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Bok & bibliotek Bok & bibliotek 3
Ingen grunn til å vera god nordm

ann

Eg kunne ha brukt min første leiar til å seia 
kor takksam eg er over å ha fått denne jobben, 
eller til å påstå at eg er audmjuk. Eg kunne 
ha skrive om opplevinga av å gå frå å jobba 
for eitt bibliotek i Skien til å jobba for alle i 
Noreg. Eller eg kunne ha forklart kva eg ser 
som dei to viktigaste måla til Bok & bibliotek: 
å bidra til fagutvikling og felles identitet 
blant alle bibliotektilsette. Men eg vil heller 
skriva om bønder. 

Bønder er råvareprodusentar. Utan bønder, 
inga mjølk på Sjokopopen, ingen eggekvite i 
marengsen, ingen får i kålen eller kål i fåret. 
Og, viktigare for mitt poeng, heller ikkje jobb 
til slaktebilsjåførar, meieritilsette, truckfør-
arar og han i kassa. Men det er likevel sjeldan 
nokon får hetetokter og sviktande semantikk 
når ein gardbrukar kjem inn i butikken. Heller 
ikkje kjem Rimi-hagen springande og byr 
bonden på gratis Biola og skulebolle. I mat-
bransjen er råvareleverandøren lite verdsett. 

Eg har vore på festival, Kapittel i Stavan-
ger. Etterpå har det slått meg kor flinke vi i 
kultur-, demokrati- og kunnskapsbransjen er 
til å gjera stas på våre råvareleverandørar. For-
fattarane står i sentrum. Dei får festivalpass 
og sceneplass, taletid, prisar og skrivestipend. 
Og det er akkurat som det skal vera. 

Då eg kom heim, fekk eg melding frå ei 
som blei igjen: «... Abida Raja, Sissel Gran, 
Janne Haaland Matlary, Per Petterson, Jonat-
han Franzen, Jan Kjærstad og mange andre ... 
i samme spisesal [...] det blir litt for mye, når 

man skal være god nordmann og late som at 
man ikke kjenner affekt av kjendiser 😅🙄.»

Ingen grunn til å vera god nordmann, ten-
kjer eg. Det er heilt på sin plass å bli litt mo 
i menisken. For heltane i vår bransje er jamt 
over smarte, kloke, grundige, nysgjerrige, av-
antgarde og utolmodige. Dei dreg samfunnet 
framover og forheng til sides. Modige er dei òg. 

Økonomisk er det sjeldan feitt. Av og til 
kostar det jamvel knivstikk og blod. Så dei 
fortener kvar festival, kvar bokuststilling, 
tilråding og scenesamtale. Amerikanske 
 Henry Reese (sjå intervju på s. 4) har jobba 
med litteraturformidling i ein mannsalder. 
Då han gjekk på jobb 12. august, var det for 
å ha ein scenesamtale med Salman Rushdie. 
Kvar dag vi går på jobb, er det òg for Salman, 
og for Abida, Per, Jan, Janne og alle dei an-
dre råvareleverandørane. Vi er bokbransjens 
grossistar og distributørar, hylleryddarar og 
kassamenn. 

Nokre dagar etter attentatet på Rushdie 
publiserte Henry Reese ein kronikk i som vi 
har fått lov til gje att på norsk (s. 68). Den 
sluttar med eit sitat frå forfattaren som blei 
offer for ein fatwa: «Den beste måten å be-
kjempe og svare på den typen trussel jeg 
mottok, er å vise at det ikke fungerer. Å vise 
at den normale aktiviteten med å skrive, lese, 
diskutere, publisere og å kjøpe (og låne og låne 
ut, red.anm.) bøker bare fortsetter.» 

Ingen grunn til 
å vera god nordmann
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skribent, bibliotekentusiast og 
master i barnehagepedagogikk. 
Engasjerer seg for barns oppvekst-
miljø på Fornebu hvor hun bor, 
og leder lesegrupper etter Shared 
reading-metoden.
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biblioteksjef i Rogaland, med 
bakgrunn fra folkebibliotek og som 
dokumentforvalter i oljesektoren.

HENRY REESE er en av grunn-
leggerne av City of Asylum i 
Pittsburgh, USA, som gir forfulgte 
forfattere opphold. Han sitter også 
i styret til International Cities of 
Refuge Network (ICORN).

HAR ALD VINGEL SGA ARD er allro-
und frilansjournalist for fagblader, 
aviser og ukeblader.

L ARS EGEL AND er bibliotekar, 
tidligere direktør for Universitets-
biblioteket ved OsloMet, har 
hatt ulike tillitsverv i norsk og 
internasjonal biblioteksektor, nå 
tilknyttet OsloMets fagsenter for 
seniorer. Han er også daglig leder 
av ABM-media.

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.

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

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

ODD LETNES er pensjonist og 
frilansskribent. Har jobbet med 
bib liotek, informasjon og journa-
listikk siden 1980-tallet. Var de 
 siste 12 årene fram til 2021 redak-
tør i Bok og bibliotek.

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

ÅSE KRISTINE T VEIT er første-
amanuensis ved Bibliotek- og 
informa sjonsstudiene, OsloMet. 
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doktoravhandling om norske 
barnebibliotek, og er redaktør av 
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Framside: Grønsaker frå skulebibliotekhagen ved Elverum videregående skole. Foto: Harald Vingelsgaard.
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Familien sat i salen
– Korleis har det som hende 12. august, påverka 
deg og resten av staben ved Pittsburgh City of 
Asylum? Har det gjort noko med motivasjonen, 
måten de arbeider på, eller korleis de reflekterer 
rundt oppgåva?

– Staben vår og alle forfattarane sat i publi-
kum den dagen. Mor mi sat der, ho er 93. Kona 
mi sat der. Å sjå noko slikt påverkar folk, men 
det er vanskeleg å seia korleis. Når det gjeld 
organisasjonen, så er det ei enorm påminning 
om kvifor vi finst. 

Ei slik hending understrekar kor viktig 
oppdraget deira er, og kvifor verdiane dei står 
for, må forsvarast, seier Reese. 

– No til helga skal vi ha eit arrangement der 
tre indiske forfattarar som har blitt påverka av 
Rushdie, skal lesa både hans tekstar og eigne 
og samtala om hendinga. Så vi styrer ikkje 
unna slike diskusjonar. Men vi er heller ikkje 
fastfrosne i berre å snakka om det. På kort sikt 
har vi sjølvsagt nokre ekstra tryggingstiltak.

Å vera ein lesar
– Har hendinga påverka korleis du tenker rundt 
ytringsfridom? 

– Det har fått meg til å tenka på kva det betyr 
å vera ein lesar, seier han og siterer eit essay av 
Jacques Lacan der den franske filosofen skriv om 
språket som eit produkt av mange menneske. 
Gjennom oppveksten lærer vi språket av man-
ge, ikkje av ein person. Vi snappar opp eitt ord 
der og lærer eitt ord her. Gjennom vokabularet 
blandar vi heilt frå starten av mange menneske 
inn i medvitet og fantasien vår. 

– Denne hendinga minte meg på kor viktig 
det er å ha eit ope samfunn der denne proses-
sen aldri sluttar. Nokre gongar snakkar vi om 
oss sjølve som at vi prøver å bygga eit rettferdig 
samfunn gjennom å forsvara og feira ytrings-
fridomen. Men eigentleg er det å bygga dette 
rettferdige samfunnet eit uendeleg prosjekt. 
Prosessen består nettopp i denne forhandlinga 
og samtalen mellom mange menneske, mellom 
mange lesarar. 

Bok & bibliotek møter Henry Reese frå Pitts-
burgh via Teams. Si eiga oppleving på scenen 
den dramatiske fredagen vil han ikkje inn på. 
Men noko av det han såg, har han skildra i ein 
kommentar i The New York Times 2. september. 
Denne kan lesast i omsett form på side 68. 

Friby på amerikansk
Det heile starta i januar i år. Reese fekk et 
spørsmål frå Chautauqua, som ligg vest i staten 
New York og ikkje langt frå Pittsburgh. Ville 
han koma og leia ein samtale med Salman 
Rushdie? The Chautauqua Institution er eit 
ideelt drive kunnskapssenter for kunstnarar, 
tenkarar og kyrkjeleiarar. No ønskte dei å pre-
sentera fribyarbeidet, som Rushdie var med på 
å stifta i Europa gjennom initiativet Cities of 
AsyIum, og som Henry Reese og kona Diane 
Samuels importerte til USA (sjå undersak). 
Planen var ein halvtimes intervju med Rush-
die og deretter ein presentasjon av eit par av 
fribyforfattarane og ein av koordinatorane i 
Pittsburgh. 

– Tema for samtalen skulle vera frie ytringar, 
migrasjon og korleis slike tema var til stades i 
arbeidet til Rushdie allereie før Cities of Asy-
Ium og hans eige engasjement for ytringsfri-
dom, fortel Rees. 

Eit åtak på kjerneverdiane
Dei hadde ikkje før vel sett seg i stolane på 
scenen før 24-åringen Hadi Matar frå New 
Jersey storma opp frå publikum og stakk Rus-
hdie over ti gongar med ein kniv. «Eg likar han 
ikkje spesielt godt. Han har gått til åtak på 
islam, på det dei trur på», uttalte Matar etterpå 
frå fengselet (Newsweek.com 19. august 2022, 
vår omsetting). 

Vi spør intervjuaren som såg det heile på 
nært hald: Kva symboliserer åtaket for han?

– På eitt nivå symboliserer åtaket på Salman 
Rushdie ingenting, seier Reese. 

Det blir berre ei stadfesting av noko vi alle 
veit: Folk er villige til å utføra vonde handlingar 
som følge av ei overtyding. 

– Men i eit større perspektiv ser vi det alle 
som eit åtak på kjerneverdiane våre – om eit 
fritt samfunn, til ein viss grad høvet til å for-
svara eit sekulært samfunn, om å kunna ta i 
bruk eit sett med demokratiske verdiar som 
lar motsetningar bestå eller blir løyste, på 
sivilisert vis. Det var òg eit åtak på det opne 
samfunnet som er i stadig utvikling, i staden 
for å vera fastfrose i fortida. Og det symboli-
serer kor skjør fantasien er, og at når du lever 
fritt, så er du sårbar for slike åtak. Svært få av 
oss tek den risikoen. Men nokre tek den for oss. 

På scena 
med Rushdie
Då Salman Rushdie blei angripen  
den 12. august i år, sat Henry Reese 
rett overfor han, klar til å byrja  
ein heilt alminneleg scenesamtale. 

Tekst: a r n e  o l av  h a g e b e r g

↓
Forfattaren Salman 
Rushdie overlevde 
heldigvis åtaket den 
12. august i år trass 
i eit titals kniv-
stikk. Foto Joshua 
 Goodman AP

←
Henry Reese. 
Foto: Renee 
Rosensteel 

a k t u e lt
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Rushdie og fribynettverket

Dette må få konsekvensar for programarbeid 
og formidling. 

– Vi må ha endå skarpare fokus på kva for arran-
gement vi lagar. Fordi det er verkeleg viktig. Arran-
gementa er det som når breiast ut av det vi gjer, og 
dei får flest til å involvera seg med sin fantasi. Eg 
ser no at dette ligg meir i kjernen av oppdraget vårt 
enn det eg tidlegare har forstått. 

Biblioteka er perfekt plasserte for å ta tak i dette, 
for der har dette alltid vore ein del av kjerneopp-
draget, understrekar Reese. 

Råd til norske bibliotek
– Den norske biblioteklova forpliktar norske folkebi
bliotek til å kommunisera aktivt og vera uavhengige 
møteplassar og arenaer for offentleg samtale og debatt. 
Korleis vil du foreslå at dei brukar dette mandatet?

– Eg trur vi ved Pittsburgh City of Asylum er veldig 
på linje med biblioteka. Og fribyar i Noreg er også ein 
del av dette. Vi har utvikla oss til å ha arrangement, 
som ein tilvekst til det å ha forfattarar som bur i lokal-
samfunnet. Først hadde vi fokus på fribyforfattarane, 
noko som så blei utvida til litteraturarrangement og 
diskusjonar med hovudvekt på tema som omsetting og 
forfattarar og litteratur frå andre kulturar. Så stort som 
fribyprogrammet er i Noreg, vil det vera enkelt å utvi-
kla dette, ikkje minst ved å ta i bruk digitale løysingar. 

Reese fortel at alle dei 150 arrangementa dei 
avviklar årleg i Pittsburgh, blir strøymde, og alle 
er gratis. 

– Publikum er like viktige som innhaldet. Dette 
er jo også biblioteka sitt oppdrag, å engasjera folk 

breiast mogleg i lesing og kultur. Då må vi legga 
til rette for deltaking for folk som elles ville bli 
ekskluderte, til dømes på grunn av at arrangementa 
kostar pengar. 

Arven etter Carnegie
Reese fortel at dei har lært mykje av biblioteka og 
samarbeidd med dei. Faktisk ligg det første Carne-
gie-biblioteket i USA i same bydelen som Pittsburgh 
City of Asylum, og det andre låg i den vesle stålbyen 
der Henry Reese sjølv vaks opp. Carnegie-biblioteka 
blei finansierte av forretningsmannen og filantro-
pen Andrew Carnegie og var viktige i utviklinga av 
tanken om dei ålmenne folkebiblioteka. Mange av 
dei norske bibliotekpionerane blei utdanna her.

– Eg vaks opp i eit folkebibliotek, det var der eg 
budde, fortel Reese. 

Slik fekk han med seg ideen om å gje folk flest 
tilgang til eit breiast mogleg utval av menneskelege 
tankar og uttrykk. I dagens situasjon ser han det 
som avgjerande å utvida dette med også å gje tilgang 
til andre kulturar. I Pittsburgh brukar dei mykje 
musikk på arrangementa og koplar for eksempel 
forfattarar med musikarar. Erfaringa er at dette er 
noko som trekker folk. 

– Men eg trur vi har vel så mykje å læra av dykk 
som de har å læra av oss, smiler Reese. 

– Til slutt, har du ein bodskap til norske bibliotek
arbeidarar? 

– Ja, at biblioteka er hjartet og sjela til kulturen 
til eit land. Kjenn deg stolt over staden du jobbar og 
oppdraget du har fått. Samfunnet er avhengig av deg. 

Solidaritet forfattarar imellom
Salman Rusdie sin bakgrunn er kjent; i form 
av ein fatwa kunngjorde den religiøse leia-
ren i Iran, ayatolla Ruhollah Khomeini, i 1989 
ein dødsdom over den indiske forfattaren. 
Khomeini meinte romanen Sataniske vers var 
blasfemisk mot Islam. Rushdie måtte gøyma 
seg i mange år etter dette, og fleire omsettarar 
og forleggarar opplevde åtak, mellom andre 
norske William Nygaard i Aschehoug forlag. 
Nygaard overlevde. Andre var ikkje like heldige.

I 1993 stod Rushdie i front då Det interna-
sjonale forfattarparlamentet (IPW) grunnla 
Cities of Asylum-nettverket INCA. Dette kom 
som eit svar på drapa på forfattarar i Algerie. 
Ideen var enkel: å bygga eit nettverk av byar 
som kunne gje ly til truga forfattarar. Arbeidet 
blei leia av Salman Rushdie, Wole Soynika og 
Vaclav Havel. Med på laget var folk som J.M. 
Coetzee, Jaques Derrida, Margaret Drabble og 
Harold Pinter.

Starten i Pittsburgh
Pittsburgh City of Asylum blei danna i 2004 av 
Henry Reese og kona Diane Samuels. Ideen blei 
planta i 1997 under eit foredrag med Rushdie 
der han kom inn på INCA. 

– Kona mi og eg sparka kvarandre på leggen 
under stolen samtidig då vi høyrde om det, 
fortel Reese.

Rushdie og fribynettverket

Dei hadde nokre midlar sjølve og relevant 
erfaring og kontaktnett til å skaffa stabile 
gåveinntekter. Dei starta med å ta imot ein 
fribyforfattar i eit hus dei kjøpte og pussa 
opp. Sidan kom det fleire forfattarar, scene, 
eit heilt nabolag. Arbeidet er basert på frivillig 
innsats frå folk med hjarte for litteratur og 
frie ytringar. 

Vokster i USA
Henry Reese sit i styret for ICORN, og Pitts-
burgh City of Asylum var lenge den einaste 
fullverdige ICORN-fristaden i USA. Men nyleg 
blei Detroit med, og Rochester er i ein prosess 
med å melda seg inn. Reese fortel at dei har 
fått fleire uformelle spørsmål i det siste. 

– Vi håpar å utvida nettverket i USA over 
dei neste åra. 

Talet på søknadar frå forfølgde forfattarar 
og kunstnarar til ICORN blei meir enn dobla 
frå 2020 til 2021, med over 400 søknadar sende 
inn i fjor. 

– Vi er forplikta til å ikkje bli lamma, uttalte 
Reese etter åtaket 12. august. 

– Det verste vi kan gjera, er å lata oss kne-
bla. Eit åtak på ein forfattar er også på eit vis 
eit åtak på ein lesar. Åtaket prøver å utslet-
ta vår evne til å bli inspirerte. (Pittsburgh 
Post-Gazette 16. august 2022, vår omsetting.) • 
 Les også innlegget til Henry Reese frå The New York 
Times på side 68.

Cities of Asylum-nettverket 
(INCA) som Rushdie skulle  
ha snakka med Henry Reese om  
12. august i år, var  forgjengaren 
til  International Cities of 
 Refuge Network (ICORN).  
Det siste har mange norske 
 bibliotek og  kommunar  
eit nært forhold til.

Frå hovudkontoret på Sølvberget i Stavanger 
koordinerer ICORN i dag rundt 80 fristadar, 
eller fribyar, i verda. Sidan stiftinga i 2006 
har desse gjeve ei trygg hamn til fleire enn 
200 forfølgde forfattarar. Seinast i august i år 
signerte biblioteksjef Benedikte Nes i Tokke 
kontrakt med nettverket på vegner av den 
tjuande norske fristaden. 

→
Trappa til New 
York Public Library 
var den naturlege 
samlingsstaden då 
forfattarar, vener 
og støttespelarar 
til Salman Rushdie 
arrangerte ei støtte-
markering 19. august 
i år. FOTO: Jackie 
Molloy, NYT
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Polene smelter.  
Arter dør ut.  

Livsgrunnlaget  
vårt skrumper inn.  
Kan klimalitteratur  

bidra til en  
snuoperasjon? 

Sjangrene som  
tar klimakampen

De seneste årene har det dukket opp en  rekke 
litterære uttrykksformer som tar for seg det 
vanskelige forholdet mellom menneske og 
natur: klimafiksjon, økofiksjon, økopoesi, øko-
kritikk, cli-fi, solarpunk og mye annet. 

Men har det noe å si for jordklodens frem-
tid at klimakrisen preger litteraturen?

– Litteratur kan ikke skape endring. Det 
er leseren som kan endre sin forståelse ved 
å lese tekst som gir innsikt. Tekst som igjen 
oppfordrer til å snakke med andre, og som kan 
inspirere til å ta grep, sier forfatter Freddy 
Fjellheim.

t r u e t
 
Den migrerende monark-
sommerfuglen (Danaus plexippus) 
er kjent for sine spektakulære 
vandringer mellom USA, Mexico 
og California, med svermer på 
flere millioner eksemplarer. I 
sommer havnet arten på rød-
lista til International Union for 
 Conservation of Nature (IUCN). 
Det finnes to bestander. Den 
vestlige  har størst risiko for å 
 utryddes, etter en nedgang på 
99,9 %, fra rundt 10 millioner 
til 1914 sommerfugler mellom 
1980-tallet og 2021. Den større 
østlige bestanden krympet med 
84 % fra 1996 til 2014.

IUCNs rødliste inkluderer nå 
147 517 arter, hvorav 41 459 er 
truet av utryddelse.

Kilde: IUCN.org

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

t r u e t
 
Den migrerende monark-
sommerfuglen (Danaus plexippus) 
er kjent for sine spektakulære 
vandringer mellom USA, Mexico 
og California, med svermer på 
flere millioner eksemplarer. I 
sommer havnet arten på rød-
lista til International Union for 
 Conservation of Nature (IUCN). 
Det finnes to bestander. Den 
vestlige  har størst risiko for å 
 utryddes, etter en nedgang på 
99,9 %, fra rundt 10 millioner 
til 1914 sommerfugler mellom 
1980-tallet og 2021. Den større 
østlige bestanden krympet med 
84 % fra 1996 til 2014.

IUCNs rødliste inkluderer nå 
147 517 arter, hvorav 41 459 er 
truet av utryddelse.

Kilde: IUCN.org
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Overblikk fra verdensrommet
Furuseth forteller at begrepet økofiksjon dukket 
opp internasjonalt omtrent på denne tiden. 

– Det er flere grunner til at disse innsikte-
ne skyter fart på 70-tallet. Blant annet førte 
månelandingen i 1969 til at man fikk et uten-
frablikk på jordkloden. Fotografier av den blå 
planeten tatt fra verdensrommet er et veldig 
sterkt visuelt uttrykk for jorden som en skjør 
enhet, påpeker Furuseth. 

Hun forklarer at helt siden romantikken 
har diktere problematisert menneskets forhold 
til naturen.

– Poesien har vært tidlig ute med å vekt-
legge miljøproblematikk. I 1954 skriver Rolf 
Jacobsen dystopisk om både gravemaskiner 
og oljeindustri. Det som skiller den moderne 
økopoesien fra klassisk naturpoesi, er at den 
ofte problematiserer selve naturbegrepet ut 
fra en innsikt om at menneskearten er en 
geologisk kraft i seg selv, sier Furuseth.
 
Forvirrende begreper
I dag brukes økofiksjon og klimafiksjon litt om 
hverandre. 

– Mye av økolitteraturen handler om at 
mennesket tar selvkritikk for hvordan vi har 
opptrådt overfor naturen, sier Sissel Furuseth.

