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Eit rom

 i kaoset

Kva skjer med biblioteka i krig? Etter in-
vasjonen av Ukraina 24. februar blei bibli-
oteka tilfluktsrom og ein samlingsstad for 
motstandsarbeid og samhald. Men mange 
bibliotek er også øydelagt av angrep. Det er 
store aksjonar i gang for å redde den ukrain-
ske kulturarva, bøkene, kunsten, meiningane.

 I nabolanda er bibliotek brukt som mot-
takssenter for flyktningar, og i Noreg har 
bibliotekarane jobba på spreng for å få tak i 
bøker på Ukrainsk til flyktningane som kjem, 
og bøker om Ukraina for dei som ynskjer å 
forstå betre. Biblioteka er samlingsplass for 
dei som vil prate, søker informasjon og går på 
arrangement, markeringar og aktivitetar for 
å vise støtte og utvide kunnskapen.

 Under andre verdskrigen delte Deichman 
ut bøker til krigsfangar i leirane rundt i Oslo. 
Samstundes dobla utlånet på hovudbiblio-
teket seg. Under koronakrisa var biblioteka 
kjappe med å finne alternative måtar å vere 
bibliotek for alle på. Bibliotekarar er vane med 
å brette opp erma når krisar råkar. Dei er vane 

med å levere det me treng, når me treng det. 
Om det er bøker, eit trygt rom eller andre som 
forstår. Dei kan vere eit trygt rom i kaoset.

 Samstundes blir biblioteka si rolle som 
kunnskapsformidlar viktig på ein heilt ny 
måte når sanninga er under press. Medan 
ein har diskutert om russiske medium skal 
sensurerast, og retorikken og propagandaen 
er ein heilt eigen krig. Står biblioteka som 
stader ein skal kunne søke det som fins av 
sanning, meining og innhald. Jo meir press 
det er på sanninga og jo sterkare agenda dei 
med definisjons- og gjennomslagskraft har, jo 
viktigare er rolla deira som uavhengig kunn-
skapsformidlar. Då må ein stå støtt i skoa.
 
Dette er min siste leiar. Eg skulle gjerne skrive 
fleire. Samstundes kan ein ikkje sei nei når 
ein får tilbod om bøker, bygder og ein heil 
litteraturbåt på Vestlandet. Det kunne i alle 
fall ikkje eg.
 
Tusen takk for meg.

Eit rom i kaoset

b i d r a g s y ta r a r   2 • 2022
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Framside: Andrea Gjestvang, Liv Køltzows dagbøker, 2022.

ANDRE A GJEST VANG er en pris-
belønt dokumentarfotograf som 
jobber for norske og internasjonale 
magasiner og aviser. Parallelt hol-
der hun på med egne prosjekter, 
og lager utstillinger og bøker.

HELENE HEGER VOLDNER både 
bor og jobber på bibliotek i Gro-
ruddalen i Oslo. Hun er ansatt i 
Deichman, og sitter i hovedstyret i 
Norsk bibliotekforening, men skri-
ver her kun på vegne av seg selv.

HELGE RIDDERSTRØM er første-
amanuensis i bibliotek- og infor-
masjonsvitenskap ved OsloMet. 
Hans interesseområder er først 
og fremst litteraturhistorie og 
formidling.

HILDE ØSTBY er idéhistoriker, 
skribent og forfatter og har utgitt 
fem bøker. Hun er oversatt til 20 
språk. 

JOHAN ERICHS er ein svensk 
frilansjournalist som dekker 
Sverige og Danmark for ei rekke 
publikasjonar. Han skriv mellom 
anna om utvikling og forsking på 
bibliotekfeltet. 

JOHAN HENDEN er forskingsbibli-
otekar ved Nasjonalbiblioteket og 
har arbeidd der sidan 1996. Han 
har publisert fleire bibliotekshisto-
riske arbeid.

LENE CHRISTENSEN er frilansjour-
nalist. Hun har vært en lidenska-
pelig bibliotekfan i flere tiår, helt 
siden hun pløyde gjennom hyllene 
på skolebiblioteket på Rødskog 
skole i Drammen. 

MARI VANNES jobber som rådgiver 
i Norsk Bibliotekforening. Hun 
er utdannet litteraturviter og 
bibliotekar. Er leder av lesegrupper 
etter Shared Reading-metoden på 
bibliotek på fritiden.

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

MARIE ALMING jobber som 
bibliotekkonsulent for Deich-
man, med ansvar for barne- og 
ungdomslitteratur, er utdannet 
litteraturviter og skrev master-
oppgaven sin om mummitroll-
bøkene. Hun har skrevet boka 
«Stjålet fra Radio Nova».

NINA KR AFT er frilansjournalist 
og skriver mest om litteratur og 
teater, i tillegg til portrettinter-
vjuer med forfattere og nærings-
livsledere. 

R AGNAR ANDRE AS AUDUNSON er 
professor i bibliotek- og informa-
sjonsvitenskap ved OsloMet. 

SVEIN ARNE TINNESAND er avde-
lingsdirektør ved sekretariat for 
biblioteksutvikling ved Nasjonal-
biblioteket. 

TERJE HANSTEEN har jobbet som 
frilansjournalist i rundt 30 år. 
Dette kommer på siden av jobben 
som norsklærer for flyktninger og 
innvandrere.

ØIVIND FRISVOLD har erfaring fra 
bibliotek, statlig bibliotekforval-
ting og bibliotekarutdanning. Han 
arbeider nå med bibliotekhistorie 
og er knyttet til Fagsenter for 
seniorer ved OsloMet. 



4 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 5
 Vold og trusler på svenske bibliotek  V
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Hver tredje bibliotekansatt i Sverige oppgir at de har 
vært utsatt for vold eller trusler om vold det siste året. 
Til sammenligning er gjennomsnittstallet på det svenske 
arbeidsmarkedet 13 prosent. En av fem bibliotekansatte opp-
lever utrygghet minst én gang i uken på grunn av besøkere.

Fagforbundet Visjon, som organiserer bibliotekarer, bi-
bliotekassistenter og bibliotekadministrasjon, har i en stor 
undersøkelse kartlagt den stadig mer krevende arbeidssi-
tuasjonen på bibliotekene. Undersøkelsen er basert på svar 
fra over 700 medlemmer som jobber på bibliotek. Fire av ti 
oppgir at ordensproblemene har blitt verre de siste årene. 

Flere oppgaver
Eva Halleröd, hovedverneombud og formann i Kulturfor-
valtningen i Göteborg, mener folkebibliotekene har blitt 
nødt til å overta ansvar som bør ligge på de offentlige 
servicekontorene.

– Dette er saker som handler om alt fra hjelp til å søke 
om stønad til hjelp med å betale regninger. Det kan oppstå 
stressende situasjoner som blir til trusler når den besøkende 
krever hjelp som den bibliotekansatte ikke er i stand til å 
gi, sier Halleröd.

Bibliotekets rolle som serviceinstans har endret seg 
de siste årene.

– Bibliotekene har blitt et sted som folk kommer til for å 
få hjelp til å løse problemene sine. Vi blir nødt til å fungere 
som bankfolk, dataeksperter, fritidsledere, immigrasjons-
veiledere, bidragsveiledere og så videre, sier Halleröd.

En løsning på den problematiske situasjonen kan være 
å innlemme andre faggrupper i bibliotekets virksomhet, 
mener hun.

– Det kan dreie seg om veiledere som er profesjonelle på å 
håndtere forskjellige spørsmålsstillinger fra besøkende, eller 
fritidspedagoger som er vant til å jobbe med ungdommer 
som ikke har det så lett. En avlastning er nødvendig for å 
gjenskape biblioteket som en trygg arbeidsplass.

Vold og trusler  
på svenske bibliotek

En svensk undersøkelse avslører
at Ordensproblemer, trusler og  
krenkelser er vanlige innslag  
i hverdagen på mange bibliotek.

Tekst: j o h a n  e r i c h s

↑
Bibliotek ansatte er mer 
 eksponert for trusler og 
vold enn mange andre 
yrkesgrupper.
Foto: Lo Birgersson



6 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 7
Fram

gangsrikt arbeid m
ot trusler og vold 

Susann Ek har gjennom en lang yrkeskarriere vært 
ansvarlig leder for bibliotek i flere utsatte områder.

– Ordensproblemene på bibliotekene har, som i 
andre deler av samfunnet, økt. Det som er bemer-
kelsesverdig er at de som er årsaken til problemene, 
blir yngre og yngre. Jeg har selv opplevd at niåringer 
har oppført seg truende og krenkende, sier Susann 
Ek, i dag biblioteksjef i Lomma, nord for Malmö 
i Sør-Sverige.

Med bakgrunn fra bibliotek bydelen Lindängen 
i Malmö samt i utsatte områder i Landskrona, vet 
Susann Ek hvordan bibliotek kan bli påvirket.

– Det kan handle om å oppdage kulehull i vin-
duene våre og gjentatte ganger oppleve knuste 
vinduer. Den verste bekymringen er likevel hvilke 
besøkende som eventuelt kommer inn på biblio-
teket i løpet av arbeidsdagen, sier Ek.

Dette kan være situasjoner som har stor påvirk-
ning på personalets trivsel og helse. Også antall 
besøkende ble påvirket.

– Vi mister barnefamilier, som er en veldig viktig 
besøksgruppe. Arrangement ble berørt og mange 
valgte rett og slett bort å besøke bibliotekene.

Snuoperasjon
Under ledelse av Ek har flere bibliotek lykkes med 
å snu en negativ utvikling.

– Det er viktig å gå konsekvent frem. Doku-
menter alle ordensproblemer som inntreffer. Lag 
detaljerte handlingsplaner slik at relevante ansatte 
vet nøyaktig hvordan de skal håndtere ulike situ-
asjoner når det gjelder trusler, vold og upassende 
oppførsel. Følg opp alle hendelser og samarbeid 
gjerne med skoler, politi, eiendomsforvalter og 
diverse sosiale grupper i nærmiljøet, for å få støtte 

og ressurser til å løse problemene. Møblér for å få 
fri sikt og oppsyn (lave hyller) og unngå innbydende 
sittemøbler i bortgjemte hjørner som kan være 
fristende å oppholde seg i.

Ek trekker også frem relasjonsbygging som et 
viktig innslag.

– Gode relasjoner til besøkende gjør at de blir 
ambassadører for biblioteket og kan bidra til å 
opprettholde en god tone og atmosfære. Spesielt 
overfor de yngre besøkende er det viktig å skape 
gode relasjoner som kan ha en langsiktig effekt. I 
tillegg er det viktig med erfarne ansatte som beveger 
seg rundt i bib lioteket, blant annet for å hindre at 
gjenger samles, forklarer Ek.

Sikkerhets- og trygghetsspørsmål alltid holdes 
være på agendaen og aktuelle for å ha en sterk 
beredskap når noe skjer.

– Sjefene må prioritere saken høyere. Personalet 
må suksessivt utdannes i konflikthåndtering og 
problemløsning. Vær også klar over at det kan ta 
tid å snu utviklingen, det er ikke en «quick fix», 
men kan ta år.

Susann Eks praktiske tips til et bibliotek som 
lider av et utrygt arbeidsmiljø er følgende:

Utdanning
En av de vanlige konfliktsituasjonene på biblio-
teker er konflikter mellom besøkende. Opp-
læring i konflikthåndtering og kontinuerlig 
praktisk opplæring i konfliktløsning er innslag 
som Halleröd ser som nødvendige for å styrke 
personalets kompetanse slik at de er bedre 
rustet til å møte trusler og vold.

– Spørsmålet må nå tas på alvor. En måte å 
definere problembildet på er å øke viljen til å 
rapportere hendelser. I dag er det store mørke-
tall. Dersom alle eksisterende trusler og alle 
voldsytringer anmeldes, skapes et grunnlag 
som beskriver hverdagen, og ut fra dette kan 
det utformes et handlingsprogram. I tillegg 
bør man fra et nasjonalt nivå også ta opp og 
håndtere problemet og på denne måten skape 
et felles syn samt en bredere håndtering av 
problemet, der vi kan dra nytte av hverandres 
erfaringer på en annen måte enn vi gjør i dag, 
avslutter Halleröd.

Bygg relasjoner
 Jonna Ulin er avdelingsleder ved Göteborgs 
bibliotek og kulturhus og er ansvarlig for virk-
somheten ved byens 25 folkebibliotek.

– Vi tar personalets bekymringer rundt 
utrygghet i arbeidshverdagen på alvor. Biblio-
tekene står ikke alene, men er en del av et 
samfunn som på mange måter går gjennom 
en urolig tid, sier hun.

Ambisjonen til bibliotekene i Göteborg er 
å skape en tryggere arbeidsplass ved hjelp av 
et nylig innført handlingsprogram.

– Det handler blant annet om å ta utgangs-
punkt i det fysiske rommet og sette inn trygg-
hetsskapende tiltak gjennom møblering og 
innsikt i hvordan personalet skal bevege seg. 
Det har også vist seg effektivt å samarbeide 
med andre lokale instanser som fritidsledere, 
skoler og sosialtjenester. Ifølge Ulin er det også 
viktig å sette søkelys på relasjonsbyggende 
tiltak mellom ansatte og besøkende.

– En enkel og kort velkomst kan være med 
på å skape trygghet og forhindre unødvend-
ige konflikter og krangler. Vi arrangerer nå 
opplæring for våre lokale biblioteksjefer og 
verneombud om hvor viktig det er med rela-
sjonsbyggende tiltak, sier hun.

Samfunnet er i endring, og det samme er 
den tradisjonelle bibliotekvirksomheten.

– Jeg mener at de som utdanner seg til bi-
bliotekarer, må danne seg en oppfatning av 
hva som venter på arbeidsplassen, i større 
grad enn tilfellet er i dag. Tjenestekonseptet 
er helt annerledes enn før, og relasjonsbygging 
har blitt viktigere. Jeg hadde gjerne sett at ut-
danninger som er knyttet til bibliotekområdet, 
la mer vekt på disse temaene og understreket 
hvor viktige de er i dagens bibliotek, avslutter 
Jonna Ulin.

←
Undersøkelsen viser 
misnøye blant svenske 
bibliotekansatte.  
– Årsaken er et 
 stadig mer  krevende 
arbeidsmiljø, sier 
 hovedverneombud Eva K 
Halleröd. Foto: Vision
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←
– Det er nødvendig  
å innse at bibliotekenes 
faglige rolle er i endring, 
sier Jonna Ulin, avde-
lingsleder ved Göteborg 
bibliotek og kulturhus.
Foto: Björn Duivenvoorden

«Besøkende urinerer på  
gulvet og i plantene» 
– fra undersøkelsen blant bibliotekansatte

«Det er ekkelt når 
 dophandelen skjer på 
biblioteket. Jeg er redd 
for at et barn ved en feil 
skal få i seg narkotika.»

Det er mulig å snu en negativ 
 utvikling på bibliotekene,  
mener biblioteksjef. 

←
Biblioteksjef 
Susann Ek har 
lang erfaring med 
å jobbe på biblio-
teker i utsatte 
områder. Foto: 
Anders  Abefeldt, 
Studio E.

Lykkes med arbeid mot  
trusler og vold

1.  Lukk biblioteket midlertidig.
2. Ta med sikkerhetsvakter til biblioteket ved behov.
3. Begynn å dokumentere alt som skjer.
4. Søk ekstern hjelp fra aktører som har lykkes med 

å snu trenden.
5. Øv på risiko- og konflikthåndtering.
6. Etablere svært detaljerte handlingsplaner for 

hvordan man skal håndtere forskjellige scenarier 
knyttet til trusler og vold.
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Roald Dahl
Matilda, Gyldendal, 2015. 
(første utg. 1988).

•  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

Musikalen Matilda settes opp i Norge i september i år, 
og anledningen byr på en aldri så liten anbefaling av en 
av Roald Dahls mest kjente heltinner. Hva er det med 
Matilda? I klassisk dahlsk stil er hun et skarpt barn med 
en evne til å gjøre motstand mot langt dummere og 
større maktpersoner i livet sitt, ved hjelp av kløkt og en 
liten dose magi. Det jeg selv liker best med Matilda er at 
hun er en representant for de stille og ettertenksomme 
barna, som bruker masse tid på biblioteket og fordyper 
seg i bøkenes verden. Vi finner paralleller i Bastian i 
Michael Endes Den uendelige historie, og i Anna i Klaus 
Hagerups Jenta som ville redde bøkene. En fersk stjerne 
på bokhimmelen er Tilly i serien om Tilly og bokvan-
drerne av Anna James. Jenter vi ellers trekker fram fra 
litteraturen er ofte aktive og fysisk sterke, som Pippi 
Langstrømpe og Tonje Glimmerdal. Derfor er det fint 
å huske på at det finnes like mange Matildaer der ute, 
både gutter og jenter, som finner sin kraft gjennom 
stille og rolige aktiviteter, som lesingen og tenkingen. •

Matilda av Roald Dahl

Tekst: m a r i e  a l m i n g  
r e da k s jo n s ko n s u l e n t  
ba r n  o g  u ng e ,  de ic h m a n

a n b e fa l i n g

FORTELLINGER OM  FLUKT

Tilskudd til litteraturformidling i bibliotekene, 2022–23

Søknadsfrist: 26. august 2022.

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

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

Forbodne stemmer  Den norske drømmen Å kysse en ørken, 
å kysse en myr  Nesten norsk  Vi bygger i sand  Flukta 
til Finnmark  Farvel til Eddy Bellegueule  Brev til Noreg  
Sommer i Norge  Veien mot Nord  Zenobia – på flukt fra 
krigen  Budbringeren fra helvete  Fargene som forsvant  
Husk oss til livet  Kunsten å flykte   Tiden er ilden vi brenner i  
De sultne og de mette  Samir og den lange reisa

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 60 000 til formidling med utgangspunkt i sakprosa 
og skjønnlitteratur om flukt. Krig og flyktningkrise har i de senere år aktualisert 
flukt-tematikk og litteratur som formidler fortellinger og erfaringer fra mennesker 
på flukt. Det kan søkes støtte til formidlingsprosjekter som omhandler flukt 
i vid forstand, enten det dreier seg om flukt fra krig, fattigdom, fordommer, 
klimaendringer, politisk forfølgelse, følelser, familie eller religiøs undertrykkelse.

Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har 
avtale med bibliotek om initiativer. Det kan eksempelvis søkes midler til foredrag, 
seminarer, debatter og samtaler på biblioteket eller på nett. Tiltakene bør 
gjennomføres høsten 2022 eller i løpet av 2023. Søkere oppfordres til å utforme 
en prosjektskisse som gjør rede for tematikk, aktiviteter og tidsperspektiv. 
Prosjektbeskrivelse, programutkast og budsjett legges ved.

Fritt Ord søker med utlysningen å stimulere til formidling av litteratur og styrke 
folkebibliotekene som formidlingsarena.

Søknader kan leveres via vår nettportal fra 1. august, se www.frittord.no. 
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– De første dagene etter at vi hadde åpnet 10. januar, 
kom det inn folk som husket Skofabrikken og ville se 
hvordan det har blitt her. Selve skallet i bygget er bevart, 
både det ytre og indre. Dette er i høyeste grad en bæ-
rekraftig løsning, man tenker i nye baner og dessuten 
ville det jo være historieløst å ikke kunne gjenbruke 
bygg, poengterer biblioteksjef Nina Ewart.

Stiller ut sko
I dag kan Halden bibliotek boltre seg på hele 2300 kva-
dratmeter. Planen er å holde åpent 365 dager i året. 
Det forventes 200 000 besøkende hvert år. I alt er de 
11 ansatte, inkludert en lærling. Ewart er storfornøyd 
med hva de har fått til i de gamle lokalene.

– Jeg føler en stor glede over at vi har fått disse flotte 
lokalene. Flerbruk i gamle lokaler er rett og slett spen-
nende, og vi har fått betydelig mer areal for publikum. 
Vi har fem møterom oppe og to nede, og alle har fått 
navn etter Skofabrikken, for eksempel Lissa og Såla. En 
gang var det en skofabrikk i byen som het Casco, derav 
navnet på et av de andre møterommene våre, sier en 
veldig engasjert biblioteksjef. 

Nina Ewart berømmer Halden kommune for å ha 
lyttet til de ansatte på biblioteket da biblioteket skulle 
utformes. Og snart får de en spesialutstilling med sko 
fra Halden historiske samlinger.

