv, sier Rafto. 

Hun trekker også frem barnebokserien 
Brillebjørn av Ida Jackson og Jens Larsen Aas. 

– Brillebjørn er en svært populær bar-
ne-TV-karakter, og bokserien viser hans 
oppvekst med to mammaer. I likhet med i 
boken blir ikke det at han har to mødre, pro-
blematisert på noen måte – familien skildres 
som en hvilken som helst småbarnsfamilie. 

Tor Fretheim var en åpen homofil forfatter 
og står bak barnebøker som Kysset som fikk 
snøen til å smelte og Om bare sola ville danse. 

Rafto synes også man kan hente frem Per 
Knutsens bøker.

– I hans forfatterskap er det mange skeive 
karakterer. Historiene er imidlertid ikke eg-
net for de mest sensitive, de kan være ganske 
rå og brutale, sier Rafto. 

Rafto beskriver Anette Trettebergstuen og 

Bård Nylunds bok HOMO (2017) som «en fin, 
oppdatert, personlig og lett tilgjengelig intro til 

‘alle disse homogreiene’, både for den som selv er 
skeiv, og for den som kjenner noen som er det». 

Skeivt ut (2017) av Pål Vegard Hagesæther 
er en sakprosabok om forholdene for skeive/
LHBT+-personer i andre deler av verden i dag. 

I bøkene Mot normalt (2018) og Mjøsa 
rundt med mor (2020) forteller Bjørn Hat-
terud med både alvor og humor historien 
om et liv som dobbel minoritet – homofil og 
funksjonshemmet. 

Skeive linjer i norsk historie (2019) av Hanne 
Marie Johansen gir en god og grundig intro-
duksjon til norsk skeiv historie.

Vi spiste, sov og drakk feminisme (2020) av 
Inge Ås og Tonje Gjevjon er en levende skild-
ring av lesbisk-feministiske liv, aktivisme og 
politikk fra 1970-tallet.

I Parykker, stiletter og frigjøring: historien 
om norsk dragshow (2020) har Daisy Sælen 
Hafstad fulgt i sporene til denne fargerike 
scenekunsten fra den spede begynnelsen og 
frem til i dag.

Av oversatte bøker forteller Jonas Gardells 
serie Tørk aldri tårer uten hansker historien 
om en pandemi som rammet homofile menn 
verden over, også i Norge. 

– Skjebnene han beskriver, er svært gjen-
kjennbare også her, sier Rafto. •

Anette Trettebergstuen  
og Bård Nylund, Homo (2017).

Bjørn Hatterud, 
Mjøsa rundt med mor (1913).

Daisy Sælen Hafstad,  
Parykker, stiletter og frigjøring: his-
torien om norsk dragshow (2020).

a n b e fa l i n g
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Karel Čapek var virkelighetsorientert, og 
så fremover. 

Nå huskes denne tsjekkiske forfatteren i 
et eget monument (památník Karla Čapka), 
nær landsbyen Stará Hut, en liten togreise ut 
på landet fra Praha. En pastellgul murbygning 
omgitt av hage med gamle nakne trær, og en 
liten bekk. Ved en rododendron nær inngangs-
partiet, står en liten snakkemaskin med en 
meny øverst, der en kan velge tema. Jeg velger, 
dreier på den kjølige sveiven av metall, og en 
stemme begynner å fortelle om Čapek og hans 
forfatterskap, som om det var et eventyr. 

For en bedre verden
Direktør for minnestedet, Kristina Váňová, 
snakker på tsjekkisk, og Markéta Darániová, 
som til vanlig er guide i Praha, oversetter til 
norsk. Det er litt kjølig inne, for det er utenfor 
sesong, og vi er de eneste i bygningen. «Strz», 
som stedet ble kalt, fikk Čapek i bryllupsgave 
i 1935, da han giftet seg med skuespillerinnen 

og forfatteren Olga Scheinpflugová. Det var 
et feriested, men han skrev likevel flere av 
sine verk her.

Etter hvert ble stedet en møteplass for 
fremstående personer innenfor politikk og 
kultur. Čapek var opptatt av demokrati og 
ytringsfrihet, og hadde mye kontakt med den 
Tomáš Masaryk, Tsjekkoslovakias første pre-
sident. Čapek opprettet også den tsjekkiske 
avdeling av skribent- og ytringsfrihetsorga-
nisasjonen PEN. I 1936 ble hans bok Sala-
manderkrigen utgitt, der han advarer mot 
fremveksten av totalitære ideologier, som 
fascismen og kommunismen. 

–Da det nærmet seg 2. verdenskrig ble flere 
og flere fascister, og Čapek møtte ubekvemme 
reaksjoner mot sin person og bøker. Det var 
ganske vanskelig for ham, sier Váňová.

Hun forteller at Čapek startet tidlig som 
redaktør og skrev for folkeavisen Lidové 
noviny. Senere begynte han å skrive drama. 
Det første store drama var R.U.R. (Rossums 

det er åt ti år siden 
karel čapek døde, 
men lit teraturen 
hans lever ennå.    

↑
Čapeks  
sommerhus,  
nå museum.  
Foto: Aud  
Gjersdal.

↑  Forfatterens skrivebord. Foto: Aud Gjersdal.

Karel Čapek,
tsjekkisk forfatter 
og journalist.
1890–1938.

←
R.U.R
Science- fiction-
skuespill fra 1920 
av Karel Čapek.  
I dette er ordet 
robot brukt for 
første gang. 

Tekst: a u d  g j e r s d a l 

«There was  
no writer like him … 
propheticassurance  
mixed with  
surrealistic humour  
and hard edged social 
satire; a unique  
combination …  
he is a joy to read»
Arthur Miller

←
Adolf Hoffmeister, 
Karel Čapek, 1938.

Mannen fra
fremtiden
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notater om trykketid og valgt bokstavtype 
fra avisens side.

–Det handler om hemmelige ting om svi-
germor, ler hun.

Darániová forteller at også barn kjenner 
brødrene Čapek.

–Den mest populære boken er om en hund 
og en katt. Jeg tror den er på YouTube. Det er 
en historie der de vasker golvet. Først vasker 
hunden golvet med katten. Deretter vasker 
katten golvet med hunden. Etterpå må begge 
bli vasket, og de henger til slutt på en snor og 
tørker på solen, ler Darániová, 

Brødrene Čapek og barnelitteratur
Váňová åpner en dør til et lyst lite rom med 
vinduer mot hagen. Golvet gir noen knirk. 
Noen utstilte sort-hvitt fotografier ligger 
som etterlevninger etter brødrenes Čapeks 
liv. Det er som om det ligger et svakt sol-
skinn over bildene: Barn som leker, en jente 
sammen med en foxterrier, og barn som har 
karneval. 

Nesten alle barn i Tsjekkia har bøker 
av Čapek-brødrene. Langs vinduene vises 
barne bøker på engelsk, tysk og tsjekkisk. I 
en glassmonter ligger detektivfortellinger, 
og en bok om livet til foxterrieren Dasjenka, 
en fortelling fra Karels hånd som også nådde 
Norge. Så skrev de eventyr, som ofte handler 
om dyr. Josef illustrerte vanligvis bøker, men 
skrev den populære Tales of a dog and a cat, 
som handler om en katt og en hund som var 
venner og bodde sammen.

 Noen bøker på tsjekkisk ligger oppslått. 
En side har strektegninger laget av Josef. Det 
ser ut som maskerte personer på et ball. En 
tykk rund oldefar, en ballettdanserinne, og 
noe som likner på en røver med sverd og pistol.

–De første eventyr kom etter første ver-
denskrig fordi brødrene Čapek ville at barn 
skulle ha noe fint etter krigen. De er laget 
for den første julen, sier Váňová. 

–Begge to hadde god sosial bakgrunn, og 
ville hjelpe fattige barn, sier Váňová, og for-
teller videre at Karel initierte «Demokrati for 
barn», som var en kampanje for å gjøre livet 
til barn bedre. De fikk mye penger til formålet, 
og tiltaket ble etter hvert veldig kjent. 

–De likte også katter, og Karel delte ut mas-
se små katter til andre, for han likte dem og 
ville at de skulle få et godt liv, sier Darániová.

Tekstene lever videre
25. desember 1938 dør Karel Čapek. Det var få 
som våget å delta i begravelsen. Olga Scheinp-
flugová fortsatte å bruke Strz, men det ble etter 
hvert konfiskert av kommunistene, og vanlige 
folk tok over huset, mens hun beholdt ett rom.  

I hagen, i det grå været, står hagemøbler 
tildekket. Snart vil den bli fylt med besøkende, 
som vil minnes denne forfatteren, som hadde 
så mye på hjertet, og mestret så mange sjangre. 
Karel Čapek så fremover. Han kjempet for de-
mokrati, mens totalitære ideologier var i frem-
gang.  Han var beredt til å hjelpe de som var 
dårligere stilt. Tekstene hans lever videre, også 
i nye adapsjoner, på teater og på internett. •

Universal Robots), et teaterstykke oversatt 
til mange språk, og som gjorde ham kjent 
over hele verden. Vi rusler bort til et hjørne 
der artefakter om dette verket er utstilt: En 
rolleliste fra premieren ved det nasjonale 
teateret i Praha, i 1921. Karikaturtegninger, 
program fra teatre i Melbourne, Bulgaria og 
Tel Aviv. 