Sammen med Reinhard Hennig er hun i 
ferd med å fullføre en bok om økokritikk, som 
handler om den litterære naturarven og hvor-
dan vi analyserer den. 

 – Vi har viet et eget kapittel til sjangerpro-
blematikk, siden det er mange begreper å for-
holde seg til, sier Furuseth. 

 Det som kan gjøre det ekstra forvirrende, er 
at de fleste begrepene har engelsk opprinnelse. 

 – Det er ikke gitt at disse uten videre passer 
inn i en norsk sammenheng, sier Furuseth.

Det norske ordet klimafiksjon stammer fra 
det engelske cli-fi-begrepet, som igjen er en 
forkortelse for climate fiction. Bytter man ut 
c-en med k, så har man den norske kortver-
sjonen, kli-fi. 

Freddy Fjellheim synes det er rart at man 
ofte oversetter cli-fi til klimafiksjon, siden det 
norske ordet favner mye bredere. 

– Klimafiksjon er et litt ullent begrep. Cli-fi 
dreier seg mer spesifikt om teknologiske løs-
ninger og utopiske fremstillinger av menneske 
og samfunn, forklarer han. 

Flere lysglimt i solarpunk
En litt unorsk sjanger som skiller seg fra de 
andre, er solarpunk. Den er gjerne preget av 
et mer teknologioptimistisk syn på fremtiden 
enn det mye annen klimalitteratur er. 

– Solarpunk er egentlig mer en kunstnerisk 
og sosial bevegelse enn en litterær sjanger. 
Begrepet dukket opp på en blogg i 2008. Da 
hadde man sett seg lei på de mørke fremtids-
fortellingene og ville ha en mer aktivistisk og 
håpefull tilnærming til klimaspørsmålet, sier 
Sissel Furuseth. 

Navnet har tydelig forbindelse til andre 
undersjangre innen science fiction, som cyber-
punk og steampunk. 

– Noen solarpunktekster ligner på fantasy, 
og noen ligner mer på science fiction. I so-
larpunk har mennesket ofte klart å overleve 
eller tilpasse seg klimaendringene, enten ved 
bruk av teknologi eller ved å leve mer som i 

For Fjellheim er den litterære kampen mot 
klimakatastrofe altoppslukende. I rundt ti år 
har han drevet nettstedet forfatternesklima
aksjon.no, hvor han og kollegene publiserer 
tekster fra forfattere og skribenter fra store 
deler av verden.

– Mitt mål har hele veien vært en interna-
sjonal orientering. At nettsiden er så mang-
foldig i form og uttrykk, korresponderer på 
sett og vis med det som er klimakrisens kjen-
netegn; den finnes på alle virkelighetsnivåer, 
sier Fjellheim.

Fiksjon får fart på følelsene
Han mener forfattere har en unik mulighet til 
å vekke klimaengasjementet vårt.

– Forfattere er jo eksperter på språk. Vi bru-
ker språket og kombinerer fakta med obser-
vasjon og innlevelse. Det gir en mulighet til 
å påvirke og opplyse, sier Fjellheim.

Professor i nordisk litteratur Sissel Furu-
seth peker på at fiksjonen kan gjøre komplekse 
problemstillinger mer håndterlige. 

– Det som er abstrakt i klimarapporter, kan 
fiksjon ta ned på et menneskelig nivå og vise 
frem gjennom for eksempel dialoger og ge-
nerasjonsmøter.

Følelser er et viktig stikkord. 
– I fiksjonen kan man gestalte følelser, til 

og med stygge følelser. Det handler om å ta 
ubehagelige følelser som sorg, angst og me-
lankoli på alvor. Diktningen er ikke redd for 
å ta i de tingene, sier Furuseth. 

 – Dermed kan man bruke litteraturen 
som inngang til å ta opp vanskelige spørsmål.

Klima som markedsføringsgrep
Furuseth forteller at klimalitteratur og klima-
fiksjon er relativt nye begreper. 

– Selv om natur alltid har vært tematisert 
og brukt som bakgrunn og motiv i litteraturen, 
har bevisstheten om menneskeskapte klima-
endringer vært allment utbredt i knappe 15–20 
år, sier litteraturprofessoren. 

Hun trekker særlig frem tiden fra Pari-
savtalen ble inngått i 2015, til skolestreikene 
i 2018 og 2019 som en periode der klima fikk 
stor plass i litteratur- og samfunnsdebatten. 

 – Men nå har pandemi, krig og energikrise 
rammet oss. Jeg er usikker på om klimafiksjons-
begrepet egner seg for markedsføring av bøker 
i dag. Kan hende kommer det tilbake. For tre–
fire år siden slo det mer an. 

Maja Lunde og hennes klimakvartett om 
menneskets ødeleggelse av natur og arts-
mangfold er et kjent eksempel på moderne 
klimafiksjon. Gert Nygårdshaug er en annen 
norsk forfatter som i flere tiår har behandlet 
økologiske problemstillinger i sine romaner. 

Knut Faldbakkens Uår. Aftenlandet fra 1974 
er en tidlig klimaroman på norsk. Her beskrives 
en fremtid hvor byer og moderne infrastruktur 
kollapser og menneskene må prøve å overleve 
som best de kan på søppelfyllingen. 

Sissel Furuseth, professor  
i nordisk litteratur.

Kristian Lund StokkaForfatter Freddy Fjellheim
Foto: Maja Hattvang

o r d l i s t e

Klimalitteratur er en paraplybetegn-
else for alle former for litteratur 
som tematiserer menneskeskapte 
klimaendringer.

Økofiksjon er miljøengasjert fiksjon 
som problematiserer forestillingen 
om at menneskelige interesser er de 
eneste legitime.

Klimafiksjon er romaner, noveller og 
filmer der menneskeskapte klima-
endringer har en sentral funksjon i 
plottet. 

Økokritikk er kritisk analyse som av-
dekker miljøproblematikk i littera-
tur, film og andre kulturuttrykk. 

Økopoesi er miljøengasjert poesi som 
legger vekt på menneskets økologis-
ke ansvar. 

 
kilde: sissel furuseth
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steinalderen, sier litteraturviter Kristian Lund 
Stokka. I 2021 skrev han en mastergradsav-
handling om samfunnsstrukturene i solarpunk.

– Navnet springer nok ut fra en motreaksjon 
mot cyberpunk. Cyberpunk er mer å se for 
seg en fremtid hvor det er roboter som styrer 
teknologien. 

– Hva slags tanker kan solarpunk vekke hos 
leseren?

– Man kan sitte igjen med spørsmål om 
hva som er etisk riktig å gjøre for å redde 
verden. For eksempel: Er det riktig å reduse-
re menneskeverdet for å redde verden, eller 

går det hånd i hånd?
– Er dette en sjanger som kan vekke klimaen

gasjementet hos folk?
– I hvert fall noen av fortellingene. Mens 

andre er veldig sære. 

Klima må med overalt
Men har det egentlig noe å si hva man kaller 
litteratur som dreier seg om natur, klima og 
miljø? Furuseth trekker litt på det. 

– Jeg er redd man henger seg opp i disse 
begrepene. Hvis man spør forfattere selv, så er 
mange litt skeptiske til å bli dratt inn i sånne 
kategorier, fordi de er redde for å bli lest for 
trangt. Derfor skal vi bruke disse kategoriene 
med en klype salt. Det er ikke gitt at det er 
nyttig. 

Freddy Fjellheim medgir at han ikke liker 
koblingen mellom ordene klima og litteratur. 

– Vi kan ikke bruke «klima» som begrepsved-
heng. Vi trenger mange språkformer og for-
ståelsesformer for å oppfatte hva som skjer 
i alle deler av verden. For å oppnå endringer 
må klima- og miljøkrisene gjennomsyre alt 
vi tenker og gjør. Men det er forskjell på å 
gjennomsyre en tekst og å påtvinge den en 
bestemt skrivemåte. 

Fjellheim sukker. 
– Som forfattere kan vi ikke behandle den-

ne krisen som om den er et fagområde, som 
utenriks, kultur eller vitenskap. 

Han er frustrert over at ikke politikerne 
skjønner at de må snakke om klima hele tiden, 
og over at ikke enhver artikkel i media har et 
klimaperspektiv. 

– Er det ikke et umulig mål å skrive om klima 
i absolutt alle sammenhenger?

– Når verden er i ferd med å gå under, må 
selv umulige mål prøves ut, parerer Fjellheim.

– Om ti år er det ikke mulig å skrive en 
artikkel uten å benevne denne altomfattende 
naturkrisen.

Det vanskelige håpet
Men hva slags litteratur er det som kan få oss 
til å ta klimagrep? Er det den som gir oss håp, 
eller den som skyver oss mot undergangen i 
all sin gru?

– Litteraturen kan ikke presses til å gi håp, 
mener Fjellheim. 

– Håp har blitt et litt sleipt begrep med un-
derliggende krav om positivitet. Hvor positiv 
kan du være når FNs generalsekretær sier vi 
går som søvngjengere inn i en katastrofe? 

Fjellheim har blitt beskyldt for å grave seg 
ned i elendighet. Til det har han følgende å si:

– Husk at håp ofte oppstår i kriser. Å gå 
inn i det vanskelige stoffet, det er en håpefull 
handling.

Sissel Furuseth tror ikke det er noen vits i 
å pynte på virkeligheten. Særlig ikke blant 
nordboere med hang til å dyrke mørket.

– Hvis det blir for lyst og for oppbyggelig, så 
tror vi ikke på det, det virker mot sin hensikt. 
Det må finnes en impuls til å agere. Det er 
som Greta Thunberg sier: «I don’t want you 
to hope, I want you to panic», sier Furuseth. 

– Er det noen forfattere du mener peker seg ut 
i å ta klimakampen?

– Maja Lunde og Gert Nygårdshaug, de er 
ikke redde for disse mellomsjangrene. Jeg 
har sett flere eksempler på at studenter og 
aktivister har fått inspirasjon av å lese disse 
forfatterne. En student fortalte meg at hun 
meldte seg inn i Natur og Ungdom etter å ha 
lest Mengele Zoo, sier Furuseth. 

Den amerikanske forfatteren Kim Stanley 
Robinson, en av de mest etablerte i cli-fi-sjang-
eren, går mot å la leseren beholde litt frem-
tidstro. I en blogg har Bill Gates beskrevet Ro-
binsons The Ministry for the Future fra 2020 
som en «skremmende, men håpefull» roman 
om klimaendringene. 

Som Robinson selv sier til nettstedet Lit-
Hub:

– Jeg vil gjøre et veldig sterkt poeng av at 
det aldri er game over.

Fordi:
– Det er aldri for seint å begynne å gjøre de 

rette tingene.•

Sissel Furuseth har  
hjulpet Bok & Bibliotek med 
forslag til klima litteratur 
man kan sjekke ut. Merk  
at sjangrene sklir litt  
over i hverandre. 

Bli kjent med  
klimasjangrene

Liten kokebok
Agnar Lirhus,
Forlaget Oktober 

Forlaget beskriver romanen 
som en «undersøkelse av ulike 
forhold – mellom voksne i en 
kjærlighetsrelasjon, mellom 
foreldre og barn, mellom men-
neske og natur, mellom natur 
og krefter i den». 

Økofiksjon

Begynnelser 
Carl Frode Tiller
Aschehoug 
 
Her møter vi miljøverneren 
 Terje som er i ferd med å dø, 
etter at han forsøkte å ta sitt 
eget liv. Forlaget beskriver 
boken som en roman om den 
komplekse menneskenaturen 
og naturen vi er i ferd med 
å ødelegge. 

Solar 
Theis Ørntoft
Gyldendal (dansk) 
 
Ørntofts debutroman handler 
om dikteren Theis og har i en 
anmeldelse blitt beskrevet som 
et «kosmisk hærverk av en 
roman».

Adam Hiorths veg 
Brit Bildøen, 
Samlaget 
 
I denne romanen slår 
vi følge med dokumen-
tarfilmskaperen Adam 
Hiorth, som blir med 
på miljøverneren Jon 
Utskotts 29. sykkeltur 
på tvers av Norge.

Grunnleggende 
plantediversitet
Kathleen Rani Hagen,
Forlaget Oktober 

En botanikerstu dent   
forelsker seg i Peter fra 
 Manchester. I oppsum-
meringen fra forlaget står 
det at hun forteller ham alt 
hun vet om «mose og lav 
og symbiotiske hyfer på 
trærnes røtter».

Rosarium
Charlotte Weitze, 
Gutkind forlag (dansk)

En slektsroman i tre 
 deler som strekker 
seg inn i fremtiden. 
Vi møter blant annet 
botanikeren Johanne 
som samler inn planter 
fra ulike kontinenter. 

Løpe ulv 
Kerstin Ekman, 
Aschehoug

Den pensjonerte 
skogvokteren Ulf 
møter en ulv i skogen. 
Det får store konse-
kvenser.
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Om tiden og vannet – 
 Beretningen om vår framtid
Andri Snær Magnason, 
Aschehoug 
 
Forlaget beskriver boka 
som en storslått skildring 
av det islandske samfun-
net, en  r eiseskildring, 
en verdens historie og en 
 personlig erindringsbok. 

Nullingen av Paul Abel 
Bjørn Vatne, 
Gyldendal 

Er diktatur veien å gå 
for å redde klimaet? 
I denne romanen blir 
folk bokstavelig talt 
hjernevasket, men bio-
logiprofessoren Paul 
kjemper imot. 

Og når det blir lyst 
blir det helt fantastisk 
Kristin Berget,  
Cappelen Damm

I nominasjonen til Bra-
geprisen i 2017 beskrives 
dette som en «lågmælt 
diktsamling som knyter 
natur, jord, økologi og 
identitet saman i ein 
presis og knapp, men 
likevel melodisk og vakker 
poesi».

Klimafiksjon
Annen 
klimalitteratur

Økopoesi

Solarpunk

Uår-bøkene 
av Knut Faldbakken, 
Gyldendal

Allan Ung, kona Lisa og 
sønnen Boy flytter til en 
søppelfylling utenfor million-
byen Sweetwater, fordi nød 
og forslumming gjør bytil-
værelsen uutholdelig. Bøkene 
ble innstilt til Nordisk råds 
litteraturpris i 1977. 

 
2070 – Alt du lurer på om 
klimakrisen, og hvordan vi 
kan komme oss forbi den
Bjørn H. Samset,  
Cappelen Damm

I denne sakprosaboken for-
klarer klimaforsker Samset 
hvordan vi kan bygge en mer 
bærekraftig verden innen 
2070. 

Kildens vokter 
Itäranta Emmi, 
Cappelen Damm 

En science fiction- 
roman om et skandi-
navisk samfunn hvor 
ferskvann har blitt 
mangelvare. 

Ecotopia 
Ernest Callenbach,  
Bantam Books Inc.

Bli med journalisten Will 
Weston som den første 
amerikanske besøkende til 
Ecotopia, en utbryterstat 
hvor målet var å skape et 
økosystem hvor mennesker 
og naturen lever i perfekt 
balanse. 

Før de henter oss
Peter Franziskus Strassegger, 
Cappelen Damm 

Vi møter Alma og Oscar, 
som bor i et slags utarmet, 
pre-apokalyptisk landskap. 
De venter på en bil som skal 
komme og hente dem.  

 

I kråkekrins
Kjartan Hatløy,  
Forlaget Oktober
 
Prisbelønte Hatløy er regnet 
som en av våre største natur-
lyrikere. Hans sjuende dikt-
samling er dedisert kråkene. 

 

Anna – En fabel om 
klodens klima og miljø
Jostein Gaarder, 
Aschehoug 

I år 2082 har havet steget, 
store økosystemer er  ødelagt, 
og tusener av plante- og 
dyrearter er borte. Kan  
Anna og oldebarnet Nova 
redde verden?

Pacific Edge – Three 
 Californias  
Kim Stanley Robinson, 
Macmillan Publishers

Handlingen er satt til 
2065, i en verden hvor 
mennesket har gjenfunnet 
balansen med naturen. 
Men også her trues man av 
grådighet og utnyttelse. 

Helbrederen
Antti Tuomainen, 
Cappelen Damm 

En finsk kriminalroman 
hvor handlingen foregår i 
en verden som sliter med 
 dramatiske klimaendringer. 

Å resirkulere lengselen,  
avrenning foregår 
Inger Elisabeth Hansen, 
Aschehoug

Hansen fikk Kritikerprisen i 
2015 for denne diktsamlin-
gen, og den ble nominert til 
Nordisk råds litteraturpris. 

Sarabande 
Sara Sølberg, 
Forlaget Oktober 

Gartneren Silja ser hvor-
dan naturen er i kritisk 
 forandring. Så opplever 
hun selv hvordan det er 
å leve som maur, meite-
mark og møll. 

«– Husk at håp ofte oppstår i 
 kriser. Å gå inn i det  vanskelige 
stoffet, det er en håpefull 
 handling.» 

Freddy Fjellheim, forfatter
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Hadde ingen planer om AFP
Egeland hadde før dette ingen planer om å gå av 
med AFP. Avgjørelsen er knyttet fullt og helt til 
vedtaket i juni. 

– Etableringen av det biblioteket skulle jeg i hvert 
fall se ferdig. Men jeg er klar over at det er lettere 
for meg som ikke sier opp for å gå til arbeidsle-
dighet. Nå er det viktig å benytte endringsviljen 
vi hadde i bibliotekpersonalet ved OsloMet, til å 
skape noe nytt. 

– Det er ikke unikt at et universitetsbibliotek har 
mange avdelinger. NTNU har for eksempel 16.

– Trenden er konsolidering og sammenslåing. 
En del av campusprogrammet ved NTNU er å slå 
sammen og etablere nye bibliotek.

– Om sammenslåingen er så viktig for deg, hvorfor 
gir du opp kampen nå? Kan ikke også rektor sitt vedtak 
fra juni gjøres om?

– Nei, det var tydelig at det kan det ikke. Nå 
tror jeg bibliotekstrukturen på OsloMet er gitt for 
veldig mange år framover. Det er klart det hadde 
vært mulig å legge planene i en møllpose og tatt 
dem opp igjen, men det er ikke det de har vedtatt.

Lover tilstrekkelige ressurser
Christen Krogh sier han har forståelse for at en 
bibliotekdirektør vil at det skal benyttes midler 
på bibliotek. 

– Men det er min jobb å gjøre en helhetlig vur-
dering. Vi kom til at det ikke er forsvarlig å gå 
videre med bibliotekprosjektet slik situasjonen 
er nå med tanken på byggekostnader, behovet for 
studentarbeidsplasser og så videre. Så kan biblio-
tekdirektøren være uenig i dette.

– Da du tiltrådte som rektor, dro du spesielt fram 
universitetets utdanningsoppdrag, og at studentene 
må stå i sentrum. Hvilken rolle ser du for deg at Uni
versitetsbiblioteket spiller i dette?

– Jeg har god kontakt med de ansatte ved Uni-
versitetsbiblioteket, og har hatt flere allmøter spe-
sielt om denne saken. Biblioteket har en svært 
viktig funksjon ved et universitet. Det er stedet 
der studentene møter læremidler og fagstoff og 
får veiledning om hvordan de skal forholde seg 
til faglitteraturen. Det er vanskelig å overvurdere 
bibliotekarenes betydning for hvordan et univer-
sitet skal løse oppdraget sitt. Bibliotekene er også 
viktige for forskningen, som forvaltere av fagstoff 
og kompetanse, og ved å gi faglig veiledning. I min 
kontakt med de ansatte har jeg hele tiden pekt på 
at uUniversitetsbiblioteket skal få gode og tilstrek-
kelige ressurser også i framtiden. •
Vi gjør oppmerksom på at Lars Egeland er daglig leder i 
ABMmedia AS, som gir ut Bok & bibliotek. 

Universitetsbiblioteket ved OsloMet har i dag 
fire avdelinger. Tre av dem holder til i Pilestredet. 
Den fjerde ligger på Kjeller, drøye to mil øst for 
Oslo. Det er til sammen rundt 65 ansatte ved de 
fire bibliotekene. 

Mener biblioteket var vedtatt
Ideen om å slå sammen avdelingene i Pilestredet 
ble først lansert av Egeland for fem år siden: «Som 
følge av stadig redusert bemanning, nye oppgaver 
og økt antall studenter og fagansatte – mente jeg 
som bibliotekdirektør i 2017 at vi hadde en mulig-
het til effektivisering og enklere tilgang til biblio-
tektjenester, gjennom å slå sammen bibliotekene 
i Pilestredet,», skriver han i et debattinnlegg i uni-
versitetsavisa Khrono 18. august. I samme innlegg 
viser Egeland til behandling av bibliotekspørsmålet 
i Rektors ledermøte høsten 2021, som han mener 
innebar vedtak om å realisere nytt bibliotek. 

I juni vedtok rektor Christen Krogh å ikke går 
videre med byggeprosjektet. Egeland kaller beslut-
ningen en omkamp.

– Christen Krogh gir inntrykk av at det aldri ble 

gitt klarsignal for prosjektet. Men jeg mener dette 
ble gjort i høst. Så ble det en midlertidig stopp på 
grunn av økte kostnader. 

– Som tidligere stortingspolitiker kan du ikke være 
ukjent med at et vedtak bare står til det kommer et nytt? 

– Nei, sånn sett så anerkjenner jeg muligheten 
til å stoppe prosjektet. Men det er en omkamp.

Dyrere en ventet
Den midlertidige stoppen Egeland viser til, var en 
utsettelse på et år som ble iverksatt i mars, som 
følge av kostnadsøkninger.

Den da nytilsatte rektoren kunne fortelle om 
mange årsaker til økningen, blant annet en un-
derliggende prisvekst på over 15 prosent det siste 
året, nye tekniske krav fra byggeier, og nye behov 
avdekket av detaljplanleggingen.

– Jeg er glad for at vi har fått opp denne informa-
sjonen nå, før det har påløpt kostnader med selve 
utbyggingen, uttalte Krogh til Khrono. 