Inspirasjon fra Gøteborg
200 meter fra biblioteket ligger Halden videregående 
skole. Høgskolen i Østfold er heller ikke langt unna. 
Ewart lover at det kommer til å bli mange tilbud ved 
biblioteket. For eksempel makerspace-aktiviteter i sam-
arbeid med Høgskolen i Østfold, hvor barn kan få lære 
programmering og koding. 

– Vi kan ha verksteder med mange forskjellige aktivi-
teter og vi har fått et formidlingsrom, Eventyrrommet, 
en idé hentet fra Gøteborgs stadsbibliotek. Der tar vi 
imot barnehager og har klassebesøk. I tillegg har vi fått 
en egen scene for arrangement i voksenavdelingen. 
De nye bibliotekrommene gir oss mange forskjellige 
muligheter til aktiviteter, forklarer Ewart.

Tidligere lå biblioteket i gamle lokaler som ikke hadde 
blitt vedlikeholdt siden innflyttingen i 1985.

Fyller  
Skofabrikken  
med bøker Da Halden kommune 

skulle etablere nytt 
bibliotek,  tenkte  
de bærekraft og 
gjenbruk. Dermed  
ble det bibliotek i 
det som tidligere var 
Østfold skofabrikk. 

Tekst:  t e r j e  h a n s t e e n  
Foto:  t e r j e  h a n s t e e n ,  h a l d e n 
k o m m u n e ,  h a l d e n  b i b l i o t e k , 
s i l j e  fa l c h  j o h n s e n

←
Biblioteket fikk 
skolester i gave 
av ordføreren da 
biblioteket åpnet. 
Foto: Ellen Mitfjord/
Kandusi.no.

↑
Selv om mye er 
nytt, glemmer 
ikke bibliotekene 
skofabrikk-røttene. 
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Alt du ser i Quria er der av en grunn, og hver funksjon er basert på det vi vet om 
brukerbehov. Quria er enkel å bruke og kjører i alle standard nettlesere. Funksjonene 
er intuitive og logiske, noe som resulterer i en positiv brukeropplevelse.
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– Alt var gammelt og slitt. Så å få flyttet til 
«nye» lokaler der alt var nytt, unntatt vegge-
ne da, har vært et løft, sier bibliotekar Dagh 
Casselbrant.

Kommer dere til å tenke historie når dere 
lager utstillinger? 

– Er det noe Halden ikke mangler, så er det 
historieinteresse, så jeg håper at vi til og med 
kan få til innovative utstillinger med fokus på 
nåtiden og framtida. Det historiske løser seg 
alltid, sier Casselbrant.

Områdeløft Nord
Halden var en gang selve skobyen i Norge. 
Man kunne telle hele 17 skofabrikker i den 
lille byen. Den største var Østfold skofabrikk 
som holdt til i Os allé 3, og som ble lagt ned i 
1967. De siste tjue årene fram til 2018 lå det et 
kjøpesenter på denne adressen, men det for-
svant og de store lokalene ble stående tomme. 
Noe måtte gjøres.

Halden kommune startet et prosjekt som 
ble kalt Områdeløft nord. Man så at butikker 
flyttet ut av sentrum, og man opplevde bu-
tikkdød i dette området da kjøpesenteret Tista 
senter ble etablert. Prosjektet oppgraderte par-
ken utenfor, det ble skøytebane, risleanlegg og 
en byhage ved elva Tistas bredder. Kommunen 
leide gamle bygg her og der til sine tjenester, 

og man så behovet for å samle disse tjeneste-
ne. I 2018 kjøpte derfor Halden kommunale 
pensjonskasse dette bygget, det ble rehabilitert 
og en offentlig navnekonkurranse ble utlyst. 
Det endte med «Skofabrikken». 

– I dag inneholder bygget en rekke tjenes-
ter, og vi kommer til å få til mye synergi, sier 
Ewart og ramser opp Familiens hus, Frivillig-
hetssentralen, ungdomsklubben, to nye kino-
saler, Vekst spiseri, Edderkoppen gavemakeri, 
åpen barnehage, helsestasjon, barnevern, PPT, 
læringsmiljø team, spesialpedagogisk team, og 
leiligheter.

Bærekraftsmålet
– Biblioteket fikk nye lokaler fordi muligheten 
dukket opp med Skofabrikken med plass til 
biblioteket der. Det var imidlertid ikke en aktiv 
diskusjon på forhånd at vi raskt skulle finne 
lokaler til et nytt bibliotek, og at det skulle 
være gjenbruk. Det ble likevel resultatet, og 
det er vi fornøyd med, også sett i lys av at kom-
munen skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål, 
sier Gun Kleve, spesialrådgiver i Avdeling for 
samfunnsutvikling i Halden kommune. 

I denne saken var det flere pågående pro-
sesser samtidig som førte til at biblioteket fikk 
oppgraderte og flotte lokaler, poengterer hun. 
Det var snakk om både kommunens satsning 
på universell utforming, det var Områdeløft 
nord og pensjonskassens kjøp av det tidligere 
«storsenteret». 

– Biblioteket skaper sammen med de øvrige 
virksomhetene i Skofabrikken til økt trafikk 
av folk. Sammensetningen av virksomheter 
kan også bidra til synergier for alle og vi ser at 
biblioteket har fått en kraftig økning i antall 
besøkende etter åpningen i de nye lokalene, 
avslutter Kleve. •

←
Biblioteket 
byr på nye 
aktiviteter på 
tradisjonsrik 
grunn.

↑
Fasaden 

minner om 
at bygget i 

senere tid var 
et kjøpesenter. 
Men i sjelettet  
til dagens fler-

brukshus ligger 
en skofabrikk.
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Hvor går grensen for hvem man skal slippe 
til i biblioteket? Hva slags rolle har biblioteket 
som samlingspunkt i en tid hvor meninger 
strekkes til ytterpunktene? 

Dette er noen av spørsmålene som har blitt 
aktuelle i kjølvannet av endringen i folkebi-
bliotekkloven som trådte i kraft i 2014. Her 
ble det presisert at biblioteket skal «være en 
uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt». 

Bibliotekstrategien fra 2015–2018 fulgte 
opp ved å legge vekt på arrangementer og de-
batt, og mange bibliotek har fått støtte til 
lydanlegg og scene-elementer.

– Det setter et litt annet fokus på dette 
med redaktøransvaret og hvordan man kan 
sørge for balanse, og så har det satt søkelys 
på hvilke stemmer som skal slippes til og ikke, 
sier bibliotekprofessor Ragnar Audunson ved 
OsloMet.

Vanskelig å snakke om
Bok & Bibliotek har snakket med en rekke 
biblioteksjefer og andre fagpersoner, og en 
ting er sikkert: Redaktøransvaret er intet en-
kelt tema. Flere biblioteksjefer har opplevd 

at avgjørelsene deres har skapt mye debatt 
og frustrasjoner. 

– Dette er vanskelige ting å stå i som bibli-
oteksjef, og jeg etterlyser tydeligere retnings-
linjer for hvordan det er forventet at man 
skal forvalte denne delen av bibliotekloven. 
Bibliotek og kommuner er svært ulike, men 
å legge hele ansvaret for tolkinga over på hver 
enkelt biblioteksjef er ingen god løsning, sier 
biblioteksjef i Lindesnes Ida Omdal Haaland.

Førsteamanuensis Kim Tallerås ved bibli-
otekarutdanninga på OsloMet mener det var 
enklere å være biblioteksjef da hovedfokuset 
var å drive en boksamling.

– Nå skal man løse nye oppgaver uten eta-
blert praksis eller felles retningslinjer. 

Han legger til:
– Dette kan være veldig krevende. Jeg synes 

ikke tematikken er så lett å snakke om selv 
når du ringer heller. Her er det tøffe tak og 
polarisering i mange kanaler. 

Må definere ansvaret
Biblioteksjef Anne Torill Stensberg ved Sølvber-
get i Stavanger er midt i en «all time high» når 
det kommer til arrangementer på biblioteket. 

– Dette ansvaret vi har fått, er noe som må 
kommuniseres og gjøres tydelig for eierne 
våre, kommunen. For meg som har et stort 
apparat rundt meg, er dette greit, jeg er mer 
bekymra om du er i en bitte liten kommune 
og står alene og kjemper for uavhengigheten. 
Kunnskapen om dette feltet hos styrende 
myndigheter kunne kanskje vært bedre, sier 
Stensberg.

Tidligere hadde Sølvberget en mer fristilt 
organisatorisk rolle, som et kommunalt fore-
tak med eget styre og daglig leder. Men etter 
en omorganisering i 2021, hvor Sølvberget ble 
lagt under ordinær kommunal drift, sørget 
Stensberg for å utarbeide et delegeringsre-
glement. 

I dokumentet står det blant annet at biblio-
tek- og kulturhussjefen har faglig og redaksjo-
nelt ansvar. Stensberg mener biblioteksjefens 
uavhengighet er særlig viktig i en tid hvor 
demokratiet er under press. 

– Sett at andre typer myndigheter tok over 
styringen av en by og ville blande seg inn i 
hva som foregikk i biblioteket i detalj. Veien 
dit er kanskje ikke så lang som vi skulle ønske, 
sier Stensberg. 

Upløyd mark
I tillegg til bibliotekloven kan man finne for-
melle krav til biblioteksjefen i forskriften om 
kvalifikasjonskrav for ansatte i folkebibliotek. 
Bibliotekets uavhengighet blir også understre-
ket i forarbeidene til bibliotekloven. 

Utover dette finnes det ingen regler for 
hvordan biblioteksjefens mandat og myndig-
het skal utformes. I praksis betyr det at hver 
enkelt biblioteksjef må sørge for dette selv i 
dialog med sin leder. 

– Jeg stusser over hvorfor dette er så upløyd 
mark. Jeg håper du kan gi meg fasiten etter ar-
tikkelen din, sier Jannicke Røgler, biblioteksjef 
i Trondheim. Hun smiler gjennom telefonrøret, 
men det ligger et alvor bak.

– I Trondheim har vi ikke skriftliggjort bi-
blioteksjefens redaktøransvar. Det bør vi gjøre.

Røglers avgjørelse om å si nei til et eksternt 
arrangert møte om «den jødiske lobbyen» har 
nylig blitt klaget inn til kommunen. Arran-
gørene mener avslaget bryter med bibliote-
klovens formålsparagraf, og siden dette blir 
et spørsmål om jus, ligger saken nå hos kom-
muneadvokaten. 

Handlet avslaget ditt om at biblioteket skal 
være en trygg arena for alle?

– Det er veldig godt at du sier det. Jeg ser 
at flere bruker trygg arena som et begrep. Vi 
vet at jødehetsen har eksplodert i hele verden 
de siste årene, og det gjør dette til et ekstra 
ømtålig og problematisk område. Ved å slippe 
til noen, tråkker du samtidig på noen andre. 
Det er utrolig vrient. Jeg får vondt innvendig 
ved å tenke på det, sier Røgler. 

Er konsekvensen av et mer debattorientert 
bibliotek at de besøkende av og til må kjenne 
på ubehag i møte med meninger de ikke liker?

– Ytringsfrihet og demokrati er bærebjelker 
i bibliotekarbeidet. Selvfølgelig skal vi tåle 
stemmer vi er uenig med, fastslår Røgler. 

Men:
– Bevisst desinformasjon, det trenger vi 

ikke. 
Røgler understreker at bibliotekene ikke 

er nøytrale rom. 
– Samlingene er ikke nøytrale og skal heller 

ikke være det. Dette er komplekst, men det er 
essensielt for biblioteket at vi har en uavhengig 
rolle i kommunen, sier Røgler. 

Det kompliserte  
redaktøransvaret

Hva ligger egentlig i  
biblioteksjefens redaktøransvar?  
Flere biblioteksjefer etterlyser  

klarere retningslinjer. 

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

« – Dette kan være veldig  
krevende. Jeg synes ikke 
 tematikken er så lett å  snakke  
om selv når du  ringer heller.  
Her er det tøffe tak og  
polarisering i mange kanaler.»
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Savner en ryddigere debatt
Kim Tallerås ved OsloMet mener det er viktig 
å ha tunga rett i munnen i de offentlige debat-
tene omkring bibliotekenes rolle. Han trekker 
frem Sians ønske om å låne et møterom på 
Deichman Majorstua som et eksempel på dette. 

Deichman sa i utgangspunktet ja, og de 
tillitsvalgte protesterte kraftig. Saken endte 
med at Deichman snudde av sikkerhetshensyn, 
og det hele fikk mye medieoppmerksomhet.

 – Her var det mange som blandet sammen 
ting. Sian skulle ikke ha et arrangement, men 
de ville leie et lokale til et privat møte. Det er 
to ulike ting. Det er viktig at man ikke sauser 
ting sammen når man havner i Dagsnytt 18, 
sier Tallerås. 

På bibliotekarutdanningen har de utviklet 
noen nye emner for å forberede studentene 
på bibliotekets rolle i offentligheten. Ett av 
dem heter Bibliotek og demokrati, et annet 
er Kultur- og kunnskapspolitikk. 

– Det er vanskelig å finne frem til felles 
retningslinjer annet enn helt basale som er 
tett opp mot juridiske fortolkninger. Kanskje 
kan vi som utdanner, bidra til å sende folk ut i 
felten som kjenner godt til problemstillingene, 
og som har trent seg på å diskutere dem.

Samtalen i fokus
Bibliotekprofessor Ragnar Audunson forklarer 
at revideringen av bibliotekloven var en slags 
oppfølging av arbeidet med ytringsfrihetspa-
ragrafen, som ble endret i 2004. 

– Der står det at det offentlige har et ansvar 
for å legge til rette for en åpen og opplyst sam-
tale. Opplyst betyr at det er kunnskapsbasert. 
At samtalen er åpen, betyr to ting: at flest mu-
lig synspunkter slipper til, og at deltagerne er 
åpne for den andres argument, sier Audunson. 

Han råder biblioteksjefene til å legge vekt 
på samtaleaspektet i bibliotekloven. 

– Mange debattarenaer, som Dagsnytt 18, er 
mer som bokseringer, der man er opptatt av 
konfrontasjon og kun presenterer synspunk-
ter som er ferdige på forhånd. Bibliotekets 
rolle bør være å organisere en samtale hvor 
vi tar hverandre i beste mening, og hvor alle 
etterpå kan tenke på hva de lærte av dette, 
sier Audunson. 

Sians deltakelse i biblioteket er blitt mye dis
kutert. Går det en grense ved det Sian står for?

– Det er veldig vanskelig å sette en sånn 
grense. Flere av synspunktene som Sian re-
presenterer i innvandringsspørsmål, gjør seg 
gjeldende i det norske samfunnet – også på 
Stortinget – og må absolutt være med i sam-
talene på biblioteket. Men en del av arbeids-
formene som Sian som organisasjon bruker, 
som å brenne koraner, er med på å kortslutte 
samtalene. Å trekke inn organisasjonen Sian 
kan da være kontraproduktivt i forhold til 
bibliotekets rolle med hensyn til å fremme 
samtale og deliberasjon.

Uavhengig vs. nøytral
Vidar Lund i Norsk Bibliotekforening mener at 
Sian i prinsippet bør få låne lokaler til lukkede 
møter på linje med andre lovlige organisasjoner.

– Men så fort de lager plakater og setter opp 
offentlig at de har møter på Deichman, da blir 
det noe annet. Da blir de en del av det åpne 
programmet som biblioteksjefen har ansvar 
for, sier Lund. 

Han påpeker at det ikke står noen ting 
i folkebibliotekloven om at biblioteket skal 
være «nøytralt». 

Hva er forskjellen på å være uavhengig og 
nøytral?

– Når du bruker nøytral, så er du fort over i 
en sånn 50–50-tankegang. For eksempel: Nå 
har vi antirasister på programmet, da må vi 
ha rasister også. Jeg tenker at uavhengighet 
betyr nettopp at man ikke trenger å tenke 
sånn, sier Lund. 

Han fortsetter:
– Oppdraget til en biblioteksjef er å gjøre 

biblioteket og aktivitetene relevante for lokal-
samfunnet, jamfør bibliotekloven, som bruker 
ordene kvalitet og aktualitet, sier Lund. 

Kim Tallerås ved OsloMet mener vi er inne 
i en litt kronglete overgangsfase, der biblio-
tekene venner seg til en mer utadrettet rolle 
i lokalsamfunnene.

– Vi må nok bare gjennom en smertefull 
periode hvor vi må akseptere at det er ulike 
syn på ting. 

Foreslår redaktørplakat
Hva skjer så om noen kjenner seg støtt av 
biblioteket? Dersom man sammenligner med 
redaktøransvaret i pressen, finnes det ingen 
felles klageinstans slik som Pressens Faglige 
Utvalg. Det er noe å diskutere, mener Norsk 
Bibliotekforening. 

– I alle fall et slags råd. Vi har ikke vedtatt 
noen politikk på dette, men jeg synes tanken 
er interessant for å kunne gi mer kvalifiserte 
råd til biblioteksjefer og andre som er i tvil, 
sier leder Vidar Lund. 

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien i Kris-
tiansand forteller at hun har blitt mer bevisst-
gjort på ytringsfrihet i forbindelse med Stopp 
islamiseringen av Norges (Sian) ønsker om å 
bruke biblioteket (se sidesak). Det har også gjort 
at hun ser behovet for klarere retningslinjer. 

– Jeg synes det ville vært hensiktsmessig 
med en redaktørplakat, slik som massemedia 
har, for å sikre uavhengigheten til biblioteket. 

Jeg synes den tydeligere poengterer den uav-
hengigheten en redaktør skal ha overfor sin 
eier, enn det biblioteksjefsplakaten gjør, sier 
Undlien. 

I 2019 kom «Biblioteksjefplakaten», som 
er signert Norsk Bibliotekforening, Kultur-
forbundet i Delta, Bibliotekarforbundet og 
Fagforbundet. Her står det listet opp en rekke 
anbefalinger om biblioteksjefens ansvars-
områder. 

– I biblioteksjefplakaten står det at bibli-
oteksjefen er ansvarlig for arrangementene, 
men utdyper ikke dette med en beskrivelse 
av ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiver, 
arbeidstaker og aktører som ønsker arrange-
menter på biblioteket, sier Undlien. 

Det er delte meninger om biblioteksjefpla-
katen. Da Jannicke Røgler i Trondheim var 
leder i Bibliotekarforbundet, jobbet hun selv 
mye med å utarbeide den.

– Jeg er godt fornøyd med den, og min erfa-
ring er at den fungerer etter hensikten. Flere 
biblioteksjefer har diskutert den med egen 
leder. Det har vært veldig nyttig og klargjø-
rende for begge parter, sier Røgler. 

Undlien er usikker på hvem som burde 
ta ansvar for en redaktørplakat, men trekker 
frem Nasjonalbiblioteket som en mulig aktør. 
Det har de ingen planer om. 

– Vi synes det er positivt at det pågår en 
debatt og samtale om dette både i media og i 
fagmiljøene, men svaret på debatten er neppe 
at Nasjonalbiblioteket lager retningslinjer, sier 
avdelingsdirektør for Sekretariat for bibliote-
kutvikling, Svein Arne Tinnesand. 

Biblioteksjef  
i Kristiansand,  
Anne Kristin Undlien. 
Foto: Privat.

Biblioteksjef  
i Trondheim,  
Jannicke Røgler. 
Foto: Javad 
Montazeri.

«Jeg stusser  
over at dette er  
så upløyd mark.»

Biblioteksjef i  
Lindesnes,  
Ida Omdal Haaland.

Biblioteksjef Anne 
Torill  Stensberg 
ved Sølvberget i 
Stavanger.
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Den omstridte organisasjonen Sian har skapt 
hodebry for flere biblioteksjefer rundt om 
i landet. For Anne Kristin Undlien i Kristi-
ansand var en forespørsel fra Sian i 2016 star-
ten på en lang byråkratisk runddans. 

Først ville Sian arrangere et åpent møte på 
biblioteket. Da sa Undlien nei og fikk heller i 
stand en debatt hvor Sian var i panelet.

Så spurte de på nytt. Undlien sa nei igjen 
og viste til kommunens strategidokument om 
rasisme. Sian klagde til kommunen, Undlien 
fikk medhold. Det samme skjedde to ganger 
hos Fylkesmannen (nå Statsforvalteren).

Men så kom Sivilombudsmannen (nå Sivi-
lombudet) på banen. De mente at en søknad 
om å leie lokaler ikke kan «avslås alene med 
den begrunnelse at leietakers formål ikke er i tråd 
med kommunens eller folkebibliotekets verdier».