I en glassmonter ligger forskjellige utgaver 
av boken, en av dem har bokomslag laget av 
broren Josef. «Tsjekkias Picasso», som han 
ble kalt, gjorde ofte det grafiske arbeidet med 
bøkene. Váňová forteller at Karel og Josef 
samarbeidet mye, og at litteraturkritikere 
noen ganger er usikre på hvem som egentlig 
skrev hva. Antakelig var det Josef som oppfant 
termen «robot» til boken. 

–I Tsjekkia ble «robota» brukt i middel-
alderen for et arbeid som var fysisk tungt, og 
som du ikke valgte å gjøre, men som en måtte. 
Karel var redd for at teknologien skulle ta 
over hele verden, og lage problemer. Dette 
er nesten hundre år siden. Nå har vi omtrent 
det samme problemet, sier Váňová. 

Hun antar at første verdenskrig kan ha 
påvirket Čapek til å skrive boken. Da brukte 
nemlig de stridende parter ny teknologi som 
fly, tanks og gass for å skade mennesker.

 –I begynnelsen var roboter noe som skulle 
hjelpe folk, og være noe positivt som skulle 
gjøre det arbeidet vi ikke liker. Čapek ville 
vise at det ikke er sånn, sier hun, ser etter-
tenksomt på artefaktene fra 1920- og 30-tallet, 
og rusler videre. Riktignok er gjenstandene 
fra en forgangen tid, men verket lever videre. 

På YouTube og Archive.org finnes det i ulike 
adapsjoner, som hørespill, film og lydbok. 
Fortsatt settes det opp på teatre. I Norge had-
de R.U.R. premiere på Torshovteatret i 2017.

Et skrivende liv
I 1936 foretok Čapek en reise til Danmark, 
Sverige og Norge. Han tok båten fra Bergen 
til Nordkapp, med noen stopp mellom, og 
utgav til slutt boken En reise til Norden, som 
ble skrevet her i Strz. 

–De som ikke likte ham sa at han reiste 
for å få PR, slik at han skulle få Nobelprisen 
i litteratur, sier Váňová. 

Han ble nominert 7 ganger, men fikk den 
aldri.

Váňová går for å hente de tre manuskript-
ene de har, og legger de forsiktig på et lite 
bord sammen med et sort-hvitt portrettbilde 
av Čapek. 

–Veldig ofte brukte han svart farge for å 
skrive, og han brukte disse, sier Váňová, lett 
undrende, og viser blyant, viskelær, blekkhus 
og dyppepenn som ligger i en glasshylle. Et 
av manuskriptene er en filosofisk tekst fra 
1919, som inneholder kommentarer til en 
bok. Váňová finner frem et manuskript med 
mye overstrykninger og omformuleringer.

– Det er en liten novelle om en blå blomst. 
Kanskje den kommer fra Øst-Bohemia fordi 
han har sett den i naturen og bruker lokalt 
navn. Du kan lese den i boken Noveller fra en 
pose og fra den andre pose, sier Váňová. Den 
ble trykt som føljetong i avis. Váňová viser 
så det siste manuskriptet, som inkluderer 

←
Čapek-brødrene, 
Karel til venstre. 
Ca. 1938. Foto 
Ukjent

→
Tre av Karels 
utgivelser, 
illustrert av 
Josef. 

→
Fra boken  
I had a dog  
and a cat. 
Illustrasjon:  
Josef Čapek.
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Høy terskel
– Vi ønsker at samiske barn skal få best mulig 
utgangspunkt for språkutvikling.  Å lese høyt 
for barn danner ifølge forskning et viktig 
grunnlag for læring og legger til rette for le-
selyst og senere lese- og skriveopplæring, sier 
Alanen, som også er girjjálašvuođagaskkuste-
addji/litteraturformidler i sørsamisk område.

I prosjektet er det laget gratis gavebøker 
og annet gratis materiale som deles ut til bi-
bliotek og helsestasjon. Så langt er interessen 
størst i samiske språkforvaltningskommuner 
i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag.

– Det virker som det er en litt høy terskel 
for å interessere seg for samisk litteratur og 
samisk bibliotektjeneste. Dette henger gjerne 
sammen med at samisk kultur og språk er 
usynlig og lite brukt i mange deler av landet. 
Så tenker en at det ikke er behov for noen 
innsats. Vi håper å motivere bibliotekansatte 
til å bli kjent med de ulike kanalene og tilbud-
ene vi har i dag, sier Alanen. 

Nye strategier
For fem år siden hadde Bok & Bibliotek en 
artikkel med overskriften «Samiske bøker 
søker lesere». Overskriften er fortsatt aktuell, 
men noe har skjedd. 

Sametinget har nemlig vedtatt en litte-
raturstrategi. Støtten til bokbusser ble tatt 
vekk, og pengene derfra skal gå til å støtte 
samiske utgivelser. 

 – Sametinget gir direkte tilskudd til fem 
samiske forlag. I 2022 får de til sammen i 
overkant av 11 millioner til utgivelser. Vi 
har også en søknadsbasert støtteordning for 
samiskspråklig litteratur der vi i snitt har fi-
nansiert 15–20 utgivelser i året. Det er satt av 
nesten 2,9 millioner kroner i den søkerbaserte 
ordningen for 2022, sier seniorráđđeaddi/
seniorrådgiver Emma Margret Skåden i Sá-
mediggi/Sametinget.

Må ut til folket
Skåden regner i snitt med at det totalt gis 
ut 20–30 bøker årlig. Én ting er at det gis ut 
samiskspråklig litteratur, men utfordringen 
er fremdeles å få lesere til bøkene. For hvem 
har ansvaret for å få bøkene ut til folket?

 – Det er en stor utfordring, som det er 
viktig blir problematisert. For det er ingen 
egen innkjøpsordning for samiskspråklig 
litteratur. I 2019 vedtok Kulturrådet å kjøpe 
inn samisk litteratur som var blitt oversatt 
til norsk. Det er en god start, og viktig for Gratis bøker og annet materiale på samisk på bi-

bliotek og på helsestasjonene skal lokke flere til 
å lese på morsmålet. 

Sametingets bibliotek vil forsterke leselysten. 
Sammen med Foreningen !les, Senter for samisk i 
opplæring og kommunene rundt om i landet har 
de utviklet prosjektet «Les for meg! Lågå munji! 
/ Loga munnje! / Lohkh munnjien!». Prosjektet 
dekker hele landet og bygger på samarbeid mellom 
helsestasjon og bibliotek i kommunen. Målgrup-
pen er småbarnsfamilier og generelt de som møter 
samiske barn i hverdagen.

 Päivi Alanen har vært prosjektleder i et drøyt år.

Vil ha innkjøpsordning  
for samiskspråklige utgivelser

Det gis støtte til  
produksjon av samisk  
litteratur, og et nasjonalt 
leseprosjekt er startet. 
Men hvor finner leserne 
utgivelsene?  

Tekst: a n n - m a r i  g r e g e r s e n

←
Forfatter og 
 pedagog Birgit 
 Andersen har 
 skrevet teksten  
til Revungen.  
Foto: Sametinget.

↑
Bokstart-boka Revungen 
på de samiske språkene. 
Foto: Sametinget.
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å få synliggjort samiske forfattere og deres 
utgivelser. Sametinget må jobbe videre med 
hvordan vi skal løse dette. Skal vi ha en egen 
innkjøpsordning eller gå enda mer i dialog 
med Kulturrådet?   

 Skåden sier at noe av ansvaret hviler på de 
samiske forlagene. Det ligger krav om dette i 
tilskuddsordningen. 

– Forlagene som får tilskudd, må gjøre sitt 
for å formidle, synliggjøre og markedsføre 
sine samiskspråklige forfattere. 

Vil ha innkjøpsordning
Mange bibliotek har få ressurser til innkjøp og 
må prioritere etter hva lånerne etterspør. Da 
kan det fort bli til at samisk litteratur ikke blir 
kjøpt inn. Fágajođiheaddji/fagleder Liv Inger 
Lindi for Sametingets bibliotek i Karasjok 
tror en offentlig innkjøpsordning vil være 
et skritt i riktig retning. 

– Sametinget har vært i kontakt med 
Norsk kulturråd for å diskutere en samisk 

innkjøpsordning, men vi har ingen løsning 
på det enda. Vi kan selvsagt hjelpe til med å 
bygge opp en samisk samling, men det ville 
nok vært til stor hjelp for bibliotek i hele 
landet å motta en gratis pakke med samisk 
litteratur.

For fem år siden sa Lindi til Bok & bibliotek 
at hun håpet at resten av landets biblioteker 
ville bli mer klar over hva Sametingets biblio-
tek kan bidra med. De har en samling som 
består av bøker og annet materiale som er på 
de samiske språkene eller omhandler samiske 
forhold uansett språk. Biblioteket kjøper inn 
flere eksemplarer av bøker og annet materiale 
slik at andre bibliotek kan låne en samling av 
bøker til utlån for sine brukere. 

– Vi kan avtale både 6– og 12–måneders 
lån. For 10 år siden var det en del som ba om 
depotlån, det er færre nå. Det kan komme av 
at bibliotekene i Nord-Norge har en del samisk 
litteratur og flere samiske arrangement i løpet 
av året, opplyser Liv Inger Lindi.