Det ble gjort en ny kost/nytte-analyse. Behand-
lingen av denne analysen resulterte i vedtaket om 
å skrinlegge planene om nytt bibliotek nå i juni.

Avlyser planene om nytt 
bibliotek ved OsloMet

Ledelsen ved OsloMet skrinlegger  
planene om å samle tre bibliotek-

avdelinger til en. Bibliotekdirektør 
Lars Egeland har sagt opp i protest.

Tekst: a r n e  o l av  h a g e b e r g

→
Studenthuset P52 
ligger øverst på campus 
i Pilestredet. I dag 
inneholder det blant 
annet leseplasser og 
grupperom, kantine, 
pub og scene. De nå 
avlyste planene gikktt 
ut på å samle dagens tre 
biblioteker her. Foto: 
Skjalg Bøhmer Vold / 
OsloMet

←
Lars Egeland og rektor 
Christen Krogh er 
uenige om hvorvidt 
byggingen av det nye 
biblioteket ved Oslo-
Met var vedtatt eller 
ikke. 
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Våren 2021 sette fylkesbibliotekkollegiet ned 
ei arbeidsgruppe for å evaluera fjernlån mellom 
folkebibliotek. Bakgrunnen var ei uro blant 
fylkesbiblioteksjefane rundt kostnadar knytte 
til transportordningane og den diskriminerin-
ga som har oppstått fordi Nordland, Troms og 
Finnmark ikkje har bibliotektransport.

Oppdraget gjekk til Bibliotek-Noregs kanskje 
sterk aste talknusar, rådgjevar ved Vestfold 
og Telemark fylkesbibliotek Trygve Kikut. 
Foredraga hans om norske bibliotek sin sjølv-
forsyningsgrad har avslørt ein utsøkt gane 
for trendar og tendensar. Fjernlånsrapport – 
Analyse av fjernlånsbestillinger i Biblioteksøk 
mai 2017–juni 2022 blei nyleg servert på bibli-
otekutvilkling.no. For å bli ferdig måtte han 
gumla seg gjennom det eine meir og mindre 
ryddige dataspiskammerset etter det andre. 
Dei avslørande innsiktene gjorde det verdt 
kvar tugge (ei av dei meir tilfeldige innsiktene 
var at eit Microsoft Excel-dokument berre kan 
ha 1 048 576 rader). 

Sniking i reservasjonskøen
Det mest problematiske med Biblioteksøk 
er mangelen på ventelisteordning, meiner 
Trygve Kikut. Eller rettare sagt: mangelen på 
ventelisteordning når du bestiller sjølv via 
bibsok.no, kontra om du kjem på biblioteket 
og prøver å få hjelp.

– Dilemmaet for bibliotektilsette blir om dei 
skal la nokre lånarar snika i reservasjonskøen 
ved å bestilla til dei gjennom Biblioteksøk. 
Dei som har knekt koden, får boka tilsendt 
innan kort tid, medan andre lånarar må venta 
i månader på same bok. 

Til orientering: Knekt koden i denne sa-
manhengen betyr å ha gjennomskoda at det 
ikkje er lurt å gå på biblioteket. Det løner seg 
heller å sitta heime i kjellarleilegheita og klikka 
rundt på bibsok.no. 

Dette med ventelister var kanskje van-
skeleg teknisk då Biblioteksøk blei lansert, 
reflekterer Kikut. Men problemet burde vore 
løyst for fleire år sidan no.

– Den største utfordringa på landsbasis, sup-
plerer Britt Ellingsdalen, er det store skiljet 
mellom Nord-Noreg og resten av landet. 

I Nordland, Troms og Finnmark finst det 
ikkje transportordning. Parallelt med at resten 
av landet har hatt ein drastisk auke i bruken av 
fjernlån, har dei tre nordlegaste fylka hatt ned-
gang, fortel fylkesbiblioteksjefen i Rogaland. 

Den drastiske auken i sør kjem med ein 
prislapp. Det effektive maskineriet med blå 
hentekassar og trivelege omreisande sjåførar 
i rosa collegegenser er nær sagt i ferd med å 
bli for velsmurt. 

Avslørande rapport  
om fjernlånsordninga

• Bestseljarar er utilgjengelege for   
lånarar i 15 dagar per fernlån

• Skulebibliotek nyttar ikkje ordninga

• Fjernlån kostar biblioteka 38 millionar  
i året og står for 4 % av utlånet

• Svenske og danske bibliotek har  dobbelt 
så store innkjøpsbudsjett som norske

• Store mengder dårlege data i katalogane

• Sjølvforsyningsgraden viser dalande trend

• Folkebiblioteka bruker like mykje  
på fernlån som på alle  digitale tilbod

Tekst: a r n e  o l av  h a g e b e r g

←
eit slags bokbad:  
Over tre millionar bøker 
passerer årleg NBT sitt sorte-
ringsanlegg ved terminalen 
på Fjellbo like nord for Oslo. 
Foto: Øyvind Ludt

  s p ø r s m å l  i  r a p p o r t e n

•  Er det behov for meir forpliktande 
retnings linjer for fjernlån?

•  Erstattar fjernlånet eigne innkjøp i en  
del kommunar?

•  Bør det stillast krav til bibliotek sin 
 sjølv forsyningsgrad?

•  Er det behov for betre samlingsutvikling/ 
endra innkjøpspolitikk på kommunalt/ 
fylkeskommunalt nivå?

•  Blir lånarinitiert fjernlån brukt som 
alternativ til å stå på venteliste på eige 
bibliotek? Er det behov for betre kontroll 
med lånarinitierte fjernlån?

•  Finst det andre, meir berekraftige måtar  
å organisera lånesamarbeidet på enn slik 
vi gjer det i dag?

 Spørsmåla er henta  frå Britt Ellingsdalen 
sitt forord til rapporten. Sjå også kronikken 
hennar på side 70 i dette nummeret: «Hva 
gjør vi med fjernlånet?»

a k t u e lt
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– Det er vanlegare enn det eg trudde det 
var. Og det er problematisk. 

Dei to etterlyser betre felles retningslinjer 
for alle: «Slik gjer vi det i Noreg.» Trygve Kikut 
minner om at biblioteka ikkje er meinte å vera 
konkurrentar til bokhandlarar.

– Men det kan vi fort bli dersom vi kappast 
om å tilby folk den mest populære litteraturen 
fortast mogleg. 

Rusk i katalogen
I rapporten finst det fleire prosapassasjar som 
minner om denne:

«Datagrunnlaget er konsolidert så godt 
det lar seg gjøre, men ulike ISBN-numre med 
eller uten bindestreker, ulike måter å skrive 
tittelen på og så videre medfører også i denne 
rapporten et resultat som må ansees som en 
god pekepinn mer enn en absolutt sannhet.»

– Du sa i eit foredrag at opp til 30 % av oppfø
ringane ikkje var brukande som statistisk grunn
lag på grunn av feil i katalogisering på sjanger 
og utgjevingsår, stemmer det?

– I enkelte søk måtte vi kassera opp mot 
50 % av postane, når fleire element skulle 
reknast inn i statistikken. Det er eit naturleg 
resultat av at over 500 bibliotek har sete kvar 
for seg og katalogisert i ei årrekke. Då blir 
det forskjellar. 

Arbeidet med ein felles metadatabrønn er 
kjærkome når det kjem til dette med å ana-
lysera data. Garantert betre for statistikken, 
men også litt meir keisamt.

– Det blir litt humring når ein ser den 
kreative bruken av nokre av felta (sjå eigen 
boks). Det har fungert så lenge katalogen var 
lokal. Det er mykje historikk her, seier fylkes-
bibliotekaren mildt.

Sjølvforsyningsgraden minkar
Kva skal kvart enkelt bibliotek ha på hylla sjølv, 
og kva skal ein låna inn når folk spør etter det? 
Tar ein det eine og deler på det andre, får ein 
eit prosenttal på sjølvforsyningsgraden til eit 
bibliotek (litt enkelt forklart). Og for norske 
bibliotek har denne altså gått ned, frå 95,94 % 
i 2012 til 94,64 % i 2021.

– Dette er mindre enn halvannan prosent – er 
det så alvorleg?

– Det dramatiske er at det er ein trend som 
ikkje ser ut til å stabilisera seg, svarar Kikut.

– Delen materiell som kjem frå eksterne 
samlingar, aukar – biblioteka tyr meir og meir 
til andre samlingar enn si eiga. 

Talet på fjernlånsbestillingar viser naturleg 
nok motsett tendens, med 415 000 i 2021 og 
ein prognose for 2022 som ligg endå nokre 
tital tusen høgare. 

– Og dette er berre Biblioteksøk-statistik-
ken, ikkje heile fjernlånstatistikken, minner 
Trygve Kikut om. 

– Finst det noko kvar enkelt bibliotektilsett 
kan gjera for å påverka fjernlånsflyten i ei meir 
berekraftig lei?

– Fjernlånsrapporten viser generelle trekk 
av kva som blir bestilt. Så det er lurt å ha dette 
i mente og sjå på eigen statistikk. Då kan ein 
kanskje sjå om eiga samling treng justeringar 
her og der, seier Trygve Kikut.

Transportordninga kostar i dag ca. 30 mil-
lionar i dei ni sørlegaste fylka, kan vi lesa i 
rapporten. Etter at rapporten blei publisert er 
det kome fram at at talet truleg er rundt 38 
millionar. Fjernlån er dyre utlån. 38 millionar 
er meir enn 20 % av det frie bokbudsjettet i 
folkebibliotek (altså det som kjem i tillegg til 
innkjøpsordninga), medan fjernlånet utgjer ca. 
4 % av utlånet. Med eit anna perspektiv: Det 
går omtrent like mykje til transport som det 
går til digitale tilgangar på e-bøker, lydbøker for 
strømming, PressReader og andre digitale tilbod. 

Bestseljarar på noregsturné
Statistikkarbeidet har gjeve mange overras-
kingar, kan Trygve Kikut fortelja. Og mykje 
av det som pirra nysgjerrigheita, måtte han 
lata ligga skulle han få levert rapporten i tide. 

– Eg har døme på bøker som har passert man-
ge fylkesgrenser, og på fleire titlar som legg bak 
seg meir enn 20 mil på veg til same lånar. Det 
kan jo vera ein lånar som treng spesielle bøker. 
Kanskje det er dette som er heile poenget med 
ordninga, og at vi ikkje skal fokusera på det. 
Men det er morosamt å få bekrefta mistanken 
min om at det er dei mest populære titlane 
som går mest på kryss og tvers. 

På toppen i 2022 tronar Valérie Perrins 
Å vanne blomster om kvelden (boka som fekk 
Dagbladet sin bokmeldar Cathrine Krøger til 
å ønskja seg fleire prikkar på terningen) med 
totalt 590 bestillingar via Biblioteksøk per 23. 
juni. I 2018 tikka det via same kanal inn 251 
fjernlånsbestillingar på Tante Ulrikkes vei av 
Zeshan Shakar, noko som gav den vesle gule 
romanen ei tvilsam ære som enkelttittelen 
med størst karbonavtrykk dette året, truleg.

Britt Ellingsdalen meiner vi må gjera noko 
med dette at vi sender nye bøker fram og til-
bake mellom biblioteka. Rapporten viser at ei 
bok i snitt er 50 døger ute av heimebiblioteket 
når den er på fjernlån. Heile 15 av dei kan vera 
reise- og ventedagar – dagar då boka ikkje er 
tilgjengeleg for ein einaste lesar.

– Dette er jo ingen tente med. Då må vi 
heller auka bokbudsjettet lokalt, seier fylkes-
biblioteksjefen. 

Ikkje lurt å lura systemet
– Eg håper denne innsikta kan føra til felles re-
glar rundt fjernlån av nye bøker og bestseljarar 
i staden for lokale reglar som berre er delvis 
dokumenterte i systemet, seier Kikut. 

Han har fått tilbakemelding frå bibliotektil-
sette som seier dei har testa litt sånn og bestilt 
litt herfrå og derfrå, sjekka kor Biblioteksøk har 
henta bøkene, og så har dei funne ut at boka 
finst på eit nærare bibliotek og heller bestilt 
den direkte derfrå. 

– Ikkje gjer dette, ber han, det er å gjera 
alle ei bjørneteneste. Når vi lurer systemet, så 
får vi ikkje plukka opp feil som måtte finnast. 

Og på den andre sida, veit du kva tid trans-
porten er innom det og det biblioteket, og kva 
for veg sjåføren tar?

Dette er ei hjartesak for Kikut: Ikkje lag lo-
kale reglar som jobbar på tvers av algoritmane 
og øydelegg statistikken – og då også sjansen 
til å oppdaga dårlege algoritmar slik at ein 
kan betra dei. Meld frå til fylkesbiblioteket i 
staden for å arbeida deg rundt feil i systemet. 

Britt Ellingsdalen fortel at mange rundt 
omkring på lokalbiblioteka har sperra nyare 
titlar for fjernlån. 

←
Trygve 
Kikut

←
Britt Ellingsdalen. 
Foto: Arne Olav 
Hageberg

k r e at i v i t e t  
i  d e w e y - f e lt e t
 
Feltet for registrering av Dewey-kodar 
har vore gjenstand for mykje kreativi-
tet i Bibliofil. Trygve Kikut fann totalt 
18 588 unike oppføringar i dette feltet 
blant dei 415 000 fjernlåns bestillingane 
frå 2021.

Her er nokre av dei meir fantasifulle:

• One piece 33
• Ungdom: Contemporary: Lgbt: lgbt+
•  Ungdomsbok
 • tegneserier
•  swedannobfinengspaicepor
•  Soloinstrumenter
•   Lager
• DYR lilla
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Om folk vil kvalitetssikre sitt eige fjernlån, 
må dei ta ut rapportar sjølv for sitt bibliotek, 
men først bør dei lesa denne fjernlånsrappor-
ten for å skjøna kva dei skal kikka etter. 

– Det er lurt å læra seg sitt eige statistikk-
verktøy. Då får ein også med Oria og andre 
stadar ein bestiller frå, ut over Biblioteksøk.

Stort potensial for skulebibliotek
– Grunnskulebiblioteka er nær sagt fråverande i 
s tatistikken, dei ser ikkje ut til å nytta fjernlåns
ordninga.

Britt Ellingsdalen seier koplinga til sku-
lane er ein av grunnane for at ho er ein varm 
tilhengar av transportordninga og fjernlån. 

– Eg har heile tida tenkt at vi må få kopla 
skulane på. I Rogaland byrjar vi å få med dei 
vidaregåande skulane, og eg veit at ein har 
lukkast endå betre i andre fylke. Om det er 
nokon som kan ha nytte av transport av eit 
stort volum, så er det skulebiblioteka. Dei kan 
bestilla klassesett eller få kulturfondbøker 
tilsendt frå folkebibliotek som ikkje har bruk 
for dei. Skulebiblioteka har ofte små budsjett, 
og dette kan vera eit viktig supplement. Ho 
meiner det ligg eit kjempestort potensial i 
å løfta grunnskulebiblioteka inn i ordninga. 

– For det er jo så enkelt å administrera. Det 
handlar om å ha ein kasse å kunna legga ma-
teriellet oppi. Eg kan forstå om det er slik at 
mange ikkje ønskjer å opna sine eigne sam-
lingar for fjernlån frå kven som helst. Det vil 
heller ikkje vera hensiktsmessig. Men ein kan 
gjera det innanfor kommunen eller fylket. 

Fagbøkenes revansj
Ei anna interessant utvikling er at stadig fleire 
av bestillingane er på fagbøker. Dette gjeld sær-
leg dei lånarinitierte bestillingane – her var åtte 
av bøkene på topp ti-lista i 2021 fagbøker. Same 
år sto 38 Dewey-nummer samla for 62 % av alle 
faglitterære bestillingar. Dewey 362 (sosialfag), 
371 (spesialpedagogikk) og 372 (førskuleopplær-
ing og grunnskule) står åleine for 12 %. 

Kikut tenkjer dette heng i hop med pågan-
gen ein ser også i nettbiblioteket på pensum 
og lærebøker. 

– Dette er fjernlånet vi ønskjer å oppmuntra 
til, smiler Ellingsdalen.

Dewey-analysane viser også at fleire bi-
bliotek kanskje bør satsa meir på innkjøp av 
litteratur på engelsk og lærebøker i norsk for 
framandspråklege. Her er fylkesbiblioteksjefen 
klokkeklar.

– Bøker for framan dspråklege som skal læra 
norsk, må ein berre ha nok av, konstaterer ho. 

Kva er god nok sjølvforsyningsgrad? Kvar 
5. bok eller kvar 50. bok? Det er naturleg med 
ein lågare sjølvforsyningsgrad hos mindre bib-
liotek, så regelen må differensierast. 

– Det vil vera interessant om vi kan få ret-
ningslinjer for sjølvforsyningsgrad. Nokre 
bibliotek har altfor låge bokbudsjett, seier 
Ellingsdalen.

Dramatisk nedgang i kjøpekraft
Rapporten gir endå ei oppsiktsvekkande inn-
sikt: Frå 2008 til 2019 har kjøpekrafta i norske 
folkebibliotek blitt nær 22 prosent lågare. Det 
blei kjøpt inn 7 prosent færre papirbøker i 2021 
enn i 2005. Og norske mediebudsjett er langt 
lågare enn mediebudsjetta i dei andre nordiske 
landa. I 2021 kjøpte bibliotek i Danmark inn 
nesten dobbelt så mykje som oss per innbyggar.

– Er dette misforholdet ålment kjent? Kvifor 
er det i så fall ikkje meir snakk om dette?

Trygve Kikut oppdaga det då han jobba med 
eit anna prosjekt, DIGIN, der dei samanlikna 
rammevilkåra for digitale satsingar i Skandi-
naviske bibliotek. 

– Eg fekk ei aha-oppleving der, eg trur ikkje 
dette har vore mykje diskutert. 

Britt Ellingsdalen blir ivrig. 
– Då eg begynte som biblioteksjef på Sola 

rundt år 2000, var dette noko vi visste om 
og drog fram i politiske saker. Men no har eg 
ikkje høyrt snakk om det på mange år. Dette 
er noko vi burde begynna å snakka om igjen! 
Kva er det som har skjedd? Medie budsjetta har 
stått stille sidan 2005 sjølv om vi har prøvd 
å snakka om det. Kva er det vi har gjort for å 
hamna her? 

– Når vi ser på mediebudsjett per innbyggar, 
så burde vi ikkje ligga likt med Danmark, men 
høgare. Mange av våre bibliotek er svært små og 
ligg meir isolert til, noko som gir større behov 
for sjølvforsyning.Vi burde ligga høgare! kon-
kluderer Kikut. • Finn ut mer på www.axiell.no

Gjør  
biblioteket ditt  

til et knutepunkt 
for kunnskap  

og kultur

Brukeropplevelse er alt
 
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.

Axiell Quria er neste generasjons bibliotektjenesteplattform designet for 
å engasjere seg i samfunnet ditt og frigjøre potensialet til ditt bibliotek.

Quria_annon_norska_195x265mm_juni_22.indd   1Quria_annon_norska_195x265mm_juni_22.indd   1 2022-06-27   10:062022-06-27   10:06
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midler fra potten. Et av de grunnleggende kriteriene 
for å få penger er å legge til rette for skolebibliotek-
enes arbeid med lesestimulering. Det er også et 
sterkt ønske at midler som blir tildelt, skal gå til å 
styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og 
folkebibliotekene.

Brenna er glad det finnes mange kreative ansatte 
på biblioteker rundt om i landet.

– Bibliotekene våre er ulike. Når samfunnet 
endrer seg, barns preferanser endrer seg og popu-
lasjonen endrer seg, må vi tenke nytt om hvordan 
vi trekker folk til bibliotekene våre.

Promp, tiss, bæsj og kulturarv
Kultur- og likestillingsminister Anette Tretteberg-
stuen beskriver hvor viktig hun mener det er å 
oppdage og oppleve leseglede, rett og slett følelsen 
du har når du dypdykker inn i en bok som fasci-
nerer deg.

– Det er en gave å lese, sier hun.
Trettebergstuen vokste selv opp kun 500 meter 

unna biblioteket, noe som var avgjørende for lese-
gleden hun har i dag.

– Nå ønsker jeg at alle unger skal ha den samme 
opplevelsen jeg hadde.

Den endelige leselyststrategien skal  legge 
klare føringer for flere år fremover. Det 
lovet kultur- og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen da hun deltok på Kick-off 
om leselyst under Arendalsuka.

– Hver dag er en  
   leselystdag

Tekst og foto: b j ø r n  h a r r y  s c h ø n h a u g 

Hvordan få enda flere til å finne leselyst og lese-
glede? Trettebergstuen og kunnskapsminister  
Tonje Brenna møttes på biblioteket i Arendal den 
16. august i år til en samtale ledet av forfatter, skue-
spiller og frilanser Liv Gulbrandsen.

 
Vil ha innspill og innsats
Trettebergstuen svarte at hun vil at den endeli-
ge strategien skal legge klare føringer for flere år 
fremover.

– Vi skal ikke ha et leselystår. Hver dag er en 
leselystdag.

Før hun vil skrive under på et ferdig dokument, 
vil hun ha et grundig forarbeid med innspill fra 
aktører i bokbransjen og andre relevante grupper, 
sa statsråden fra scenen på Arendal bibliotek. 

Denne saken gikk i trykken rundt en måned 
etter Arendalsuka. Bok & bibliotek er kjent med at 
Kultur- og likestillingsdepartementet i mellomti-
den har innledet samtaler med Nasjonalbiblioteket 
og andre sentrale aktører for å komme på sporet av 
hva som finnes av effektive lesetiltak i dag.

– Det å lage en strategi er ikke et mål i seg selv, 
vi er åpne for forslag, sier hun.

Kunnskapsminister Tonje Brenna fulgte opp 
med å understreke at det kreves en innsats fra 
mange.