De ba Kristiansand folkebibliotek om å 
vurdere saken på nytt, men understreket at 
«biblioteket må ha betydelig rom for skjønn». 
I uttalelsen skrev de også at det «må kunne 
legges vekt på hvordan påtenkte arrangementer 
skal avholdes og hvordan ytringene skal presen
teres – forutsatt at vurderingene er saklige og 
forsvarlige. Spesielt må det kunne legges vekt 

Sian 
– det evige spørsmålet

Jørgen Hovdes stillingstittel er virksomhets-
leder for Bibliotek og Møteplass i Drammen 
kommune, noe som betyr at han har ansvaret 
for både bibliotektjenestene og innbyggertorg 
i kommunen. Denne samorganiseringen skjed-
de i forbindelse med at Nedre Eiker og Svelvik 
ble en del av nye Drammen kommune. 

– Vi i Drammen har ikke innbyggertorg 
på biblioteket, men vi driver et prosjekt med 
indre Østfold. Der har de samlokalisert alt, 
forteller Hovde. 

Hovdes dobbeltrolle synliggjør en annen 
problemstilling: Hvordan skal folk flest klare 
å skille mellom politisk informasjon fra kom-
munen og uavhengig meningsutveksling på bi-
blioteket, når tjenestene glir over i hverandre? 

Drammen kommune hyret nylig inn Opi-
nion til å ringe 1200 beboere i Drammen og 
indre Østfold for å høre hva de mente om 
samlokalisering av bibliotek og innbygger-
torg. Nesten en fjerdedel var bekymret for 
bibliotekets uavhengighet. En av fem fortal-
te at de ville ha mindre tillit til svarene fra 
bibliotekarer som står i samme skranke som 
innbyggertorgansatte.

– Dette må vi være veldig bevisst på. Bibli-
oteket er like mye kommune som alle andre, 
men i innholdsproduksjonen vår er vi uav-
hengig. Mens med innbyggertorget er målet 
å skape møteplasser mellom kommuner og 
innbyggerne, sier Hovde. 

Han kommer med et eksempel: 
– Hvis kommunen skal ha en temaplan på 

høring, så kan det hende de som jobber med 
den, sier at de vil bruke biblioteket og infotor-
get som møteplass. Da kan jeg som bibliotek-
sjef si at om det skal være på biblioteket, så 
kan vi heller ha en debatt hvor vi kan vurdere 
ambisjonsnivået i den temaplanen, og hente 
inn noen utenfra kommunen, sier Hovde.

 
Omstridt møte
Da Muslimsk dialogforum ville arrangere et 
møte med Sian på biblioteket i Drammen, 
måtte det skje midt i biblioteklokalet. Det er 
nemlig der scenen ligger. 

Hovde mente at dette måtte de si ja til. Men 
han forteller at han møtte skepsis fra flere i 
kommuneadministrasjonen.

– Særlig kommunikasjonsavdelingen. De 
var veldig opptatt av at nå kan det se ut som 
kommunene tilrettelegger for at Sian skal få 
talerør i kommunens lokaler. Det ble en disku-
sjon om hvor mye biblioteket skulle informere 
om møtet, og hvordan. Skulle det skapes opp-
merksomhet rundt dette eller ikke, sier Hovde. 

Ordføreren ville dessuten holdes oppdatert, 
siden dette var kontroversielt. 

– Men biblioteket gjorde dette fordi vi er 
en uavhengig arena, og dette er i tråd med 
folkebibliotekloven, sier Hovde.

Dialog 
og rolleforståing 

på om det aktuelle arrangementet er egnet til å 
bidra til en offentlig samtale og debatt».

Undlien synes uttalelsen fra Sivilombuds-
mannen var ryddig å forholde seg til, særlig 
siden den understreket bibliotekets mulighet 
til å utvise skjønn. 

Derfor la Undlien frem noen ønsker, og 
enden på visa ble at Sian hadde med seg en 
motdebattant på arrangementet sitt. 

Lokalet har betydning
Da Sian-debatten foregikk i Kristiansand, var 
det også noe annet som skjedde: Folkebiblio-
teket ble bygget om.

– Sian-møtene jeg først sa nei til, måtte ha 
funnet sted i det åpne biblioteket, og mange 
av brukerne ville avgjort ikke likt dette. Men 
etter ombyggingen i 2017 fikk vi et eget lukket 
arrangementsrom. Da kan folk velge å oppsøke 
det selv, sier Undlien. 

Hun trekker frem at de fysiske biblioteklo-
kalene kan ha mye å si for hvor grensene går 
for hvem som får bruke lokalene. 

– Det er lettere for bibliotek som har slike 
separate rom, å være kontroversielle, påpeker 
Undlien.

←
Sian og Muslimsk 
dialogforum 
på biblioteket i 
Drammen. 
Foto: Jørgen 
Hovde, Drammens-
biblioteket.
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Politisk sak
Møtet ble avholdt 31. oktober 2020 og gikk 
rolig for seg. Sikkerheten var godt ivaretatt av 
politiet, både underveis og gjennom flere mø-
ter før debatten. Dersom det skjedde noe eller 
ble sagt noe på scenen som stred imot norsk 
lov, så skulle dette tas hånd om av politiet. 

– Politiet hadde også møter med perso-
nalgruppa på biblioteket i forkant. Der var 
meningene veldig delt, og det skjønner jeg. 
Mange synes det var kjempefeil at vi gjorde 
dette, både ressursmessig og innholdsmessig.

Var det verdt det?
– Det var en fin samtale med joviale dram-

mensere og Sian. Jeg synes det var verdt det av 
flere grunner. Vi klarte å være en arena for en 
samtale hvor motmeninger møttes til en god 
dialog. Dessuten fikk vi prøvd uavhengigheten 
vår i en vanskelig situasjon, sier Hovde. 

Da denne prosessen var over, ønsket Hovde 
å klargjøre for kommuneledelsen hva biblio-
tekets uavhengighet innebærer. 

– Vi fikk laget en politisk orienteringssak 
der dette står i klartekst. Jeg synes den ble 
veldig god. Der står det at biblioteket må være 
uavhengig også med tanke på hvordan tilbudet 
gjøres kjent, sier Hovde. 

Kommunikasjonssjef i Drammen kommu-
ne, Jørgen Arntzen, svarer følgende om dialo-
gen rundt møtet mellom Sian og Muslimsk 
dialogforum i en e-post: 

Her var det en ekstern arrangør som lånte 
bibliotekets lokaler til dialogmøte. Fra mitt ståsted 
som kommunikasjonssjef anså jeg det ikke som 
kommunens oppgave å skape oppmerksomhet 
rundt et eksternt møte. Vi mente derfor at kom
munens kanaler ikke skulle brukes til å promotere 
arrangementet. Kommunens kommunikasjons
behov i denne sammenhengen var å  informere 
innbyggerne om at biblioteket var stengt for ordi
nære besøk i det tidsrommet møtet pågikk, og 
det ble gjort.

Det endte med at hun ble stående i en medie-
storm, etter at KrF-leder Olaug Bollestad stilte 
følgende skriftlige spørsmål til likestillings-
minister Anette Trettebergstuen: 

«Viser til sak på vl.no (Vårt Land, red.anm.) 
om en gruppe kristne eldre som gjennom 30 år 
har møttes til sosialt samvær på biblioteket i 
Lindesnes, men som nå har fått beskjed om at 
de ikke lenger er ønsket der. Begrunnelsen fra 
biblioteksjefen er at ‘Lovverket sier at biblioteket 
skal være en uavhengig møteplass’. Er statsråden 
enig i denne tolkningen av loven?»

Trettebergstuen svarte med å vise til bi-
bliotekloven og at biblioteksjefenes «redak-
tørlignende rolle». For Omdal Haaland kom 
spørsmålet som et sjokk. For saken var allerede 
løst – og dessuten fremstilte Bollestad situa-
sjonen feil. Den kristne forsamlingen hadde 
holdt ukentlige møter i den gamle kommune-
styresalen i Vigeland i 29 år. Men etter kom-
munesammenslåingen i 2020 var ikke lokalet 
lenger tilgjengelig. Derfor fikk de tilbud om å 
bruke bibliotekets kafé midlertidig.

I fjor høst gikk biblioteket gjennom ruti-
nene sine og tok kontakt med alle som lånte 
lokalene. 

Vi lagde retningslinjer i kontrakten om at 
dersom innholdet hadde politisk, religiøs eller 

kontroversiell tematikk, så kan biblioteket 
kreve at det åpnes for debatt i etterkant, sier 
Omdal Haaland. 

Symbolsk sperrebånd
Men så var det den kristne gruppa, da. Det 
virket litt kunstig å skulle ha debatt etter et lite 
menighetsmøte, så biblioteksjefen tilbød dem 
heller et annet rom. Men de trivdes i kafeen 
og hadde ikke noe lyst til å flytte mer rundt. 

Løsningen ble følgende: Når biblioteket 
stenger, så setter de opp et symbolsk sper-
rebånd som fysisk markerer skillet mellom 
biblioteket og kafeen.

– Slik kan vi leie det ut som et hvilket som 
helst lokale, og jeg får fremdeles ha redaktør-
ansvaret i bibliotekdelen, sier Omdal Haaland. 

Men:
– Jeg er fortsatt usikker på om vi har valgt 

den beste løsningen her, og opplever ikke at 
det er noe klart svar på det, sier Haaland.

Bollestad svarer på sin side at hun ikke ser 
dette som en løsning:

– Vi er usikre på hva vi har misforstått i 
denne saken og stiller oss undrende til hvorfor 
et sperrebånd mellom biblioteket og kafeen er 
nødvendig slik biblioteksjefen skisserer, svarer 
hun i en e-post. •

Sperrebånd ble løsningen

I vinter tok biblioteksjef  
Ida Omdal Haaland i 
 Lindesnes kommune et 
 prinsipielt standpunkt  
for å verne om bibliotekets 
uavhengighet. Det  skapte 
debatt langt utenfor 
 kommunegrensene. 

←
I Lindesnes setter de opp dette  
sperrebåndet mellom kafeen  
og biblioteket etter stengetid.  
Foto: Rolf Steinar Bergli.

↑
Jørgen Hovde leder både bibliotek og innbyggertorg, og er opptatt 
av å sikre bibliotekets uavhengighet. Foto: Solvor Snoen Hoel/
Drammens biblioteket
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I 1902 kom Martha Larsen hjem til Norge som 
første kvinne med amerikansk bibliotekarut-
danning. I vel ti aktive år var hun en driftig 
bibliotekreformator, men det var en helt an-
nen innsats som førte til at hun ble kjent og 
fikk internasjonal anerkjennelse. 

Frk. Larsen sluttet å jobbe da hun ble gift i 
1911, det var ikke vanlig at fruer hadde lønnet 
arbeid. Larsen engasjerte seg da i stedet på helt 
andre fronter, som kvinnesak, internasjonalt 
fredsarbeid og Nasjonalhjelpen. Hun var leder 
av den norske avdelingen av Den internasjonale 
kvinneliga for fred og frihet og møtte for Norge i 
Folkeforbundet, forløperen for FN.  Hun la også 
et grunnlag for det som senere ble UNESCO. 
Da hennes mann, Gunnar Jahn, ble medlem av 
Nobelkomiteen i 1937, skal han ha sagt: «Det 
må være feil. De må mene min kone.» Det gikk 
over ti år før det kom kvinner i den komiteen. 
Likevel er det sannsynlig at fru Jahn hadde, 
som det antydes i Norsk biografisk leksikon, en 
«indirekte innflytelse» på komiteens arbeid.

Kampen for gode bibliotek
 Hvis vi ser tilbake på Larsens år ved Trond-
hjems folkebibliotek, kan vi ikke si at hun kom 
til «dekket bord». En nasjonal bibliotekreform 
ble vedtatt av Stortinget i 1902, og hennes 
første oppgave var å omskape et gammeldags 
allmuebibliotek til et tidsmessig folkebibliotek. 
Bibliotekets kronikør, Arnulf Grut, forteller at 
tilbudet til barn og ungdom vakte stor opp-
merksomhet. Den nye biblioteksjefen ville 
at «bøkene skulle brukes». Selv de flotteste 

bildeverkene fikk barna bla i. Barn ble vist 
samme tillit som voksne, og hun ville helst 
rose ungdommen for god oppførsel.  

I bransjens fagtidsskrift For folke og skole
boksamlinger (senere Bok og Bibliotek) ble det 
i 1908 rapportert om en sjef som med «rask 
og intelligent imødekommenhet hjælper og 
retleder den besøkende». 

Bibliotekforening og Mønsterbibliotek
 Folkebiblioteket i Trondhjem ble, på tross av 
sine trange lokaler, et mønster for andre biblio-
tek. Her arrangerte (daværende) Larsen statens 
første kurs for bibliotekarer. Gode råd ble gitt 
til den nye Norges Tekniske Høiskole, og skarp 
kritikk ble rettet mot Universitetsbiblioteket 
i hovedstaden. Planene for dette biblioteket 
bygget på gammeldags tysk tradisjon, og Lar-
sen hevdet at arkitekt og biblioteksjef hadde 
oversett den grunnleggende moderniseringen 
som skjedde i USA. Som bibliotekinspektør 
(en forløper for fylkesbibliotekene) reiste 
hun rundt og veiledet bibliotekarer. Larsen 
nedla et stort arbeid med å etablere Norsk 
Bibliotekforening, og hun var en populær fore-
dragsholder og debattant. Det siste oppdraget 
hun påtok seg for «biblioteksaken», var å for-
berede et «mønsterbibliotek» på den store 
Jubileumsutstillingen i 1914.  

Til utstillingen kom boken Folkeboksam
linger – Hvorfor vi trænger dem. Larsen Jahns 
artikkel het Den moderne biblioteksbevægelse, 
og den oppfordret bibliotekene til å bli synli-
ge. Hun skrev gjerne om bibliotekteknikkens 

b e r ø m t e  b i b l i o t e k a r e r

Martha Larsen Jahn
(1875–1954)

Berømte bibliotekarer

Tekst: ø i v i n d  f r i s v o l d

fag s e n t e r  f o r  
s e n io r e r  o s l o m e t

←
Martha  
Larsen Jahn 
(ukjent årstall). 
Foto: Kappa 
Kappa Gamma 
Archive.
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nye muligheter, men hovedoppgaven var at 
den skulle bidra til å møte «tidens krav paa 
oplysning og kundskap i alle forhold og alle 
samfundslag». Det var som i USA og slik ame-
rikanere uttrykte det: Det gjaldt «aa skaffe den 
rette bok i det rette øieblik – og med minst 
mulige omkostning».  

Bibliotekdirektør Arne Kildal omtalte 
Martha Larsen Jahn som «intelligent, våken, 
arbeidsdyktig» og med «et pågangsmot som 
minnet om det Nyhuus rådet over». Haakon 
Nyhuus, som startet den norske Bibliotekre-
volusjonen på Deichmanske bibliotek i 1898, 
døde 47 år gammel mens Jubileumsutstillingen 
ble forberedt. Martha Larsen var i starten av 
sin karriere Nyhuus’ nære medarbeider. I 1914 
var fru Jahn uten en relevant stilling, og man 
kan spekulere på hva som hadde skjedd dersom 
hun fikk overta etter Nyhuus på Deichmanske. 
Vi får nøye oss med å si at hennes kunnskaper 
og lederegenskaper kom godt til nytte på andre 
viktige områder.

Krig og sanitet
Nasjonalt kom hennes organisasjonstalent 
også til sin rett i Norske Kvinners Sanitetsfo
rening. Fra 1935 til 1948 var hun øverste leder 
for over tusen lokale foreninger og nesten 
200 000 medlemmer. Organisasjonen ble star-
tet for å støtte Forsvarets sanitet, men etter 
1905 kom «sivile» oppgaver i sentrum: folke-
helse, sykehus, helsestasjoner og utdanning 
av sykepleiere. Fra 1939 førte den politiske 

usikkerheten til at foreningen igjen arbeidet 
for krigsberedskapen. Kurs i førstehjelp hadde 
alltid vært en del av sanitetsforeningens opp-
gaver. Nå kom kunnskapene til nytte. Forenin-
gene samlet penger og produserte utstyr til 
Hæren. Ved krigsutbruddet 9. april kunne 
foreningene levere 159 feltlasaretter og før-
stehjelpsstasjoner med over 2000 senger rundt 
om i landet. Under krigen stilte foreningene 
med proviant, suppestasjoner og tøyutdeling 
ikke bare til barn, eldre og evakuerte.  Mat og 
gavepakker ble i stillhet også gitt til hjemme-
front og politiske fanger.

Noen humanitære organisasjoner fikk fort-
sette under krigen, men det var en meget far-
lig balansegang. Gunnar Jahn ble fengslet, og 
Martha sa senere til amerikanske studievenner 
at hun regnet med at Gestapo kunne komme 
igjen. Men hun gikk sterkt ut og truet nazis-
tene med å legge ned hele virksomheten hvis 
de ikke fikk bevare sin uavhengighet: «Jeg vet 
at dere kan ta fra oss våre institusjoner, dere 
kan ta våre penger og andre verdier. Men hva 
dere IKKE kan ta, er det frivillige arbeid av 
mer enn 200 000 kvinner.» 

Martha Larsen var det vi ville kalt en kjen-
dis, men hennes fremtreden var beskjeden. 
Hun oppfordret medlemmene til innats, men 
som hun sa: «La allting skje i stillhet».  Jour-
nalist Halldis Stenhammar i Dagbladet slo fast 
at Martha Jahn hadde «oppdratt kvinner over 
hele landet til både å se, tenke og handle selv 
i det sosiale arbeid» (27.6.1946).

←
Norges første 
statlige bibliotek-
kurs ble holdt i 
Trondhjem 1912. 
Martha Larsen 
stående til høyre. 
Foto: Trondheim 
bibliotek. 

D
agbøker på opptur

Dagbøker  
       på opptur

Det kommer ut flere dagbøker  
av forfattere mens de ennå er i live. 
Dagboken som litteratursjanger  
er populær som aldri før.

Rachel Cusk, Annie Ernaux, Karl Ove Knaus-
gård, Tomas Espedal, Linn Ullmann og Vigdis 
Hjorth har fortalt oss i detalj om livet sitt og 
kalt det roman. Nå er en annen trend vokst 
frem – dagboken som ikke kaller seg noe annet 

enn dagbok. Men den er på trykk, så vi 
alle kan lese den. 

– Per Pettersons siste utgivelse var 
ikke en roman, men en dagbok med titte-
len «Mitt Abruzzo». Og det er virkelig en 
dagbok, men åpenbart en dagbok skrevet 
med publikasjon som formål, sier littera-
turkritiker i NRK, Knut Hoem.

Han har observert mange lignende 
utgivelser i de siste. Maja Lundes «De første 
dagene» er en dagbok. Hoem klassifiserer den 
som koronadagbok, skrevet i løpet av, og kan-
skje også på grunn av, pandemien.

Disse dagbøkene mener Hoem må plasseres 
i kategorien skjønnlitteratur.

– Jeg tror alt en forfatter skriver, selv en 
dagbok, er en del av verket. Forfattere som 
også skriver dagbøker, regner nok med at de 
blir utgitt når de er gått bort. Du ser det på 
Kafkas dagbøker, der er private notater og den 
klart skjønnlitterære biten del av én og samme 
tekst, sier han.

Polemisk dagbok
Den polemiske dagboken er nok en trend, som 
forfattere, politikere og andre bruker for å 
fremme sitt syn på noe som opptar dem, eller 
for å forsvare seg mot anklager i offentligheten. 
Her er offentliggjøring selve poenget. 

Den svenske kulturkommentatoren Åsa 
Linderborg utga dagbok fra et år med både 
private og karrieremessige kriser, mens Had-
dy N´jie ga ut dagbok fra tiden rundt Me-
Too-anklagene mot kjæresten Trond Giske. 
Poet og tidligere Svenska Akademi-medlem 
Katarina Frostenson, gift med voldtekts-
dømte Jean-Claude Arnault, har skrevet to 
dagbøker hvor hun særlig forsvarer sin mann.

– Frostensons budskap er «ligg unna man-
nen min». Hun og Linderborg bruker dagboken 
som polemikk, sier Hoem.

Linderborg sto også midt i MeToo-debat-
tene i Sverige. Som daværende kulturredaktør 
i Aftonbladet var hun en tidlig kritiker av Me-
Too-dekningens personfokus. Men hun fikk 
selv sterk kritikk for egen dekning av anklager 
mot Benny Fredriksson, leder for Stadsteatern, 
som tok livet av seg etter mediestormen. I 
«Året med 13 måneder» tar hun et oppgjør 
med seg selv.