Starter tidlig
I leseprosjektet «Les for meg! Lågå munji! / 
Loga munnje! / Lohkh munnjien!», gir de ut 
bøker via helsestasjoner når barnet er på sin 
første kontroll, der det snakkes om språk og 
lesing. Så får barnet ved 2 og 4 år en gratis 
bok hos sitt bibliotek. Så vil fremtiden vise 
om det blir lett å få tak i bøker hos sitt lokale 
bibliotek når barna blir eldre. 

– Prosjektet skal øke interessen for sa-
miskspråklig litteratur og skape fremtidens 
lesere ved at småbarn blir kjent med språket 
og litteraturen. Vi har tatt kontakt med fyl-
kesbibliotekene for å markedsføre dette, sier 
prosjektleder Alanen. •

Vår erfaring | Din trygghet

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

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

Behov for fjernhjelp? Ta kontakt for pris.

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

Følg med på våre nettsider www.beyerhandel.no

«Det virker som det er en litt  
høy terskel for å interessere seg  
for samisk litteratur.»

←
gratis: «Les for meg!  
Lågå munji! / Loga munnje! 
/ Lohkh munnjien!»-pro-
sjektet gir bibliotek 
gratis bøker. Prosjektleder 
Päivi Alanen håper det 
inspirerer bibliotek til å 
aktivt formidle samisk 
litteratur og slik også få 
nye brukere. 

↑
Leseprosjektet har  materiell som 
passer barn fra de er baby til skole-
alder. Illustrasjon: Les for meg.

Les meg-prosjektet

Sametingets bibliotek 
 registrerer bestillingene 
og sender bokvesken gratis.  
Pakken sendes direkte til   
biblioteket. Alt materiale   
er på nord-, sør- og  
lulesamisk, noe er også  
på norsk.   
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Library of the forgotten

Library of  
the forgotten

I vår tid overtar digital og skjermbasert kunnskap for 
boken som kunnskapskilde i større og større grad. I det-
te spennet mellom det fysiske og det digitale rommet, 
oppstår det et materiellt og mentalt vakuum. Bøker 
som fenomen og fysisk objekt mister sin naturlige til-
stedeværelse og betydning i hjemmet og i det offentlige 
rommet i større og større grad. Evnen til å konsentrere 
og fordype seg om en tekst som eksisterer i bokform kan 
for mange nå virke vanskelig. Et annet resultat er også at 
Biblioteket som institusjon og kunnskapsbærer er i dyp 
endring og må tilpasse seg samtiden for å tilfredsstille 
et publikum med endrede behov. 

The Library of the forgotten er en samling fotografier 
av forlatte biblioteker fra kriserammede områder jeg har 
vært og gjennomført større kunstneriske forsknings-
prosjekter. Stedene jeg har tatt utgangspunkt i har alle 
vært gjennom dype kriser og større endringsprosesser 
av politisk, kulturell, økonomisk eller økologisk art. 

Bildene fra bibliotekene jeg har samlet i prosjektet 
Library of the forgotten kommer fra den forlatte russiske 
gruvebyen Pyramiden på Svalbard, den forgiftede for-
budte sonen som omkranser Chernobyl, den økonomisk 
ruinerte byen Detroit. Det siste tilskuddet til samlingen 
er et lite bibliotek fra Dachau, den aller første konsen-
trasjonsleiren i Tyskland og som ble modellen for alle de 
andre konsentrasjonsleirene under 2. Verdenskrig. 

På disse stedene har jeg alltid funnet forlatte biblio-
teker, utlånsbøker i offentlige soner som Kulturhus, 
kirker, i klasserom på skoler, biblioteker eller i forlatte 
hjem. •

s i r i  h e r m a n s e n

Tekst & foto:

f o t o r e p o r ta s j e

  ↑ Chernobyl Mon Amour,  Prypyat Skole Bibliotek, 2012.
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←
Bipolar Horizon, Pyramiden  
(Svalbard), The Library, 2006.

←
Bipolar Horizon, 
Pyramiden  
(Svalbard), The 
Library, 2006.

→
Land of Freedom,  
(Detroit),  
School, 2012.
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←
Bipolar Horizon, 
Pyramiden  
(Svalbard),  
The Library, 2006.
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↓   
Land of Freedom,  
Home (Detroit), 2012.

← 
Land of Freedom,  
(Detroit),  
The Church, 2012.
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↑ Land of Freedom, (Detroit), Culture house, 2012.

↑ Chernobyl Mon Amour, The World , (Prypyat) 2012.
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En del år senere, etter at alle som var i stand til det hadde gått 
videre og vi andre lot som, fikk jeg en melding på Messenger. 
Jeg skjønte ikke hvem det var med en gang. «Du lurer sikkert 
på hvem denne gamle dama er», skrev personen. Så skjønte jeg 
hvem det var. Hun var skolebibliotekar på ungdomsskolen jeg 
gikk på i Ås. Jeg tenkte etter om det var noen bøker jeg hadde 
glemt å levere, men hun forsikret meg om at bøkene hadde blitt 
levert tilbake. Min tidligere skolebibliotekar kunne også fortelle 
at vi hadde hatt gode samtaler, noe som trolig betydde at jeg lirte 
av meg veslevoksenheter mens hun lyttet tålmodig. Så spurte 
hun: «Kan jeg få avsløre noe fra gamle dager?» 

Jeg grep tilbudet om tidsreisen med begge hender. Samtida 
var tross alt ikke mye å trakte etter. Jeg hadde akkurat lest en 
slags anmeldelse av den populære tv-serien Skam på Document.
no, der nettstedets redaktør kalte serien «Analfiksert nrk med 
hijab». Ute i verden hadde George W. Bush mutert til Donald 
Trump, Osama bin Laden var drept og erstattet av Abu Bakr 
al-Baghdadi, lederen av terrorkalifatet til IS. Jeg hadde sett vide-
oer av halshugginger og sprenging av helligdommer. I en propa-
gandavideo som av en eller annen grunn gjorde meg ekstra mot-
løs, brukte terrorbevegelsen en bulldoser for å bryte gjennom 
en voll på grensen mellom Irak og Syria og erklærte at de gamle 
grensene ikke lenger gjaldt. Tittelen på videoen var «The End of 
Sykes-Picot», og viste til Sykes-Picot-avtalen mellom de britiske 
og franske kolonimaktene som hundre år tidligere hadde fastlagt 
grensene i regionen. IS hatet avtalen, og gjorde et stort poeng 
ut av at de hadde oppløst grensene. Stuntet var det ultimate, 

deprimerende uttrykket for hvordan det antiimperialistiske 
tredje verden-prosjektet, som handlet om en fremtidsrettet 
frigjøring fra koloniherrene, hadde blitt erstattet av et grenseløst 
tilbakestående prosjekt. 

Med jevne mellomrom hadde det kommet tegn på at po-
lariseringen ble skrudd til, hakk for hakk. Attentatet mot sa-
tiremagasinet Charlie Hebdo. Konsertmassakren på Bataclan. 
Bombeangrep på Ariana Grandes konsert i Manchester. Bildrap 
i Stockholm. I Norge hadde Ubaydullah Hussain blitt dømt for 
terror, dagen før en 17-åring fra Kaukasus ble tatt med en hjem-
melaget bombe på Grønland i Oslo, like ved jobben min. 

Jeg hadde begynt å tenke at samfunnet så mer og mer ut som 
de ubrukelige vaskene de har i Storbritannia, med en varmtvann-
skran i det ene hjørnet og en kaldtvannskran i det andre. Varmt-
vannet og kaldtvannet ender i samme sluk, men renner helt 
atskilt, og med mindre man gidder å fylle opp vasken, må man 
veksle mellom skålding og frostbitt hver gang man skal vaske 
hendene. Ytterpunktene renner i strie strømmer, uten å berøre 
hverandre. 

Kanskje det var fordi samtida var en grøt av alt dette, at chat-
tingen med min gamle skolebibliotekar føltes som å kommuni-
sere med en svunnen og uskyldig tid. Det hun ville fortelle, var 
følgende: Da jeg begynte på ungdomsskolen, hadde hun sett på 
klasselista at jeg hadde et vanskelig navn. Så før min klasse kom 
for å få lånekort, satt hun seg ned og pugget navnet mitt, til hun 
kunne uttale og stave det uten problemer. 

«Dette gjorde jeg for at du ikke skulle føle deg annerledes for-
di du hadde et annerledes navn», forklarte hun meg. 

Jeg prøvde å bla bakover i hukommelsen. Jeg husket at jeg 
kom til henne den dagen og fikk lånekort. Men jeg husket ikke 
mer. Og det hadde nettopp vært hennes mål, at jeg ikke skulle 
måtte si det jeg pleide i sånne situasjoner, og som jeg fortsatt gjør, 
som er: «Du, jeg har et veldig vanskelig navn, jeg kan godt skrive 
det selv.» 