– Det er et langt lerret å bleke.

Penger til skolebibliotek
Trettebergstuen og Brenna svarte bekreftende på 
spørsmål fra Liv Gulbrandsen at bibliotekene er 
et viktig middel i kampen for økt leselyst. Kunn-
skapsministeren påpeker at regjeringen allerede 
har overført rekordstore midler til kommunene, 
og utfordrer kommunene på at det må være mulig 
å finne penger til skolebibliotek.

– Vi vil at pengene til kommunene skal dryppe 
på bibliotekene, sier hun.

Nylig bevilget Regjeringen 17 millioner for å styr-
ke skolebibliotekene. Per nå har 26 kommuner fått 

→
lesing på 
 dagsorden:  
Liv Gulbrandsen 
(f.v.), kultur- og 
likestillings-
minister Anette 
 Trettebergstuen og 
kunnskapsminister 
Tonje Brenna møttes 
på biblioteket under 
Arendalsuka til  
en samtale om 
leselyst. 

«Leselyst handler om framtida til demokratiet.»  
Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen
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Statsråden er glad for at leselyst blir hevet 
i ordskiftet.

– Det er ikke dumt at leselyst løftes frem. 
Det er helt fundamentalt.

For de som var til stede på Arendal bibliotek, 
avslørte Trettebergstuen at hun fikk Norske 
folkeeventyr i dåpsgave. Åpenbaringen om 
hvor bra bøker kan være, og hvilken glede de 
kan gi, fikk hun da hun leste Bukkene Bruse 
på badeland av Bjørn F. Rørvik.

– Det er promp, tiss, bæsj og kulturarv. Da 
blir det en god bok.

Større fristelser
En langvarig tendens er at unge leser, men de 
leser kortere tekster. Gutter leser mindre enn 
jenter. Kunnskapsminister Tonje Brenna tror 
noe av årsaken ligger i at vi har mistet evnen 
til å konsentrere oss. Dessverre er det slik at 
for mange er det andre og større fristelser i 
dagliglivet enn det å sette seg til rette med 
en god bok i fanget.

– Det som jobber mot oss, er alt det som 
forstyrrer. Ta en pause fra telefon og spillet, 
sosiale medier – alt som distraherer. Vær til 
stede i boka, er Brennas oppfordring.

Kunnskapsministeren var opptatt av at 
også voksne som ikke er lesere i dag, kan lære 
seg å bli det. Det er aldri for sent å oppdage 
gledene som finnes i møter med god litteratur. 

– Vi kan ikke gi opp voksne som ikke har 
fått det til.

Tonje Brenna etterlyser også forbilder. 
Idrettshelter, artister og andre som barn ser 
opp til, noen som kan slå et slag for bøker og 
økt leselyst.

Roen som senker seg
Trettebergstuen ser på leselyst i en større sam-
menheng. Hun påpeker at uten å kunne lese 
og skrive har du heller ikke det redskapet som 
skal til for å ytre deg i samfunnet.

– Leselyst handler om framtida til demo-
kratiet.

En annen utvikling Trettebergstuen ser, er 
at færre foreldre leser høyt for eller sammen 
med barna sine. Selv setter hun lesestunder 
med sønnen svært høyt. Ikke bare selve lesin-
gen, men roen som senker seg når de setter seg 
til rette for å få en god leseopplevelse sammen. 
Brenna ser den samme tendensen.

– Vi skal være flinkere til å lese sammen med 
barn, både gutter og jenter. Særlig de yngste 
gutta må vi bruke mer tid på, sier kunnskaps-
ministeren.

Brenna forteller at hun nylig leste roman-
en Leksikon om lys og mørke av Simon Stranger. 
Hun er tydelig berørt når hun snakker om 
boka. To ganger måtte hun legge den fra seg 
fordi temaet var fæle ting mennesker opplevde 
under krigen.

– Jeg har lært av Stranger at det kan være 
lurt å veksle mellom to bøker hvis det du leser, 
er litt heftig.

Det er hevet over enhver tvil at bøker er 
viktig for kunnskapsminister Tonje Brenna og 
kultur- og likestillingsminister Anette Trette-
bergstuen. For Trettebergstuen var det spesielt 
én bok som fikk mye å si:

– Mitt møte med Gummi-Tarzan forandret 
livet mitt.

Det sier en av tilhørerne til 
 samtalen, generalsekretær  

Arne Vestbø i Norsk  faglitterær 
forfatter- og oversetter-

forening (NFFO). 

Vestbø er selv forfatter og har blant annet gitt 
ut barneboka Øverst på nazistenes liste, en bok 
om jøden Moritz Rabinowitz og hans skjebne 
under den andre verdenskrig.

– Jeg opplever ministrene som positive. Her 
skal alle med, vi må finne de riktige tiltakene, 
sier han.

Alder er ikke alt
Som kunnskapsminister Brenna mener også 
Vestbø det er viktig å ikke se seg blind på alder.

– Jeg tror ikke problemet er frem til barn 
er ti. Det er når de faller fra, vi må sørge for å 
fange dem opp igjen.

Generalsekretæren i NFFO sier biblioteke-
ne er essensielle i en leselyststrategi.

– Det sier seg selv. Begge ministrene og 
alle vi som jobber med bøker, snakker om hvor 
viktig bøker var i vår oppvekst. Jeg ser hvor 
viktig bibliotekene er for å treffe bredt. Skal 
vi få folk til å lese, er det bibliotekene som 
må styrkes.

Fagbok om betong
Arne Vestbø hørte om en ti år gammel gutt 
som var dypt fascinert av steiner og bygninger. 
Han hadde aldri vært glad i å lese, men så dro 
han på biblioteket. Den boka han lånte med 
seg hjem, var en fagbok om betong.

– Er du gira nok, finner du noe, sier han 
om mangfoldet og spennvidden i litteraturen 
som finnes tilgjengelig for oss alle.

– Lesing må ikke bli elitistisk. Vi må sørge 
for at det å lese i seg selv er en verdi og viktig 
kunnskap. Får du lesere inn på én type bøker, 
leser de kanskje mer avanserte bøker etter 
hvert.

Han tror utfordringen for bokbransjen i 
enda større grad er å finne ut hvilke historier 
lesere faktisk vil ha.

– Vi som representerer forfattere, forlag 
og oversettere, må ta innover oss hvordan vi 
skriver historier barn og voksne av i dag har 
lyst til å lese. •

→
– Skal vi få folk til å 
lese, er det bibliotekene 
som må styrkes, sier 
Arne Vestbø, general-
sekretær for Norsk 
faglitterær forfatter-  
og oversetterforening. 

– Bibliotekene 
  er essensielle

 
Disse sto bak arrangementet 
på Arendal bibliotek 16. august: 
Norsk faglitterær forfatter- og 
oversetterforening (NFFO), 
Norsk Bibliotekforening, Norsk 
Forfattersentrum, Norske barne- 
og ungdomsbokforfattere (NBU), 
Den norske Forleggerforening, 
Foreningen !les og Leser søker bok.

→
Nylig leste Tonje 
Brenna Leksikon 
om lys og mørke av 
Simon Stranger. 
Flere ganger 
måtte hun legge 
fra seg boka fordi 
leseopplevelsen 
var så sterk. 



28 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 29
Roboten tar skrankevakten

 R
ob

ot
en

 t
ar

 s
kr

an
ke

va
kt

en
 

En samtale med roboten
Tomohiro Umetani starter en videosnutt. Vi 
ser en bruker sette seg foran roboten, som 
kan oppdage ansikter. Etter tre sekunder 
starter den en dialog.1

– Hva kan jeg hjelpe deg med? sier So-
ta vennlig.

– Hallo, svarer brukeren.
– Hallo, hva kan jeg hjelpe deg med?
– Kan du anbefale en bok?
Roboten nikker.

– Du mener bokanbefaling? Fra hvil-
ket fag?

– Kunstig intelligens.
– Jeg skal gi deg noen anbefalinger fra 

kunstig intelligens. 
So-ta søker i bibliotekkatalogen ved 

hjelp av pc-en og viser en bok fra søke-
resultatet på skjermen.

– Jeg anbefaler boken AI Economy. Takk 
for at du bruker meg, bukker roboten.

Kitamura forklarer at systemet velger 
boken tilfeldig og ikke ut fra brukerens 
preferanser. – Vi prøver nå å utvikle 
systemet for å få mer detaljert informa-
sjon fra brukeren om hvilken bok ved-
kommende ønsker. Det er det neste målet.

 Dersom talegjenkjenningen ikke fun-
gerer, ber So-ta brukeren om å gjenta. 
Dersom dette ikke hjelper, ringer den 
etter en av de ansatte. 

Utviklerne tenker seg at dette skal 
kunne fungere som fjernhjelp, og at de 
ansatte kan gi støtte fra kontoret eller 
andre steder. Samtalene forblir anonyme, 
forteller Umetani, siden roboten ikke bru-
ker personlige identifikasjonsdata som 
navn. Den lagrer heller ikke bildedata.

Konturer av fremtiden
– Faste bibliotekbrukere foretrekker å ikke 
bruke So-ta, sier Kitamura. 

De som er vant med å bruke tastaturet, 
gjør fortsatt det. Det tar lengre tid å søke 
via konversasjon med roboten, og noen 
ønsker ikke å lage lyd i et stille bibliotek. 
Roboten blir likevel brukt, og utviklerne 
fortsetter å gjøre den stadig bedre. 

Etter at videointervjuet er avsluttet, 
sender Kitamura en e-post der han for-
teller om en ny test av brukervennlighet. 
Den viste at vanlige studenter foretrekker 
robotsystemet fremfor å søke via biblio-
tekets webside. «Vi håper So-ta får dem 
til å komme oftere og nyte å lese bøker», 
skriver han.

Utviklerne ser for seg at So-ta også kan 
brukes av folkebibliotek, for eksempel i 
møte med eldre og unge lånere, som ikke 
alltid er så gode til å skrive på tastatur. 
Smittefaren blir også mindre når man 
ikke bruker tastatur og datamus. 

Kanskje ser vi konturene av fremti-
dens bibliotek her i Kobe.

Bibliotekdirektør Yusuke Kinari tenk-
er på roboten som en digital assistent.

– Jeg tror roboten er som Apple sin Siri. 
Vi kan sitte foran den og gi noen nøk-
kelord, tittel eller forfatter, sier Kinari.•
note:
1.  Oversatt til norsk av Noriko Jentschke.

Allerede i 2016 ble lånere ønsket velkommen 
til biblioteket ved Konan universitet i Kobe 
av en velvoksen robotbjørn. Med håndbeve-
gelser kunne bjørnen instrueres til å vise kart 
over etasjene eller gi en kort introduksjon til 
biblioteket. For noen måneder siden lanserte 
forskere ved Fakultet for intelligens og infor-
matikk en ny medhjelper: So-ta, roboten som 
jobber i informasjonsskranken. 

So-ta i førstelinjen 
Universitetet kjøpte bordroboten So-ta for en 
sum tilsvarende rundt 15 000 norske kroner av 
firmaet Vstone. Den er koblet til skytjenester 
for talegjenkjenning, ansiktsgjenkjenning og 
talesyntese. Roboten leser opp skrevet tekst 
og simulerer mennesketale. Forskerne To-
mohiro Umetani og Tatsuya Kitamura har 
sammen med studenter og personell fra uni-
versitetsbiblioteket videreutviklet den til en 

assisterende skrankebibliotekar. Bibliotekarer 
jobber som kjent ikke bare i skranken. Mange 
oppgaver utføres mellom hyllene, på kontoret 
eller andre steder.

– Det er et en ulempe for brukerne at biblio-
tekarene ikke alltid er tilgjengelige i skranken, 
sier Umetani. 

Løsningen ble å plassere So-ta i førstelinjen. 
Den er programmert til å avklare brukerens 
ønsker, for så å gi bokanbefalinger ut fra dis-
se ønskene. Roboten avlaster dermed med 
enkel veiledning. Lånere som er uvant med 
å bruke tastaturet til å søke etter materiell, 
får et brukervennlig alternativ. Roboten bi-
drar også til å trekke brukere inn i biblioteket. 

– So-ta stimulerer studenter til å komme inn-
om. De er veldig interessert i dette bibliotek-
systemet, og det får dem til å komme oftere, 
forteller bibliotekdirektør Yusuke Kinari.

Roboten tar skrankevakten

I flere år har japanske forskere jobbet med  
å utvikle bibliotekroboter. Er det konturene  

av fremtidens bibliotek vi ser? 

→
Forskerne Tomohiro Umetani 
og Tatsuya Kitamura utvikler 
 bibliotekroboten sammen  
med studenter og personell  
fra universitetsbiblioteket. 
Foto: Konan universitetet

←
Bibliotekroboten 
So-ta  ønsker  lånerne 
velkommen til  
universitetsbiblio teket 
i Kobe. Foto: Konan 
universitetet

↑ 
Bibliotekdirektør 
 Yusuke Kinari forteller 
at bibliotekroboten 
 So-ta stimulerer 
studenter til å komme 
innom  biblioteket. 
Foto: Konan 
universitetet

Tekst:  a u d  g j e r s d a l
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Det begynner med en telefon fra opphavet. 
«Vi skal male og jeg må rydde i de gamle bøk-
ene dine. Er det noe vi kan kvitte oss med?»

Nostalgien hugger til i brystet. Det første 
jeg tenker på er Frøken Detektiv-samlingen, 
som jeg ikke har plass til selv. 

Jeg, kvinne 39, elsket nemlig Nancy Drew. 
På barneskolen slukte jeg bøkene etter min 
mor, og deretter var det en stadig (detektiv-)
jakt blant venner og familie etter flere mys-
terier. Denne lesegleden må jo bringes videre. 
Eller?

Etter å ha bladd litt i noen av de gamle 
utgavene, så blir jeg plutselig i tvil: Er ikke 
noe av dette litt ... bakpå? 

I bibliotekene er ikke denne ambivalensen 
noe nytt. Her har det vært en lang debatt om 
Frøken Detektiv er verdt plassen i bokhylla. 

Spørsmålet trenger seg på: Hvordan skal vi 
egentlig forholde oss til Frøken Detektiv i dag? 

Det er på tide å oppsøke ekspertene for å 
finne svar. 

Feminist-Nancy
Ett navn peker seg raskt ut i etterforskningen: 
Anne Kristin Lande ved Nasjonalbiblioteket. 
Forskningsbibliotekaren kan betegnes som 
en ekspert på Nancy Drew – både privat og 
profesjonelt. 

 – Frøken detektiv har fulgt meg hele livet. 
Det er noe med å ha kvinnelige forbilder, for 
veldig mange var hun det. Å tørre å gjøre ting, 
ikke være en som venter på å bli oppdaget. 
sier Lande. 

– Dessuten er hun selvstendig, handle-
kraftig, snill og hun hjelper folk. Hun var en 
feminist. Det må vi ikke glemme.

– Er hun en rollemodell i dag?
– Ja, bortsett fra at hun nok har gått ut på 

dato. Bøkene er gammeldagse i språket, de er 
fra en helt annen tid. Jeg er svak for de første 
bøkene, men mer skeptisk til de senere, og 
på et eller annet tidspunkt så går jo tida fra 
dette, sier Lande.

– Det er nok mer ideen om Nancy Drew som 
har overlevd, enn selve bøkene, legger hun til.  

– Er hun i ferd med å forsvinne?
– Ja, og det må være greit.
Svarene hennes overrasker meg litt. Burde 

ikke en som har vært så engasjert i Nancy Drew 
være en sterkere pådriver for å la den unge 
mesterhjernen leve videre?

Før vi nøster videre i aktualitetsgåten, så må 
vi få med oss litt av historien. Siden 1930 har 
den vakre og smarte detektiven fra den fiktive 
byen River Heights i USA løst mysterier, og 
universet hennes utvides fremdeles. 

Carolyn Keene står som forfatter av alle 
bøk ene. Men dette er ingen fascinerende histo-
rie om en dame på 110 år som fremdeles hamrer 
ut kriminalgåter. I virkeligheten er nemlig 
bøkene skrevet av en rekke ghostwriters. 

Den amerikanske forlagsmannen Edward 
Stratemeyer hadde ideen, og journalisten og 
barnebok-forfatteren Mildred Wirt Benson 
skrev 23 av de 30 første bøkene, ifølge Wiki-
pedia. 

Nancy Drew  
under lupen

Hvordan står det til med Frøken Detektiv  
– bør vi lese eller kassere henne?  

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

Bok & bibliotek tar saken. 
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– Vi har snusa litt rundt og spurt noen bi-
bliotekarer som har vært her en stund om 
omtrent når Nancy Drew kom inn igjen hos 
Deichman. Etter det folk kan huske er det 
rundt 2007–2008. Flere husker at det har vært 
en del diskusjon rundt hvorvidt vi skulle ha 
det, basert på litterær kvalitet, sier Alming. 

Bok & biblioteks etterforskning viser at 
årstallet 2007 ikke er tilfeldig. En kinofilm 
om Nancy Drew gjorde at nordiske forlag 
fattet interesse for henne igjen, 20 år etter 
at A/S Forlagshuset hadde publisert forrige 
 Nancy-bok i Norge (ifølge Wikipedia). 

Forretningsutvikler Margit Skretteberg i 
Cappelen Damm forteller at Nancys comeback 
i Norge begynte på bokmessen i Gøteborg i 
2006, der et svensk forlag presenterte nyut-
givelser av bøkene. 

– Et sug i markedet
Skretteberg og kollegaene hennes begynte å 
lure: Var det et marked for disse bøkene igjen?

– Så sjekket vi med bibliotek og skolebiblio-
tek, og fikk tilbakemelding på at de fremdeles 
var mye utlånt, sier Skretteberg.

De valgte seg noen nyutgivelser fra den 
amerikanske forleggeren Simon & Schuster, og 
ga også ut noen av de gamle klassikerne på nytt. 

– Det var vel ingen av oss som trodde det 
skulle ta sånn av som det det gjorde den gangen. 
Det var det vi kalte et sug i markedet. Bok-
handlerne solgte masse masse masse. De første 
bøkene er trykket i 6–7 opplag, sier Skretteberg. 

Cappelen Damm har trykket opp minst 
400 000 eksemplarer siden 2007. Det finnes 
flere ulike serier om Nancy Drew, inkludert 
Lille frøken detektiv, hvor Nancy er åtte år.

 
Både moderne og gammeldags
Hos Deichman er det fremdeles sirkulasjon på 
Nancy-bøkene. I 2018 var det 1465 som lånte 
dem, et tall som hadde sunket til 848 i fjor. Til 
sammenligning topper Jørn Lier Horst listen 
for barn og unge, med hele 20 354 registrerte 
utlån i 2021. 

Marie Alming leste ikke Nancy Drew selv, 
men forteller at hun har bladd i en av klas-
sikerne. 

– Jeg ble litt positivt overrasket. Det var 
ikke så kjedelig som jeg hadde sett for meg. 
Lit teraturteknisk er det ganske moderne. 
Men innholdsmessig merker man at det er 
gammeldags, både når det gjelder kjønnsste-
reotypier og hvordan man bygger opp plottet, 
sier Alming. 

I den aller første boken om Nancy Drew, 
Frøken Detektiv og det forsvunne testament et 
får vi vite at «faren skrøt av at han hadde lært 
henne til å tenke nøyaktig og metodisk som 
et virkelig mannfolk». 

– Å herregud, ler litteraturviter Nina Méd 
når hun hører utdraget. 

– I likhet med Pippi-bøkene så er det en del 
av dette som er utdatert.

På Deichman finner jeg boken Rediscovering 
Nancy Drew (1995). I denne samlingen med 
artikler om den berømte detektiven, er en 
tekst fra Wirt Benson selv. Hun skriver at 
hun forsøkte å få Nancy til å skille seg fra de 
mer stereotypiske heltinnene som var vanlig 
på den tiden. Stratemeyer ble svært skuffet 
da han leste den første boka, skriver Benson, 
«saying the heroine was much too flip and 
would never be well received.»

Som vi vet, så tok Stratemeyer feil. I 1941 
kom Nancy Drew til Norge, og de 26 første 
utgavene ble publisert av N.W. Damm & Søn 
som «Frøken Detektiv»-serien.

– Bøkene til Wirt Benson står i særklasse, jeg 
anser dem som ur-Nancy-bøkene. De er mer 
individuelle. Etter dette blir de kjedeligere og 
mer like i oppbygningen, og mer klisjeaktige, 
mener Lande. 

Hun trekker oppgitt frem serien Detektiv 
Nancy Drew tar saken, som A/S Forlagshuset 
ga ut i Norge på 90-tallet. 

– Der har Nancy blitt ødelagt, hun er bare en 
klisje av seg selv. Hun er forfengelig, er opptatt 
av klær, kysser med andre enn Ned, bare for å 
nevne noe. Det er makkverk fra ende til annen 
spør du meg, sier Lande.

Nancy-nei fra bibliotekene
Lande forteller at Nancy Drew alltid har vært 
omdiskutert. 

– Bibliotekene har vært den store motkraft-
en. For flere bibliotek var Nancy Drew en per-
sona non grata. Frøken Detektiv-debatten kom 
med jevne mellomrom, omtrent hvert tiende 
år, sier Lande.

Ifølge Lande var det mange som mente at 
folk kunne kjøpe den trivialiserte litteraturen 
selv, siden det ikke var så dyrt.

– Så kan man diskutere om bibliotekene 
skal holde høy litterær profil eller om de skal 
få frem leseglede. Til det er det å si at det er 
en pendel som opp gjennom årene har svingt 
fra høyre til venstre, sier Lande. 

Så hvor hviler pendelen nå?
Mot leseglede, mener bibliotekkonsulent 
 Marie Alming ved Deichman Bjørvika. Der 
står Nancy Drew fremme i hyllene – og de har 
også et lager i magasinene i kjelleren. 