Tekst:  n i n a  k r a f t

↑
Litteratur-
kritiker  
Knut Hoem.  
Foto: NRK.



26 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 27
 D

ag
bø

ke
r 

på
 o

pp
tu

r K
lassiske dagbøker

Dette er dagbøker hvor forfatteren kan redigere 
og velge hvor mye av det aller mest private som er 
med. De står i motsetning til mange dagbøker i his-
torien, som oftest ble utgitt etter forfatterens død, 
som er ekstremt private. De siste kan inneholde 
angst, tvil, usikkerhet, pinligheter, «uakseptable 
meninger» og mye mer av det som før (og særlig 
før de sosiale mediene) hørte privatlivet til. 

Selvutforskende, litterær dagbok
Det man kan kalle den litterære dagboken, er en 
egen sjanger. Denne teksttypen har ca. 2000 år gam-
le røtter, men er lite kjent i Norge, mener konserva-
tor ved Nynorsk kultursentrum Øystein Hide. Han 
har skrevet doktorgrad om Olav H. Hauges dagbok. 

Den må imidlertid plasseres i kategorien sak-
prosa, ikke skjønnlitteratur, mener Hide.

– Den litterære dagboken er en selvutforsken-
de og selvkommuniserende tradisjon. Den har to 
formål. Det ene er epistemologisk, altså å finne 
ut hva man kan vite om seg selv til fordel for hva 
man bare kan tro eller anta. Det andre formålet er 
terapeutisk, å skrive seg frisk eller skrive seg til 
klarhet om seg selv. 

Disse to nivåene holdt Hauge adskilt. Først skrev 
han bekreftende om erfaringer og sine mentale flo-
ker, så skrev han om hvordan han kunne løse dem. 
Dette skillet er uvanlig i norsk og særlig i nynorsk 
sammenheng. Garborg har det ikke i sine dagbøker, 
og Aasen bare i forsvinnende liten grad.Sjangeren 
litterær dagbok kan ifølge Hide spores tilbake til 
dagbøkene til Augustin og Marcus Aurelius. Disse 
bøkene inspirerte Hauge i hans dagbokprosjekt helt 
fra han var barn, for han var klar over tradisjonen, 
inkludert de amerikanske transcendentalistene og 
dagbokforfatterne Emerson og Thoreau (han klas-
sifiserer «On Walden Pond» primært som dagbok). 

– Hauges onkel, som hadde emigrert til staten 
Washington, sender ham disse amerikanske bøkene, 
og han leste dem allerede som tenåring, sier Hide.

Litterært verksted
Hide understreker at Hauges dagbok ikke er noe 
«sideskrift» til de høyt anerkjente diktsamlingene 
hans. Hauge skrev dagbok i 70 år, og den er i aller 
høyeste grad en del av hans litterære verk – men 
altså ikke skjønnlitterær. 

Noen dagbokskrivere har helt eller temmelig 
sikkert skrevet dagbok for offentliggjøring. Enkelte, 
som Liv Køltzow, gir den ut i redigert form mens 
de ennå er i live. Andre, som Hauge, gjorde ikke 
det, men ifølge Hide må vi regne med at dikteren 
skjønte at den ville bli utgitt. Kjente personer vet 
gjerne det, og de passer på sitt ettermæle.

– Det er spor av en diskusjon om dagboken skal 
utgis, i selve dagboken. Noen dager mener Hauge 
ja, andre ganger nei, forteller Hide. 

Det hender at dagbokskrivere redigerer dag-
boken sin før sin død, Hauge gjorde ikke det. Da 
Det Norske Samlaget i 2000 ga ut en minimalt 
redigert versjon, tok de kun bort et par tilfeller av 
nedsettende karakteristikker om andre. 

Ifølge Hide var det ikke grunn til å redigere 
den i noen større grad. Hauge skrev sjelden ned-
settende om bygdefolk, familiemedlemmer eller 
andre. Slikt stoff var han ikke interessert i, dette 
passet ikke inn i dagboksjangeren, slik Hauge så 
den, mener filosofen. 

– Målet med den litterære dagboken er heller å 
søke selvkunnskap gjennom å skrive i dialog med 
andre forfattere, andre tekster.

«Ein tanke slo meg her um  
dagen: eg skal føra dagbok,  
det vil verte hugnad med den.»  
Frå Olav H. Hauge si dagbok Mars 1924

Marcus Aurelius (121-180): 
Den romerske keiserens dag-
bok, «Til meg selv» gir innblikk 
i stoisk livsholdning og de 
konflikten en statsmann og 
feltherre kan havne i. 

 
Murasaki Shikibu (973-1020), 
kjente for «Genjis bok», som 
mange regner som verdens 
 første roman, skrev også dag-
bøker. Finnes på engelsk, eller  
i svensk oversettelse.

 
Camilla Collett (1814-1895): 
Hennes dagbøker fra ung-
domsårene regnes som et av de 
største memoarverkene i norsk 
litteratur. Tidligere utgitt i 
utvalg, finnes også digitalt hos 
Nasjonalbiblioteket. 

 
Lev Tolstoj (1846-1910)  
skrev dagbøker om sosiale pro-
blemer i Russland, landsbygda 
og industrialisering, under-
klassens slit, sin kristne kamp 
med seg selv, og hvorfor han 
ville gi fra seg hele sin formue.  

Klassiske dagbøker
Forfatteres dagbøker har  
blitt publisert gjennom store 
deler av litteraturhistorien. 
Her er et lite utvalg. 

Franz Kafka (1883-1824): 
Hans dagbøker fra de siste 14 
år av livet hans forteller om 
hans dagligliv, reiser, angst, 
kunstneriske og filosofiske 
ideer. 

Virginia Woolf (1882-1941) 
skrev dagbøker nesten hver 
dag fra hun var 14 til sin død, 
og de regnes som en viktig del 
av forfatterskapet. Både ut-
drag og dagbøkene i sin helhet 
er gitt ut i ulike utgaver. 

Anaïs Nin (1903-1977) 
er kjent for sine erotiske 
noveller og for dagbøkene, 
hvorav noen kom ut i sensu-
rert utgave før hennes død  
og resten usensurert etter. 

Sylvia Plath (1932-1962) 
utforsker seg selv, følelseslivet 
sitt, reaksjonsmønstrene og 
måten å uttrykke seg på,  
og ikke minst trener hun seg 
på å bli forfatter. 

Per Pettersons dagbok-
utgivelse fra 2021.  
Foto: Oktober.

Åsa Linderborgs beretning fra 
året etter MeToo-kampanjen 
startet (2020). Foto: Gyldendal.
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Liv Køltzow har skrevet syv romaner, to no-
vellesamlinger, to biografier, en esssaysamling 
og mottatt en rekke priser. Senest Brages he-
derspris og Kritikerprisen for beste sakprosa-
bok i 2021. Den nylig publiserte dagboken 
dekker årene 1964 til 2008. 

Egentlig begynte hun å skrive dagbøker 
som tiåring, forteller hun, men de tidligste 
kastet hun for mange år siden. 

– Jeg syntes det var så dårlig, så flaut. En 
slik utgivelse ville ha forstyrret de voksne 
dagbøkene. Det blir aldri godt det man lager 
før man har funnet sin egen stil.

Mot større mot
Det kan slå en leser er hvor usikker Liv Køltzow 
fremstår i dagbøkene sine. Usikker på seg selv 
som kvinne, på om hun er forelsket i han som 
blir hennes første mann. Usikker sammen med 
venner, som ofte er kjente forfattere, og tvi-
lende og utforskende til seg selv som forfatter. 
Men det endrer seg etter hvert. 

– Det er en av de tingene som jeg synes 
dagbøkene mine illustrerer – en langsom ut-
vikling mot større mot, blant annet fordi det 
omsider gikk opp for meg at jeg var ganske 
klar i toppen og ikke behøvde være så redd 
for autoriteter. For som regel var det meg som 
tenkte riktig, sier Liv Køltzow.

Når du leser tilbake, er det fremdeles deg du 
møter? Er man mange lag med Liv, og skraper 
man litt, er man tilbake i 1964? 

– Ja, jeg kjenner igjen både den unge og den 

modne Liv. Det er en utvikling i dagboken som 
er så finurlig og subtil. Den går så langsomt 
at den minner om en utviklingshistorie, var 
det en av anmelderne som pekte på da boken 
utkom. Men så er den jo faktisk også skrevet 
over et spenn på førti år.

Kunne trekke seg
«En ting gjør at jeg ikke vil at noen skal finne og 
lese disse ‘notatene’ som mest er nedskriving av 
fantasier & ideologier …» (31. august 1982) 

– Når jeg er tilbake i tenåringens verden, er 
det ikke i tvil om at jeg føler meg beslektet med 
alle som har skrevet dagbok da de var unge. 
Mange holdt på med dette i noen år før de ga 
seg, og de vet alle sammen hvor vanskelig det 
er: Hvor eksakt skal jeg begynne? Bare én dag 
inneholder så mye … 

Du var skeptisk til utgivelse i mange år, var 
du redd for å blottlegge deg eller dumme deg ut? 

– Jeg tenkte faktisk aldri på utgivelse. Men 
jeg var samtidig redd for å miste det svære ma-
nuset og gikk til Aschehoug med det bare for 
å få hjelp til å lagre det forsvarlig. Det trodde 
jeg i alle fall selv! Ja, jeg trodde faktisk ikke 
at dagbøkene skulle komme på trykk noen 
gang, selv da vi satte i gang med prosjektet 
for et par år siden.

– At jeg kunne trekke meg når som helst, 
var en betingelse fra første stund. Det er tusen 
feller man kan gå i. Når det gjelder kvalitet, var 
veldig mye i dagboken godt nok, men det tok 
tid før jeg skjønte det.

i n t e r vj u e t

Liv Køltzow har skrevet dagbok nesten  
hele livet. Da de skulle utgis, gjenoppdaget 
hun den litterære kvaliteten. Og sin egen 
utvikling som menneske. 
 

Utviklingshistorie

Tekst:  n i n a  k r a f t  •  Foto:  a n d r e a  g j e s t va n g
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Feminist? Nei visst
Hvilken betydning har det hatt for din egen 
åpenhet at du kom fra en pen borgerlig familie 
på Smestad? Det var sikkert intellektuelt stimu
lerende, men kan også ha vært innskrenkende, 
særlig for en kvinne?

– Det siste kan jeg si ja og amen til. Mange 
av de senere generasjoner, men også av de 
kvinnelige forfatterne i min egen generasjon, 
har fortalt at de tidlig hadde bestemt seg for 
å bli forfatter. Sånn tenkte aldri jeg. Det var 
ikke lov. Vi skulle ikke «bli noe», vi. Rettere 
sagt, vi skulle bli husmødre.

«Umoden. Upresis/upålitelig. Narsissistisk. 
Slik er jeg stadig. Uforpliktet. Uansvarlig, 
flyktende, vag, iallfall ‘her’, i disse ‘notatene’, 
uffff. Ellers også. Ellers også. Ellers også.» 
(18. desember 1987)

Her – og ellers også – er du dønn ærlig og åpen om 
usikkerhet. Hvor mye av dette er kjønnsrelatert?

– Nitti prosent! Nei, det var en spøk, og det 
gjelder i alle fall ikke det med å være vag og 
litt utydelig. Det er sånne ting som jeg alltid 
har visst om meg selv. Personlige trekk, ikke 
kjønn. Jeg tror mange menn også lider av svak-
het. Man bruker seg selv som studieobjekt i 
en dagbok for å kunne beskrive et menneske, 
ikke for å friske det opp og gjøre det «finere». 
Det ville være utrolig tåpelig. 

Du er kjent som en av Norges største femi
nistiske forfattere under feminismen på 70tallet, 
da kravet var at kvinner skulle være sterke. Du 
er ikke redd for å blottlegge at du ikke alltid var 
usårbar? 

– Ikke i det hele tatt. Jeg føler veldig mye 
ubehag ved datidens idé om sterke damer. Den 
er slitsom. Merkelappen i Norsk biografisk lek-
sikon om at jeg skal være en viktig frontfigur 
i nyfeminismen, er jeg ikke glad for. Jeg kan 
telle på én finger de gangene jeg har gått i tog 
eller vært med på noen 8. mars-greier. Det å 
være forfatter, på min måte, har vært mitt mål.

 – Jeg har aldri brukt litteraturen til å frem-
me en eneste sak. Kanskje i «Hvem bestemmer 
over Bjørg og Unni», den korte romanen jeg 
skrev etter debutnovellene. 

Føler du deg beslektet med vår tids feminisme? 

– Jeg er usikker på hva vår tids feminisme er. 
Jeg føler meg beslektet med alle mulige utgrup-
per, eller de som blir definert som utgrupper. 

Et annet liv
– Det kunne ha vært mange flere bøker. Det 
sto så klar for meg da jeg leste dagbøkene for 
femte gang, før de skulle utgis. Jeg så at det var 
dramatikk i et forfatterskap som jeg til tider 
oppfattet som helt amputert, sier Køltzow. 

«Jeg burde levd et annet liv. Fri og alene, 
skrevet noen andre bøker – men jeg er den 
jeg er – jeg lar meg knuge og kue av andres 
humør / jeg orker ikke en hverdag der jeg må 
slåss og slåss og slåss om den minste ting.» 
(August 1988)

Hun fungerer ikke sammen med en som «sa-
boterer» alle hennes ønsker, skriver hun og 
konkluderer: «Derfor ble det ikke flere bøker.»

Var det virkelig din mann Kjell Heggelunds 
skyld at du ikke har flere bøker? Eller saboterte 
du også deg selv? 

– Selvfølgelig gjorde jeg det! Det var så be-
leilig å ha en mann å skylde på, sier hun og 
føyer til: Det er sånne spill som oppstår i alle 
varige relasjoner. 

Et reflektert liv
 
«Å skrive er på én gang terapi og revolusjo
nerende politisk virksomhet. (…) Å lage en 
roman skikkelse – å tillegge vedkommende 
noen av mine egne verste trekk – det er te
rapi …» 
(23. september 1981)

«Jeg lurer dessuten på om ikke dette har vært 
ambisjonen bak skrivingen min bestandig: å 
peke på forskjellen mellom et reflektert og et 
ikkereflektert liv – noe som (nesten) er umulig 
å få frem i litteraturen fordi den i seg selv har 
et så sterkt preg av refleksjon og fastholdelse.» 

Er det en av grunnene til at du holdt fast på 
dagbokskrivingen?

– Ja, og det er en veldig treffende bekrivelse 
av hva slags type jeg er.

↑
– Å foreta valg i livet har vært 
til å lære av, sier Liv Køltzow.

↑
De 59  
håndskrevne  
skrivebøkene 
er redigert av  
Kaja Schjerven 
Mollerin og 
Hans Petter 
Blad.
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Blandet seg
Hvordan reagerte du på den redigerte utgaven 
da du først leste den?

– Vi hadde diskusjoner underveis. Jeg hadde 
nærmest fått forbud fra forlaget mot å blande 
meg i arbeidet. Men da redaktørene var ferdig 
med første runde, hadde vi et møte. Mollerin 
og Blad hadde gjort en kjempejobb, jeg ble 
inspirert og klarte ikke å holde meg, men kom 
med noen forslag, og dette likte redaktørene. 
Så vi la om reglene, kan du si, og jeg fikk lov 
til å blande meg inn. Forslag til strykninger 
og til utfylling. 

Hva var dere uenig i? 
– Det vil jeg ikke si! Men jeg kan i alle fall 

røpe at det er vanskelig å redigere egne dag-
bøker! For hver eneste setning som sto der, 
husket jeg jo noe fra livet mitt. Da kan man 
ikke alltid vurdere om det er godt, eller om 
gjenkjennelsen skyldes at jeg vet hva som 
ligger bak, sier Køltzow.

En halvtime
Når romanfiguren Kaja Baumgarten i din siste 
roman, «Melding til alle reisende», får vite at hun 
lider av en uhelbredelig sykdom, tenker hun at hun 
burde ha levd livet annerledes. Hva tenkte du? 

– Jeg tenkte, som henne, 100 000 ting på én 
gang. «Så det var hit jeg skulle.» Plutselig tårnet 
det seg opp enda flere hindre for skrivingen. 
Jeg tror jeg allerede da bestemte meg for å 
kjempe imot. Du ser det i scenen i «Melding 

…» om Claude Monets bro, da maleren kom til 
Norge for å male Kolsåstoppen. Monet hadde 
en metode som gikk ut på bare å arbeide med 
samme bilde en halvtime av gangen, det er en 
god metode. •

Tid, bevissthet og feminisme

«Mitt tema kommer alltid til å bli kvinnelighet. 
Kvinneundertrykkelse bare; aldri noe annet. 
Feilen m. tidl. bøker (én av feilene): At jeg har 
vært undertrykt mens jeg skrev dem, men ikke 
gjort undertrykkelsestemaet tydelig nok i dem. 
Derfor er de litt pinlige.» (1980)

Mener du dette?
– Det har gjort at jeg har skrevet færre bøker 

enn hvis jeg ikke var perfeksjonist. Men jeg 
skrev jo i dagboken om denne husmorvirk-
somheten som ustanselig holdt på å ta rotta 
på forfatterskapet, så da ble den vel en del 
av verket.

Har kvinnekampen lyktes, og hvis ikke, hva 
gjenstår? 

– Både ja og nei. Det er et rungende ja, på 
den måten at vi går i jeans til hverdags og 
behagelige sko. Det var også et voldsomt opp-
rør mot alle slags autoriteter. I dag skjønner 
mange ikke hva vi opponerte mot, hvor auto-
ritetstro samfunnet var. De hadde fått spader 
hvis de skulle opplevd hvordan det var. Men så 
er det disse stakkars ekteskapene som frem-
deles knuges av hvem som skal ta ungene og 
oppvasken. 

Ikke utradere seg selv
Leser du andre forfatteres dagbøker? 

– Jeg slukte en gang Woolfs dagbøker. Doris 
Lessings leste jeg også, men dem slukte jeg 
ikke. Og jeg har snart hatt polakken Gom-
browicz´ dagbøker på leselisten et helt liv, 
uten å få lest dem.

Lessing liker du ikke, skriver du?
– Jeg likte henne ikke, men det er så lenge 

siden. Og det kan godt være at jeg ville lest 
henne helt annerledes i dag. Om Woolf kunne 
jeg kanskje ha skrevet en mastergradsoppgave, 
dersom jeg fortsatt hadde vært typen til det. 
For eksempel kunne jeg ha skrevet om hvor 
livsfarlig det var for henne at hun endte opp 
med en stil der fortelleren er utradert. Hennes 
eget jeg kom ikke til orde i romanene. Men 
hun skrev så perfekt i den stilen hun havnet 
i, og som jeg …

Er det noe der du kjenner igjen hos deg selv?
– Både ja og nei. Jo da, det er noe der. Jeg 

var litt redd for å bli naglet fast som flink da 
jeg skrev de første bøkene mine.

Føler du deg i slekt med andre dagbokforfattere?
– Ja da. Det vil si, dette var på den tiden 

jeg leste mye. For det gjorde jeg inntil jeg fikk 
Parkinson. Siden har jeg lest lite. 

Er dagboken en skjønnlitterær sjanger?
– Spør folkene i Kulturrådet! Jeg fikk jo 

Kritikerprisen for dagbøkene mine, for beste 
sakprosabok i 2021! Men jeg ble avvist høsten 
2021, da forlaget fulgte vanlig rutine og søkte 
om å få boken inn på innkjøpsordningen for 
faglitteratur. Det var på vei til å bli en liten 
skandale da Kritikerlaget reddet situasjonen.

– Men romanteknisk: Jeg ser jo veldig godt 
at akkurat som i Amalie Skram-biografien min 
bruker jeg hele registret mitt av skjønnlitte-
rære teknikker. 

↑
Køltzow var selv med å redigere 
dagbokøkene i siste fasen av 
arbeidet med boken.