Hvor mange sånne øyeblikk som den skolebibliotekaren for-
talte om, hadde jeg opplevd, men aldri tenkt over? Altså, situa-
sjoner der andre hadde gjort noe, uten at jeg merket det, for å få 
meg til å føle meg hjemme i Norge? Jeg tenker på den bokdagen 

Vi puster fortsatt

b o k u t d r a g

y o h a n  s h a n m u g a r at n a m
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på Ås bibliotek da jeg var ti år, da jeg fikk skrive noe som havnet 
mellom to permer som noen sørget for å få trykket opp, der noen 
hadde satt opp en utstilling med innholdet, lagd et program på 
lanseringsdagen med prisutdeling og opplesning, der noen hadde 
invitert pressen og snakket med journalister om hvorfor det var 
viktig at et lite sted som Ås skulle ha en tverrkulturell dag, der 
noen skrøt av historiene barna hadde skapt og den utenlandske 
maten foreldrene deres serverte. Jeg tenker på biblioteksjefen 
som lå søvnløs før den store dagen, fordi hun var redd ingen 
skulle komme og at jeg og de andre ungene skulle måtte stå der 
og lese opp tekstene våre for et tomt rom. Jeg tenker på de som 
dukket opp, hørte på og klappet. 

«Nå har jeg visst blitt berømt», skrev jeg i dagboka etter bok-
dagen i Ås, og det var en overdrivelse, men det betyr at det hadde 
vært en stor opplevelse som noen hadde sørget for at jeg skulle 
ha. De som står bak alt dette, og som fortsatt gjør det, er som de 
usynlige scenearbeiderne i et teaterstykke, som sørger for at re-
kvisitter flyttes og kulisser byttes ut, så skuespillerne kan skinne. 

Når jeg blir sliten, tenker jeg på alle de små og store tingene 
folk gjør for å få dette samfunnet til å henge sammen og funge-
re. For når det kommer til stykket, altså hverdagen, så er det de, 
ikke spesialstyrkene eller taktisk politienhet, som står mellom 
oss og sivilisasjonskonflikten noen maner til. Det er nemlig 
egentlig bare én ting å gjøre når man står foran en vask som har 
separate vannkraner: Man må finne en propp å ha i bunn, sånn at 
vannet kan samles, blande seg og finne riktig temperatur. I sam-
funnet er det foreldre, lærere, skolehelsetjeneste, natteravner, 
fritidsklubbledere, byråkrater, og kamerater som er modigere 
enn en selv som utgjør denne proppen, som regel uten å hedres 
for det. Og selvfølgelig bibliotekarer. •

Utdrag fra Vi puster fortsatt (2020) av Yohan Shanmugaratnam.  
Utgitt på Forlaget Manifest.

K
ryssord

k r y s s o r d

Send løsningen (den markerte setningen)
til redaksjon@bibliotek.no - bli med i trekningen av 
et gratis årsabonnement på Bok & bibliotek. Lykke til!

Løsningen på kryssordet i nr 5-2021: 
Interiør fra det nye biblioteket.  

Kryssordforfatter: r o l f  b a n g s e i d 
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Problemet er ikke at vi ikke vet det. Bok-
bransjen er hvit. Flertallet av de som skriver 
bøker, de som antar og utgir dem, og de som 
anmelder og formidler bøkene, ligner hver-
andre. Og, jeg kommer ikke unna det, de fleste 
ligner på meg. Hvit, kvinne, middelklasse. 
Oppvokst med hyllemeter med bøker, selver-
klært antirasist. Jeg kan jo ikke være en del 
av problemet? Jeg vil jo bare godt? 

Men så er det akkurat denne godheten 
som står i veien. Jeg tror det er godheten som 
er problemet, for sånne som meg.

Den viktigste endringen når det kom-
mer til mangfold, må skje på det politiske 
og strukturelle planet, men da må vi som 
samfunn og enkeltpersoner også anerkjenne 

at representasjon handler om både strukturer 
og makt. Det handler om at enkeltpersoner 
må oppgi privilegier, og at vi som tilhører 
majoriteten, må risikere å ta feil. For det er 
her jeg tror utfordringen ligger. Vi skal ikke 
oppgi privilegier av vår godhet, men fordi det 
er så mye vi ikke kan. Og det er ubehagelig 
å måtte gjøre ting på nye måter, og å måtte 
innrømme at vi har mer å lære.

Dette ubehaget må vi som jobber i bibli-
otekene også stå i, mer enn vi har gjort til nå, 
fordi biblioteket har helt særegne muligheter. 
Vi som jobber i bibliotekene, har mulighet til 
å skape magi hver dag, når vi tar erfaringene 
som finnes i rommet, på alvor. Både bøker 
og mennesker blir mest interessante når vi 

Den  
vanskelige  
godheten

h e l e n e  h e g e r  v o l d n e r 
s k r i b e n t  o g  b i b l i o t e k a n s a t t  
Illustrasjon: m ay  l i n n  c l e m e n t

e s s ay
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Der vi ikke skaper samtaler som hekter seg 
på andre samtaler, og som utvider forståelsen 
vår. Men der vi inviterer mennesker kun som 
en ensidig størrelse. Denne godheten er både 
skadelig og uinteressant. 

Noe av problemet tror jeg handler om at 
både vi selv og andre opplever bibliotekene 
som så gode. Vi er framifrå integreringsare-
naer, må vite! Både kulturmeldingen og Na-
sjonalbibliotekets strategi slår det fast. Og det 
er så godt å være god. Å sørge for integrering 
av de nyankomne. Arrangere språkkafe og 
norsktrening, matlagingskurs og samarbeide 
med introkursene. Selvfølgelig er ikke noe av 
dette galt. Men det må heller ikke stoppe der. 
For det handler jo ikke bare om å lære folk 
norsk. Det handler om å lære av hverandre.

Den godheten som vi feiltolker til å 
handle om det motsatte av å være rasist. 
Den godheten som vi tenker at rasisme og 
mangfold handler om. Vi tror at gode men-
nesker, med gode verdier, de trår ikke feil. 
Men antirasisme handler ikke om å være 
god eller ikke. Reni Eddo-Lodge, hun som 

skrev Why I’m no longer talking to white people 
about race, sier dette bedre enn mange. Vi 
tenker at mennesker som er gode, de kan 
ikke være antirasister, skriver hun. Men det 
handler ikke om gode og dårlige eller onde 
mennesker. Det handler om å velge å forhol-
de seg til det, å velge å være oppdaterte og å 
velge å gjøre det som er litt vanskelig, både 
i den store sammenhengen og i å måtte ta 
personlig risiko.

Vi må være gode i den andre betydningen 
av ordet. Vi må være oppdaterte, kunnskaps-
rike og ha mangfoldskompetanse. Dette kan 
vi lære oss. Vi kan kjenne igjen strukturer 
som reproduseres, og vi kan jobbe aktivt med 
å skape et rom der vi blir klokere. Og vi kan 
fortsette å utfordre oss selv. Først og fremst 
må vi ha flere med ulik bakgrunn i alle ledd 
av kultur- og biblioteksektoren, både som 
ansatte og i lederposisjoner. Men til da må 
vi i hvert fall ha selvtillit og kunnskap til å 
programmere og kuratere basert på innsikt, 
kunnskap og mot.

Hvis ikke er man bare en liten lort. •

begynner å snakke sammen i stedet for bare 
til hverandre. Ulike mennesker ved siden av 
hverandre er viktig og fint, og har en verdi, 
men det er når en likeverdig dialog etableres, 
at vi faktisk blir klokere. 

Bibliotekene er med på å definere sam-
tiden for ettertiden. Samlingsutvikling og 
arrangementsavvikling, kaller vi det. Men 
egentlig er det historieskriving. Vi som inne-
har posisjonene i bibliotekene, sitter med defi-
nisjonsmakt. Alle som er med på å bestemme 
hva vi tar inn – og jeg må si vi, for jeg er en del 
av det selv – er med på å definere hvem vi er, 
hva vi verdsetter, og hvordan vi ser verden. 
Hvem er inna for og ikke, hvem er relevante, 
interessante og aktuelle? Vi peker på tiden 
rundt oss og definerer hva som skal bli stående, 
og vi skaper fortellingen om Norge i dag. Og 
her er en av skjevhetene. Jeg, som er med på 
å definere denne sannheten, kjenner ikke 
virkeligheten til mange av de som definerer 
Norge i dag. Dermed kreves det mer av meg.

Denne skjevheten vises også i den på-
gående representasjonsdebatten som blant 
annet handlet om kritikerstandens hvithet. 
Flere mener at de som anmelder bøker og 
skuespill, ikke har erfaringene som er nød-
vendig for å sikre en god lesning. Bøker blir 
for enkelt avskrevet som «innvandrerroma-
ner» og bedømmes ut fra andre kriterier enn 
fortellingene fra majoriteten. Dette er en 
uhyre interessant debatt, fordi den kan peke 
på noen paradokser som er viktige for oss som 
jobber i bibliotek. Vi fungerer som og opptrer 
som portvoktere. Vi bestemmer hvilke bøker 
som kjøpes inn, hvilke bøker som stilles ut, 
hvilke bøker som anbefales, hva slags tilbud 
vi har i bibliotekrommet, hvilke forfattere 
som inviteres på arrangementer, og under 
hvilken overskrift vi inviterer til samtale. På 
samme måte som kritikerne blir utfordret på 
hvilke briller de har på når de anmelder kul-
turuttrykk, bør også bibliotekene undersøkes 
med argusøyne. 

Det er på sin plass når forfattere som Su-
maya Jirde Ali etterlyser flere anmeldere som 
har en lesning som ikke begrenser litteraturen, 
slik hun uttalte til Klassekampen vinteren 
2021. Mange er raske til å sette innvandrer-
stempelet på bøker og reduserer forfatterne 
til stereotypier og endimensjonale eksempler. 
Hun, og andre kloke stemmer i samfunnsde-
batten, ønsker en mer nyansert lesning og 
forståelse. Jeg kan velge å lene meg tilbake og 
si meg enig og dermed gjøre en plass ledig til 
andre som har den erfaringen. Ikke stå i veien.