– Jeg tror det handler om at vi som bibliotek 
ikke tar så mye av den oppdragende rollen som 
vi gjorde før. Man kan godt underholde, ikke 
bare opplyse. Vi er nok ikke så strenge lenger 
på å sette et sånt kvalitetsstempel på bøkene, 
sier Alming. 

De eldste Nancy Drew-bøkene blant de 545 
tilgjengelige i Deichman-katalogen er antage-
lig gaver fra publikum.

←
Margit Skretteberg

↑ Marie Alming

↑ 
Anne Kristin 
Lange
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– Velkommen til Skolehagen Grønn 
Elvis! sier Kirsti Brækstad og Ingvild 
Holen, som arbeider ved skolebiblio-
teket til Elverum videregående skole 
(Elvis) i Innlandet. 

– Dette er skolens nye klasserom. 
Vi både håper og tror det kan brukes 
i undervisningen i alle fag. 

Skolehagen er lagd sammen med 
elevene. Høsten 2022 høster de for 
første gang fruktene av det de har 
sådd. 

Rik avling
Elev Sabiro Abdi Fatah plukker en squash som er så stor 
at den må holdes med to hender.

– Wow, for en squash! Jeg blir sulten. Jeg får lyst til å 
spise den, sier hun.

Skolebibliotekar Brækstad står stolt ved siden av 
henne og følger med. 

Hva skjuler seg inni de grønne bladene til den sto-
re veksten der borte? Eleven Chaltu Idris-Hadjiabda 
plukker av lag etter lag, før hun kommer inn til den 
gule maisen. I den andre enden av skolehagen er andre 
elever i full sving med å ta opp gulerøtter, løk og kålrot, 
under ledelse av Ingvild Holen.

Skal det være litt kruspersille til pynt? Eller litt timi-
an eller oregano for å sette en ekstra spiss på måltidet?

To skoletimer flyr. Tilbake står kasser fulle av friske 
grønnsaker. 
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Heltinne for sin tid
Méd leste først Nancy Drew som voksen, i 
forbindelse med masteroppgaven sin fra 2007 
om heltinner i moderne norsk barnelitteratur. 

– Nancy har noen veldig klassiske heltin-
ne-egenskaper. Hun er selvstendig og hun 
redder andre. Dessuten kommer hun seg rundt 
på egenhånd – det er et viktig heltinnepremiss. 
Da jeg leste disse bøkene sist, slo det meg at 
dét fremstår ganske friskt. Hun hopper inn i 
bilen sin og suser avgårde, det er en enorm 
frihet hun tar seg, sier Méd, som er forlags-
redaktør for sakprosa i Gyldendal.

– Er hun en heltinne for barn som leser henne 
i dag?

– Ut ifra min definisjon av en heltinne 
er hun det, men et heltinnepremiss er ikke 
premiss for god litteratur. Jeg vil heller kalle 
henne en heltinnemor, sammen med Pip-
pi. Heltinnepotensialet til Nancy Drew var 
åpenbart sterkere før, fordi hun skilte seg 
sånn ut da hun ble utgitt. Den gang var det jo 
faktisk sprengstoff i det, sier Méd.

Utdatert språk
I bokhylla hos foreldrene mine finner jeg eldre 
utgaver hvor Nancys venninne omtales rett 
ut som «tykke Bess», og hvor n-ordet dukker 
opp. Jeg ville kviet meg for å dele dette videre. 

Litteraturviter Nina Méd mener det er på 
tide å la Nancy Drew få hvile nå. 

– Hun har virkelig gjort nytten sin. Man 
kan ikke forvente at hun skal fortsette å være 
hundre prosent relevant for dagens lesere, 
sier Méd. 

Før Cappelen Damm relanserte Nancy 
Drew, så kjørte de bøkene gjennom en språk-
vask. 

– Vi har tatt ut det som ikke er gangbar 
språkbruk. N-ordet har vi luket ut, sier Margit 
Skretteberg. 

Men hva med det som finnes i gamle ut-
givelsene, som samler støv over hele landet?

– Vi må ikke tåle det ordet lenger, og vi må 
slå ned på det hver bidige gang det sies. Men 
det er viktigere at voksne slutter å bruke det, 
enn om man leser det en gang i ny og ne i en 
gammel roman, mener forskningsbibliotekar 
Anne Kristin Lande.

En ny rolle for Nancy?
Bok & biblioteks etterforskning nærmer seg 
slutten. Men i motsetning til Frøken Detek-
tiv, så har jeg ikke klart å finne et svar med to 
streker under. 

For jeg sliter fremdeles med å gi mamma 
klarsignal til å kvitte seg med min Nancy-nos-
talgi. 

Nina Méd forteller at hun ville beholdt 
én bok.

– Jeg synes nok det er på tide å la de gå. De 
finnes jo der ute, for eksempel på biblioteket, 
og så må man gjøre plass til de nye heltinnene, 
mener Méd. 

Aha! Kanskje løsningen ligger nettopp her, 
hos bibliotekene? 

Om vi velger å pensjonere Frøken Detek-
tiv fra våre private bokhyller, så er det godt 
å vite at vi fremdeles kan besøke henne på 
biblioteket. 

Og hvem vet, kanskje Nancy har mer å by 
på likevel? Deichmans Marie Alming tenker 
at de foreldede delene av Nancy Drew kan gi 
henne en ny rolle: Som samtalestarter på tvers 
av generasjoner. 

– I den samtalen går det an å si at dette ble 
skrevet for lenge siden, og da kan dere se at vi 
tenkte ganske annerledes og at vi godtok en 
del som vi ikke ville gjort i dag. Det kan være 
en måte å starte en samtale på som handler 
om noe annet enn akkurat fortellingen om 
Nancy Drew, sier Alming. 

PS: Ble du nysgjerrig eller nostalgisk nå? I Na-
sjonalbibliotekets nettbibliotek «Bokhylla» er 
over 100 Nancy Drew-utgivelser tilgjengelig 
for digitale leseopplevelser.•

←
Nina Méd.

Skolebibliotek lager 
grønt klasserom

– Så fin hagen vår er blitt, utbryter  elevene begeistret,  
mens de høster gulerøtter og  stangselleri, bær, urter  
og spiselige blomster fra sitt nye klasserom.

Tekst og foto: h a r a l d  v i n g e l s g a a r d

r e p o r ta s j e

↓
Foran: Teewara Songsopa, 
Kewarin Sibut og Sawitta 
Yimlamoon sammen 
med Kirsti Brækstad (t.v.) 
og Ingvild Holen (t.h.). 
Bak Sabiro Abdi Fatah og 
Chaltu Idris-Hadjiabda.
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Morgendagens forvaltere
Skolehagen er lagd på lavbudsjett med støtte 
fra bedrifter i nærmiljøet. Neste år skal elevene 
bygge en pergola – en overbygning dekket med 
grønne blader i veggene – inntil skolehagen. 
Slik blir skolehagen ikke bare et klasserom med 
et pedagogisk formål. Her skal elevene kun-
ne trekke seg tilbake og ta en pause, kanskje 
spise matpakka eller slå av en prat. Det finnes 
sitteplasser der, det lukter godt fra urter og 
blomster, og humlene surrer i hundretall over 
dyrkingskassene. Skolehagen besøkes allerede 

flittig av naboer til skolen og av de som bruker 
det tilstøtende idrettsanlegget. 

I høst skal elevene være med og sanke frø 
fra vekstene. Neste vår settes frøene i jorda. 
Gjenbruk. Miljøvennlig. Bærekraftig. 

– Vi som skole skal utdanne morgendagens 
forvaltere, sier Brækstad og Holen i skolebi-
blioteket. 

Som fremtidens politikere, fagfolk, for-
eldre – skolehagen kan inspirere til en grøn-
nere, mer bærekraftig fremtid for dem selv og 
samfunnet.•

Godt for helsa, godt for jorda
Elevene ser mange fordeler med skolehagen.

– Det vi har i skolehagen, er bra for helsa, 
helsefremmende. Kosthold er en del av under-
visningen. Vi lærer hvor bra det er med sunn 
mat for pasienter og for brukere som vi skal 
jobbe med, sier de tre elevene Teewara Songso-
pa, Kewarin Sibut og Sawitta Yimlamoon, som 
går Vg2 helsearbeiderfag. 

– Skolehage er bærekraftig. Godt for jorda. 
Vi slipper å gå i butikken og kjøpe maten når 
vi lager den selv. Gratis er den også.

Elevene forteller at de skal spise det de 
høster fra skolehagen. Og matavfallet blir kom-
postert på skolen, slik at det blir til jord. Jorda 
skal de så bruke i skolehagen. På den måten 
får de mer mat. De har med andre ord lagd 
sitt eget kretsløp.

Biblioteket skal gi læring
Både Kirsti Brækstad og Ingvild Holen er entu-
siastiske hagebrukere, med hver sin kjøkkenha-
ge hjemme. De kan mye om å dyrke på denne 
måten. Den grønne interessen, kombinert med 
skolens overordnede mål for undervisningen, 
ga en fin miks.

– Vi jobber mye med bærekraft i skolen. 
Skolebibliotekets viktigste funksjon er å være 
pedagogisk støtte i opplæringen. Vi jobber 
mot samme mål som resten av skolen. I de 
nye læreplanene har de tverrfaglige temaene 
«Bærekraftig utvikling», «Folkehelse og livs-
mestring» og «Demokrati og medborgerskap» 
en sentral plass. Med disse overordnede må-
lene var det ikke vanskelig for oss å lansere 
ideen om skolehagen.

Hagen kan brukes i undervisning på mange 
måter. I faget historie kan elevene lære om 
hvordan folk brukte slike hager for å skaffe 
seg livsviktig mat før i tiden, da det var selv-
berging, med andre ord tiden da folk lagde sin 
egen mat for å overleve. I biologi kan elevene 
for eksempel lære om vekstene i skolehagen 
og om kretsløp i naturen. I matematikk kan 
de regne på vannforsyning, gjødsel og mye 
annet som trengs i en skolehage.

Bøker og hage
Elverum videregående skole er stor, med både 
studiespesialiserende og yrkesfaglige klasser. 
For å være oppdatert har skolebiblioteket kjøpt 
mange nye bøker og undervisningsmateriell 
om alt fra bærekraftig utvikling til spiselig 
hage. Biblioteket lager utstillinger og promote-
rer temaene på forskjellige måter. 

– Vi har planer om å invitere forfattere og 
andre fagfolk i temaene biologisk mangfold, 
kompostering, tradisjonelle dyrkingsmåter, 
bihold og matberedskap. Vi ser for oss at vi kan 
organisere foredrag, små kurs og workshops.

Ideen til skolehagen kom mens de jobbet 
mye med bærekraft forrige skoleår. De lagde 
utstillinger og aktivtetsløyper som handlet 
om temaene matproduksjon og bærekraftig 
kosthold, plast, tekstilindustrien, mobiltele-
foner og fossil energi. 

→
Teewara 
Songsopa 
med en gul 
squash.

«– Skolebibliotekets viktigste funksjon  
er å være pedagogisk støtte i opplæringen.»  

Kirsti Brækstad og Ingrid Holen fra  
skolebiblioteket på Elvis

↑
– Dette er moro, 
synes elevene 
Jaafar Safaa, Ann-
Elin Kavli, Lone 
Engebretsen og 
Ingeborg Risdal 
Syversen, som her 
er sammen med 
Ingvild Holen fra 
skolebiblioteket.

→
Chaltu 
Idris-Hadjiabda 
plukker mais i 
skolehagen.



↑
Samlingsforvalter 
Ernst Bjerke holder 
fram Vinjeboka fra 
1400-tallet.

→
– Et spennende bibliotek. 
Fint. Estetisk. Jeg har vært 
her mange ganger, først med 
en venn,  deretter to ganger 
på historie omvisninger, sier 
Antonina Bukhantsova, som 
er elev i andre klasse ved 
Oslo Katedralskole. Under 
omvisningen fikk hun og 
de andre elevene lære om 
verdenshistorien ved at 
samlingsforvalter Ernst 
Bjerke fortalte om denne 
boka om verdenshistorie fra 
1400-tallet.

    på  h y l l a
• 15 bøker fra tiden før 1500-tallet
• 300 bøker fra 1500-tallet
• 3 000 bøker fra 1600-tallet
• 10. 000 bøker fra 1700-tallet
• Resten av de 50 000 bøkene er fra 

1800-tallet
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Funnet under kirkegulvet
Vinjeboka ble funnet ved en tilfeldighet i 1796. 
Den lå under gulvplankene i koret i en forfal-
len stavkirke i Telemark. Det var arbeiderne 
som jobbet med å rive kirken, som fant boka. 
Soknepresten ga boka til biblioteket, hvor den 
senere er bevart. 

Dette er den desidert minste blant biblio-
tekets 50 000 bøker. Den er 4,8 centimeter 
bred og sju centimeter høy, og inneholder 
106 håndskrevne sider av mange forskjellige 
forfattere. 

– Vinjeboka er den eneste svarteboka fra 
middelalderen som er bevart. Magi var daglig-
dags på den tiden, som en del av skaperverket, 
fram til begynnelsen av 1600-tallet, sier Ernst.

På 1600-tallet knyttet lovgivningen all 
magi til djevelen. Dette var en tid da hekser 
ble brent på bålet.

Vinjeboka står på UNESCOs liste over Nor-
ges dokumentarv.

Som et bokmuseum
Norges eldste bibliotek er på en måte et bok-
museum, som inneholder store mengder med 
historiske skatter fra forskjellige tidsepoker. 
Mye kommer fra boksamlinger testamentert 
til biblioteket. 

Vil du se Asbjørnsen og Moes Norske folke
eventyr i første-utgaven, slik den var som ny 
i heftene fra 1843? Vil du se i originalboka 
For arbeidsklassen av Henrik Wergeland, med 
håndskreven hilsen til kong Karl Johan, eller 
førsteutgaven av Nordlands Trompet av Petter 
Dass? Vil du ser Camilla Colletts Amtmannens 
Døtre i original førsteutgave med dedikasjon 
til Welhaven? 

Alt dette finnes i biblioteket takket være 
en boksamling som ble gitt som gave fra Anne 
Marie og Kjell Christian Ulrichsen. 

– Gaven fra Ulrichsen består av en av de 
mest fornemme samlinger av bøker i norsk 
litteraturhistorie, med Wergeland, Asbjørnsen 
og Moe, Petter Dass og Camilla Collett, sier 
Ernst Bjerke. 

Både Henrik Wergeland og Peter Christen 
Asbjørnsen var elever ved Katedralskolen.

– Vinjeboka er en svært liten bok, men kan-
skje den rareste, morsomste og mest spennen-
de vi har, sier samlingsforvalter Ernst Bjerke.

Vi møter ham i kjelleren til Oslo Katedral-
skole i Ullevålsveien i Oslo. 

Hvordan vinne en kvinnes hjerte?
Vinjeboka inneholder en miks av folketro, troll-
dom og religion og hverdagslige råd fra datidens 
katolske Norge fra slutten av 1400-tallet og 
framover. Denne miksen gir de utroligste svar 
på alt fra kjærlighet til å avsløre tyver. Metoden 
for å vinne en ung kvinnes kjærlighet består 
for eksempel i å ta det venstre skulderbladet av 
en grå padde og feste dette på pikens drakt. «... 
og straks vil hun følge deg. Dette er et probat 
middel, og er virkelig sant», står det i boka.

Samtidig som du fester kroken, må du si: 

Jeg maner deg, o, skulderblad, ved Den hellige 
treenighet, ved Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd. Jeg maner deg ved Jesu Kristi pine. Jeg maner 
deg ved Jomfru Maria, ved alle de hellige patri
arker, profeter, apostler, martyrer og bekjennere. 
[...] Videre maner jeg ved alt som kan sverges ved: 
At denne kvinne eller møy som du har rørt ved, 
ikke skal ha fred, ro eller hvile før hun kommer 
til meg, drevet til det av Ham som skal komme 
og dømme levende og døde, når verden går opp 
i flammer. Amen. 

Sitatet er oversatt fra latin til moderne 
bokmål i Oska Garsteins Vinjeboka: Den eldste 
svartebok fra norsk middelalder (Solum forlag, 
1993).

For å fange en tyv, kunne man ta vokslys fra 
alteret og dryppe korsets tegn på forskjellige 
måter, avsi formaninger og avslutte med: Vis 
meg ansiktet på tyven. Så skulle man få se 
hvem tyven var.

Vinjeboka fra 1400-tallet gir utrolige svar på  hverdagslige ting 
som  kjærlighet, kriminalitet og sykdom. Den er godt  bevart 
blant mange  andre bokskatter i Norges eldste bibliotek,  
ved Christiania  Kathedralskole i Oslo.

Svartebok fra 1400tallet  
i Norges eldste bibliotek

Tekst: h a r a l d  v i n g e l s g a a r d

b i b l i o t e k e t
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NLB fikk på nyåret i oppdrag å utrede en mulig 
sammenslåing av NLB og NB. Oppdragsgiver 
var Kultur- og likestillingsdepartementet. 
Rapporten anbefaler en sammenslåing. NLB 
sitt fagråd stiller seg bak konklusjonen. Det 
samme gjør Blindeforbundet og Universitets- 
og høgskolerådet. 

NLB skal legge til rette for god tilgang til 
litteratur og bibliotektjenester for personer 
med lesevansker, blinde og svaksynte og andre 
som har vansker med å tilegne seg trykt tekst. 
De produserer og formidler litteratur som lyd-
bok i Daisy-format og som punktskrift. NLB 
bistår også syns- og lesehemmede studenter, 
brukerorganisasjoner, skoler og bibliotek.

Rapporten peker på mange positive effek-
ter av en fusjon mellom NB og NBL. Begge 
katalogiserer i Bibliofil og trenger folk som 
er flinke på dette. De to samarbeider allerede 

↖
SMIDD:  
Gifteringer i sølv 
med punktskrift. 
Foto: Alianca_brail-
le.jpg av Luistravas-
so/ Wikimedia 
Commons. Lisens: 
CC BY-SA 3.0

Skolebibliotek!
Norges eldste bibliotek er et skolebibliotek.
Christiania Katedralskole ble startet allerede 
i år 1153, mens skoleboksamlingen ble bygd 
opp på 1600-tallet.

– Skolen åpnet biblioteket i år 1720. Året 
før hadde den fått rektors private boksamling 
som gave, sier Ernst Bjerke. 

Det nye biblioteket fungerte som offentlig 
bibliotek i byen. I en mannsalder omfattet 
skolebiblioteket også Deichmanske biblioteks 
samlinger. Og fram til 1815 fungerte samlingen 
nærmest som nasjonalbibliotek. 

Under andre verdenskrig stuet okkupant-
ene bøkene vekk. Da Norge fikk fred, ble bø-
kene hentet fram igjen og satt opp i det som 
nærmest ble et museumsbibliotek. Oslo Kate-
dralskole fikk et eget, nytt elevbibliotek i 1950.

Omvisninger og forskning
Hvem er det som bruker det gamle biblioteket?

– Hit kommer både lærere og elever. Her 
har jeg omvisninger for foreninger, lag og 
kulturgrupper. Biblioteket blir mye brukt av 
forskere, sier Bjerke.

Han holder åpent hver dag for skolens læ-
rere og elever. Men andre som ønsker å se 
biblioteket, må avtale dette på forhånd.

Norges eldste bibliotek inneholder bøker 
om mange forskjellige emner: teologi, filosofi, 
jus, skjønnlitteratur og historie. De fleste bøke-
ne er skrevet på latin, gresk, tysk, engelsk eller 
dansk, slik disse språkene var for flere hundre 
år siden. Det er med andre ord vanskelig å lese 
bøkene i Norges eldste bibliotek, hvis man ikke 
er ekspert på fremmedspråk fra den gang da.

– Biblioteket avspeiler hvordan Norge sakte, 
men sikkert kom inn i den felles europeiske 
kultursfære. De fleste bøkene er trykket i Tysk-
land, England og Italia, før de ble importert hit. 
Vi fikk tanker, ideer og impulser fra Europa 
til Norge via disse bøkene, sier Ernst Bjerke. 

om utveksling av EPUB-filer for videre bear-
beiding. Men tilgangen er begrenset på grunn 
av rettighetshensyn. Den store gevinsten av 
samarbeidet vil komme dersom NLB kunne få 
tilgang til filer som er digitalt avlevert til NB. 
«Det vil være enklere å argumentere for en 
slik bruk dersom den skjer innenfor NB som 
organisasjon», står det i rapporten.

Bedre samarbeid med bibliotekene i landet 
er et viktig mål for NBL for å bidra til at bibli-
otekene kan bli fullverdige bibliotek for alle i 
kommunene. Dette vil også trolig bli enklere 
som en del av NB.

Institusjonene holder allerede til i samme 
bygg, i det gamle Universitetsbiblioteket i 
Henrik Ibsens gate 110 i Oslo, og de har delt 
datasystemer i flere år.•
Bok & bibliotek

Norges eldste bibliotek er som et lysår fra 
en e-bok på en skjerm. Inne i biblioteket står 
de aller fleste bøkene plassert på hyllene, svært 
fint innbundet, som små rektangulære møbler. 
Noen av dem gjenspeiler bokstavelig talt liv. 
Enkelte bøker er håndskrevet på dyrehud – 
pergament. Hud fra kalv holdt seg best. På en 
av bokryggene er mønsteret fra dyrets blodårer 
lett synlig. Dette skyldes at pergamentet ikke 
ble garvet.

Råd mot sykdom
Før vi forlater Norges eldste bibliotek, tar vi 
med oss noen flere råd fra Vinjeboka.

For å helbrede brannsår: Ta husløk og stam-
pe det til rennende melk, og bland i byggmel, 
honning og det hvite av ett egg. Lag en bløt 
deig. Lag et plaster av dette ved hjelp av et 
linklede, og legg dette over såret.

For lungesyke: Ta et lodd ingefær, to lodd 
laurbær, to lodd alantrot, helost og bland det 
med honning. Tas om kvelden og om morgenen.