 Liv Køltzow  f. 1945
•  Debuterte med Øyet i treet (1970)
•  Var en del av kretsen rundt tids-

skriftet Profil på 60 og 70-tallet
•  Liv Køltzow. Dagbøker i utvalg 

1964–2008 kom ut i 2021

«I dag skjønner  
mange ikke hva vi  
opponerte mot,  
hvor  autoritetstro  
samfunnet var.»
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Hadde jeg ikke lest bøker, hadde jeg ikke vært 
den jeg er i dag. Bøkene gjorde min verden 
større. Jeg husker hvordan jeg som barn lå og 
sov med bøkene rundt meg i senga, istedenfor 
bamser og dukker. For meg har bøkene alltid 
vært som venner. De snakker til meg med 
hver sin stemme. De har fortalt meg hver sin 
fortelling om hvordan verden og livet kan være, 
de har vært dører til andre virkeligheter. Jeg 
kunne vært en annen. Jeg kunne vært et annet 
sted, i en annen tid. Den dag i dag er senga mi 
omgitt av bøker, og fortsatt våkner jeg av og til 
med et trekantet merke i ansiktet, der hjørnet 
på boka har gravd seg inn. 

En av grunnene til at jeg har lest så mye, 
har jeg tenkt, har vært virkelighetsflukt: Jeg 
ville drømme meg bort fra mitt eget triste liv 
og over i noe eventyrlig. Men det er ikke hele 
sannheten. Det kan hende bøker bringer oss 
nærmere virkeligheten, ikke lenger unna den. 

Bøker mot alderdom
Det er en mørk onsdagskveld, det blåser og er 
iskaldt nede i Bjørvikas brede vindtunnel av 
en aveny; dette er absolutt en februarkveld for 
virkelighetsflukt. Men i Oslos bibliotek-stor-
stue inviterer de inn til et stort, eksistensielt 
problem: Hvordan skal vi holde ut å bli eldre? 
Psykologene Sissel Gran og Peder Kjøs skal 
bidra, ved hjelp av både psykologerfaring og 
bøker. Mest av det siste. 

For å hjelpe oss å holde ut alderdommen 
kan vi lese Kjersti Feldt Anfinnsens De siste 
kjærtegn, som handler om en pensjonert hjer-
tekirurg bosatt i Paris. Det mener Sissel Gran. 

Boka handler om den gamle kvinnens forsøk 
på å finne kjærlighet og hennes tilbakeblikk på 
et uvanlig liv hvor hun ikke har funnet så god 
plass til andre mennesker. Peder Kjøs velger å 
gå løs på problemet fra motsatt hold og leser 
fra romanen Serotonin av Michel Houellebecq. 
Den er ikke akkurat full av håp, snarere av 
tungt svartsyn; den handler om den depressive 
agronomen Florent-Claude Labrouste i et Eu-
ropa i krise. Vi møter en mann som leter etter 
sann kjærlighet og knasker antidepressiva. 
På hver sin måte aktualiserer bøkene det å 
bli gammel og hvordan vi skal leve med at vi 
endres og blir en annen. Samtalen ledes av bok-
handler og podkastansvarlig i Morgenbladet 
Ida Pallin Bostadløkken. Publikum klapper idet 
de to psykologene pakker sammen bunkene 
med bøker og går ut i natten. Men selv om det 
har vært en fin kveld, er det ikke dette som er 
tradisjonell biblioterapi. 

Definisjonen på «biblioterapi» er ifølge 
Store norske leksikon «utvalgt lesning som 
middel til å bedre den mentale helsen», og det 
har det jo på sitt vis vært. Egentlig kan man si 
at alle biblioteker er hus viet biblioterapi, for 
det tidligste mottoet benyttet av et bibliotek 
stammer fra gammel gresk tid, ψυχῆς ἰατρείον, 
og kan leses som «hus for å lege sjelen». 

Men biblioterapi ble først et begrep i 1916, 
og det var esssayisten Samuel McChord Croth-
ers som lagde ordet. På samme tid var Freud og 
de tidlige psykologene opptatt av å diskutere 
det terapeutiske potensialet til skjønnlitte-
raturen. For Freud ble greske myter og tra-
gediene til og med en del av de psykologiske 
termene, som Thanatos, Ødipus og Elektra, og 
er det fortsatt i dag: Hvem har ikke hørt om 
ødipuskomplekset? – Antagelig langt flere enn 
de som har hørt om Sofokles’ tragedie.

Bøker er terapi! 
Tekst:  h i l d e  ø s t b y 
f o r fat t e r  o g  i dé h i s t o r i k e r

e s s ay

↑
Samuel  
McChord  
Crothers

Terapi ved hjelp av bøker  
brer om seg: Nå kan du gå på 

biblioterapi blant annet på det 
nye hovedbiblioteket i Oslo. 
Men virker det? Og i så fall: 

Hvordan? 
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Å speile en venn
Vi speiler hverandre hele tiden. Andre men-
nesker vi møter og forholder oss til, går rundt 
i hjernevindingene våre som nevrologiske 
skygger: De knytter skolissene sine og spiser 
brød og gjesper, og hjernen vår oppfører seg 
som om vi gjør det samme selv. Vi gjør til og 
med det samme, om det er et gjesp, for det er 
så smittsomt at vi umiddelbart speiler det. Vi 
ser andres smerte på filmlerretet, og ansiktet 
vårt forvrir seg som om det er vi som lider.

Men når det er en venn som lider, vil vi 
aktiveres enda mer: I et eksperiment hvor to 
mennesker var sammen i et rom og den ene 
ble utsatt for smerte (iskaldt vann), ble den 
andre som så på, påvirket, men aller mest om 
det var en nær venn – ja, da fremsto smerten 
i hjernen som om det var vedkommende selv 
som hadde vondt. Andres lidelse er vår lidelse, 
og om det er dem vi identifiserer oss med, blir 
lidelsen ekstra sterk. 

Litteraturprofessor Gerhard Lauer mener 
at det er det samme som skjer også når vi leser 
og identifiserer oss med karakterene i en bok: 
Vi knytter oss til dem emosjonelt, ved hjelp 
av speilnevronene. Når vi leser, setter det i 
gang så sterke empatiske reaksjoner at når 
hovedpersonen går gjennom et rom eller en 
skog, vil det speile seg i hjernen vår: De mo-
toriske sentrene for å bevege seg tilsvarende 
vil lyse opp. Vi slipper ut et sukk idet en elsket 
romankarakter dør. Selv når vi bare hører for-
tellinger rundt et bål, aktiveres hjernene våre 
sånn at vi kan se verden fra et nytt sted eller en 
annen tid, gjennom øynene og fingertuppene 
til en person vi kanskje aldri har møtt: Vi seiler 
som Odysseus, vi slåss mot dragen Katla som 
brødrene Løvehjerte, vi plukker opp en bunt 
med blomster som Mrs. Dalloway, vi kysser 
Rochester lidenskapelig som Jane Eyre. 

Våre venner bøkene
Litteraturforskeren Wayne Booth snakker om 
«den impliserte forfatteren» og «den impli-
serte leseren» og om hvordan bøker er som 
en slags venner: Den impliserte forfatteren 
er den stemmen du hører i boka, det settet av 
verdier som boka gir uttrykk for. Tenk etter, 
og du vet at du har en mening om nesten alle 
forfattere du er glad i. Jeg tror at jeg vet en 
del om hvordan mine favorittforfattere er: 
Vesaas er tungsindig og fåmælt, Dickens kvikk 
og morsom, Jane Austen observant og skarp. 
Wayne Booth trekker frem hvordan man snak-
ket om bøker på 1800-tallet: som et reisefølge 
og en kompanjong. Det er en gammeldags 
metafor. Han mener at vi inngår en kontrakt 
og en relasjon idet vi møtes i en bok, boka blir 
din venn. Og når vi nå vet om speilnevroner 
og hvor sterkt vennskap virker på oss, virker 
det logisk. En bok er en venn som viser deg en 
helt annen verden. Jo mer du identifiserer deg 
med boka, jo mer vil den påvirke deg. 

En lesesirkel er med andre ord ikke bare 
moro, en roman er ikke underholdning: Å lese 
sammen med andre kan forandre livet ditt til 
for alltid.

Hvilke bøker er dine beste venner? •

Under første verdenskrig ble sykehusbiblio-
tekene en del av behandlingen av pasienter 
som slet med både skader, smerter og PTSD 
(«granatsjokk» kaltes det da). På 1920-tallet ble 
biblioterapi populært i USA, og på 1940-tallet 
laget Carolyn Shrodes en teori om hvorfor 
bøker hadde en så helende kraft: Gjennom 
identifikasjon med hovedpersonene i romane-
ne kunne mennesker bli på ordentlig forandret. 

Verden blir større
For å skape forandring må de som har et psyko-
logisk problem, delta i diskusjonene selv – det 
holder vanligvis ikke at en psykolog diskuterer 
problemene for deg fra en scene. Det fine med 
bibioterapi er at det er så lavterskel at folk 
med lettere depresjoner og tvangslidelser ikke 
kvier seg så mye for å oppsøke tilbudet; det 
er ikke like stigmatisert som psykofarmaka 
og psykiatere. 

«Biblioterapi forstås bedre som prosessen 
hvor man leser, reflekterer og diskuterer litte-
ratur, og denne diskusjonen knyttet til en ku-
ratert litteratur skaper grobunn for en kognitiv 
endring i leseren. Det er avgjørende å merke 
seg at biblioterapi er noe annet enn selvhjelp, 
da refleksjonene og diskusjonene foregår på 
en strukturert måte. Bøkene er også gjennom-
gått med tanke på at de skal løse et bestemt 
problem», skrev en meksikansk forskergruppe 
nylig. De vurderte nytten av å bruke bibliote-
rapi etter pandemien, med alt av psykisk-hel-
se-problemer som har oppstått i kjølvannet 
av isolering, frykt og usikkerhet: Det er billig, 
lavterskel og har ingen bivirkninger. 

Å få folk til å sitte i sirkel og diskutere en 
bok er kanskje den enkleste måten å hjelpe folk 
med lettere psykiske plager på. Forskningen 
viser at bøker ikke har en langvarig effekt, men 
til det er det vel mange som vil si at bare én 
bok gjør ingen sommer, uansett. Vi trenger 
mange, mange bøker! Kanskje særlig når vi 
er deprimerte. Ett av særtrekkene ved den 
deprimerte er at fremtiden blir så umulig og 
grå, som en svart tunnel. Med et mangfold av 
skjebner og historier som man får gjennom 
romaner, blir verden større, mulighetene flere. 

Så hva er det som er så virkningsfullt med 
bøker? 

Speilnevroner
Vittorio Gallese er professor i psykobiologi 
ved Universitetet i Padua. I 1996 studerte han 
aper for å skjønne mer av den menneskelige 
hjerne og oppdaget noe merkelig. Når apene 
gjorde noe, som å reise seg og gå bort til en 
banan og skrelle den, fyrte hjernen deres av 
på bestemte steder, det kunne han måle. Men 
også når apen bare så på at en annen ape gjorde 
noe, som å spise en banan, fyrte hjernen av på 
samme måte, som om den gjorde akkurat det 
samme selv. Gallese kalte disse nevronene i 
hjernen for speilnevroner, og han mener at disse 
speilnevronene, som han kunne observere i 
de små slektningene våre, makakene, er det 
rudimentære opphavet til vår menneskelige 
empati. Det er her vår evne til å sette oss inn i 
andre og se verden fra deres ståsted begynner. 
For vi mennesker har nemlig også speilnevro-
ner. Vi ser hva andre gjør, og helt automatisk 
skaper det en følelse av at vi «går i deres sko»; 
vi opplever verden fra en litt annen vinkel 
enn vår egen. Vi merker humøret til andre, 
tempoet deres, vi merker om de er stressa eller 
ikke, sinte eller glade. Noen forskere mener at 
dette med speilnevronene kan gjøre oss mer 
i stand til å forutsi adferd og klare oss bedre i 
de svært komplekse sosiale strukturene som 
den menneskelige kulturen er. 

Alle former for kunst lærer oss hvordan 
livet kan være, og hvordan vi kan respondere, 
hvordan vi kan være menneske. De åpner opp 
indre verdener som vanligvis er lukket for oss i 
strenge sosiale nettverk og hierarkier. Vi kan se 
muligheter der vi før oppfattet lukkede dører.

«Vi trenger mange,  
mange bøker!»
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Ukraina

Tekst: m a r i a  p i l e  s vå s a n d

24. februar invaderte Russland Ukraina.  
Sidan er fleire titals bibliotek i landet skadd  

av russiske angrep. Samstundes jobbar det  
ukrainske og det internasjonale biblioteks miljøet 

for å  sikre den ukrainske kulturarva, jobbe for å 
tilby ei  biblioteksteneste både i Ukraina og  

for ukrainske flytningar i andre land.  
Men  biblioteka har også fungert som møteplassar,  

som tilfluktsstad, som flyktningmottak  
og som informasjonssenter. 

 Skadar på eit off
entleg  bibliotek i Tsjernihiv, nord i U

kraina, tatt 11. m
ars. (AP Photo/O

lga K
orotkova)

↑ 
Bibliotek i Sievierodonetsk i 
Luhanskregionen i austlege 
Ukraina etter eit rakettangrep. 
(Ukrinform/Shutterstock)
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←
Tilsette på avdelinga for 
sjeldne manuskript og eldre 
bøker ved Andrey Sheptytsky 
Nasjonalmuseum i Lviv pak-
kar ned deler av samlinga for 
å redusere faren for skadar 
under angrep. (AP Photo/Ber-
nat Armangue)
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Medan dei vaksne vevar 
kamuflasje nett, leikar borna 
på eit tidlegare biblioteket i 
Lviv sentrum den 15. mars. 
(Foto: zumapress.com / 
MEGA TheMegaAgency.com)
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← 
førre oppslag 
Skadar på eit bibliotek etter 
eit rakettangrep i Sieviero-
donetsk i Luhanskregionen i 
austlege Ukraina. (Ukrinform/
Shutterstock) 

↑
Ei kvinne frå landsbyen Bysjiv ser på bøker nær  
eit øydelagt bibliotek i utkanten av Kyiv 25. mars.   
(Andres Gutierrez / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM)
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 – Bibliotekene spiller en viktig rolle for folks psykiske helse

En artikkel på nettstedet til American Psycho-
logical Association beskriver bibliotekene som 
huber (nettverkspunkt) for mental helse. Ved 
å være et gratis lavterskeltilbud for alle, står 
biblioteket i en unik posisjon for å motvirke 
ensomhet og utenforskap i lokalsamfunnet. 

– Det er det som er så fint med biblioteke-
ne. De er ikke bare et sted å låne bøker, men 
de er en møteplass. Det er klart bibliotekene 
spiller en viktig rolle for folks psykiske helse, 
sier kommunikasjonssjef Kristin Bergersen i 
organisasjonen Mental Helse. 

Selv om korona-restriksjonene er en til-
bakelagt fase i hverdagslivet til de fleste av 
oss i Norge, så henger ettervirkningene igjen. 

– Mange har kjent på ensomhet og isolasjon 
under pandemien, og da kan slike møteplasser 
spille en viktig rolle for å få i gang folk igjen. 
Å ha noen å snakke med, det er noe av det 
viktigste for din psykiske helse, sier Kristin 
Bergersen. 

Ingen krav
Den gode samtalen rundt teksten er kjernen i 
Shared Reading, som er en lesegruppemetode 
som brer om seg på norske bibliotek. Det kre-
ves ingen forberedelser, siden tekstene først 
blir delt ut når man møter opp. Leselederen 
leser først høyt for alle, før hen setter i gang 
en samtale om innholdet. 

– Shared Reading er en form for lesegruppe 
som gir en mulighet for en sosial opplevelse 
og deltagelse med andre helt fri for press, sier 
spesialbibliotekar Linda Schade Andersen. 

Hun var en av Norges første sertifiserte 
Shared Reading-instruktører, og har holdt 
leselederkurs for norske bibliotekarer og andre 
interesserte siden 2018. 

– Folkebibliotekene har virkelig skjønt hvor 
bra dette er, og hvor godt det passer inn med 
bibliotekets lovpålagte rolle som møteplass 
og som demokratisk arena. 

Fri for diagnoser
Schade Andersen forklarer at Shared Reading 
skiller seg fra andre lesesirkler ved at du ikke 
trenger å å ha lest noe på forhånd. 

– Du har lov til å sitte der uten å si noe, og 
du vil aldri få spørsmål retta direkte mot deg, 
sier Schade Andersen. 

Til daglig jobber hun ved pasientbibliote-
ket på Ullevål sykehus, hvor hun også leder 
lesegrupper.

– Når de kommer til meg, så presenterer 
man seg bare med fornavn, og nevner ikke 
diagnose og hvilken avdeling man er på. Jeg 
pleier å si at hos meg, så møtes vi med den 
friske delen av oss selv, sier Schade Andersen.

Mestring og anerkjennelse
Å delta i en Shared Reading-gruppe på lokalbi-
blioteket kan bidra til å gi økt mestringsfølelse. 
Det betyr ekstra mye om man er i en sårbar 
livssituasjon. 

– Hvis man for eksempel har en kronisk 
sykdom og ikke kan jobbe, så kan det å være 
med på Shared Reading gi en følelse av mest-
ring og verdi. Du gjør et stykke arbeid når du 

– Bibliotekene spiller en viktig 
rolle for folks psykiske helse

Å ta seg en tur på biblioteket kan være sunt  
for vår mentale helse. Shared Reading er en 
 stadig mer populær aktivitet for å skape helse-
bringende fellesskap på norske bibliotek. 

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

Illustrasjon: l i n d a  h u a n g

s h a r e d  r e a d i n g
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latter. Det er spennende å se hvordan en delta-
ker kan si noe om et dikt, og så kan du nesten 
se fysisk på en annen deltaker at det treffer. 
Lesestunden fortsetter å virke i folk etter at 
de har gått ut, sier Schade Andersen. 

 Hvordan tar man vare på følelsene som kan 
dukke opp hos deltakerne?

– Som biblioteksjef bør man tenke på at 
leselederen må være robust nok til å tåle at 
folk har reaksjoner. Man må ikke bli redd, men 
være trygg nok til å stå i det som skjer og spørre 
om det går greit. Man vet ikke hva folk bærer 
på av historier. 

Hun legger til leselederen bør ha dette i 
bakhodet når hen velger tekster til lesegruppa. 

– I utgangspunktet leser vi alt, så lenge det 
er tekster med høy litterær kvalitet. Men vet 
man at deltakerne kan være ekstra sårbare 
er det fint å være litt forsiktig, sier Schade 
Andersen.

Om noe for eksempel handler direkte om 
selvmord, så kan det være triggende. 

Tid til refleksjon
Trine Bergstå tror stadig flere i Bibliotek-Norge 
får øynene opp for Shared Reading-metoden 
fordi den treffer midt i kjerneoppgaven: Nem-
lig litteraturformidling.

 – Vi ser allerede at arrangementene hvor 
man går i dybden er veldig populære, sier 
Bergstå.

 Å ta seg tid til felles refleksjon skjer ikke 
så ofte i våre dager, mener hun.

 – Alt går så fort i den tida vi lever i, og det 
er så godt å kunne sette seg ned og snakke rolig 
sammen om et tema. Det tror jeg kan bety 
mye for lokalbefolkningens mentale helse.•

sitter der og jobber deg inn i en litt vanskelig 
tekst, sier Schade Andersen. 

En dansk evaluering av lesegrupper ret-
tet mot folk som var rammet av depresjon 
eller stress, konkluderte med at deltagelsen 
hadde en positiv helseeffekt. Lesegruppen 
ble oppfattet som «en meningsfull, trygg og 
stimulerende aktivitet, som bidrar positivt til 
hverdagen deres». 

Kristin Bergersen fra Mental Helse trek-
ker frem at lesesirkler er en fin måte å skape 
rom for at man kan møte nye mennesker, og 
at bibliotekene er et godt sted å snakke om 
mental helse. 

– Bibliotekene kan også invitere inn for-
fattere og arrangere foredrag. Det er mange 
som har skrevet gode bøker som handler om 
psykisk helse. Slike arrangementer kan man 
enkelt gjøre lokalt, for nettopp å sette psykisk 
helse på dagsorden, sier Bergersen. 

Hun forteller at Mental Helse samarbei-
der godt med ulike bibliotek om opplegg og 
arrangementer knyttet til å spre kunnskap 
om psykisk helse. 

Kan komme alene
Bibliotekar Trine Bergstå ved Holmestrand-
bibliotekene mener «biblioteket i seg selv er 
folkehelse».

– Vi så det under hele koronapandemien, 
hvor viktig det var at bibliotekene ble holdt 
oppe, sier Bergstå.

 Hun tenker særlig på de faste brukerne, 
som setter pris på å ha et fast sted å komme 
til utenfor hjemmet.  

– På kino og kafe kan terskelen være høy-
ere for å dra alene, mens det er helt vanlig å 
være for seg selv på biblioteket. Ingen hever 
et øyebryn hvis du kommer alene og setter 
deg for å lese en avis, eller bare vil glane ut av 
vinduet, sier Bergstå. 