Men jeg som ikke har den egenopplevde 
erfaringen, hvordan kan jeg være med på 
å nyansere og utvide bildet og begrepene? 
Hvordan kan jeg unngå å bli så opptatt av 
å ikke tråkke feil, eller si feil, fordi jeg ikke 
selv har stått i de utfordringene andre har? Vi 
trenger flere som har de erfaringene, og det er 
det aller viktigste vi gjør. Det er den viktigste 
endringen som må skje – vi må få flere inn 
med sine erfaringer, vi må få flere inn som 
ikke ser ut som meg og ligner på meg. Og jeg 
håper jeg husker å gi plass når muligheten byr 
seg. Men inntil da må jeg kreve mer av meg.

For det handler om kunnskap, og det 
handler om at vi må være gode på det vi dri-
ver med. Det at jeg ikke har den egenopplevde 
erfaringen, kan jeg ikke gjøre noe med. Det er 
situasjoner og utfordringer andre har kjent på 
som jeg aldri har måttet stå i. Jeg har aldri fått 
spørsmålet «hvor kommer du egentlig fra», 
eller hatt problemer med at folk uttaler nav-
net mitt riktig. Jeg har aldri vurdert om mitt 
nærvær gjør andre redde eller ukomfortable, 
og jeg er oppvokst med hovedpersoner som 
ligner meg, i utseende og erfaringer. 

Hvor vil jeg med dette? Jo – poenget her 
er at jeg mistenker at jeg er redd for å trå feil. 
Fordi jeg ikke kjenner disse erfaringene per-
sonlig, er jeg redd for at måten jeg angriper 
problemstillingen på, blir reduserende og 
misforstått. Jeg er redd for at jeg ikke klarer 
å se nyansene og å lese bøker, forfattere eller 
utsagn i lys av seg selv og i kraft av seg selv, 
samtidig som de må leses inn i en større his-
torie, om rasisme og representasjon.

Jeg er redd for å være god på mangfold, 
men på den uinteressante måten. Jeg er redd 
for å være god på den naive måten, der men-
nesker reduseres til flate, ensidige inntrykk. 

«Vi er framifrå 
integrerings arenaer,  
må vite!»
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– Hva er det beste med jobben?
– Jeg gledet meg hver dag til å gå på jobb 

her på Hvaler, selv om jeg har jobbet alene i 
alle år, forteller Karen som er kjent for sin 
smittende latter og gode humør. – Det beste 
ved jobben var å kunne anbefale gode bøker 
og få andre til å bli glade i å lese bøker. Iblant 
har jeg møtt folk som nesten aldri har åpnet 
en bok, og jeg har klart å overbevise dem om 
å begynne. Etter hvert har de gått over til mer 
krevende bøker. 

– Hva var det verste ved jobben?
Karen må tenke seg grundig om, men 

kommer ikke på noe som har vært ille.
– Det måtte i så fall være at vi hadde et lite 

budsjett, og det kunne oppleves frustrerende. 
Men slik er det jo for mange småbiblioteker, 
og vi kunne jo alltid bestille bøker fra andre 
biblioteker. 

Digital revolusjon
Karen har mange minner fra sin tid som bibli-
otekar, det sterkeste minnet er fra innførin-
gen av data. Det opplevdes som en revolusjon, 
sier hun.

– Jeg digitaliserte 14 000 enheter alene! En 
veldig stor jobb, men samtidig artig. Et annet 
sterkt minne er da vi startet med Meråpent 
bibliotek for noen år siden, og da var vi blant 
de første i gamle Østfold som gjorde det. Det 
har fungert veldig bra.

– Hvordan tror du framtidas bibliotek ser ut?
– Framtidas bibliotek kommer til å bli et 

samlingspunkt for folk, tror jeg, ja rett og slett 
et møtested. Noen spådde at bibliotekene ville 
dø da e-boka kom, men det har jo ikke skjedd.

-Hvilke utfordringer har bibliotekene i dag, 
slik du ser det?

– Den største utfordringen er å få ung-
dommen tilbake til bibliotekene. Nå sitter 
de hjemme med nesa nede i dataen. Slik det 
er i dag er hovedvekten av våre lånere damer 
i aldersgruppa 40 pluss, og endel menn som 
er 50 pluss. Jeg tror det handler om å legge 
bedre til rette for ungdommen, her på bibli-
oteket har vi for eksempel innredet en egen 
ungdomsavdeling. Og så må kommunene øke 
bevilgningene til bibliotekene, for da kunne 
vi ha fått forfatterne hit. 

Et helt liv
– Nei…..jeg har vel egentlig ikke det. Ofte er 
det den boka jeg leser akkurat nå. Men jeg 
anbefaler alltid boka Et helt liv av Robert 
Seethaler. Det er en utrolig god beskrivelse 
av et menneskeliv, med et veldig godt språk. 
Ellers er jeg altetende, og blant favorittfor-
fattere er Ildefonso Falcones og norske Gaute 
Heivoll, sier Karen som nå bare nyter livet 
som pensjonist på Hvaler. •

Fascinasjon for bøker
Karen har alltid vært fascinert av bøker og 
alltid vært glad i å lese. Mora hennes dro hen-
ne ofte til biblioteket. Sin første jobb som 
bibliotekar hadde hun i hjembyen Trondheim. 
Så ble hun biblioteksjef i nabokommunen 
Malvik, deretter fulgte noen år som hjem-
meværende og kursen ble satt mot Hvaler. I 
1997 ble hun deltidsansatt som bibliotekar 
her, fra 2005 ble det en fulltidsjobb. 

Bibliotekar på sin hals

Tekst & foto: t e r j e  h a n s t e e n

Hun er kjent som biblioteKaren på Hvaler. 
Både for fastboende og for alle  tilreisende 
om sommeren. Det kallenavnet lever  
Karen Elisabeth Hagen (70) godt med. 

•  Fagforbundet kjemper for lønna di  
og for å forbedre og forsvare medlem-
menes lønns- og arbeidsvilkår. Skal vi 
få gjennomslag, er det viktig at vi er 
mange. 

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

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

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

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

 

Velkommen som medlem! 
Send SMS Fagforbundet medlem 
til 1980.

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

– Jeg kunne ikke ha blitt noe  annet 
enn bibliotekar, ler  Karen E. Hagen 
hjertelig og viser vei blant bokhyllene 
i Kornmagasinet på Skjærhalden på 
Hvaler. Det var her hun hadde sitt 
virke fram til 1. november i fjor. Da 
ble hun pensjonist. 

←
Så godt  
som alle 
på Hvaler 
kjenner 
biblioteKaren.

b i b l i o t e k a r e n
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klikkadferd gjorde at informasjonsrommet 
ble stadig mer innsnevret av algoritmene. 
Hun fikk først informasjon fra den politiske 
siden hun oftest hadde klikket på. Hun savnet 
sterkt en større bredde enn den algoritmene 
ga henne. Andre igjen beskrev hvordan de 
brukte valgomater som hjelpemiddel – altså 
noe som har svært lite å gjøre med menings-
danning på grunnlag av en åpen og opplyst 
samtale. Dette er offentlighetsutfordringer 
knyttet til fragmentering. Hvordan kan bibli-
otekene bidra til å møte slike utfordringer?

Det spørsmålet aktualiserer alle de debatt-
ene vi har hatt det siste par årene om biblio tek 
som offentlighetsarenaer: Rowling-debat-
ten, SIAN-debatten og debatten om Mimir 
Kristjansson og Ulstein bibliotek.

Rowling-debatten og SIAN-debatten er 
knyttet til plattformnekt. Skal biblioteket 
si nei til synspunkter som noen oppfatter 
som uakseptable og krenkende? Her må ut-
gangspunktet være at plattformnekt er et 
fremmedelement i bibliotekene. Biblioteke-
nes oppgave har alltid vært å formidle infor-
masjon som belyser alle sider av en sak. Den 
oppgaven blir særlig viktig i ekkokamrenes 
tid. Som profesjonsutøvere og som institusjon 
verken støtter vi eller tar vi avstand fra de 
synspunktene vi formidler. Vi verken støt-
ter eller tar avstand fra for eksempel Bjørn 
Lomborgs syn på klimakrisen ved å formidle 
hans bok «Falsk alarm» fra 2021, selv om vi 
som samfunnsborgere kan ha våre meninger. 
På samme måte verken støtter vi eller tar vi 
som profesjonsutøvere avstand fra Eivind 
Trædals synspunkter på samme tema ved å 
formidle hans bok «Det svarte skiftet» fra 
2018, selv om vi også der kan ha våre syns-
punkter som borgere. Vi gjør det vi skal gjøre 
som profesjonsutøvere: Slik bidrar vi til en 
opplyst offentlig samtale og til myndiggjøring 
av borgerne. Vi motvirker algoritmestyringen.

Det samme gjelder naturligvis formidling 
av skjønnlitteratur. Om noen skulle bli krenket 
av for eksempel islam- og kvinnesynet i bøkene 
til Michel Houellebecq eller av J.K. Rowlings 
syn på kjønn som biologisk realitet, får det 
heller være. Bibliotekene skal formidle mang-
foldet i litteraturen og slik fylle sin rolle som 
en grunnmur for en bred litterær offentlighet. 