For å oppnå det man vil: Ta med et sverd 
ut i skogen og finn et lyst sted. Tegn en ma-
gisk sirkel for å avgrense magiens område. Si 
bestemte formler. Kom tilbake neste dag, så 
ligger det du ønsker deg, midt i sirkelen. Det er 
sikkert og visst, om vi tror det som står i boka. •

↑
Dette er Nordlands Trompet av Petter 
Dass i  førsteutgave, og til venstre ser 
vi det eneste  bevarte eksemplaret av 
Den norske dalevise fra 1683, som var 
forløperen til Nordlands Trompet. 
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NB + NLB = sant
Det ligger an til at Norsk lyd og 
blindeskriftbibliotek (NLB) slås 
sammen med Nasjonalbiblioteket 
innen 1. januar 2023.
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«Toleranse og mangfold» i Grunnloven
Kommisjonen fokuserer i utredningen på hvordan 
vi kan videreutvikle og styrke en åpen og opplyst 
offentlige samtale i tiden fremover. Grunnlovens § 
100, som kommisjonen har tatt utgangspunkt i, list-
er opp de tre klassiske begrunnelser for ytringsfrihet, 
nemlig sannhetssøken, demokrati og individets frie 
meningsdannelse. Kommisjonen foreslår å tilføye 
toleranse og mangfold som del av begrunnelsen i 
Grunnloven.

– Ytringsfriheten er for å trene vår evne til to-
leranse, til å tåle meninger som byr oss imot, og 
som vi er uenig i, og møte dem med ord, i stedet 
for undertrykkelse eller vold.
 
Mål for identitetspolitikken

– Det er viktig å ha som mål å utforme en univer-
sell offentlighet, sa Løken Stavrum. Det er viktig 
med en bred tilknytning til, og deltakelse i det 
offentlige ordskifte.

– Det vil si at flest mulig har tilgang på relevant 
informasjon, at de kan koble seg på og engasjere 
seg i de saker som er viktige for hver enkelt av oss. 
At en har ressursene og mulighetene til å ytre seg, 
understreket hun. 

Kommisjonen er særlig bekymret over de funk-
sjonsnedsattes situasjon og deres mulighet for 
tilknytning til det offentlige ordskifte.

– Vi mener også at det er viktig at man har klart 
for seg klasseperspektivet når vi diskuterer ytrings-
frihet, sa hun, og påpekte videre at det norske 
ytringsrommet gjennom historien er utvidet. Det 
gjelder bønder, industriarbeidere og kvinner.

– Alle de har måttet kjempe seg plass i det offent-
lige ordskiftet. I dag kaller vi dette for identitets-
politikk. Kommisjonen mener at målet med dagens 
identitetspolitiske kamper bør være å utvide det 
retoriske medborgerskapet for flere grupper. Ikke 
innskrenke ytringsrommet for andre.

Samarbeid, ikke straff
– Et sterkt og mangfoldig sivilsamfunn og et fornuf-
tig regulert ytringsrom er den beste garantien for 
en solid og reell ytringsfrihet, sa hun. Flere forbud 
og mer straff er ikke noen god løsning. Det er heller 
viktig å samarbeide om en sunn ytringskultur. Men 
det finnes fortsatt utfordringer, kanskje særlig i 
det digitale. 

– Det finnes ingen kvikkfiks for utfordringer i 
ytringsrommet vårt. De som skulle ønske seg en 
kvikkfiks må finne seg et mer diktatorisk samfunn 
å leve i. •

y t r i n g s f r i h e t s k o m m i s j o n e n  
o m  b i b l i o t e k

• Ytringsfrihet innebærer også rett til å oppsøke 
og anskaffe informasjon fra tilgjengelige kilder. 

• Bibliotekene nevnes i forbindelse med infra-
strukturkravet, som viktige for staten i å 
oppfylle ansvaret for å legge til rette for bred 
deltakelse i ordskiftet og en åpen og opplyst 
offentlig samtale.  

• Som et norsk eksempel på kansellerings kultur 
nevnes enkelte bibliotekarers ønske om å 
ikke ville promotere J.K. Rowling på grunn av 
 hennes påståtte transfobi.

• Fra den svenske utredningen Det demokratiska 
samtalet i en digital tid (2020) drar kommisjo-
nen fram en rekke tiltak mot desinformasjon, 
blant annet utvikling av bibliotekarutdanning-
en og økt bruk av bibliotekene som arena. 

• Det er behov for kursing i kildekritikk, ikke 
minst for voksne mennesker, og her kan 
biblio tekene bidra.

• Kommisjonen anbefaler at offentlige myndig-
heter bidrar til større tilgang til gratis jour-
nalistikk i bibliotekene. Lesing av aviser via 
PressReader nevnes spesielt. Kommisjonen 
anbefaler å arbeide for avtaler som gir tilgang 
til flere aviser, nettutgaver, magasiner og tids-
skrifter i bibliotekene.

• Utredningen reflekterer også rundt bibliotek-
enes portvokter-rolle, og fremhever at digital 
tilgjengelighet til lyd, tekst og bilde gjør at 
flere får tilgang til mere. 

– En åpen og opplyst  
        offentlig samtale

Kjersti Løken Stavrum presenterte utredningen  
«En åpen og opplyst offentlig samtale» på vegne av  
Ytringsfrihetskommisjonens under Arendalsuka.

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

↑
Kjersti Løken Stavrum (t.v) 
og kultur- og likestillings-
minister Anette Tretteberg-
stuen under overleveringen 
av utredningen i Arendal 
den 15. august i år. 

←
Den irakiske 
satiretegneren 
Ahmed Falah står 
bak utredningens 
forsideillustrasjon, 
«Control Center».

– Ytringsfriheten har svært gode vilkår i Norge i 
dag, innledet lederen for kommisjonen presenta-
sjonen sin. 

Det er ikke grunnlag for å si at offentlig debatt 
er dominert av hatprat, slik det av og til fremstilles. 
Det er heller ikke grunnlag for å si at Norge blir 
stadig mer polarisert.

– Ytringsfriheten står sterkt som verdi, under-
streket Stavrum.



↑
Fra bergensbarnas juleforestilling på biblioteket i 1925. 

←
Hanna Wiig ved 
 barnas bibliotek-
inngang i 1936. 
 Bildene er utlånt fra 
Bergen offentlige 
bibliotek
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To alderspregede svart-hvitt-fotografier for-
teller om en mangfoldig yrkespraksis. Det ene 
viser kostymekledde barn oppstilt på en scene. 
Midt på bildet sitter en voksen person, iført 
hvitt skjegg og parykk. Det andre viser en stri 
strøm av uregjerlige barn, i øreklaffluer og ull-
hatter som trenger seg fram mot en døråpning. 
Midt i strømmen står en blid dame med oppsatt 
hår. Jeg mistenker at det er samme dame på 
begge fotografier, det er barnebibliotekaren 
Hanna Wiig (1885–1959), som ledet barneteatret 
ved Bergen offentlige bibliotek, og som holdt 
ukentlige eventyrtimer for fulle hus. 
 
Væreierdatteren som dro til Cleveland 
Hanna Wiig var en av de over hundre norske 
kvinner og menn som i løpet av 1900-tallet dro 
til USA og fikk bibliotekarutdanning, de aller 
fleste før 1940, da Statens bibliotekskole ble 
etablert. Lenge før Lånekassen ble en realitet 
for utdanningssøkende, var det å ta utdanning 
i utlandet noe som stort sett var forbeholdt 
sønner av bemidlede foreldre. Døtrenes ut-
dannelse ble omkring forrige århundreskifte 
sjelden prioritert ut over grunnleggende all-
mennkunnskap og eventuelt opplæring i sysler 
som hørte til det å styre en husholdning og 
være vertinne. 

For Hanna Wiig gikk heller ingen rettlinjet vei 
fra oppveksten på Flåvær handelssted på Sunn-
møre til USA-utdannet bibliotekar i Bergen. 
Hun flyttet som voksen sørover etter oppvekst 
med hjemmeundervisning med huslærer. I 
Bergen fullførte hun middelsskoleeksamen 
ved Sofie Lindstrøms pikeskole, og seinere 
gikk hun et år ved Bergens handelsgymnasium. 
Fra 1912 trådte hun inn i staben på Bergen 
offentlige bibliotek, der hun fikk ansettelse 
som «inspectrise» ved barnefilialen som da 
var opprettet på den nybygde Rothaugen  skole. 
 Filialen ble drevet av folkebiblioteket. Yrkes-
tittelen forteller oss at hun hadde ansvaret 
for å se til at regler ble overholdt. Men Hanna 
Wiig må også ha vist stor interesse for både 
barna og bøkene, for arbeidet hennes ble lagt 
godt merke til av Bergen offentlige biblio-
teks dynamiske sjef Arne Kildal. Han var selv 
utdannet fra USA og kjente til en god barne-
bibliotekarutdannelse i Cleveland, Ohio. I 1915 
skaffet han søknadsskjema til Hanna Wiig, 
la til et varmt anbefalingsbrev, og i august 
1916 steg hun om bord i D/S Kristianiafjord 
med bekreftet studieplass og deltidsjobb til 
40 dollar måneden «over there». 

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

Berømte bibliotekarer

Tekst: å s e  k r i s t i n e  t v e i t

f ø r s t e a m a n u e n s i s  v e d  b i b l io t e k-  
o g  i n f o r m a s jo n s s t u di e n e ,  o s l o m e t

Hanna Wiig (1885–1959)  
og modernitetens barnebibliotek 



 
 

←
Esops fabler, 
Utgitt på  
J.W Eides forlag, 
1951. Illustrert 
av Reidar Johan 
Berle.

→
The tale of  
tiny tutak, 
av Hanna Wiig. 
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Amerikanskinspirert barne  biblio tek-
arbeid
Tilbake i Bergen reiste det seg et nytt, stor-
slått bibliotek, tegnet av Olaf Nordhagen, og 
utform et etter mønster av Carnegie-biblio-
tekene i USA og Canada. Fra åpningen i 1917 
fikk Hanna Wiig ansvaret for arbeidet med 
barn, noe som var høgt prioritert. Nybygget 
rommet store arealer reservert for barna, og 
dessuten sørget donasjoner fra et av byens 
forretningspar for at barnebiblioteket anskaf-
fet moderne utstyr som lysbildeapparat og 
filmframviser til «foredrag, oplesning samt 
god underholdning etc. alt avpasset specielt 
for barn». Dette, i tillegg til eventyrfortelling, 
diskusjonsklubber og barneteater, gav Hanna 
Wiig anledning til å praktisere det hun hadde 
lært i Cleveland. Teknisk utstyr er én ting, men 
suksessen og tilstrømmingen av barn hver uke 
i tiår etter tiår hadde nok i like stor grad med 
Hanna Wiigs formidlingsevner å gjøre. 

En barnelitteraturens mangesysler
Barnebibliotekarbeidet gav Wiig god innsikt i 
barnas litterære og faglige interesser. Denne 
innsikten brukte hun også i sine bijobber. Hun 
gikk i 1945 inn som konsulent og redaktør i 
det bergensbaserte J.W. Eides forlag og bidro 
til utgivelser av så vel litterære klassikere som 
Det suser i sivet og Alice i Eventyrland som sin 
egen fortelling Vesle Tutak (1946) og sine over-
settelser av blant andre Æsops fabler.

I en tid da barnelitteraturen verken hadde sin 
egen historieskriving eller forskning, var barne-
bokkritikk i aviser og tidsskrifter de eneste are-
naene for kritisk vurdering og analyse. Også her 
bidro Hanna Wiig, med anmeldelser i Morgen-
avisen, et organ for Frisinnede Vens t re. Et titall 
artikler om barnebibliotekarbeid og barnelit-
teratur skrev hun i Bok og biblioteks forløper; 
For folkeopplysning, og mye av dette stoffet 
formidlet hun også i radioforedrag, i lærer-
møter og i bibliotekfaglige kurs. Slik inntok 
Wiig en posisjon innenfor både produksjonen, 
formidlingen og kritikken av barnelitteratur-
en. Vi kan se denne mangesyslingen som en 
tydelig strategi for å heve barnelitteraturen og 
barnebibliotekets status i samfunnet.•
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kilder:
Rieber-Mohn, H. og Rieber-Mohn, C.K. (1974). 

«... alle Bergenseres aandelige  Løftning ...»: 
Bergen offentlige  bibliotek gjennom 100 
år: 1874–1974. Bergen:  B ergen offentlige 
bibliotek.

Tveit, Å.K. (2020). «…da barna ville ha dem»: 
Hanna Wiig og det nye  barnebiblioteket.  
S. 161–184. I Evjen, S., Olsen, H.K. og Tveit, 
Å.K. (red.). Rød mix: Ragnar Audunson som 
forsker og nettverksbygger. ABM Media.

– Hva går den nye jobben ut på?
– Jeg begynte som avdelingsdirektør for 

lokalbibliotekene til Deichman 1. september 
i år. Det er 22 biblioteker, organisert i 12 sek-
sjoner med like mange ledere. Sammen skal 
vi utvikle bibliotekenes tjenester i henhold 
til oppdragsbrev fra våre eiere, og etter hvert 
en ny bibliotekplan for Deichman. 

 
– Hva var den gamle jobben din, og hva gjorde 
du der?

– Jeg var i fem og et halvt år biblioteksjef 
i min hjemkommune Asker. Som virksom-
hetsleder for bibliotek var jeg ansvarlig for 
oppfølging og utvikling av bibliotektjenestene 
i kommunen opp mot våre eiere. Særlig viktig i 
Asker var oppfølgingen av arbeidet med å jobbe 
tverrsektorielt og å samarbeide i forbindelse 
med bærekraftsmålene som kommunen ble 
tuftet på.

•  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

Navn: Siri Tidemann Naalsund
Alder: 44
Ny tittel: Avdelingsdirektør 
lokalbibliotek, Deichman
 

 
– Hva er du mest fornøyd med å ha fått til i den 
gamle jobben?

– For meg var det svært viktig at prosessen 
med kommunesammenslåing ble en konso-
lideringsprosess for bibliotektjenestene. At 
vi var et kollegium med lik praksis, rutiner 
og et helhetlig tilbud til innbyggerne. Vi var 
ganske godt forberedt i januar 2020, men det 
tok to år med Ccovid-19 før vi virkelig kom 
ordentlig på plass.

 
– Hva ønsker du å få til framover?

– Den neste tiden skal jeg først og fremst 
bli kjent med Deichmans lokalbibliotek og 
det store kollegiet som gir tjenester til be-
folkningen. Jeg er overbevist om at nært og 
godt bydelssamarbeid innad i offentlig sektor, 
men også med frivilligheten, vil være viktig i 
årene som kommer.•
 

Ny i jobben

n y  i  j o b b e n



Dagens  skrankespørsmål 
og tomorrows tech

virak 2022: 
←
Framtidas forsknings-
artikler kan bli skred-
dersydd for deg av en 
kunstig intelligens, sa 
Anita Schjøll Brede, en 
av forelsererne under 
VIRAK 2022. Foto: 
Lene J. Løkkehaug 
NTNU UB

Tekst: l a r s  e g e l a n d  
b i b l io t e k di r e k t ø r  v e d  o s l o m e t

v i r a k - k o n f e r a n s e n
Virak-konferansen «eies» av Universitets-  
og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B).

Årets konferanse ved NTNU i Trondheim 
 hadde over 300 deltakere. Arrangementsgruppa 
ble ledet av Sølvi Karlsen.

På grunn av pandemien var det tre år siden 
forrige konferanse, som var i Stavanger i regi  
av universitetene i Agder og i Stavanger. 

UHR-B vil i løpet av høsten avklare når og 
hvor neste konferanse blir – forhåpentligvis  
om to år ifølge UHR-B-leder Anna Løken.

48 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 49
Virak 2022Vi

ra
k 

20
22

Bredest fokus var på NLP-landskapet – na-
tural  language processing. Altså hvordan mas-
kiner kan læres til å prosessere og analysere 
store mengder tekst. For noen år siden var vi 
imponert over bildegjenkjenning. Nå finnes 
det i hver mobiltelefon, sa hun. Nå jobber alle 
de store tech-gigantene med å lansere språk-
modeller. De kan fungere for hverdagsspråk, 
men det er mye mer komplisert å få dem til 
å fungere når det gjelder vitenskapelig skrift. 
Ikke bare er det komplisert, det er også dyrt, 
fordi det krever enormt med lagringsplass og 
datakapasitet. Vitenskapen er svært fagoppdelt 
med egne ord og uttrykk. Maskinene trenger 
enorme mengder tekst for å lære seg språket, 
ofte mer enn det som finnes innen enkelte 
disipliner.

Hvor smart er den smarte teknologien?
Anita Schjøll Brede pekte på at det er mange 
problemer som må løses innenfor AI-teknolo-
gien: Vi kan lære maskiner å skrive sammen-
drag, men de sliter fortsatt med å bruke tall 
på en fornuftig måte. Vi sliter også med at 
maskinene kan hallusinere ved at de skriver 
meningsløs tekst. Men framtidas forsknings-
artikler kommer ikke til å se ut som dagens, 

mente Brede. De kan spesiallages til deg basert 
på sammendrag fra flere artikler, eller de kan 
basere seg ikke bare på artikler, men også på 
ny bearbeiding av selve forskningsdataene.

Bibliotekets oppgave er å bygge AI-literacy, 
slik at folk skjønner både begrensningene og 
mulighetene i kunstig intelligens. Så må bibli-
otekene bygge verktøyene for å bruke AI mot 
forskningskilder. Ikke minst har bibliotekene 
en oppgave i å sørge for at forskningsresultate-
ne og dataene i fremtiden ikke eies av Elsevier, 
Google eller Meta.  forts. →

Kunstig intelligens er et nytt område som vil 
påvirke oss når det gjelder bibliotekoppgaver 
som katalogisering og klassifisering og tjenes-
ter som søk og gjenfinning. Men fellesskap, 
interaksjon og sosiale arenaer i det fysiske 
rommet blir ikke mindre viktig av satsingen 
på en ny generasjon digitale verktøy.

Færre, men sterkere bibliotek
Oppslutningen viste at folk hadde behov for å 
møtes igjen. Det var 230 påmeldte til den fysis-
ke konferansen, 30 fulgte digitalt, i tillegg til 
at det var åpen strømming av plenumstalene. 

Bibliotekdirektør ved NTNU Sigurd Erik-
son ønsket velkommen. NTNU har for øye-
blikket 16 bibliotek, fortalte han. 

– Vi vet ikke hvor mange det vil være neste 
gang det er Virak-konferanse i byen, men det 
blir helt sikkert færre. Vi må slå sammen for 
å få mer kraftfulle bibliotek, la han til. Dette 
er trenden også internasjonalt. Flere norske 
uh-institusjoner har liknende planer. 

– En av de røde trådene i denne konferansen 

er utviklingen av det fysiske biblioteket, sa 
Erikson. Pandemien har vist at biblioteket har 
en viktig funksjon som ikke dekkes av det digi-
tale, som fysisk kunnskapssted og sosial arena. 
Digital satsing er heller ikke i motsetning til 
det fysiske biblioteket, mente Erikson. Blant 
annet vil vi utvikle det fysiske biblioteket ved 
hjelp av kunstig intelligens. NTNU har et pro-
sjekt sammen med Trondheim folkebibliotek 
om å utvikle smartere bokhyller ved hjelp av 
AI (Artificial Intelligence – kunstig intelligens).

Vanskelig vitenskap
Første plenumstaler var Anita Schjøll Brede, 
som ble presentert som «serie-gründer». Hun 
er nå direktør for firmaet Iris.AI, som jobber 
nettopp med kunstig intelligens. Hun brukte 
talen sin til å gå bak avisoppslagene som sier at 
om noen år har AI overtatt jobben din, at mas-
kiner kan fungere som menneskehjerner, etc. 

– Det er populariserte sannheter. Dessuten 
vet vi ikke ordentlig hvordan en menneske-
hjerne fungerer, sa hun. 

Virak-konferansen for 
universitets- og høgskole-
bibliotek i Trondheim 8.–9. 
juni i år brakte kunnskap om 
både det fysiske biblioteket 
og kunstig intelligens. 

r e i s e b r e v

↓
Rundt 300 
personer med 
interresse for 
universitets- og 
høgskolebibliotek 
var innom VIRAK 
2022. Foto: Lene J. 
Løkkehaug
NTNU UB
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Bare trivialiteter i skranken?
På en parallellsesjon om undervisning presenterte 
Katarina Bystrøm og Idunn Bøyum resultatene av 
en undersøkelse av spørsmål i skranken i et uni-
versitetsbibliotek. Cirka halvparten av spørsmålene 
trengtes det ikke bibliotekkompetanse for å svare på. 
25 % av spørsmålene handlet om å låne kontorutstyr 
som stiftemaskiner. 10 % dreide seg om lokalene, 
34 % om samlingene. Bare 4 % var det vi vanligvis 
kaller referansespørsmål. Hva kan dette skyldes? 
Er det et problem?

Bystrøm hadde tre mulige forklaringer:
Bibliotekengstelse. Mange har en ubekvem følel-

se knyttet til bibliotek. De føler seg inkompetente. 
Bystrøms teori var at de da ville stille enkle spørsmål 
for å se hvordan kontakten med bibliotekaren ut-
viklet seg. Når de får svar på de enkle spørsmålene, 
er de fornøyd, men de har ikke egentlig fått svar 
på det de virkelig ville spørre om, men som de ikke 
turte. Kontakten med bibliotekaren var for kort 
til at bibliotekaren kunne, eller ville, avdekke de 
virkelige informasjonsbehovene. 

Folk er vant til å søke opp informasjon selv, uten-
for biblioteket. Det er økt forventning om øyeblikke-
lige resultater, mange ønsker ikke bibliotekarer som 
filter mellom informasjonskilder og seg selv. Dette 
kan være positivt, men kan også bety at noen stu-
denter vil jobbe videre med få og irrelevante kilder. 