 Hun mener det kan ligge mye god helse 
i å bli møtt med et vennlig hei når man tar 
turen innom, og at du treffer ansatte som 
kjenner deg igjen.

– Selv om man ikke prater så mye, så tror 
jeg ikke man skal undervurdere verdien av å 
bli sett av noen hver dag.

 Bergstå gjennomførte selv kurs for å bli 
Shared Reading-instruktør da hun jobbet ved 
et fengselsbibliotek. Hun rakk aldri holde le-
segrupper i fengselet, men understreker hvor 
viktig biblioteket var som et glimt av norma-
litet for flere av de innsatte. 

– Man føler ikke at man er i fengsel når man 
er på biblioteket. Man møter en som sitter i 
sivil, og det blir en helt annen prat. En innsatt 
sa jeg burde hatt dobbel lønn, for jeg jobba som 
sosialarbeider også, sier Bergstå.

 
Tiltak mot ensomhet
Bergstå forteller at Holmestrandbibliotekene 
har fått midler av Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark til tiltak for å forhindre ensomhet 
blant eldre. I den forbindelse holdt Linda Scha-
de Andersen nylig leselederkurs for ansatte og 
frivillige fra Holmestrand kommune.

– Jeg har stor tro på Shared Reading som en 
metode som kan bidra til bedre mental helse. 
Vi er ikke terapeuter, men det kan være et 
supplement, sier Bergstå. 

Schade Andersen trekker frem betydningen 
av å gjøre noe som er bra for den psykiske 
helsa, men som ikke har merkelappen terapi. 

– Du sitter ikke der og skal fikses, men du 
er der som en likeverdig person som skal mene 
noe om tekstene som leses. Shared Reading 
har ikke en terapeutisk intensjon, men kan 
ha en terapeutisk effekt, sier Schade Andersen.

Hun forteller at det ofte oppstår en spesiell 
energi i rommet. 

– Av og til er det tårer, noen ganger masse 

s h a r e d  r e a d i n g :
Deltagerne sitter alltid rundt et bord, og alle har 
 tekstene foran seg på bordet. På denne måten kan 
man ha blikket på teksten, om man ikke ønsker å ha 
øyekontakt med andre. 

Det serveres gjerne kaffe, te og litt frukt eller kjeks. 
Man skal ikke tolke eller bli enige om teksten, og målet er å ha en samtale hvor 

ingenting er «feil» å si. Alle assosiasjoner er velkomne.
En sesjon varer vanligvis rundt halvannen time, og det meste av tiden går med 

til samtalene, som gjerne er preget av undring. Leselederen rolig opp et utdrag fra 
en tekst eller en novelle, så snakker man sammen om det man har hørt. Så leser 
leselederen opp et dikt, og den siste halvtimen går med til en samtale om det. 

«En innsatt sa jeg  
burde hatt dobbel lønn,  
for jeg jobba som  
sosialarbeider også»
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 – Bibliotekene spiller en viktig rolle for folks psykiske helse

←
Fra venstre:
Kristin Bergersen,  
Trine Bergstå og  
Linda Schade  
Andersen.
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Prisen Årets bibliotek har blitt delt ut si-
den 1988. Om vi ser på begrunnelsene fra da 
Larvik bibliotek fikk den første prisen i 1988, 
til Østsiden bibliotek ble tildelt utmerkelsen 
i 2021 – kan vi da avlese faglige og politiske 
trender og utviklingstrekk på bibliotekfeltet?

Vi kan for det første slå fast at vi har å 
gjøre med en pris som først og fremst er en 
folkebibliotekpris. Av de 32 tildelingene i disse 
årene, det ble ikke delt ut pris i 1989 og 2006, 
har 22 gått til folkebibliotekfeltet. Universi-
tets- og høgskolebibliotek og spesialbibliotek 
som NRK-biblioteket og Helsebiblioteket har 
fått seks tildelinger. Tre har gått til bibliotek 
i grunn- og videregående skole. 

Av de 22 tildelingene som har gått til folke-
bibliotekfeltet, har de aller fleste gått til opera-
tive kommune- eller avdelingsbibliotek. Men 
tre fylkesbibliotek – Østfold, Buskerud og 
Trøndelag – har fått prisen. Det samme har 
fellestjenesten Det flerspråklige bibliotek og 
én mobil tjeneste, bokbussen i Vesterålen, som 
vant i 1990. 

Deichmans rolle som lokomotiv for norske 
folkebibliotek bekreftes. Fem av prisene er gått 
til Deichman: Torshov filial fikk den i 1996, 
Holmlia vant i 2002, Det flerspråklige bibliotek 
vant i 2003, Biblo Tøyen vant i 2017, og endelig 
det nye biblioteket i Bjørvika som vant i 2020.

 
Inkluderingsarena
Tildelingene til Deichman illustrerer også be-
tydningen av et gjennomgående tema som kom 
inn kanskje først og fremst i og med tildelingen 
til Torshov i 1996, og som fra da av ble viktig 
i svært mange jurybegrunnelser: integrasjon 
av innvandrere og språklige og kulturelle mi-
noriteter. Den flerkulturelle jentegruppa og 
samtalegruppe for innvandrerkvinner var sen-
trale i jurybegrunnelsen da Torshov fikk prisen. 
Tilsvarende begrunnelser var også viktige da 
Holmlia filial fikk prisen i 2002, og naturligvis 
også da Det flerspråklige bibliotek vant i 2003. 
Også Biblo Tøyen har en innretning mot ung-
dom i en flerkulturell bydel.

Utover på 2000-tallet har integrasjon og 
arbeid med mangfold stått sentralt i man-
ge av begrunnelsene. Da Berg bibliotek fikk 

prisen i 2015, beskrev for eksempel juryen 
hvordan biblioteket befordrer «kulturmøter 
der oldemor fra Mefjordvær hjelper eritreiske 
ungdommer». Da Trøndelag fylkesbibliotek 
fikk prisen i 2019, la juryen hovedvekt på det 
de beskrev som dette bibliotekets livsviktige 
arbeid «for de små samiske språkene i Sápmi 
og for kulturelt språkmangfold i hele Norge». 
Inkludering og den flerkulturelle dimensjonen 
kan slik sies å ha vært et gjennomgangstema 
fra tildelingen til Torshov bibliotek i 1996 og 
fram til de siste tildelingene.

Næringslivet og digitalisering
Da utmerkelsen Årets bibliotek ble lansert i 
1988, var innføringen av IT i norske folkebibli-
otek i sin vorden, men man var i aller høyeste 
grad i startgropa. Vi var enda noen år unna både 
world wide web og sosiale plattformer, men at 
framtida var digital, var det knapt noen tvil om. 
Nyliberalismen hadde vunnet det ideologiske 
hegemoniet, og brukerbetaling for visse tje-
nester ble diskutert. I Sverige forsøkte man seg 
med å sette ut ansvaret for bibliotek til private 
allerede i 1990 – såkalt «bibliotek på entrepri-
se». Hvordan gjenspeiler slike utviklingstrekk 
seg i hva slags tiltak og innovasjoner som er 
blitt belønnet med bibliotekfeltets høyeste 
utmerkelse?

Vi finner noen ganske få eksempler fra de 
første årene – egentlig bare ett – der tildelin-
gen er begrunnet med tiltak og innovasjoner 
som var typiske for siste halvdel av 1980-tal-
let og 1990-tallet. I 1991 fikk Nærøy bibliotek 
prisen. En av de sentrale begrunnelsene for 
prisen var knyttet til dette bibliotekets arbeid 
for å utvikle tjenester for det lokale nærings-
livet. Det var noe man var svært opptatt av 
på den tida, men er nok dette noe relativt 
få ser på som et sentralt satsingsområde for 
bibliotekene.

Men ellers er det påfallende hvordan man 
allerede i begrunnelsen for den første tilde-
lingen i 1988 vektlegger temaer som har vært 
gjennomgående gjennom mesteparten av pri-
sens historie. Da Larvik bibliotek dette året fikk 
prisen, la juryen vekt på bibliotekets bestre-
belser på å få til interkommunalt samarbeid 

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

34 år med Årets bibliotek
1988–2021:  
Er det en utvikling  
i hva som blir sett på  
som godt og nyskapende  
bibliotekarbeid?

d e b at t

←
Spillrommet ved 
Deichman Bjørvika 
(vinner 2020).  
Foto: Erik Thallaug/
Deichman

↑
Utlån med lyspenn 
og PC på Larvik 
bibliotek ca 1985 
(vinner 1988). Foto: 
Larvik bibliotek.

←
Bokbussen i Vesterålen. 
(vinner 1990)  
Foto: blue elf/wikimedia CC
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og dets arbeid for å gi brukerne tilgang til 
publikumsterminaler. IT og digitalisering er et 
av de temaene som går igjen i begrunnelsene 
utover på 1990-tallet så vel som på 2000- og 
2010-tallet. Men hva man er opptatt av på 
denne fronten, har naturligvis endret seg som 
følge av den teknologiske utviklingen. Da 
biblioteket ved Lillehammer videregående 
skole fikk prisen i 1994, var det at man kunne 
tilby elevene tilgang til CD-ROM en viktig del 
av begrunnelsen, mens Buskerud fylkesbibli-
otek – prismottaker i 2010 – ble framhevet 
for sitt arbeid med e-bøker. I 2012 var digital 
formidling en sentral begrunnelse for å gi Lom 
folkebibliotek utmerkelsen Årets bibliotek. 
Altså fra å tilby brukerne publikumsterminaler 
via CD-rom og e-bøker til digital formidling.

Én gang har et heldigitalt bibliotek fått 
prisen: Helsebiblioteket i 2011. Men da var nok 
det demokratisk fortjenstfulle ved å gjøre hel-
seinformasjon allment tilgjengelig minst like 
viktig som den teknologiske biten. Utvikling 
av digitale tjenester og digital formidling var 
også viktig da Juridisk fakultetsbibliotek ved 
Universitetet i Oslo vant i 2000, for eksempel 
utvikling av en juridisk fagportal.

Samarbeidsbibliotekene
Da den første prisen ble delt ut i 1998, var ad-
ministrativ innovasjon i form av interkommu-
nalt samarbeid en viktig del av begrunnelsen 
i tillegg til publikumsterminalene. Organi-
satorisk og administrativ utvikling har også 
vært et gjennomgående tema i begrunnelsene 
gjennom prisens snart 35 år lange historie. 
Da Østfold fylkesbibliotek fikk prisen i 2004, 
dominerte slike administrative og organisa-
toriske forhold begrunnelsen, for eksempel 
utvikling av felles låneregler, regionalt sam-
arbeid og organisering av transport av bøker 
mellom samarbeidende bibliotek både i Østfold 

og på svensk side av grensen. Både da Torshov 
fikk prisen i 1996, og da Stormen og Bodø vant 
i 2018, la juryen vekt på tverrsektorielt og 
tverrprofesjonelt samarbeid. Handelshøgsko-
len BI vant i 1993 blant annet fordi de var flinke 
til å samarbeide med andre bibliotek, også 
folkebibliotek. Tverrfaglighet og samarbeid, 
men ikke minst aktiv formidling, sto sentralt 
da Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo 
fikk prisen i 2016.

Bibliotekets rolle som møteplass i lokal-
samfunnet har vært en hovedsatsing det siste 
tiåret. Men det kom tidlig inn i begrunnelsene 
for pristildelingene. Da Stavanger bibliotek 
vant i 1995, framhevet juryen arbeidet med å 
utvikle biblioteket som «sosialt rom» for byen. 
Det var første gang møteplassdimensjonen var 
eksplisitt tematisert i begrunnelsene. Men 
fra da av har dette vært et viktig tema i svært 
mange av tildelingene 

Jeg hadde en hypotese da jeg startet gjen-
nomgangen av tildelingene og juryenes be-
grunnelser: Gitt alle de flotte bibliotekbyggene 
vi har fått de siste årene, med Deichman som 
toppen av kransekaka, har det ledet til en ut-
vikling der vi etter hvert har å gjøre med en 
arkitekt- og designpris? Den mistanken ble 
avkreftet. Rett nok har vi noen tilfeller der 
bibliotek har fått prisen samme år eller kort 
etter at de flyttet inn i nye lokaler. Vinneren i 
2014, Molde bibliotek, flyttet inn i nye lokaler 
to år før, mens både Stormen i Bodø (vinner 
2018) og Deichman Bjørvika (vinner 2020) 
begge fikk prisen det året de ble innviet. Man 
kan naturligvis spørre seg om det i de tilfellene 
er like mye en pris til arkitekt og interiørarki-
tekt som biblioteket og bibliotekarene. Men 
det er tydelig at prosessen mot nybygg har 
generert en grad bibliotekfaglig og ikke bare 
arkitektonisk innovasjon som i aller høyeste 
grad gjør tildelingene rimelige. •

«IT og digitalisering er et av de  
temaene som går igjen i begrunnelsene 

utover på 1990-tallet så vel som  
på 2000- og 2010-tallet.»

Hvordan står det til 
med mangfoldsarbeidet  
i bibliotekene?  

Mangfold er på sett og vis vårt  
utgangspunkt, var en av kommentarene  
vi fikk da Norsk Bibliotekforening  
sendte ut en spørreundersøkelse  
om mangfold til bibliotek i Norge.   

Norsk Bibliotekforening hadde mangfold 
som tema på et av fellesmøtene under Bibli-
otekmøtet i mars. Vi hadde invitert leder for 
mangfold i British Arts Council, Abid Hussein, 
til en digital samtale med redaktøren av Bok & 
Bibliotek, Maria Pile Svåsand, om hvordan gå 
fra å snakke om mangfold til å få til mangfold 
i praksis.  

Hussein oppfordret oss til å stille oss selv 
enkle, men likevel vanskelige spørsmål: De 
mennesker vi ser rundt oss, er disse represen-
tert på biblioteket? Som ansatt og som bruker? 
Hvis ikke, hvorfor er det slik? Vi trenger å 
forstå hvorfor de ikke kommer inn på biblio-
teket og hvorfor de ikke er engasjert i det som 
foregår der. Bibliotekene har alle muligheter 
til å være en inkluderende institusjon. Bibli-
otekene har historier fra alle deler av verden 
i hyllene sine, er gratis og tilgjengelig for alle. 

Hva tenker bibliotekene selv om mangfold?  
Norsk Bibliotekforening sendte en kortfat-

tet spørreundersøkelse til over 900 bibliotek 
og fikk inn over 250 svar, der 60 prosent av 
de som svarte jobber i folkebibliotek. Biblio-
tekene er opptatt av mangfold: Til sammen 86 
prosent mener at dette er svært viktig eller 
ganske viktig. Vi fikk flere kommentarer på 
dette i undersøkelsen: Det er en selvfølge at 
biblioteket som institusjon tenker på dette, 
og at vi skal være for alle. En annen skriver at 
grupper som faller utenfor «normalsamfun-
net», det være seg innvandrere eller andre 
marginaliserte grupper, alltid finner seg godt 
til rette og føler seg velkommen på biblioteket.  

Tekst: m a r i  va n n e s

r å d g i v e r  i  no r s k b i b l io t e k f o r e n i ng

k r o n i k k
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bibliotekene er det tid som er den største 
begrensningen, etterfulgt av økonomi og kom-
petanse. For noen er det rett og slett ikke en 
prioritet.

 Tid og økonomi er begrensninger som 
er knyttet til trange kommunale budsjett 
eller knappe ressurser på skolebiblioteket. 
Interessant nok fremheves også manglende 
kompetanse som en utfordring. Kan det å øke 
kompetansen blant de ansatte være et tiltak 
å ta fatt på?  

«Conversation is key», hevder Abid Hussein når 
det gjelder å fremme mangfold. Det handler 
om å forstå stemmene til de som ikke blir 
hørt. Det handler også om å være forberedt 
på å ha ubehagelige samtaler hvis du vil opp-
nå forandring. Ikke bare ha disse samtalene 
innenfor egen organisasjon, men også med 
de som mangler i organisasjonen. • 

Hvem har ansvar for å arbeide for mangfold 
i biblioteket? Nærmere 90 prosent mener at 
det er både bibliotekets eier og det enkelte 
bibliotek som har ansvar for dette. Bibliotek 
i Norge er stort sett del av en større organi-
sasjon, enten det er en kommune, skole eller 
undervisningsinstitusjon. Dette er offentlige 
instanser som er opptatt av mangfold, og som 
lager planer og strategier for dette. Vi spurte 
om bibliotekets eier hadde en plan for å fremme 
mangfold, men nærmere 60 prosent krysset av 
for «vet ikke» på dette spørsmålet. 54 prosent 
av lederne på folkebibliotek hadde krysset av 
for «vet ikke». Det hadde vært interessant å 
vite hva som ligger bak dette svaret.  

Bibliotekene er opptatt av mangfold, både 
med tanke på det som er i hyllene, blant besø-
kende og på arrangement. Rundt 40 prosent 
svarte at de har en plan for mangfold blant 
ansatte. Men det kommer også fram av under-
søkelsen at det er vanskelig å gjøre noe med 
mangfold blant de ansatte når biblioteket be-
står av en halv stilling, og den halve stillingen 
er biblioteksjefen selv. 

Bibliotek i Norge er for det meste små organi-
sasjoner. Blant dem som svarte, jobber nesten 
50 prosent på bibliotek med under fem årsverk, 
og 30 prosent på bibliotek med under et årsverk. 
Når det ikke er fulle stillinger på biblioteket 
sier det seg selv at for mange er det mer enn 
nok å holde den daglige bibliotekdriften gående, 
om det ikke skal tenkes på mer overordnete 
problemstillinger som mangfold. Når det er 
knappe ressurser, kan det bli knapt med tid 
til videreutvikling av tilbudet.  

Flere kommenterte i undersøkelsen at det 
er vanskelig å gjøre noe med mangfoldet blant 
de ansatte når søkerne med rett kompetanse 
er en homogen gruppe. Bibliotekene kan ikke 
velge blant et stort og mangfoldig utvalg med 

søkere. Flere svarte at det er viktigere med rett 
kompetanse enn mangfoldig bakgrunn. Skal 
vi få inn andre folk, må vi også endre kravet 
til utdanning for de som jobber i bibliotek, er 
det en som skriver i en kommentar.  

Hva er den største utfordringen knyttet til 
å bedre representasjonen av mangfold? Man-
glende kompetanse, tid, økonomi eller at det 
ikke er prioritert? I Kulturrådets mangfoldsun-
dersøkelse fra 2021 ble økonomi oppgitt som 
begrunnelse for manglende mangfoldsarbeid. I 

«Bibliotekene er opptatt av  
mangfold, både med tanke på  
det som er i hyllene, blant  
besøkende og på arrangement.»

H
vordan står det til m

ed m
angfoldsarbeidet i bibliotekene?

↑
Illustrasjons-
foto: Norsk 
bibliotek-
forening.
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mangfold? – Tiden etter 1975. Det siste er det 
største kapittelet i boka og det er ikkje utan 
grunn. Det er skrive lite om den nyaste biblio-
tekhistoria, samstundes som denne perioden 
er prega av store endringar på bibliotekfeltet. 
Boka vert runda av med det samanfattande 
kapittel sju Før og nå.

Det norske bibliotekfeltet har gjennom 
tida vore prega av sterke premissleggande 
personar i sentrale posisjonar. Mange av desse 
personane er også til stades i Frisvolds bok, der 
dei vert plasserte i sine bibliotekshistoriske 
samanhengar, gjerne presenterte i ramme-
tekstar. 

Av desse personane kan to som sette store 
spor framhevast: Haakon Nyhuus (1866–1913), 
som var leiar for Deichmanske bibliotek frå 
1898 og fram til altfor tidlege død 47 år gamal. 
Nyhuus gjennomførte den såkalla bibliotekre-
volusjonen på Deichman, der han omorgani-
serte biblioteket etter amerikansk mønster. 

Han hadde sjølv fleire års røynsle frå moderne 
bibliotek i Chicago. Nyhuus tok også initiativ 
for å etablera samspel mellom kyrkjedeparte-
mentet og bibliotekfeltet gjennom Bibliotekre-
formen av 1902. Denne reforma var grunnlag 
for nasjonale strukturar på folkebibliotekfeltet. 
Dette var strukturar som vart gradvis utvikla 
og stod ved lag til ut i perioden som er tema 
for Frisvolds sjette kapittel. 