Saken om Mímir Kristjánsson og Ulstein 
bibliotek har ikke noe med plattformnekt å 
gjøre. Her var begrunnelsen biblioteksjefens 
i og for seg betimelige ønske om en nyansert 
debatt med flere stemmer. Men man må na-
turligvis kunne ha møter i biblioteket der en 
foredragsholder presenterer sine synspunkter 
uten at det hver gang er en motinnleder. For 
å bruke eksemplene over: Man må kunne 
ha Bjørn Lomborg som innleder uten å invi-
tere Eivind Trædal eller Dag O. Hessen som 
motinnleder, eller omvendt. Poen-
get her er balanse over tid, for ek-
sempel at Ulstein bibliotek over tid 
ikke framstår som en talerstol for 
Rødts politikk, men som en arena 
der ulike perspektiv presenteres. I 
tillegg kommer, som pekt på over, 
at det å la et lokalt partilag bruke 
biblioteket er en del av bibliotekets 
rolle som lokalsamfunnsrom. Det 
er naturligvis situasjoner der dette 
må håndteres annerledes. La oss 
tenke oss et lokalsamfunn som er 
splittet i et viktig spørsmål som for eksem-
pel ja eller nei til vindmøller i lokalmiljøet. 
Da vil det være klokt at biblioteket som en 
institusjon som skal fremme dialog og bygge 
lokalsamfunn, sørger for at de ulike interes-
sene er representert, om man skal arrangere 
et møte om saken.

I Sian-debatten kommer en del andre mo-
menter inn. Mange av de synspunktene som 
Sian representerer i innvandringsdebatten, 
må få slippe til i biblioteket. Fremskrittspar-
tiets Jon Helgheim deler mange av dem. Å la 
Ulstein Fremskrittsparti invitere ham til et 
åpent møte i biblioteket er like uproblema-
tisk som å la Rødt få ha et møte med Mímir 
Kristjánsson.

Men Sian som organisasjon har program-
festet noen arbeidsformer som kortslutter all 
samtale, for eksempel brenning av Koranen. 
At slike arbeidsformer er nedfelt i program 
og brosjyrer, må biblioteket ha lov til å ta 
hensyn til i sin programmering. En institu-
sjon som har bidrag til en opplyst offentlig 
samtale som et raison d’etre, må ha lov til å 
se nei til arrange ment som kortslutter denne 
samtalen. •  

Vi trenger en prinsipiell diskusjon og avkla-
ring av bibliotekenes rolle som offentlighetsa-
renaer og arenaer for offentlig debatt, Det 
viser en rekke situasjoner vi har vært oppe 
i de siste årene – nå sist Ulstein Rødts ønske 
om å ha et foredrag av Mímir Kristjánsson i 
det lokale biblioteket.

Når et biblioteks rolle som offentlighets-
institusjon skal utformes, må det analysere 
hvilke utfordringer man står overfor med 
hensyn til de ulike offentlighetsdimensjo-
nene. Er lokalsamfunnsrommet svakt slikt 
at en mangler møteplasser og miljøer der 
innbyggerne kan engasjere seg og treffe hver-
andre? Er miljøet fragmentert i ulike miljøer 
og grupper som i liten grad kommuniserer 
med hverandre? Mangler man debattarenaer? 
Er utfordringene heller knyttet til tilgang 
til informasjon innbyggerne trenger i rollen 
som borgere?

De ulike offentlighetsdimensjonene hen-
ger sammen. Da Rødt ba om å få disponere 
biblioteket i Ulstein til et møte med Mímir 
Kristjánsson, var det først og fremst knyttet 
til bibliotekets rolle som en arena for debatt. 
Men det var også knyttet til biblioteket som en 
institusjon som kan være et lokalsamfunns-
rom – være en del av den infrastrukturen som 
trengs for et levende organisasjonsliv med 
deltakelse og engasjement i lokalsamfunnet. 

Men én utfordring er allmenn: Hvordan 
kan biblioteket i algoritmenes tidsalder bidra 
til en offentlig samtale der ulike syn og verdi-
er synliggjøres og kan brynes mot hverandre? 
Under valgkampen i september hørte jeg på et 
program på NRK hvor noen førstegangsvelg-
ere ble intervjuet om hvordan de orienterte 
seg før de skulle legge stemmeseddelen i urna 
for første gang. Sosiale medier var viktig for 
dem alle. En av dem beskrev hvordan hennes 

«Saken  
om Mímir 
Kristjánsson  
og Ulstein  
bibliotek har 
ikke noe med 
plattformnekt  
å gjøre.»

Tekst:  r a g n a r  a n d r e a s  a u d u n s o n

p r o f e s s o r  i  b i b l i o t e k -  o g  
i n f o r m a s j o n s v i t e n s k a p 
v e d  o s l o m e t

vi trenger grundige  prinsipielle 
debatter om bibliotekene som 
 offentlighetsinstitusjoner  
om vi skal holde snørr og barter 
fra hverandre.

Om å holde tunga  
rett i munnen

Bibliotekene som
 offentlighetsinstitusjonerBi
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Fastlands-Norges nordligste bibliotek ligger 
på Magerøya – en øy forbundet med fastlandet 
gjennom en 6 875 meter lang undersjøisk tun-
ell. Her, på 71 grader nord, treffer vi den ny-
tilsatte biblioteksjefen, Kimera Skollenborg, 
som råder over 39 000 bøker i kommunen 
med 3 086 innbyggere og 364 lesedager i året. 

Og det er her Skollenborg håper å gjøre 
en forskjell, med flere arrangementer i regi 
av biblioteket. 

– Ønskedrømmen er å bli et bibliotek som 
alle kjenner eierskap til, et bibliotek som bidrar 
til demokratisering- og frigjøringsprosesser, et 
bibliotek som bidrar til at alle tar del i samfun-
net uavhengig av bakgrunn, sier Skollenborg.

Inkludert
Det har vært hevdet at folkebiblioteket for-
vitrer i mange kommuner. I Biblioteklovens 
§ 5 stilles det krav om at alle kommuner skal 
ha en fagutdannet biblioteksjef. «Kultur-
sektoren må følge loven. Vi må få på plass 
biblioteksjef», uttalte leder i Hovedutvalget 
for oppvekst, velferd og kultur i Nordkapp 
kommune, Heidi Holmgren (Sp), til Finn-
marksposten i januar 2021. Da var det et halvt 
år siden jobben hadde blitt utlyst. Men i mars 
startet Skollenborg endelig i jobben. 

Den nye biblioteksjefen har lagt merke til 
at hun har kommet til et aktivt lokalsamfunn 
med mange aktiviteter, mye kompetanse og 
frivillighet, dermed ble hun raskt tatt opp 
i styret for Nordkapp Filmfestival og hun 
prøvde seg for første gang i damekor. 

– Jeg visste ikke at jeg var sopran, før nå, 
smiler hun og lar meg ta et bilde foran en 
hylle med bøkene plassert i regnbuefargene. 
På skiltet over hylla står det «Størst av alt er 
kjærligheten».

Hun forteller at hun som nykommer i et 
lite samfunn ble mottatt veldig bra. 

– Mange kommer innom, noen for å slå 
av en prat, og det er tydelig at folk bryr seg. 
De er nysgjerrige og spør hvor lenge jeg blir. 
Og så vil de gjerne ha meg med i foreninger.

Nordkapp bibliotek i Honningsvåg er både 
folkebibliotek og skolebibliotek, og ligger i en 
del av Honningsvåg grunnskole. 

– Vi har barn innom hver dag, hele dagen, 
sier Skollenborg.

Bibliotek – ikke lager
Det er strålende sol ute den dagen vi kommer, 
nesten vindstille og kanskje den ene dagen 
det er ganske tomt mellom bokhyllene, med 
unntak av Juss-hjelpen, et tiltak drevet av 
studenter som er på besøk for å bistå befolkn-
ingen med gratis juridisk hjelp.  

Nordkapp 
bibliotek

lesevær 364 dager i året

Tekst & foto: t o v e  a n d e r s s o n

↑ Biblioteksjefen  i Nordkapp bibliotek, Kimera Skollenborg.

←
De fleste 
 dagene i 
året byr på 
mer lesevær 
enn dette i 
Honningsvåg. 

Som ny biblioteksjef 
i Honningsvåg, har 
 Kimera Skollenborg mye 
å henge fingrene i.
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ordkapp bibliotek

Sårbare tema
De dagene vinden uler utenfor er perfekte for 
historiefortelling, men det er også slike dager 
ungdommen krøller seg opp i den røde lesekroken 
inne på biblioteket.

Det koselige sofahjørnet vekker nysgjerrighet 
med titler som «Dette blir mellom oss».

– Vi har plassert de bøkene her fordi de om-
handler spesielt sårbare tema rettet mot ungdom. 
Ungdommen sitter ofte i kroken og flirer mens de 
oppdager nye ting. Unge er nysgjerrige, og de er 
ikke det minste redde for å stille spørsmål – ofte. 

Skollenborg viser rundt og forteller at de på 
biblioteket har tilgang til datamaskiner, nettbrett, 
kopimaskin og trådløst nett.  