Bibliotekarens fokus på metode i stedet for re-
sultat. Når studentene spør om hjelp, får de veiled-
ning i hvordan de selv kan finne kunnskapskildene, 
men de får ikke hjelp til å finne informasjonen de 
er ute etter. Bibliotekaren får rollen som en lærer 
og bidrar da til å svekke sin egen profesjonelle rolle 
som leverandør av solid kunnskap. 

Studenter må hjelpes til å spørre
Bystrøms tese var at skrankespørsmål er viktig, og at 
vi må sørge for at studentene spør om det de trenger 
hjelp til i skranken. De enkle skrankespørsmålene 
er en anledning for å komme i nærmere kontakt 
med brukerne. 

Jeg tenker at viktige tiltak er profesjonalisering 
av førstelinjetjenesten som møter studentene, med 
personale som kjenner igjen studenten når hun 
kommer i biblioteket, og en balanse mellom å gi 
hjelp og å sette studentene i stand til selv å finne 
informasjon.

I den avsluttende panelsamtalen på konferansen 
sa Erikson at besøket til biblioteket hadde blitt opp-
rettholdt under pandemien og tatt seg opp etterpå. 
Men henvendelsene til skrankene var redusert til 

det halve. Vi trenger å diskutere om dette er et 
problem eller en fordel. Det kan være elementer 
av begge deler.

I tider med disrupsjon
Konferansens andre dag startet med et plenums-
foredrag av Daniel Forsman. Han leder i dag fol-
kebibliotekene i Stockholm, men var i mange år 
leder av Chalmers høgskolas bibliotek. Forsman 
snakket om hvordan biblioteket kunne være re-
levant i tider hvor alt endrer seg. Han pekte på 
at Fortunes liste over de 500 største selskapene i 
verden hadde endret seg fra 1960-åra til i dag: 80 
% av selskapene er borte. 

Disrupsjon er at noen tar fra oss fordeler, de gjør 
ting bedre og billigere, de forstår brukerne bedre. 
Vi må også lære oss å forstå de nye økosystemene, 
mente Forsman. Vi må forstå endringene, de nye 
forretningsmodellene og den nye teknologien. In-
cumbents er markedslederne som ofte gjør samme 
feil: De vil ikke endre hvordan de er. De er opptatt 
av å fortsette å gjøre det de alltid har gjort. De lar 
noen smale innflytelsesgrupper bestemme hvilke 
endringer de skal gjøre. De samarbeider ikke nok 
med andre. De kjemper imot ting de ikke kan 
beseire. Vi må spørre: Hvem er vi? Hva gjør vi? 
Hvilken verdi gir vi til verden?

Airbnb for private bøker
En slik måte å tenke på har skapt nye tanker i 
bibliotekene i Stockholm: 

Open science. Fagbøker på papir blir ofte gamle 
straks de er ute på hylla. Vitenskap er digital. 

Kan vi bli et airbnb for bøker folk har hjemme? 
Da vil vi øke samlingen veldig mye og skape nett-
verk – hvis vi kan låne ut bøker som står i hyllene 
hjemme hos folk. 

Logistikk. Stockholm-bibliotekene har 50 000 
bøker i transport hver dag, men har ikke bygd et 
eget system for effektiv logistikk. Når de nå gjør 
det, vil de også inkludere og hente og levere bøker 
i alle barnehager i Stockholm – og dermed få 1500 
flere filialer. 

Sirkulærøkonomi. Folk synes det er strevsomt 
å kvitte seg med bøker. Bibliotekene vil ikke motta 
private bokgaver. Men vi kan åpne opp for det, få 
noen viktige bøker og ellers tjene penger på at 
verdien av papiravfall er stor. 

Selvpublisering. 
Forsman ville ikke gi oss løsninger, men sti-

mulere til selv å finne løsninger i en disruptiv tid. 
Men han hadde mange gode ideer. •

– Både mamma og pappa leser for meg. De leser 
Girlskate for meg. Egentlig leser vi litt forskjellig, 
for eksempel Harry Potter, forteller Sara, som 
sammen med de andre barna i Speiderfjellet 
barnehage har satt seg i en ring. Og Cecilie kan 
fortelle at hennes mamma leser Mermaid for 
henne. Hver eneste dag.

– Barn elsker egentlig å lese
I Fredrikstad samarbeider  biblioteket  
og  litteraturhuset med Foreningen !les  
om å få de minste til å bli glade i bøker.  
Deres nyeste verktøy heter  Bokstart. 

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

b o k s ta r t
Bokstart

↑
– Hovedgevinsten med tidlig lesing 
er at barna lærer seg mange nye ord, 
og at de klarer å sette ord på følelsene 
sine, sier fra v. Sylwia Stasiak fra 
Litteraturhuset Fredrikstad og Ingvild 
Kjølstad fra Fredrikstad bibliotek.
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– Det er viktig å skape vaner tidlig. Vi ser 
store forskjeller i hvor kjent barna er med bøker. 
Noen klarer å lese Harry Potter, andre klarer ikke 
å lese noe som helst. Dette er jo også bakteppet 
for Bokstart. Vi opplever at barnehager som 
ligger nær biblioteket, er flinke til å bruke oss. 

Kjølstad og kollegene prøver også å legge 
til rette for at barnehagene kan spise lunsj nå 
de kommer til biblioteket hver tirsdag.

– På fredagene kommer det rundt 50 
barnehagebarn til Litteraturhuset. Det er nye 
barn hele tiden, forteller Kjølstad, som håper 
barna kan få bokvaner som varer hele livet. 

– Hva med innvandrerbarn med foreldre som 
ofte leser norsk dårlig?

– Mange innvandrerfamilier er flinke til å 
oppsøke biblioteket, men som bibliotek har vi 
en jobb å gjøre i forhold til både innvandrerfa-
milier og norske familier. Det handler bare om 
tilpassing. Vi kommer også til å ha brosjyrer 
om Bokstart tilgjengelig på flere språk.

Les for den nyfødte!
Sylwia Stasiak ønsker å vise at det skjer mye 
for barn og unge også på Litteraturhuset.

– Barn elsker jo egentlig å lese, sier hun. 
Bokstart oppfordrer foreldrene til å starte 

med å lese for barna med en gang de er født. 
Kjølstad forteller om forskning som viser at 
barn som har blitt lest for helt fra babystadiet 
og fram til de er to år gamle, får en veldig god 
språkutvikling. 

Bokstart Fredrikstad ble forberedt et år 
før kickstarten i februar 2022. Det ble laget 
brosjyrer, barnehageansatte ble invitert til 
biblioteket for å få informasjon, og en rekke 
aktiviteter ble knyttet opp mot prosjektet. 

Prosjektet er ment å gå over flere år, så 
sant pengene er der. Så langt har bokstarterne 
i Fredrikstad fått midler for ett år fra Viken 
fylkeskommune. Nasjonalt har Sparebankstift-
el sen støttet Bokstart i to år. •

  b o k s ta r t
•  Prosjekt som går ut på å dele ut gratis 

 bøker og informasjonsmateriell om 
språkutvikling til små barn (0–3 år)  
og deres foreldre i samarbeid med 
 helse stasjoner og bibliotek. 

•  Målet er å styrke foreldrenes rolle for 
barnas språk- og identitetsutvikling 
og legge til rette for leselyst og senere 
 barnas lese- og skriveferdigheter. 

•  Gjennomføres i rundt 30 land. 
 Foreningen !les har tatt initiativ til 
Bokstart i Norge. Gjennomføringen skjer 
i samarbeid med Sametinget og flere 
kommuner og fylkesbibliotek.

«– Hovedgevinsten er at barna lærer  
seg masse nye ord, og at de klarer  

å sette ord på følelsene sine.»
Sylwia Stasiak

Vil vekke leseinteressen
Midt i ringen av barnehagebarn sitter Sylwia 
Stasiak fra Litteraturhuset  Fredrikstad og 
forteller. Ingvild Kjølstad fra Fredrikstad bib-
liotek lytter sammen med barna. De to repre-
senterer prosjektet Bokstart, som er initiert 
av Foreningen !les. Målet er at barn skal bli 
lest for fra de er små, ja faktisk helt fra de er 
babyer. Barna blir invitert til litteraturhuset og 
biblioteket, og så besøker Stasiak og Kjølstad 
av og til barnehager i Fredrikstad for å vekke 
leseinteressen blant de små. Speiderfjellet 
barne hage har spesielt fokus på lesing for barna, 
forteller førskolelærer Line Myrvang.

– Vi i barnehagen leser mye for barna, vi har 
for eksempel samlingsstunder med bøker. Og 
vi drar til biblioteket. Vi har barn fra mange 
kulturer i Speiderfjellet barnehage, og kanskje 
de blir lest for på eget språk. Men jeg tror 
egentlig ikke det er så mange som blir lest for.

– Er det foreldrene som svikter?

– Både ja og nei. Det er jo travle hverdager 
for de fleste. Og boka konkurrerer med digitale 
medier. Mange foreldre er veldig flinke til å 
lese, men vi skulle ønske at langt flere ville 
lese for barna, svarer Stasiak. 

– Hvorfor er det så viktig å starte tidlig med 
lesingen?

– Hovedgevinsten er at barna lærer seg 
masse nye ord, og at de klarer å sette ord på 
følelsene sine. De lærer uttrykk. Og de lærer 
å sette ord på fantasiene sine. Vi ønsker også 
å vise foreldrene hvor koselig det er å kunne 
lese for barna, og å skape en hyggelig situasjon. 
Boka er en del av kosen, og de tar med seg 
vanen videre. Vårt ønske er også at alle barn 
som begynner på skolen, skal ha det samme 
utgangspunktet, forklarer Stasiak.

Kosestunder
Ingvild Kjølstad leder barne- og ungdoms-
avdelingen ved Fredrikstad bibliotek. 

→
Sylwia Stasiak fra  
Litteraturhuset 
 Fredrikstad leser for 
barna i Speiderfjellet 
 barnehage. Foto: Terje 
Hansteen
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Befolkningens bruk av bibliotek

Våren 2020 var det tilløp til en  offentlig 
 debatt om tallene for befolkningens 
 bibliotekbruk.  Partene tok utgangspunkt 
i ulike tall som  vanskelig lar seg sammen-
ligne direkte. Men hva kan statistikk  
og andre undesøkelser på bibliotek feltet 
si oss, om vi leser dem rett?

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

Befolkningens  
bruk av bibliotek

s tat i s t i k k

Under overskriften Sår tvil om bibliotektall 
ble det i Klassekampen 9. mars 2020 antydet at 
tallet som Kulturdepartementet opererte med 
i Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, var for 
høyt. Tallet som ble diskutert, var hentet inn av 
Norstat og viste at 54 prosent av befolkningen 
svarte at de hadde besøkt et folkebibliotek det 
siste året. I Bok og Bibliotek 1/2020, publisert 
en måned tidligere, hadde Ragnar Audunson 
presentert et tall fra Sentio Resarch som viste 
at 60 prosent av befolkningen var bibliotek-
brukere.

Den årlige bibliotekstatistikken som Na-
sjonalbiblioteket samler inn fra de enkelte 
bibliotekene, gir oss hvert år svaret på hvor 
mange besøk det er på folkebibliotekene. I 
årene fra 2013 til 2019 var besøkstallene sti-
gende fra 20 millioner besøk til nærmere 25 
millioner besøk. I pandemiåret 2020 var tallet 
16 millioner besøk. Selv om disse tallene av og 
til brukes til å fortelle at nå er det flere eller 
færre som bruker bibliotekene, er ikke dette 
helt presist. Dette tallet sier bare noe om hvor 
mange besøk det har vært på bibliotekene det 
siste året. En person kan selvsagt besøke bi-
blioteket flere ganger. 

En av ti går på biblioteket 
for å slappe av. Det viser 
Nasjonalbiblioteket sin nye 
befolkningsundersøkelse, som 
heretter skal gjennomføres fire 
ganger i året. Foto Millennium 
/ Llinos Lanini

En av ti går på biblioteket 
for å slappe av. Det viser 
Nasjonalbiblioteket sin nye 
befolkningsundersøkelse, som 
heretter skal gjennomføres fire 
ganger i året. Foto Millennium 
/ Llinos Lanini
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k Befolkningens bruk av bibliotek

Frekvensen på gjennomføringen av Kul-
turbarometeret gjør imidlertid at ikke alle 
endringer i bibliotekbruk har blitt fanget opp. 
Oppgangen som Norstat og Sentio Resarsch 
påviste i årene etter 2015, ble ikke fanget 
opp av Kulturbarometeret, da det ikke ble 
gjennomført noen slik undersøkelse mellom 
2016 og 2021. Her vil vi kunne forvente bedre 
samsvar mellom undersøkelsene framover, da 
det legges opp til at SSBs Kulturbarometer nå 
skal gjennomføres hvert annet år.

Undersøkelsene som Norstat har utført på 
oppdrag fra Nasjonalbiblioteket, har til en viss 
grad vært «ad-hoc». Først gang som en del av 
en evaluering av bibliotekstrategien, året etter 
som en del av en generell brukerundersøkelse 
om bruken av Nasjonalbiblioteket. I 2021 ble 
den gjennomført for å undersøke endringene i 
bruk av bibliotek gjennom pandemiårene. Fra 
2022 mener vi at vi har funnet en god form 
på undersøkelsen, som i tiden framover vil bli 
gjennomført fire ganger i året.

Hvilken innsikt kan vi forvente?
I Kulturbarometeret for 2021 ble det gjort et 
arbeid for å finne gode spørsmål om hva folk 
brukte biblioteket til. Ved hjelp av spørsmål 
til brukerne om hvorfor de var på biblioteket 
(sist gang de var der), finner vi ut langt mer 
om bibliotekbrukerne enn hva vi gjør gjennom 
bibliotekstatistikken. Denne delen av undersø-
kelsen kan sikkert forbedres ytterligere, men 
allerede nå får vi vite noe vi ikke visste fra før, 
som at én av ti brukere går på biblioteket for 
å slappe av. Fortsatte undersøkelser vil kunne 
avsløre endringer over tid. 

Nasjonalbibliotekets kvartalsvise undersø-
kelse vil være nyttig for å fange opp endringer 
raskt. Denne ser først og fremst på befolknin-
gens holdning til og bruk av bibliotekene, og 
ikke på hva bibliotekbrukerne gjør. I under-
søkelsen som ble publisert i juni 2022, har vi 
for første gang fanget opp hvor stor andel av 
befolkningen som sier at de bruker biblioteket 
kun digitalt og ikke fysisk. Det var 6 prosent 
av befolkningen. Sammen med de som også 
bruker biblioteket fysisk, betyr det at nå er 
det 52 prosent av befolkningen som sier at de 
bruker bibliotekene.•

kilder:
Klassekampen mandag 9.3.2020: Sår tvil om 

bibliotektall https://www.nb.no/items/bb9fae-
474520aebeae9f9638aa3f621c?page=19&search-
Text=bibliotektall

Bok og Bibliotek 1.2020. Ragnar Audunson: Skaper 
digitaliseringen behov for fysiske møteplasser? 
https://digitalutgave.bokogbibliotek.no/jour-
nal/2020/1/m-1054/Skaper_digitaliseringen_
behov_for_fysiske_m%C3%B8teplasser?

Undersøkelse om bruk av folkebibliotek 1978. 
Statistisk sentralbyrå, 1979 https://urn.nb.no/
URN:NBN:no-nb_digibok_2012082005047

Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentral-
byrå, 2006  
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dig 
bok_2013091606166

Undersøkelse om bibliotekbruk 2015. Statistisk 
sentralbyrå, 2015 
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digi-
bok_2018102405006

Norsk kulturbarometer 2021. Statistisk sentral-
byrå, 2022 
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/kultur/
artikler/norsk-kulturbarometer-2021

Advicia 18.01.2019. Jan Fredrik Rasmussen: 
rapport evaluering av nasjonal bibliotekstrategi 
https://bibliotekutvikling.no/content/uplo-
ads/2020/01/Rapport-evaluering-nasjonal-bi-
bliotekstrategi.pdf

Undersøkelse om bruk av folkebibliotek viser 
en positiv utvikling 2022 https://biblio-
tekutvikling.no/2022/06/23/undersokel-
se-om-bruk-av-folkebibliotek-viser-en-posi-
tiv-utvikling/

Befolkningsundersøkelser
Befolkningsundersøkelser er metoden når vi 
skal finne ut hvor stor del av befolkningen 
som bruker biblioteket. Metoden består i å ta 
direkte kontakt og spørre et tilstrekkelig antall 
tilfeldig valgte personer, og så regne seg fraem 
til et estimat for den virkelige verden. For å 
undersøke befolkningens bruk av bibliotek har 
Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomført en 
slik befolkningsundersøkelse hvert tiende år, 
på oppdrag fra Nasjonal bibliotekmyndighet. 
Den første ble bestilt av Statens bibliotektil-
syn i 1978, den siste av Kulturdepartementet/
Nasjonalbiblioteket i forkant av utarbeidingen 
av Nasjonal bibliotekstrategi i 2015. 

Det laveste tallet som er lagt fram i disse 
undersøkelsene, er fra 1978, da 24 prosent av 
befolkningen svarte at de hadde brukt folkebi-
blioteket. Det høyeste var i 2006, da 48 prosent 
svarte det samme. I 2015 var tallet 40 prosent.

I tillegg til Bibliotekundersøkelsene gjen-
nomfører også SSB sin egen kulturbruksun-
dersøkelse, som også er en befolkningsunder-
søkelse. Under tittelen Norsk kulturbarometer 
presenteres befolkningens bruk av kultur-
tilbud. I 2004 viste Norsk kulturbarometer 
at 54 prosent av befolkningen hadde brukt 
biblioteket. I 2016 viste det 46 prosent. Den 
siste utgaven av Norsk kulturbarometer ble 
gjennomført i 2021 og viste at andelen av 
befolkningen som hadde brukt biblioteket 
det siste året, var 37 prosent.

Som en del av evalueringen av Nasjonal 
bibliotekstrategi 2015–2018 ble det høsten 2018 
gjennomført en befolkningsundersøkelse om 
bibliotekbruk. Undersøkelsen ble utført av 

Norstat, og her svarte 54 prosent at de hadde 
besøkt et folkebibliotek i løpet av det siste 
året. Dette tallet ble sammenlignet med tal-
lene fra den siste befolkningsundersøkelsen 
om bibliotekbruk fra SSB i 2015, noe som gav 
en markant oppgang. Sammenligner vi tallet 
fra 2018 med Kulturbarometeret fra 2016, blir 
ikke oppgangen like markant, selv om vi også 
da ser en tydelig oppgang i andelen som har 
benyttet bibliotek i denne perioden. Nasjo-
nalbiblioteket har etter evalueringen i 2018 
fortsatt å gjennomføre slike befolkningsun-
dersøkelser. I 2020 viste undersøkelsen at 51 
prosent hadde besøkt et folkebibliotek det 
siste året. I 2021 var andelen 38 prosent og den 
siste undersøkelsen, gjennomført i juni 2022, 
viste at andelen nå er på 47 prosent. 

Forskjeller mellom undersøkelsene
Selv om andelen av befolkningen som svarer 
at de har brukt biblioteket det siste året, va-
rierer noe i de ulike undersøkelsene, ser det 
ut som om at det er en stor grad av samvari-
asjon. De går opp (og ned) samtidig. Norstats 
undersøkelse fra 2021 viste at 38 prosent av 
befolkningen hadde brukt biblioteket det siste 
året. Tilsvarende i SSBs Kulturbarometer var 
37 prosent. Utover dette er det lite som kan 
sammenlignes mellom de to undersøkelsene. 

Kulturbarometeret fra SSB er en større 
kulturbruksundersøkelse som handler om 
langt mer enn bibliotekbruk. Denne har vært 
gjennomført hvert 4. år. Nasjonalbiblioteket 
er representert i referansegruppa for undersø-
kelsen og har derfor hatt mulighet til å komme 
med innspill tilnår det gjelder hva det spørres 
om. Undersøkelsen har en grundig oversikt 
over hvem bibliotekbrukerne er, med kjønn, 
alder, bosted, utdanning, yrke, inntekt og hus-
holdningstype. Dette gjør den veldig nyttig til 
flere ting, bl.a. å se om det finnes en endring 
i brukermassen basert på disse bakgrunnsva-
riablene. Brukerne blir også spurt om hva de 
gjorde sist de var på folkebiblioteket. Fordi 
Kulturbarometeret bryter ned resultatene på 
de samme bakgrunnsvariablene på alle sine 
felt, vil det også være mulig å finne likheter 
og ulikheter mellom brukerne av ulike kul-
turaktiviteter. 

«6 prosent av befolkningen  
sier at de bruker biblioteket  
kun digitalt og ikke fysisk»



b o k o m ta l e

Tøff lesing 
om forboden kjærleik
Unge Mungo er ingen søndagsskule.  
Eg skjønte fort at dette ville bli ei 
 temmeleg tøff leseoppleving.

Kjenner du dine rettigheter 
som arbeidstaker?

Få svar på dine spørsmål 
om ansettelser, arbeidstid, 
lønn – og mye mer.

Tekst: o d d  l e t n e s  
f r i l a n s s k r i b e n t

↑
Douglas  
Stuart:  
Unge Mungo
Roman,  
Gyldendal, 
2022.
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For mykje vald?
På vaskesetelen til boka blir Unge Mungo kalla 
ei oppvekstskildring. Jo, men ho er for meg 
like mykje ei undergangsskildring. Sjølv om 
det finst håp og kjærleik og positiv motvekt til 
det destruktive miljøet Mungo veks opp i, sjølv 
om avslutninga rommar hint om forsoning og 
frelse – kan også Mungo Hamilton sjåast på 
som ein tragisk helt i klassisk forstand, som 
arbeider i god tru på sin eigen undergang.