Arne Kildal (1885–1973) hadde bibliotekar-
utdanning og praksis frå USA. I 1910 vart han 
biblioteksjef i Bergen, og i 1956 takka han 
av som direktør i Statens bibliotektilsyn. Då 
hadde han bak seg ei omfattande karriere 
som kulturbyråkrat der han i ulike posisjonar 
hadde vore sentral i utforminga bibliotek- og 
folke opplysingsarbeid. Kildal førte vidare det 
arbeid et Nyhuus hadde starta.  

Kunnskap er makt har eit rikt og variert 
biletmateriale som gir eit fint samspel mellom 
tekst og illustrasjonar. •

Samla framstillingar over norsk bibliotek-
historie er sjeldsynt. Det meste som er skrive 
om temaet dreier seg om enkelte bibliotek, 
institusjonar og personar. Riksbibliotekar 
Gerhard Munthes (1919–1997) uavslutta, men 
tilgjengelege arbeid, Norsk bibliotekhistorie. 
Fra de eldste tider og fram til 1920 har vore eit 
unntak. Bibliotekhistorie er også lite dekka i 
historiske oversiktsverk. 

Førsteamanuensis emeritus Øivind Fris-
vold (f. 1948) ved OsloMet, som har lang farts-
tid heilt attende til Statens bibliotekhøgskule, 
har med boka Kunnskap er makt. Kultur, politikk 
og samfunn no bidratt med eit oppdatert og 
analytisk historisk oversyn fram til vår samtid 
på dette samansette og mangfaldige feltet. 
Historieskriving må nødvendigvis vera både 
val og prioriteringar. Det tar forfattaren sjølv 
høgde for i forordet: 

Denne boken ble ikke så kort (og så ferdig) 
som bestilt. Fortsatt er det mange viktige tema 
og interessante personer som skulle vært med. 
Betrakt derfor denne utgaven som et «hørings-
utkast» som kan stimulere eventuelle lesere 
til å bidra med kommentarer og kritikk. Slik 
kan det sikkert komme en «ny og forbedret 
utgave», som det stod i gamle lærebøker.

Trass forfattarens atterhald er dette «hø-
ringsutkastet» eit kjærkome og solid bidrag 
til norsk kunnskaps- og kulturhistorie. Det 

norske bibliotekfeltet har tradisjonelt vore 
delt i to hovudfelt; folkebibliotek og faglege/
vitskaplege bibliotek. Frisvold gir mest plass 
til folkebiblioteka som det er flest av, men han 
har også har eit blikk på den samla heilskapen. 

I innleiinga gir Frisvold eit kommentert 
oversyn over kva som finst av forskingsbasert 
norsk bibliotekhistorie. Han har sjølv vore ein 
solid bidragsytar på feltet, men mykje av hans 
arbeid har vore internt undervisingsmateriale 
som ikkje har vore allment tilgjengeleg. Den 
nye boka vert avslutta med ei omfattande 
litteraturliste. I tillegg er der også eit separat 
oversyn over sentrale offentlege dokument, 
Biblioteket – i politikk og styring, som utgreingar, 
lovforslag og innstillingar fra stortingskomite-
ar m.m. frå 1839 til 2019. Det er såleis rikeleg 
med vegvisarar for dei vil gå vidare inn i dette 
underbelyste feltet.

Boka er ryddig disponert med sju kapittel 
etter forordet. Det første kapittelet med tittel 
Fra kunnskapsmonopol til opplysingstid er eit 
panorama frå skrift- og bokkulturen kom til 
Noreg med kristendommen og autoriserte 
tekstar for religionsutøving og fram til opply-
singstida med leseselskap, universitet og dei 
første offentlege biblioteka. Deretter er kapitla 
delte i kronologiske avgrensa bolkar knytte til 
kultur- og samfunnsutvikling, frå Bibliotek for 
allmue og bønder – 1790–1890 til Fra enfold til 

Ny bibliotekhistorie

b o k m e l d i n g

Tekst: j o h a n  h e n d e n 
f o r s k i ng s b i b l io t e k a r  
na s jo na l b i b l io t e k e t

←
Kunnskap er makt. 
Kultur, politikk og 
 samfunn, 2021, 
ABM-Media

Det naturlige fagforbundet  
for deg som er bibliotekar.

Vi jobber for å styrke profesjonen  
og forbedre dine lønns- og 
arbeidsvilkår!

Les mer og meld deg inn
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Emosjonelle møteplasser
Det er et påfallende trekk ved de fleste innleg-
gene på nettstedene Bokelskere og Goodreads: 
Leserkommentarene er emosjonelle. I forkla-
ringene, diskusjonene og «forhandlingene» 
om bokas mening, brukes det hyppig utrops-
tegn. Det kryr av ladete adjektiv, enten de 
er rosende eller klandrende følelsesord, som 
«fantastisk», «rørende», «anbefales på det var-
meste», «provoserende», og «irriterende». I en 
utveksling om Gutten i den stripete pyjamasen 
av John Boyne skrev en leser på Bokelskere: 
«En vakker og uendelig trist bok, hvor noe av 
det grusomste som har skjedd i historien tolkes 
gjennom øynene til den lille gutten Bruno. 
Dette er en bok som kommer til å sitte lenge 
i kroppen.» En annen leser føler seg «litt lurt» 
etter å ha lest Boynes roman, og den samme 
leseren «synes boken fortjener litt tyngde.» 
På Goodreads er en leser ekstremt emosjonell 
om den samme boka: «I hardly know where 
to begin bashing this book. […] it’s just plain 
offensive and shallow.» Det er noe umiddelbart 
og ekte over disse reaksjonene. De kommer 
fra levra og hjertet. Følelsene er i sving, noen 
ganger med fine nyanser som røper rike lese-
ropplevelser. Få bokelskere gidder å skrive om 
bøker de er likegyldige til. 

F-følelser og A-følelser
Det varierer hva ved bøkene og forfatterska-
pene som kommenteres, men leserinnleggene 
kan deles inn i to hovedtyper. Den nederland-
ske medieforskeren Ed S. Tan har en nyttig 
distinksjon mellom F-følelser («fictional emo-
tions») og A-følelser («artefact emotions»). 
Det første er emosjonelle reaksjoner på noe 
knyttet til handlingen i ei bok, for eksempel 
hvordan personene oppfører seg, eller ved 
det sosiale samspillet mellom karakterene, og 
som vekker sympati eller antipati. A-følelser 
(«artefact emotions») gjelder derimot boka 
som kunstverk, for eksempel måten historien 

blir fortalt på eller hvordan forfatteren bru-
ker språket. F-følelser vekkes av noe «inne i» 
boka, A-følelser av boka som et produkt av en 
forfatters arbeid. 

Hvilke følelser som oppstår, enten det gjel-
der F- eller A-følelser, er svært forskjellig og 
individuelt. Der én leser føler intens spenning, 
kjeder en annen seg. Én leser nyter språket 
i en roman eller en selvbiografi, en annen 
kaster irritert boka i veggen. Hver bok har et 
følelsespotensial som realiseres på ulikt vis 
av forskjellige lesere. Underveis i lesingen 
har dessuten hver person sin egen «kurve» av 
emosjonelle opplevelser, som kan gli fra med-
følelse med en av karakterene, over i forakt, 
frykt, håp, forbløffelse, angst, lettelse, sorg, 
beundring osv. 

Selvfølgelig tas litteratur også inn intel-
lektuelt, kognitivt, men tekstene appellerer 
til vår sensitivitet hvis vi leser hudløst og med 
hjertet. Våre følelsesreaksjoner er blandet med 
med tanker og ideer, vurderinger og antakel-
ser, men mange har ment at det emosjonelle 
dominerer. Essayisten Sven Kærup Bjørneboe 
har kanskje rett i at vi mennesker er 90 % 
styrt av våre følelser, og 10 % av en blanding 
av fornuft og følelser.

Litteraturens  
hjerte og smerte

Både den litteraturen som hever 
oss opp i lyset og den som senker 
oss ned i mørket, bidrar til vår 
emosjonelle forståelse, eller trim-
mer vår emosjonelle intelligens.

Etter å ha lest ferdig ei bok, 
ønsker mange å finne ut hva andre 
lesere mener om boka. En opp-
lagt mulighet er da å sjekke på 
digitale nettfora som Bokelskere 
og Goodreads, der det kan være 
hundrevis av leserkommentarer 
og vurderinger av boka. 

Uhøytidelig synes jeg det gir 
mening å dele leserne inn i katego-
rier basert på hva deres agenda er: 

Beundreren: begeistret, full av lovord om 
boka. 

Individualisten: opptatt av sin subjektive le-
seropplevelse, sin private erfaring med boka. 

Lesehesten: sammenligner med andre bøker 
hen har lest.

Kritikeren: setter sin ære i å se både styrker 
og svakheter ved boka, på-den-ene-siden 
og på-den-andre-siden.

Spørsmålsstilleren: lurer på noe i eller om 
boka og vil ha svar fra andre.

Avvikeren: skjønner ikke boka eller at andre 
har likt den.

Kverulanten: har store innvendinger mot 
boka og legger opp til krangling.

Feilfinneren: gleder seg over å påvise at noe 
i boka er «feil».

Professoren: vil imponere med sine littera-
turkunnskaper eller sin spissfindige lesning.

Ideologen: vektlegger bokas samfunnskon-
tekst og er opptatt av dens idéinnhold.

Narsissisten: skriver mest om seg selv og 
lite om boka. 

e s s ay

Tekst: h e l g e  r i d d e r s t r ø m 
f ø r s t e a m a n u e n s i s  v e d  
i n s t i t u t t f o r  a r k i v,  b i b l io t e k ,  
o g  i n f o r m a s jo n s v i t e n s k a p  
v e d  o s l o m e t  

↓
Høyst ulike 
opplevelser av 
Klara og solen 
på  Bokelskere. 
Skjermdump.

←
En leser opplevde 
store følelser 
på vei gjennom 
George Orwells 
1984.

←
En leser deler sine tanker om  
Sally Rooneys siste roman på 
Goodreads. Skjermdump.
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 Litteraturens hjerte og sm
erte 

Når vi følger en hovedperson som Undsets 
Kristin, Sandels Alberte eller Nedreaas’ Herdis, 
beveger vi oss med disse personene gjennom 
en lang rekke emosjonelle rom, og disse rom-
mene «farger» både karakterenes og vår egen 
opplevelse av det som skjer på forskjellige 
steder i handlingen. De fysiske rommene og 
stedene åpner affektive opplevelsesrom for 
leserne. For å vri på en tittel av Bjørg Vik: «Små 
nøkler – store emosjonelle rom».

Blandingsfølelser 
Det er ofte vanskelig å sette ord på følelser, 
men med vår emosjonelle intelligens oppfatter 
vi et rikt spekter av hva andre føler – eller hva 
vi tror andre føler – med all verdens nyanser. 
Ikke minst er det jeg vil kalle blandingsfølelser 
kompliserte. En mor kan se på sitt barn og 
føle både glede og uro. Begeistring og frykt 
utelukker ikke hverandre, som når noen prøver 
slalåmski for første gang. 

Følelser er også blandet med tanker, for 
eksempel tvil. Tvil og andre psykiske tilstan-
der er både noe kognitivt og noe emosjonelt. 
I litteratur kan vi forflyttes mellom mange 
«tvils-moduser» mens vi opplever og lever 
oss inn i fiktive personer. Det kan dessuten 
skilles mellom disse karakterenes ulike former 
for tvil, fortellerens formuleringer som kan 
uttrykke tvil, lesernes følelsesreaksjoner som 
ofte rommer tvil om hvordan en hendelse 
eller person best kan forstås, og tvil knyttet 
til selve verkets verdi.

Menneskets psyke er trolig det mest kom-
plekse i universet. Den kanadiske psykologen 
Jordan Peterson har treffende uttalt at «you 
are complex beyond your own understanding; 
more complex than anything else that exists, 
excepting other people». Det er for eksempel 
utallige måter å føle seg avvist på, avhengig 
av situasjon, hvem du selv er og hvem andre 
er. Det samme gjelder håp, bitterhet, frustra-
sjon og andre følelser. Karl Ove Knausgårds 
sorg er ikke Vigdis Hjorths sorg, som ikke er 
Maja Lundes sorg eller Karin Hauganes sorg. 
Nyansene er uendelige, de varierer ustanselig, 
og gjør livet både rikt og ugjennomskuelig. 

Ned i mørket
Dessverre er ikke alle følelser behagelige. Litte-
ratur kan skake oss opp på skremmende måter, 
selv om alt som skjer i bøker er på en armleng-
des avstand. På Bokelskere-forumet skriver en 
leser om sin opplevelse av Stig Sæterbakkens 
Gjennom natten: «Sarte sjeler som meg bør 
velge tid og sted når man skal lese ei bok som 
dette. Ei bok hvor Sæterbakken går inn i sorg 
og sorgbearbeidelse, og han går og går – inn i 
natta. […] Det Sæterbakken her gjør er å ta oss 
med på en indre reise med alle fasettene i disse 
tilstandene og overganger i det mennesket går 
inn og ut av disse. Og han har et sånt presist og 
flytende språk, med innskutte fyllende setnin-
ger, at det er ei fryd å lese selv om stemninga 
til tider er kjempedyster. Jeg satt klistra til min 
Kindle, og var redd hvor langt ned han skulle 
klare å ta meg.» Her trekkes leseren med ned i 
mørket (F-følelse) samtidig som selve teksten 
er en glede å lese (A-følelse). 

I forfatterskap som Sæterbakkens og Franz 
Kafkas får leserne servert store doser av angst, 
fortvilelse, forvirring og desperasjon. Det kan 
derfor synes underlig at så mange leser deres 
tekster, gitt at det er nok å gremmes over i 
verden fra før. Men tekster som Sæterbakkens 
og Kafkas kan gi oss den reaksjonen som Aris-
toteles kalte katarsis. Selv om ingen er sikre på 
hva ordet betydde i antikken, er det åpenbart 
er det en slags psykisk renselse. Vi skuer i noen 
verk inn i det forferdelige, og føler en lettelse 
og en frihet når vi kan skue ut igjen. 

Litteraturen og det levde liv
Vi trenger å ha et stort følelsesspekter for at 
livet skal oppleves som rikt. Når vi leser for 
eksempel en roman eller en biografi, øker vi 
gjennom empatisk lesing vår psykologiske inn-
sikt og får dermed viktige erkjennelser, som 
vi eventuelt kan dele med andre på nettsteder 
som Bokelskere og Goodreads. Slike erkjen-
nelser drar vi nytte av i dagliglivet. Dermed 
griper litteraturen inn i det faktiske, reelle 
livet. Eller som Bertolt Brecht formulerte det: 
«All kunst bidrar til den største av alle kunster: 
kunsten å leve.» •

Teksters tone
For bibliotekarer og andre litteraturformidlere 
som har praktisert Lesesørvis-metoden, er 
bøkers «toner» et kjent begrep. «Tonen» i en 
litterær tekst er dens emosjonelle atmosfære, 
den følelsen eller det spekteret av følelser som 
leseren hensettes i. 

Bøker kan oppleves å være komiske, skum-
le, triste, hjertevarme, nostalgiske, roman-
tiske, oppmuntrende, melankolske og mye 
mer. Riktignok styrer ikke selve teksten helt 
hva leseren faktisk føler, men tekster innbyr 
vanligvis til bestemte emosjonelle reaksjoner. 
«Tone» i Lesersørvis er en metafor for den 
sinnsstemningen boka tilbyr leseren, ved 
bruk av bokas emosjonaliserende virkemidler. 
Teksten har så å si et «humør» som den gir 
videre til oss lesere. 

Disse emosjonelle føringene i boka kan gjel-
de måten den er fortalt på (A-følelser) og hva 
den handler om (F-følelser). På begge måter har 
boka et følelsesmessig potensial. Vanja Øyrås 
skriver i sin håndbok om Lesersørvis at «Tonen 
i en bok er den appellfaktoren som låneren er 
minst villig til å bytte ut.» Mange lesere jakter 
på følelser fra tidligere bøker, følelser vi vil 
gjenoppleve, gjerne på nytt og på nytt. 

Andersens brøker og rom
En norsk forsker som har gått dypt inn i emnet, 
er litteraturprofessor Per Thomas Andersen. I 
Fortelling og følelse: En studie i affektiv narrato
logi (2016) analyserer han blant annet Hamsuns 
Sult. Andersen overtar begrepet «brøkfølelse» 
fra Hamsun, brukt om overraskende glimt 
av følelser som kan lede til ukontrollerbare 
handlinger. 

Brøkfølelsene er små, hårfine impulser som 
spontant kan få en person til å overraske seg 
selv. De er brøker fordi de ikke har blitt til «hele» 
følelser. Som for de fleste andre litterære karak-
terer, er emosjoner vesentlig for Sult-fortelle-
rens atferd. Særlig hans stolthet gir seg bisarre 
utslag. Han er en supersentitiv forfatterspire 
som stadig blir overveldet, fornærmet, rasende 
eller henrykt, i et kroppslig og psykisk drama 
på en knivsegg mellom liv og sultedød.

Andersen skriver også om «emosjonelle 
rom», om geografiske steder og rom som er 
emosjonelt ladet. «Steder danner emosjonelle 
geografier», påpeker Andersen, enten det er 
steder innendørs eller utendørs. Bevegelser fra 
et sted til et annet leder til affektive forand-
ringer. Det kan være hyggelig å komme hjem, 
eller deilig endelig å dra hjemmefra. Ulike 
steder har sine atmosfærer og stemninger, 
som brått kan skifte. 

«Dessverre er  
ikke alle følelser 
behagelige.»

←
En leser er usikker på hvorfor hun 
liker Sally Rooney, men følelsene 
hun får gjør at hun gjør det likevel. 
Skjermdump Goodreads.
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Og denne historien kommer til meg når vi 
snakker om konflikthåndtering. For det min 
kollega gjorde her var å styrke en relasjon som 
var formet med de som kommer til oss fast, 
og han var villig til å gå inn i deres hverdag, 
deres opplevelser, og å dele av seg selv. , og 
bygget dermed fellesskap med dem. Det er 
dette jeg kommer tilbake til, også når vi skal 
forstå bibliotekets nye rolle og oppgave som 
møteplass. Ikke bare som hus, men som et 
godt sted å være, å se andre, og bli sett, og bli 
tatt på alvor.

Jeg skal ikke være naiv, for ting kan skje, og 
vi skal være rustet for å møte folk med kniv. 
Men det er mange som ikke kommer inn med 
ønske om konflikt. Og i stedet for å spørre 
«hvordan skal vi håndtere konflikter?» Burde vi 
ikke heller stille spørsmål om hvordan vi møter 
mennesker som er ulike oss, som utfordrer 
oss på en god måte, som har andre erfaringer, 
kunnskaper og horisont enn oss selv? 

Øvelsen er å kunne møte også de som kom-
mer inn med høye skuldre, som har grunn 
til å være mistroisk. Bare for meg, i min hvi-
te, funksjonsfriske middelklassekropp er det 
mange grunner til å miste trua på systemet, 
og jeg kan fort være litt mannevond. Andre 
kan ha enda større grunn til å ha en dårlig dag, 
som kan være en grunn til å starte litt skarpt. 
Men de fleste av oss vil bare bli sett. Og det 
er skummelt å se andre, for da må vi gi av oss 
selv, hvis vi skal investere noe i en relasjon. 
Før du vet ordet av det har du gått med på å 
faste, for eksempel. 

Og grunnen til at jeg mener det er viktig, 
er kanskje paradoksal. Men jeg mener det er 
viktig fordi vi skal stå trygt i at det er vi som 
forvalter rommet. Når det er vi som skal eie 
premissene for hva som er greit og ikke i våre 
rom, enten det handler om hvordan vi snakker 
sammen, hva vi skal tillate, eller hvem som 
skal få tilgang til scenen, så må det gjøres fra 
et sted som markerer eierskap og trygghet. Og 
den tryggheten bygger vi gjennom relasjoner. 
Gjør vi det godt, dersom vi tør å komme folk 
i møte, uansett hva de kommer inn i biblio-
teket med –så legger vi et bedre grunnlag for 
nettopp å unngå konflikter. Og derfor må vi 
snakke mer om relasjoner, tenker jeg. 

Det handler om at biblioteksjefene må ta 
ansvar for form, innhold og tilgang til rom-
met, på et overordnet, prinsipielt og politisk 
nivå. Og det handler om at alle vi som møter 
enkeltmennesker må legge egen stolthet til 
side, og både tørre og orke å komme folk i møte. 