– Ingen spørsmål er dumme.  De får hjelp hos 
oss og kan gjerne ta med egen PC, mobiltelefon 
eller nettbrett. Vi hjelper med å finne litteratur, 
eller prater bare med ungdommen, viser interesse, 
spør hvordan det går. 

En hylle viser tydelig hva som topper inter-
essen: fotball. 

– Om de heier på et spesielt fotball-lag, som 
Liverpool, da må vi skaffe en bok om favorittlaget. 
Det du ikke finner i hylla, kan vi hente fram fra 
magasinet, eller bestille inn. 

Spennende er også hylla med «Forbudte bøker». 
Mange bøker har vært kontroversielle, forbudte og 
sensurert opp igjennom tidene i forskjellige land, 
som Huckleberry Finn, en av USAs mest omstridte 
bøker, mens det i dag ikke er så overraskende at 
tekster der afroamerikanere omtales respektløst 
moderniseres.  Mer overraskende er det å finne 
Harry Potter i hylla, men i USA er den forbudt i 
enkelte skoler for – hvem vet – kanskje de magiske 
trylleformlene virker?

Forbud eller ei, her har utlånet økt med 31% 
fra korona-året 2020.

– Også har vi sett en oppgang i bruk av andre 
tjenester tilgjengelig på biblioteket, hvor blant 
annet fjernlånstjenesten har hatt en økning på 
189% fra 2020, og en økning på 62% fra 2019.

Det første man legger merke til når man 
kommer inn, er bokomslagene, boktitler som 
ikke viser en rygg, men som usjenert viser 
seg fram.

– Det er litt mer inviterende enn når bøk-
ene står tett i tett. Vi er et bibliotek, ikke et 
lager, sier biblioteksjefen. Ved inngangen får 
man en velkomst med lokale og samiske bøk-
er. På veggen henger en plakat der det står 
«Gullspråk-samisk språkmangfold», som er 
navnet på det samene kaller sitt hjertespråk, 
morsmålet mange ikke har lært.

– Det er et mangfoldig samfunn her oppe 
og vi vil gjerne vise frem bøker som formidler 
samisk kultur, språk, historie og håndverk, 
sier Skollenborg. 

Hun kan by på over 100 titler på samisk.
– Vi inviterte forfatter Heidi Persen, som 

har skrevet Ulddageađgi («Huldresteinen»)i 
forbindelse med den samiske språkuka. Målet 
med Samisk språkuke (Sámi Giellavahkku) 
er å løfte statusen til de samiske språkene, 
og å øke kunnskapen om samiske språk og 
kultur i hele samfunnet. 

←
– Det er mer inviterende  
med bøker som viser seg 
frem, mener biblioteksjefen  
i Honningsvåg. 

←
Bibliotekaren 
lager sine egne 
bokmerker. 
Her med 
tegne serie-
snutter.
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Brukermedvirkning
Et ark med fargerike bokstaver viser seg å 
være Lesebingo med valgfri premie : «Les en 
side i en bok baklengs», «Les med sokker på 
hendene» – eller denne oppfordringen som 
mange barn gjenkjenner fra den gangen de 
for første gang opplevde at det var umulig  å 
legge fra seg boka:  «les når alle sover!»

Boka «Arv og Miljø» av Vigdis Hjorth vek-
ker nysgjerrighet med en gul, håndskrevet 
lapp på omslaget. Hun synes lappene er en 
fin måte å la leserne fortelle andre hvorfor 
de likte boka.

– Dette handler om brukermedvirkning. 
Leserne skriver lappene selv, sier Skollenborg.

Hun er veldig glad for å ha en medarbeider 
i halv stilling, noe som er en stor ressurs for 
biblioteket.

– Vi kommer til å jobbe mye med å formidle 
tilbudene vi har her – og på å holde oss aktuel-
le, blant annet med utstillinger. Barnehagen 
har allerede vært på besøk og kanskje får vi 
et samarbeid med Frivillighetssentralen om 
utlån av skiutstyr. 

Hvordan nå målet
– Vi satser på aktiviteter, sosiale medier, 
drop-in-veiledning i data, skriveveiledning 
og referansehåndtering. Det siste var spesielt 
populært under koronaen da mange studenter 
valgte å komme hjem og fjern-studere. For 
mange var det litt ensomt å sitte alene og 
studere, og da kom de hit.

Nordkapp Bibliotek er også ansvarlig for 
lesekiosk nr. 55, like nedenfor skolen.

– Ja, det går ikke en dag uten at en turist står 
utenfor lesekiosken og klør seg litt i hodet.

Et halvt år ut i den nye jobben, fikk Skol-
lenborg flere arbeidsoppgaver. I oktober ved-
tok nemlig kommunestyret at «Biblioteksjef 
og kulturskolerektor gis midlertidig helhetlig 
enhetsleder-ansvar for egne virksomheter og 
medarbeidere. Tiltakets varighet er i påvente 
av utredning for en mer varig organisasjons-
form på kultur. Det rapporteres direkte til 
kommunalsjef.»

– Det betyr at jeg overtar de oppgavene som 
tidligere virksomhetsleder for kulturskolen 
og bibliotek hadde da jeg startet her, i hoved-
sak budsjett- og personalansvar, forteller hun.

Og på spørsmålet fra lokalbefolkningen 
om hvor lenge hun blir, svarer hun: Jeg blir 
så lenge jeg trives! •

«Målet med Samisk språkuke  
(Sámi Giellavahkku) er å løfte  
statusen til de samiske språkene,  
og å øke kunnskapen om samiske  
språk og kultur i hele samfunnet.» 

←
Samisk kultur og språk 
har en viktig plass i 
Nordkapp bibliotek.

←
Kimera 
Skollenborg.

Bibliotek-Systemer As  |  Tlf: 33 11 68 00  |  Epost: firmapost@bibsyst.no

Ser vi deg på 
Bibliotekmøte 2022?

Vi håper å se deg på vår stand på 
Bibliotekmøte 2022 for en hyggelig prat!  

Vi tar bl.a med oss vår nyutviklede automat 
som straks er klar for lansering.
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1 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

i skrivande stund har vi smitterekordar  kvar dag, og likevel 
framstår det som ganske uaktuelt å stengje ned igjen. Det seier noko 
om utviklinga av både Covid-19 som sjukdom og den imponerande 
innsatsen som er gjort med både å utvikle vaksinar og arbeidet med å 
setje dei. Og ikkje minst: folk sin vilje til å ta vaksinane. Det er godt å 
sjå at vitskapen fungerer og at vi har eit system der politikarar og folk 
flest kan stole på vitskapen.

Eg meiner at biblioteka er ein viktig del av dette systemet. Om 
biblioteket er eit folkebibliotek, skulebibliotek eller innanfor forsking 
og høgre utdanning: det er eit viktig bidrag både i kunnskapsutvikling 
og kunnskapsdeling. Eller folkeopplysning, som er det klassiske 
uttrykket. Dette vil vera med og prege årets bibliotekmøte. Korleis 
kan biblioteka vera med og synleggjera den samla kunnskapen vi 
faktisk sit på? Her vil vi få døme frå både fag- og forskingsbiblioteka, 
skulebiblioteka og folkebiblioteka om korleis vi kan formidle fakta.

Skal vi formidle fakta må vi ha tilgang til dei. Difor er det viktig at vi 
støttar opp om Plan S og Open Access i forskingssektoren, men òg 
at vi har tilgang til litteratur som formidlar forskinga. Dei færraste 
kan lesa avanserte forskingsartiklar om emne ein ikkje kan frå 
før, så biblioteka kan ta ei viktig rolle i forskingsformidlinga både 
lokalt og på nett. Dette og mykje anna vil du kunne snakke om på 
Bibliotekmøtet 2022. Vi sest i Oslo i mars!

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr. 1 / 2022 – et bilag til Bok & bibliotek

Ansvarlig for bilaget: 
Vidar Lund

Kontaktperson for bilaget: 
Mari Vannes
mv@norskbibliotekforening.no
tlf : 23 24 34 30 / 930 37 199

Grafisk design: 
Freiland Oslo  
oslo@roommeetsfreiland.com

Generelle henvendelser til 
Norsk Bibliotekforening:
nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

lnstagram:
@norskbibforening

Facebook:
@norskbibliotekforening

Nettsider: 
www.norskbibliotekforening.no

Endeleg møtest vi igjen!

18.-20. mars 2020 skulle vi til Haugesund på det store 
bibliotekmøtet. Det vart raskt avlyst etter meldinga frå 
regjeringa 12. mars om at Noreg blir nedstengt. To år med 
pandemi har vist oss at vi treng kunnskap vi kan stole på. 
Korleis kan biblioteka formidle fakta når vi treng det som 
mest? Dette  er noko av det vi skal snakke om når vi møtest 
på Bibliotekmøte 2022 i Oslo i mars. 

Foto: Norsk Bibliotekforening

Z Filmtidsskrift er Norges  
eldste uavhengige filmtidsskrift.  
Her trykkes dyptpløyende artikler, 
intervjuer og essayer om film. 

Z Filmtidsskrift kommer ut fire  
ganger i året med ulikt tema hver gang.

Spesialpris på Z Filmtidsskrift kr 175 for hele 2022 

Alle bibliotek kan bli kunde hos oss.

Vi håndterer alle abonnement og har konkurranse-
dyktige priser. Kontakt oss og vi forteller hvordan vi 
kan gi biblioteket ditt en enklere tidsskrifthverdag. 