Jeg mener ikke at vi alle skal faste, men 
det å signalisere så tydelig til de som er våre 
venner at deres virkelighet også angår oss, er 
noe jeg kommer til å ta med meg videre. •

For all del: Det er viktig at folk skal føle 
seg trygge på jobb, det er et grunnleggende 
premiss. Men jeg kjenner samtidig at det er 
noe som skurrer hos meg når dette nærmest 
står øverst på lista for oss som bibliotekansatte. 
For jeg kommer ikke unna følelsen av at det er 
noe som kommer før konflikten, og at det har 
vi ikke snakket oss ferdige om i bibliotekfeltet.

Oppsummert: Vi har hoppet over det før-
ste leddet i det som er bibliotekets funksjon 
som møteplass. For når vi møtes må vi snakke 
sammen. Da må man også risikere noe av seg 
selv. Det er det jeg ser at kollegaen min har 
skjønt

Min kollega sa ikke nei til kaffe fordi han 
ikke hadde lyst på kaffe. Han var egentlig både 
tørst og sulten, men takket nei fordi han fastet 
den dagen. Født og oppvokst i Norge, med to 
norskfødte foreldre, uten egentlig en grunn 
til å faste mens sola var oppe. Dette var under 
Ramadan, og noen dager tidligere hadde han 
snakket med noen av ungdommene som ofte 
henger hos oss, der flere av dem fastet. De 
delte sine erfaringer, de snakket om tradisjon 
og religion, hvordan det påvirket dem, og de 
spurte – litt på fleip og litt på alvor – om ikke 
han også skulle prøve det en dag. Etter hvert 
som de snakket tok min kollega det inn over 
seg, og skjønte at han ikke hadde noe å tape 
(bortsett fra det med kaffen, selvfølgelig). 

«Vil du ha en kopp kaffe?» spurte jeg kollegaen 
min for en stund siden. «Nei takk,» svarte han, 
til min store forundring. Jeg spurte ikke noe 
mer, jeg var vel sikkert for opptatt av meg selv 
(det skjer litt for ofte, det). Hadde jeg investert 
et minutt eller to av tida og energien min og 
spurt hvorfor, hadde jeg allerede da fått utvidet 
mitt eget perspektiv littegrann. 

Alle, men særlig vi som jobber med mennesker 
i biblioteket, har en enestående mulighet til å 
lære noe nytt, hver eneste dag. Vi er heldige 
sånn. Og jeg lærer mange rare, nyttige eller 
unyttige ting,. Det kan være av de jeg snak-
ker med i biblioteket, av ungdommene som 
kommer og henger, av kollegaer, eller andre 
mennesker jeg krysser vei med i løpet av en 
dag. Denne dagen skulle jeg lære noe nytt av 
en kollega jeg har, som jeg stadig vekk blir im-
ponert av. Jeg har tenkt på denne situasjonen 
flere ganger i det siste. Jeg har tenkt på det i 
ulike sammenhenger der vi har snakket om 
hvordan vi som bibliotekansatte møter folk, 
og hva slags kompetanse eller forventninger 
vi skal ha til arbeidsdagen og hverandre. Og jeg 
har tenkt på det i møte med et tema jeg ikke 
har reflektert mye over i min bibliotekgjerning 
tidligere. Men på ulike seminarer og møter i 
det siste har overskriften «konflikthåndtering i 
biblioteket» dukket opp. Og, skulle det vise seg, 
som et tema i andre artikler i dette nummeret 
av bladet du holder i hånda.

Tekst:  h e l e n e  h e g e r  v o l d n e r 

«Øvelsen er å kunne møte 
også de som kommer inn med 
høye skuldre, som har grunn 
til å være mistroisk.»

«Vi har hoppet over det  
første leddet i det som  
er bibliotekets funksjon  
som møteplass.» 

Relasjoner  
    i biblioteket

k o m m e n ta r
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At antall bibliotekavdelinger synker betyr ikke 
at det er bibliotek som legges ned, men at bi-
bliotekavdelinger forsvinner. Skillet kan virke 
semantisk, men det har stor betydning. Det 
er den enkelte kommune som har ansvar for 
driften av folkebibliotek. Det betyr at kommu-
nene kan legge ned avdelinger, men de må ha 
bibliotek. Noe som bl.a. ble understreket ved 
den siste revisjonen av bibliotekloven i 2013.

Når det gjelder antall bøker i bibliotekene 
har det vært en ønsket utvikling i de norske 
folkebibliotekene å få ned bestanden. Dette 
ble bl.a. understreket i Nasjonal bibliotekstra-
tegi 2015 – 2018. Det har i en årrekke vært en 
bibliotekfaglig anbefaling å rydde i bibliotekenes 
samlinger. Både for å gi rom for andre aktiviteter 
i biblioteklokalene og for å skape en tydeligere 
profil for aktiv formidling. Nedgangen som har 
vært i antallet bibliotekavdelinger har nok også 
bidratt til nedgangen i bokbestanden.

Det kan være flere faktorer som påvirker 
bokutlånet og befolkningens lesevaner ge-
nerelt, noe av dette kan nok forklares bl.a. 
som et resultat av endrede medievaner. For 
bibliotekene vil det likevel være et mål å øke 
utlånet, ikke minst til barn. Kurven for utlån 
viser også en utflating og et lite oppsving fra 
2017 til 2019.

I grafen over har vi lagt inn endringene i 
Norge på de samme parameterene som bru-
kes i den svenske artikkelen for perioden fra 
2008 til 2019. 

Den grå kurven viser den prosentvise ned-
gangen i antall bibliotekavdelinger i Norge. 
Antallet bibliotekkavdelinger er redusert fra 
799 i 2008 til 665 i 2019. Det er et fall i antall 
avdelinger på 17 prosent. 

Den gule kurven viser et fall på 24 prosent 
i bestanden av fysiske bøker, fra 19,5 millioner 
bøker til 14,8 millioner bøker. 

Den blå streken viser at utlånet av fysiske 
bøker har sunket med 17 prosent i den samme 
perioden 14,8 millioner utlån i 2008 til 12,2 
millioner utlån i 2019. 

Når en ser på disse tallene og de nedad-
gående grafene isolert, synes konklusjonen 
opplagt. Det går nedover med bibliotekene og 
én dag er det slutt. Når dette likevel ikke blir 
konklusjonen, skyldes det at tallene hverken 
kan eller bør leses isolert. I tillegg bør det også 
legges inn noen flere forutsetninger.

La bibliotekene hvile i fred, skrev Kristian 
Meisingset i Aftenposten 24. okt. 2012. Han 
mente at bibliotekenes tid var over og at de 
ville dø ut av seg selv. Nå kan det se ut som tall 
fra svenske bibliotek gir ham rett. For en tid 
tilbake kunne vi lese at de svenske bibliotekene 
var i ferd med å forsvinne. Nyheten, som var 
hentet fra en lengre reportasje i det svenske 
kooperasjonsbladet Vi, ble bl.a. gjengitt i det 
norske bransjetidsskriftet Bok365. 

Den korte notisen i Bok365 er relativt dra-
matisk når den gjenngir hva som skjer med 
bibliotekene i Sverige:

I løpet av de siste 25 år har 435 bibliotek blitt 
lagt ned i Sverige, og i snitt kaster, selger eller 
makulerer bibliotekene 8400 bøker daglig, viser 
en gransking foretatt av det svenske bladet Vi. 

Minskningen betyr at en firedel av Sveriges 
folkbibliotek har forsvunnet mellom 1998 og 2020.

Bladet Vi’s gransking viser også at antallet 
utlånte bøker i den samme perioden har gått 
ned med 35 prosent, samtidig som antall bøker 
i bibliotekene har minsket med over 33 prosent. 

I artikkelen kobles tre fallende trender sammen. 
Fall i utlån av bøker, fall i bokbestand og fall i 
antall bibliotekavdelinger. I Sverige peker alle 
piler nedover. Spørsmål et vi må stille oss er: 
Hvordan står det til i Norge? Er utviklingen den 
samme, og er det egentlig årsaksammenheng 
mellom de tre utviklingstrekkene som trekkes 
opp i artikkelen fra Sverige?

Tekst:  s v e i n  a r n e  t i n n e s a n d 
av de l i ng s di r e k t ø r  v e d  
na s jo na l b i b l io t e k e t

På vei mot  
solnedgangen? 

endring i bokbestand, 
antall bibliotekavdelinger 
og bokutlån

endring i bokbestand, 
antall bibliotekavdelinger, 
bokutlån og besøk

k o m m e n ta r
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Den viktigste grunnen til å avvise påstanden 
om at bibliotekenes tid nå er over, skyldes 
likevel at disse tallene ikke viser hele bildet 
av hvordan utviklingen i bruken av folkebibli-
otekene har vært i samme periode. 

Endringene i bibliotekloven som trådte i 
kraft 2014 og den nasjonale bibliotekstrategi-
en fra 2015 hadde begge som formål å få folk 
til å komme tilbake på biblioteket. Andelen 
av befolkningen som bruker biblioteket blir 
målt med befolkningsundersøkelser som har 
blitt gjennomført av SSB ca. hvert tiende år. 
Den siste undersøkelsen SSB gjennomførte i 
2015, og viste at rundt 40 prosent av befolk-
ningen hadde besøkt et folkebibliotek i løpet 
av det siste året. Det var en nedgang på rundt 
ti prosentpoeng fra undersøkelsen som ble 
gjennomført i 2005. 

I grafen på forrige side har vi lagt inn 
endringene i besøk i perioden 2008 til 2019.

Denne kurven viser at antall besøk har 
økt med 17 prosent, fra 22 millioner i 2008 til 
26 millioner i 2019. Dette er også i tråd med 
andre funn. I forbindelse med evalueringen av 
nasjonal bibliotekstrategi i 2018 svarer 54% av 
befolkningen at de hadde besøkt biblioteket i 
løpet av det siste året.

Et folkebibliotek er mer enn oppbevaring 
og utlån av bøker. I nåværende nasjonale bi-
bliotekstrategi beskrives de norske folkebibli-
otekene slik: Bibliotekene er, og skal være, åpne, 
inkluderende og tilgjengelige steder for rekreasjon, 
debatt, opplysning og kunnskap. Relevant i går 
er ikke alltid relevant i morgen. Det er mulig at 
reduksjon av boksamlingene og antall biblio-
tekavdelinger har vært helt nødvendig for å 
komme hit. •
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om kjendisbibliotekarer som Henrik Wergeland  
og Haakon Nyhuus, doldiser som Axel Drolsum,  
og mange dyktige kvinner som Valborg Platou,  
Gerd Wang og Else Granheim. 

Øivind Frisvold setter bibliotekene inn i en politisk og 
kulturhistorisk sammen heng. Boken har også et variert 
bildemateriale om historiske bibliotek, brukere og 
bibliotekarer.
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Bibliotekrevolusjon pågår

Sammen med kirke og skole er bibliotekene våre første institusjoner for 
formidling av kultur og kunnskap. De offentlige bibliotekene kom i opp-
lysningstiden. De ble viktige, ikke bare for forskning og utdanning, men 
også for folkeopplysningen. 
Ved inngangen til 1900-tallet førte «Bibliotekrevolusjonen» til store for-
andringer. Etter amerikanske forbilder fikk bibliotekene et nytt mandat 
og ble nyttige for nasjonsbygging, demokratisering og for modernisering 
av landets næringsliv.  
I dag skjer det igjen raske forandringer i bibliotekene. Digitaliseringen 
har ført til nye lesevaner og nye former for innhenting av informasjon. 
En ny Bibliotekrevolusjon er i gang, og som før er mottoet: Et bibliotek 
som ikke forandrer seg, er ikke et bibliotek.  
Denne boken handler om hovedtrekkene i de siste 250 års norske biblio-
tekhistorie. Det er en historie som viser at bibliotekene har et verdigrunn-
lag som det er verdt å ta med videre.

Øivind Frisvold (f. 1948) har erfaring fra 
bibliotek, offentlig bibliotekforvalting og 
bibliotekarutdanning. Han er nå knyttet til 
Fagsenter for seniorer ved OsloMet – 
storbyuniversitetet.

ISBN 978-82-93298-20-5 9 788293 298205

Frisvold 
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orsk bibliotekhistorie

hva skal vi med  
bibliotekhistorie?
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1 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Biblioteka og dei frivillige organisasjonane kjem frå det same 
opphavet: folkeopplysning, engasjement og delingskultur. 

Frivillige organisasjonar har arrangement i biblioteka, både som 
ansvarlege arrangørar og som samarbeidspartnarar. Frivillige er med 
og er leseombod, driv kodeklubb, hjelper til med lokalhistorie, er 
med på digihjelp til eldre,  les høgt for ungar, er vertar på 
språkkaféar, hjelper til gjennom Frivilligsentralen med skyss til 
biblioteket og mykje anna. Dette er midt i blinken for biblioteket si 
rolle som lokalsamfunnssenter. 

Ein definisjon av bibliotek (i kortversjon etter Ragnar Audunson) er 
at det er ein institusjon som med hjelp av organiserte samlingar set i 
gang sosiale prosessar for læring, kunnskapsdeling og 
kulturformidling. Den frivillige innsatsen er ein viktig del av dette, 
både gjennom organisasjonslivet og den meir individuelle innsatsen 
frå nokon som vil gjera ein innsats for andre. 

Så langt ser det heldigvis ut til at vi har unngått at sjølve grunndrifta 
av biblioteket blir sett ut til frivillige, slik ein ser i til dømes 
Storbritannia. Frivillige gjer ein viktig innsats, då er det etter mi 
meining viktig at det er gode rammer rundt. Det vil seie at det er 
tilsette har ansvar for drifta og planlegging, mens frivillige bidreg på 
ulike måtar. Mange har spisskompetanse dei gjerne vil dele med 
andre, då er biblioteket ein ypparleg arena. 

Bibliotek + frivillige = sant. 

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Nr.  22 / 2022 – et bilag til Bok og Bibliotek

Ansvarlig for bilaget: 
Vidar Lund

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

Generelle henvendelser til 
Norsk Bibliotekforening: 
nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

lnstagram:
@norskbibforening

Facebook:
@norskbibliotekforening

Nettsider: 
www.norskbibliotekforening.no

Hjartet i lokalsamfunnet 
Nasjonal bibliotekdag er 1. september. Det er Frivilligåret 
2022, og vi feirar samarbeidet mellom biblioteka og dei 
frivillige. Frivillige er med og gjer biblioteka betre, og 
biblioteka er med og gjer frivilligheita betre. 

Foto: Norsk Bibliotekforening

Norges største bolig- og 
interiørmagasin og et av de 
viktigste tidsskriftene innen 
kunst, arkitektur, interiør og 
design. 

 Bonytt kommer ut 14 ganger i året

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

BONYTT

NBF Tidsskriftformidlingen
Anbefaler

Bli medlem! 
Som medlem bidrar du til 
å synliggjøre og styrke 
bibliotekene.

Sammen skaper vi et sterkt bibliotekfaglig 
fellesskap med politisk slagkraft og 
påvirkningsevne.

Medlemsfordeler: Rabatt på Klassekampen, 
Riksteatret og Bokkilden.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 2  

I bibliotekene er det litteratur i 
hyllene, kompetanse blant bibliotek- 
ansatte og et stort engasjement for 
lesing. Bibliotekene har allerede 
lesefremmende tiltak som treffer bredt.

Det å skape engasjement for lesing 
sitter i ryggraden til bibliotekene. Derfor 
må bibliotekene ha en sentral rolle når en 
ny strategi for leselyst meisles ut. 
I biblioteket er litteraturen overalt. Der 
er det også en infrastruktur for å jobbe 
med lesing for alle, og ikke bare for dem 
som leser mye fra før. 

Bibliotekene har mye erfaring med 
å samarbeide med andre grupper som 
barnehager og skoler, frivillige 
organisasjoner, leseombudene og 
flyktningmottak, for å nevne noen. 

LLeessiinngg  ffoorr  aallllee
          Norsk Bibliotekforening ønsker en 
leselyststrategi for alle. Svak lese- 
forståelse finner vi i alle aldersgrupper. 
Vi mener at både Kultur- og Kunnskaps- 
departementet må på banen. Et bredt 
samarbeid for leselyst er nødvendig.

• Frivillighetstorg: Inviter inn frivillige
organisasjoner til å ha en åpen dag på
biblioteket: Speideren, historielaget, Røde Kors,
Turistforeningen, naturvernorganisasjoner,
kulturvernorganisasjoner.

• Inviter en frivillig organisasjon til å ha
et foredrag.

• Bruk dagen til å rekruttere frivillige til
aktiviteter som språkkafe og leksehjelp.

• Kanskje foregår det noe på biblioteket
1. september i regi av frivillige som det er
verdt løfte frem?

• Arranger lesestund: Frivillige leseombud
eller ledere av lesegrupper kan lese for andre.

• Løft frem en lokal frivillig som fortjener
ekstra oppmerksomhet: Den trofaste
leksehjelperen, lederen av språkkafeen,
eller leseombudet som brenner for å dele
litteraturen med andre.

• Legg ut en post på Facebook, Instagram,
Twitter eller Snap og fortell de frivillige hvor
fantastiske de er og hvor mye deres
#frivilliginnsats er satt pris på.

• Finn frem fine saker om frivillige og hva de
har bidratt med på biblioteket og send inn til
lokalpresse i form av tips, pressemelding eller
kronikk.

NNoorrsskk  BBiibblliiootteekkffoorreenniinngg  hhaarr  llaaggeett  ffoorrssllaagg  ttiill  
aakkttiivviitteetteerr,,  llooggoo  oogg  ppllaakkaatteerr..  SSee  nneettttssiiddeennee  
vvåårree  ffoorr  mmeerr  iinnffoorrmmaassjjoonn..

    LLaannggssiikkttiiggee  ttiillttaakk
                Vi ønsker en leselyststrategi som har en 
langsiktig satsning. For å gi varig leseglede  
hos barn, unge og voksne, må det 
permanente innsatser til. En presisering av 
formål, bruk og innhold av skolebibliotek i 
ny opplæringslov, vil for eksempel være et 
permanent tiltak for leselyst.

 Regjeringen kan gi styringssignal til 
fylker og kommuner om satsing på lesing  
i tillegg til egne insitamenter som prosjekt-
midler. 

En styrking av leseorganisasjonenes 
viktige arbeid vil også være et langsiktig 
tiltak.

     SSttyyrrkk  iinnnnkkjjøøppssoorrddnniinnggeenn
            Vi ønsker en økning i innkjøp av barne- 
og ungdomslitteratur. Barn og unge trenger 
et rikt utvalg av god litteratur for å bli gode 
lesere. Vi ønsker også en økning når det 
gjelder innkjøp av sakprosa og tegneserier. 
Denne typen litteratur kan vekke leselysten 
hos dem som ikke leser skjønnlitteratur.      
        Innkjøpsordningen bør også inkludere 
distribusjon til skolebibliotek som en fast 
ordning. I dag er det en tidsbebegrenset 
ordning for 200 grunnskoler. Ved å utvide 
ordningen vil flere skolebibliotek få tilgang 
til god og oppdatert litteratur.

Leselyststrategi:
Sats på bibliotekene

Nasjonal bibliotekdag skal synliggjøre  
bibliotekene overfor beslutningstagerne og folk 
flest. Dagen gir mulighet til å snakke  
om bibliotek og bibliotekets arbeid. 

Årets tema er bibliotek og frivillighet.  
Har du allerede andre planer for å feire dagen, 
må du gjerne følge dem!
Forslag til hvordan du kan markere 
årets tema på biblioteket:

Kulturdepartementet skal i gang med   
å utforme en leselyststrategi. Norsk  
Bibliotekforening ønsker en strategi 
som bruker bibliotekene, som styrker og 
utvikler de tiltakene som er der. 
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Send løsningen (den markerte setningen)
til redaksjon@bokogbibliotek.no - bli med i trekningen 
av et gratis årsabonnement på Bok & bibliotek. Lykke til!

Løsningen på kryssordet i nr 1-2022: 
Interiør fra det nye biblioteket.  

Kryssordforfatter: r o l f  b a n g s e i d 



«Det er merkjeleg kor styrkjande gode   
bøker er, ja, det er naudsynt å lesa store 
forfattarar, skal ein halda på hughelsa.  
Igår kveld var eg litt tung og tankespreidd. 
Då las eg litt av Coleridge og eg gjekk  
til sengs heil i hug og roleg. Enno har  
eg ikkje gjeve meg i kast med alt det fine 
og kloke han har å segja um Shakespeare,  
men det skal verta.» 

o l av  h .  h a u g e 
13. oktober 1957