E-post: tidsskrift@norskbibliotekforening.no

Telefon: 23 24 24 30

Z Filmtidsskrift

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Norsk Bibliotekforening er på lnstagram. 
Følg med på @norskbibforening.

Vi vil låne ut kontoen vår til bibliotek rundt om 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:  
mv@norskbibliotekforening.no

Følg oss på 
Instagram!

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 2  

Lov om folkebibliotek setter krav 
til bibliotekene når det gjelder å 
fremme opplysning, utdanning og 
kulturell virksomhet som kvalitet, 
aktualitet og allsidighet. Slike krav 
gjelder ikke for skolebibliotek hvor 
det er tilfeldigheter som avgjør 
elevenes tilbud. 

– Jeg ble helt satt ut, jeg skjelver. De 
var fantastiske alle de nominerte.

Filialleder Solfrid Helen Pedersen 
var Fredrikstads gladeste da Vidar Lund 
avslørte at Østsiden bibliotek var vinner 
av Årets bibliotek 12. januar. De ansatte på 
biblioteket var samlet på Zoom og fulgte 
spent med på strømmingen av arrange-
mentet. 

Biblioteksjefen i Fredrikstad, Hanne 
Utne, var tilstede og hadde en blomster-
bukett i bakhånd i tilfelle en av byens 
filialer skulle stikke av med prisen: – Det 
er de utrolig flinke, engasjerte og inklude-
rende ansatte som skal ha æren her i dag. 
Det er inspirerende å se hva de har fått til 
her, og at biblioteket har blitt en så viktig 
møteplass i lokalmiljøet.

I år som i fjor foregikk utdelingen 
som et digitalt arrangement, strømmet 
fra Deichman Bjørvika, som var Årets 
bibliotek 2020. 

Det lille biblioteket i Fredrikstad er 
et motstykke til storbybiblioteket i Oslo. 
Østsiden er bydelsfilialen som er tett på 
brukerne sine. Nettopp denne nærheten 
til mennesker og til lokalmiljøet gjorde at 
de fikk prisen. 

– Vi kjenner brukerne våre veldig godt 
og er på fornavn med mange av dem. 
Mange kaller meg bare Biblioteket.  

Foreningen mener Kunnskapsde-
partementets forslag til ny lovtekst om 
skolebibliotek i opplæringsloven dessver-
re ikke vil sikre skoleelever et likeverdig 
tilbud. I dag varierer tilgangen til et godt 
skolebibliotek fra et velutviklet lærings-
senter med fagutdannete bibliotekarer 
til en utdatert boksamling som er åpent 
noen timer i uka. Det er opp til dediker-
te ildsjeler blant rektorer, lærere eller 
skolebibliotekarer om elever har et godt 
skolebibliotek. Det er med andre ord 
tilfeldigheter som spiller inn og avgjør 
tilbudet til elevene. 

Vi vet at et godt skolebibliotek bedrer 
elevenes leseferdigheter og bidrar til å 
utjevne sosiale forskjeller. Norsk Biblio-
tekforening mener derfor det er uheldig 
at forslaget til ny opplæringslov ikke vekt-
legger innhold, tilgang, formål og bruk av 
skolebibliotek. 

 
Norsk Bibliotekforening har fore-

slått følgende ny lovtekst:  
§ 15-5 Skolebibliotek 
Kommunen og fylkeskommunen skal 

sørgje for at elevane har tilgang til eit sko-
lebibliotek eller har avtalefesta samarbeid 
med eit anna bibliotek. Eit skolebibliotek 
skal tilby aktuelle medier og vere tilgjen-
geleg for elevar og lærarar i skoletida.  

Eit skolebibliotek har som formål 
å fremje elevane sin lese-, media- og 
informasjonskompetanse og skal vere ein 
integrert del av skolen sitt pedagogiske 
virke. 

Eit skolebibliotek skal driftast og 
utviklast av personale med bibliotek- 
fagleg kompetanse.

Uansett hvor jeg treffer dem, så er jeg 
bare Biblioteket, sier Pedersen.

– Da biblioteket var stengt under koro- 
naen kjørte vi rundt med el-sykkelen vår 
og leverte bøker hjem til folk. Folk skal 
kunne få bøkene sine. Vi må nå bare gjøre 
det beste ut av det, selv om situasjonen er 
vanskelig. Mottoet vårt er: Alt for låneren! 

– Juryen ønsket å sette fokus på det 
helt lokale bydelsbiblioteket denne gan-
gen, sier juryleder Vidar Lund. – Kombi-
nasjonen av lokal tilstedeværelse, tett på 
barn og unge, og at biblioteket er en del 
av den større organisasjonen Fredrikstad 
bibliotek, er gull verdt. Østsiden bibliotek 
driver også med utviklingsarbeid sammen 
med ungdommer og har en tilsatt 
ungdomsarbeider.  

– Prisen går til Østsiden bibliotek, 
men er også en heder til Fredrikstad 
bibliotek og Fredrikstad kommune som 
satser på bibliotekene som en viktig del av 
ungdomstilbudet i byen, sier Vidar Lund. 

Det var fire nominerte bibliotek for 
2021: Haugesund folkebibliotek, Skolebi-
blioteket ved Elvebakken videregående 
skole, Laksevåg bibliotek i Bergen og 
Østsiden bibliotek i Fredrikstad. Det var 
et sterkt finaleheat, der alle de nominerte 
hadde vært fortjente vinnere.

Vi er superglade, 
bibliotek rocker!

Ny opplæringslov 
på høring. Vi har 
gitt innspill til ny 
lovtekst.

Elisabeth Schneider Reinertsen, Solfrid Helen Pedersen og Miriam Skiaker Myrstad. 
Foto: Perry Aarti Olsen, Fredrikstad bibliotek



a n b e fa l i n g72 Bok & bibliotek
 A

nb
ef

al
in

g 
fr

a 
bi

bl
io

te
ke

t

På besøk hos venner i Oslo gresset jeg i bok-
hylla deres, en yrkesskade mange bibliotek-
ansatte vil kjenne seg igjen i. Jeg bet meg 
umiddelbart merke i boka The rest is noise av 
musikkritiker og forfatter Alex Ross, både 
på grunn av coveret, tittelen og innholdet. 
Denne sakprosaboka fra 2007 handler om 
det til dels ugjennomtrengelige feltet «nyere 
klassisk musikk». Jeg lar diskusjonen om hva 
som er nytt, klassisk eller musikk ligge her, 
men det er usigelig godt å finne leseopple-
velser som treffer som en knyttneve av et 
fullsatt orkester.

Boka er i utgangspunktet en oversikt over 
klassisk musikk på 1900-tallet, fra Richard 
Strauss og Gustav Mahler til John Adams og 
Arvo Pärt. Men det er også historien om det 
20. århundret formidlet gjennom musikken. 
Musikken belyser historien og historien be-
lyser musikken, for å sitere en amerikansk 
kritiker. Det kan være befriende å lese om 
fascismen og kommunismen fra en slik te-
matisk vinkel. Sovjet-terroren føles på en 
måte veldig håndgripelig når man leser om 
Sjostakovitsj’ (påtvungent?) ambivalente 
opptredener på den internasjonale scenen. 

Boka inneholder mange for meg ufor-
ståelig musikkteoretiske detaljer, men for-
fatteren klarer det kunststykket å holde på 
oppmerksomheten til selv enkle, nysgjerrige 
sjeler uten noe peiling på d og c major. Dyna-
mikken mellom enkelte komponister er til 

tider et kammerdrama, måten Sjostakovitsj 
og Strauss forholder seg til terrorregimer på, 
har elementer fra en psykologisk thriller, og 
de til dels uforsonlige trekkene hos enkelte 
modernister, som Pierre Boulez, gjør dem så 
umåtelig menneskelige. 

I forrige utgave av Bok & bibliotek kunne vi 
lese om musikkavdelingen på Hamar biblio-
tek og notesamlingen deres. Selv om utlån 
av både noter, cd-er og musikklitteratur går 
ned, er det mulig (og påkrevd?) for biblio-
tek å satse på musikkformidling. The rest is 
noise kan være en inspirerende inngang til 
dette arbeidet når det gjelder nyere klassisk 
musikk. Bibliotekansatte kan lage spillelist-
er, organisere lyttekvelder og foredrag eller 
bygge opp en lokal musikksamling. 

The rest is noise er dessverre ikke oversatt 
til norsk, men de som behersker engelsk, får 
inspirasjon nok til et helt liv. Vil du hoppe 
rett på musikken,  har forfatteren publisert 
en lettfattelig audioguide til boka. 

Musikk hører hjemme på biblioteket. Resten 
er bare bråk. •

Å lytte til det   
20. århundret Alex Ross

The rest is noise 
Picador, 2007.

Tekst: j o e p  a a r t s 
b i b l i o t e k s j e f  m e i e r i e t  b i b l i o t e k ,  
v e s t vå g øy  ko m m u n e  



«Ås hadde fått et asylmottak det  
samme året, og i løpet av én måned  
hadde 80 prosent av beboerne på mottaket 
begynt å låne bøker på biblioteket.  
‘Biblioteket betyr mykje som miljøskapar’, 
sa biblioteksjefen den gangen.»

y o h a n  s h a n m u g a r at n a m 
Vi puster fortsatt