Unge Mungo er noko av det råaste og mest 
brutale eg har lese på lenge. Her ligg også det 
eg tenkjer er romanen si største svakheit: ei 
til tider ekstrem fråtsing i vald. I staden for å 
løfte romanen er det som om valdsskildringa-
ne fleire stader truar med å senke romanen i 
valdsromantiske klisjear, og det er han ikkje 
tent med.

God struktur
Romanen er meisterleg bygd opp med to skift-
ande tidsplan, frampeik og cliffhangerar som 
driv handlinga framover og gir gradvis auka 
innsikt i kva slags historie ein sit og les. Eg 
måtte ofte nikke og tenke: Dette er elegant 
gjort. Eg kan likevel ikkje dy meg for å spørje: 
Har Stuart meir å gå på, vil han kunne skrive 
enda ein like gripande roman frå denne mørke 
sida av Glasgow utan at det blir opplevd som 
ei gjentaking? Spørsmålet er opent, som også 
slutten på Unge Mungo er.

Omsettaren Hilde Stubhaug har valt å gjen-
gi den breie Glasgow-dialekten, glaswegian, 
med ein slags «rennesteinsdialekt» frå Oslo 
Øst. Det er kanskje ein dialekt ingen i Noreg 
eigentleg pratar, men eg synest det fungerer 
veldig godt og er med på å puste liv i personane 
og det fattigstrøket dei veks opp i. •

Douglas Stuart fører oss rett inn i den same 
mørke verkelegheita i Glasgow East End som 
han skildra i den prisvinnande debutboka 
Shuggie Bain (2020) – med fyll, vald og knus-
te draumar. Navet i forteljinga er familien 
Hamilton: ei alkoholavhengig og sviktande 
aleinemor, ein kriminell storebror, ei meir 
skuleflink syster og den søkande litlebroren 
Mungo, som er 15 år i forteljinga.

Vil du ikkje, så skal du
Vi er i 1990-åra, romanen opnar på gata utanfor 
leigegarden der hovudpersonen bur. Mungo 
går av stad med to menn, som vi etter kvart 
får vite er alkoholiserte kompisar av mora som 
skal ta guten med på sin første fisketur. «De er 
med i Anonyme Alkoholikere. Mora mi tenkte 
vel at vi hadde godt av litt frisk luft alle tre», 
som Mungo seier til ei dame som gir dei haik 
undervegs. Fisketuren kjem i stand nokre 
månader etter at det homofile forholdet mel-
lom protestanten Mungo og katolikken James 
blir oppdaga av familien Hamilton. 

Mungo blir sett på som ein pusling i det 
maskuline miljøet, der suksess handlar om 

kor mange damer du erobrar, menn du bankar 
opp og bilar du stel. Fisketuren blir såleis ei 
maskulin danningsreise. «Nå blir det mann av 
deg, vettu», som Mungos mor seier. Det viser 
seg at begge dei vaksne fisketurkompisane 
er tidlegare straffedømde overgriparar. Ikkje 
uventa blir Mungo skjenkt full og valdteken, 
noko som får fatale konsekvensar for alle tre.

Beiske replikkar og vakker kjærleik
Stuart er god til å skildra miljø gjennom beiske 
replikkar, som da ein mann seier at Mungos 
storebror bør søke seg til marinen så han kan «ta 
en av dem ubåtene med atombomber og kjøre 
den rett opp i fitta til Thatcher». Mungo svarer: 
«Oppi ræva på John Major, mener du vel?»

Først et godt stykke ut i boka møter ein 
det som omslagsbildet varslar, homofili. Dette 
kapittelet gir ein av dei varaste skildringane 
av spirande kjærleik eg har lese på lenge. Eg 
tenkte først: Når kjem ereksjonen, den famlan-
de handa utanpå buksa? Men det kom ikkje, i 
staden møter vi ein mjuk nærleik, noko varmt 
og ukomplisert mellom Mungo og James som 
den ytre verda likevel berre har forakt for.
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Send løsningen (den markerte setningen) til redaksjon@bokogbibliotek.no  
- bli med i trekningen av Bok & bibliotek-kruset Lykke til!

Løsningen på kryssordet i nr 2-2022:  
skrivebordet til forfatteren karel capek 

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

ESPEN IVERSEN står bak 
 spørs  måla her på  Pauser ommet. 
Han har gull frå Quiz-OL 2021 og 
Junior-NM 2009, er med forfattar 
på ei rekke quiz-bøker, har ti års 
fartstid i  Bibliotekforeininga 
(tidlegare), og like mange år som 
 quizmaster.

1.  Hvilken idrett står sentralt i filmen King 
Richard (2021), der Will Smith spiller tittel-
rollen?

2.  Hva har du for mange av hvis du lider av 
polydaktyli?

3. «Show me love» (1997) og «Hang with me» 
(2010) er hitlåter signert hvilken svensk 
popmusiker?

4.  Argentineren Jorge Mario Bergoglio er 
 bedre kjent under hvilket navn?

5.  Skogvokteren Oliver Mellors gir på et vis 
navn til en roman fra 1928 hvor han selv er 
en karakter. Hva heter boka?

6. Hvitt spøkelse på gul bakgrunn – hvilken 
app er dette logoen til?

7.  Hvilket år fikk kvinner allmenn stemmerett 
ved stortingsvalg i Norge?

8. Om du får diagnosen anemi, hvilket metall 
har du sannsynligvis fått i deg for lite av?

9.  Hva har béarnaisesaus og teaterstykket  
Mens vi venter på Godot til felles?

10. Befinner øynene til en grevling seg i et  
sort eller hvitt felt med pels?

Speed Bum
p used w

ith the perm
ission of D

ave C
overly and the C

artoonist G
roup.

Dårlige nyheter.  
Det viser seg at vi ikke kan 

donere kroppene våre til 
bibliotek vitenskapen.

Norsk kommune, 
etablert i 2020. 
 Høyeste punkt er 
Ålfotbreen (1385 
moh.).

Norsk debut  roman 
fra 2022 der fortel-
leren er en forfatter 
som drar på turné 
med et band.

Norsk politiker 
født 23. april 1988.
Valgt inn på Stor-
tinget i 2017.

Ved opprettelsen 
 bodde det ca.  
17 300 mennesker i 
 kommunen, som ble 
slått sammen av to 
tidligere kommuner.

Fortelleren heter 
 Johanne, og  bandet 
heter Ask for 
 October.

Leder i et av 
stortingspartienes 
ungdomsorgani-
sasjon? Ja da, fra 
2011 til 2013.

Syvendeplass i «Skal 
vi danse» (2019) 
sammen med proff-
danser Bjørn Wettre 
Holthe.

Hun er for 
tiden Norges 
landbruks- og 
matminister.

Den er delt i to separate 
land områder på hver 
sin side av en annen 
kommune.

Skrevet som et brev til 
Medie tilsynet, hvor det 
redegjøres for hvorfor 
 Johanne har brukt en 
 bevilgning til noe helt   
annet enn å skrive om  
Ask for October.

Kommunen 
ligger i fylket 
Vestland og deler 
navn med en del 
av menneske-
kroppen.

Forfatteren av 
romanen heter 
Maren Skolem.

Tema

geografi
Hva heter  
kommunen?

litteratur
Hva er  
tittelen?

samfunn
Hvilken  
politiker?

4 poeng 3 poeng 2 poeng 1 poeng

På bokogbibliotek.no/
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Den 1. september feiret vi Nasjonal biblio-
tekdag. I frivillighetsåret 2022 valgte Norsk 
Bibliotekforening å bruke dagen til å rette 
oppmerksomheten spesielt mot de frivilliges 
innsats.

Frivillige er avgjørende for mange av ak-
tivitetene i et folkebibliotek. De stiller opp 
på språkkafeer, leksehjelp etter skoletid, er 
leseombud og bidrar med arrangement. Selv 
om de frivillige er gratis arbeidskraft, krever 
det ressurser å rekruttere, organisere og be-
holde dem.

Målet for frivillighetens år 2022, som arran-
geres av Frivillighet Norge, er å gi kjennskap 
til innsatsen frivillige gjør, og bidra til at flere 
engasjerer seg. Frivilligheten og bibliotekene 
har mange felles mål, som integrering, å mot-
virke utenforskap og ensomhet, å bidra til gode 
fritidstilbud for barn og unge og å skape gode 
møteplasser i lokalmiljøet.

Det begynner med idealisme
En spørreundersøkelse gjort av Frivillighet 
Norge viser at idealisme er den viktigste driv-
kraften til å bli frivillig. Det å være til nytte, 
være sosial, aktiv i lokalsamfunnet, pliktfølelse 
og det å brenne for saker er også viktige moti-
vasjonsfaktorer for frivillig innsats.

I sin masteroppgave Folkebiblioteket og 
frivilligheten: Frivilliges forventning og mot-
ivasjon (2019) beskriver Stina Åmo det som 
motiverer til frivillig arbeid i noen språkkafeer 
i Oslo og Akershus. Ønsket om å gjøre noe 
som er sosialt og samtidig samfunnsnyttig, 
som å bidra til integrering, var det som fikk 
dem til å bli med. Ytre faktorer som det å bli 
satt pris på og at arbeidsoppgavene er godt 
organisert, synes å være nøkkelen til å holde 
på de frivillige.

Frivillige trenger å bli sett
Et av intervjuobjektene kom med følgende 
historie om hvorfor en av de frivillige sluttet:

«– Jeg husker ikke navnet på damen som 
møtte opp og var aktiv som frivillig i et halvt 
års tid og så forsvant hun bare. Så møtte jeg 
henne utpå senteret her. ‘Du forsvant bare? 
Hva skjedde?’ Nei, hun orket ikke å bistå der. 
Hun følte hun var luft, at hun var noe som 
ikke var betydningsfull i det hele tatt. Det 
var så vidt at det var noen som sa hei når hun 
kom. Og når det var ferdig så var det bare et 
vilt kaos, rydde sammen bord og stoler. Hvor 
er alle sammen? Nei, nei, da får jeg bare tutle 
hjem. Hun følte seg så lite verdsatt at dette gav 
null. Det ble for slitsomt for henne. Samme 
historien har flere fortalt.»

Følelsen av å bli sett og verdsatt er «lønnen» 
for de frivillige i språkkafeen. Takknemlig heten 
fra de som kommer for å få norsktrening, er 
viktig. Men det å bli satt pris på av lederen og 
å føle en tilhørighet med de andre frivillige 
fremstår som helt avgjørende. Dersom de ikke 
blir sett eller får tilbakemelding fra hverken 
deltakerne, lederen eller de andre i gruppen av 
frivillige, vil de falle fra.

De frivillige ønsker å føle seg betydnings-
fulle og nyttige. Når den følelsen uteblir, i 
tillegg til dårlig organisering, ønsker de ikke 
å bidra med tid og ressurser. De frivillige på 
språkkafeen ønsket ikke å drive med ledelse 
og organisering av tilbudet. Dette mente de at 
de hverken var rekruttert eyller motivert til. 
Det de ønsket, var å hjelpe innvandrere med 
å bli bedre i å snakke norsk og til å bli mer 
integrert i det norske samfunnet.

Hva skal til for å beholde  
de frivillige?

– Frivillige trenger ledelse og ikke en gave 
eller påskjønnelse som takk for  innsatsen, 
understreker biblioteksjef Stina Åmo i 
 Holmestrand. Hvordan frivillige behandles, 
har mye å si for hvordan bibliotek lykkes 
med språkkafeer og andre aktiviteter. 

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

↑
Frivillige er avgjørende 
for mye av det som skjer 
på bibliotekene, som her 
under en språkkafé ved 
Skien bibliotek tidligere 
i år. Foto: Anja Renate 
Daae Jonassen

←
Masteroppgaven til 
biblioteksjef Stina Åmo 
handler om forvent-
ningene og motivasjo-
nen til frivillige ved 
norske folkebibliotek. 
Foto: Holmestrand 
kommune.

←
– Vi som jobber med 
frivillige, må være 
flinke til å vise at de 
blir satt pris på, sier 
 biblioteksjef i Kongsberg 
Oda Cornelia Knudsen. 
Foto: Mona Sandviken, 
Laagendalsposten.
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God modell på Kongsberg
Kongsberg bibliotek har funnet en god modell 
for å jobbe med frivilligheten. Biblioteket sam-
arbeider tett med Frivillighetssentralen, som 
holder til i samme lokaler som biblioteket. 
Frivillighetssentralen engasjerer mange av 
de frivillige som bidrar til bibliotekets tilbud.

Leder av Frivillighetssentralen på Kongs-
berg er en del av ledergruppen innen Kultur 
og velferd i kommunen, men Frivillighets-
sentralen er en selvstendig aktør. De frivillige 
gjør en viktig innsats på biblioteket: De bidrar 
i språkkafeen, er lesevenn eller har høytlesning 
for barn. Frivillig ungdom er engasjert i driften 
av ungdomstilbudet. Men selv om de er en 
viktig ressurs, følger det andre utfordringer 
med å ha frivillige som et nødvendig tilskudd 
til arbeidsstokken.

Rekruttere og beholde
– Det er annerledes å jobbe med frivillige enn 
med ansatte. Noen ganger vet man ikke hvor 
mange som kommer, og de kan være en usta-
bil arbeidskraft. Det kan være en utfordring 
å beholde de frivillige, sier biblioteksjef ved 
Kongsberg bibliotek Oda Cornelia Knudsen.

– Det kan være vanskelig å rekruttere nye 
til frivillig arbeid. De skremmes unna fordi de 
tror det er så mye mer arbeid enn det egentlig 
er. Men det er ikke så mange timers arbeid som 
skal til. De har også et nettverk seg imellom 
som er en god hjelp. Vi som jobber med frivil-
lige, må være flinke til å vise at de blir satt pris 
på. Det er viktig for å beholde dem, avslutter 
biblioteksjefen.

Mer frivillighet krever mer organisering
Stina Åmo har i flere år jobbet ved Vestre Aker 
Frivillighetssentral og er i dag biblioteksjef i 
Holmestrand. Frivillighetssentralen i Holme-
strand er i samme bygg som biblioteket, noe 
som gjør samarbeidet enklere.

Hun har møtt mange ansatte og ledere i 
bibliotek som hevder at frivillige tar for mye 
tid og ikke er til så stor hjelp som man øn-
sker, men Åmo er ikke redd for å involvere 
frivillige. Hun oppfordrer alle bibliotek til å 
se mulighetene som finnes i slike samarbeid. 
Bibliotekledere må forstå frivillighetens natur, 
hva som motiverer frivillige, og hva de trenger 
som belønning.

– Å ha frivillige er som å ha praktikanter. 
De må ledes og rettledes og ha en mulighet 
for å gi tilbakemeldinger. De må føle at de blir 
tatt på alvor. Jo tettere frivillige jobber med 
mennesker med utfordringer, jo viktigere er 
det å ivareta den enkelte frivillige, sier Åmo.

Hun har jobbet mye med motivasjon av 
frivillige og funnet en modell for å motivere 
dem og forhindre at de blir utbrent og slutter. 
Hvordan de blir behandlet, har mye å si for 
hvordan et bibliotek kan lykkes med å bruke 
frivilligheten.

– Frivillige trenger ledelse og ikke en gave 
eller påskjønnelse som takk for innsatsen, 
hevder Åmo.

Dersom det skal bli mer bruk av frivillighet, 
vil det også kreve mer organisering og admi-
nistrasjon fra bibliotekets side. Biblioteket 
trenger stabile personalressurser for å hånd-
tere og holde på den variable arbeidstokken 
som de frivillige er.•

«Å ha frivillige er som  
å ha  praktikanter. De må ledes  
og rettledes og ha en mulighet  

for å gi tilbakemeldinger.»  
Stine Åmo, Holmestrand bibliotek

Frivillighetens år

Tlf: 33 11 68 00  |  Epost: firmapost@bibsyst.no  |  Web: Bibsyst.no

FRI
meråpent

Utvid tilbudet! Skjem bort lånerne med rause åpningstider. 
La lånerne bruke biblioteket når det passer dem.

fra Bibliotek-Systemer AS
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1 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

Nr.  33 / 2022 – et bilag til Bok og Bibliotek

Ansvarlig redaktør for bilaget: 
Vidar Lund

Redaktør for bilaget: 
Mari Vannes
mv@norskbibliotekforening.no 
tlf.  930 37 199

Generelle henvendelser til 
Norsk Bibliotekforening: 
nbf@norskbibliotekforening.no 

Du finner oss her:

lnstagram:
@norskbibforening

Facebook:
@norskbibliotekforening

Nettsider: 
www.norskbibliotekforening.no

 Boklova hjelper biblioteka 

Vidar Lund, 

leiar 

Vi har fått eit godt utgangspunkt, men vi skal hjelpe til for 
å få det betre!

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Foto: Norsk Bibliotekforening

Avtalen om salg mellom Biblioteksentralen og Norsk 
Bibliotekforening ble inngått 15. juni og gjaldt fra 1. juli.  

Tidsskriftsformidlingens kunder får de samme 
betingelsene og alle abonnement vil bli videreført.  
Dere vil treffe de samme kundebehandlerne som 
dere kjenner fra før, og få den samme gode 
servicen.

Neste faktura vil komme fra Biblioteksentralen. 

Tlf: 2222  0088  3399  0000
E-post: tidsskrift@bibsent.no

Telefon: 23 24 24 30

Salget av Tidsskriftformidlingen 
til Biblioteksentralen

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, Tekstallmenningen og 
Bokkilden.
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Framlegget til ny boklov gir fleire gjennomslag for  biblioteka, 
men noko står att. 

I midten av august kom regjeringa med utkast til ny boklov. 
Noko av det viktigaste vi får gjennomslag for, og som vi har 
kjempa for i mange år, er denne setninga i lovframlegget: «En 
leverandør skal levere eksemplarer av digitale lydbøker til 
enkeltsalg i digitale abonnementstjenester, til forhandlere som 
omsetter lydbøker og til bibliotek.» I tillegg legg departementet 
opp til at biblioteka framleis skal få rabatt på bøker. Her er det 
verdt å feire litt! 

Utkastet og høyringsnotatet som følgjer med er gode når det 
gjeld biblioteka si rolle i litteraturformidlinga og forfattar-
økonomien. Høyringsnotatet slår fast at innkjøpsordningane, 
bibliotekvederlaget, kopivederlag og biblioteka sine eigne inn-
kjøp er ein viktig del av økonomien til både forlag og forfattarar. 
Forfattarane får faktisk meir frå desse ordningane enn gjennom 
royaltyen frå forlaga. Då er det viktig at biblioteka får tilgang og 
høve til å formidle all litteratur. Det er jo det som er oppdraget 
til biblioteka!

Det er viktig å seie at vi førebels berre skal feire litt. Det er to 
grunnar til det: det er ikkje slått fast same prinsipp for e-bøker 
som for digitale lydbøker. Den andre er at høyringsnotatet skriv 
at det må inngåast eigne avtalar mellom partane om pris og 
utlånsmodell for utlån av digitale lydbøker. Her meiner vi at ei 
minimumsløysing må slåast fast i forskrifta til lova, og så kan 
det gjerne forhandlast om rabattar, pakkeløysingar med meir 
etter at fastprisperioden er over.

Vi har fått eit godt utgangspunkt, men vi skal få det endå betre!
 
Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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det som er oppdraget til biblioteka!

Det er viktig å seie at vi førebels berre skal feire litt. Det er to 
grunnar til det: det er ikkje slått fast same prinsipp for e-bøker 
som for digitale lydbøker. Den andre er at høyringsnotatet skriv 
at det må inngåast eigne avtalar mellom partane om pris og 
utlånsmodell for utlån av digitale lydbøker. Her meiner vi at ei 
minimumsløysing må slåast fast i forskrifta til lova, og så kan det 
gjerne forhandlast om rabattar, pakkeløysingar med meir etter at 
fastprisperioden er over.

Vi har fått eit godt utgangspunkt, men vi skal få det endå betre! 

VViiddaarr  LLuunndd
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Vidar Lund, 

leiar 

Vi har fått eit godt utgangspunkt, men vi skal hjelpe til for 
å få det betre!

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Foto: Norsk Bibliotekforening

Avtalen om salg mellom Biblioteksentralen og Norsk 
Bibliotekforening ble inngått 15. juni og gjaldt fra 1. juli.  

Tidsskriftsformidlingens kunder får de samme 
betingelsene og alle abonnement vil bli videreført.  
Dere vil treffe de samme kundebehandlerne som 
dere kjenner fra før, og få den samme gode 
servicen.

Neste faktura vil komme fra Biblioteksentralen. 

Tlf: 2222  0088  3399  0000
E-post: tidsskrift@bibsent.no

Telefon: 23 24 24 30

Salget av Tidsskriftformidlingen 
til Biblioteksentralen

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, Tekstallmenningen og 
Bokkilden.

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 2  

EErr  ddeett  nnooeenn  ssaakkeerr  ssoomm  ddeerree  hhaarr  vvæærrtt  ssæærrlliigg  
ooppppttaatttt  aavv??

– I år har vi hatt et spesielt fokus på kunstig 
intelligens. Vi hadde et webinar om dette før 
sommeren, hvor vi ville formidle hva kunstig 
intelligens er og hvordan det kan brukes i 
biblioteket. 

Kunstig intelligens er ikke lenger en ny 
teknologi. Den er moden og helt avgjørende å ta 
i bruk for alle bransjer som vil henge med i 
tiden. Her ligger dessverre bibliotekene litt på 
etterskudd. Det begynner heldigvis å skje noe 
rundt forbi, og Nasjonalbiblioteket har for 
eksempel utviklet en spennende tjeneste som 
heter Maken. 

Men vi trenger flere slike forsøk på å finne ut 
hvordan bibliotekene kan ta i bruk kunstig 
intelligens, og de må inn i biblioteksystemene og 
formidlingsløsningene. For å få til dette trenger 
vi mer kompetanse om kunstig intelligens i 
biblioteksektoren.

I høst satser vi også på å ha et webinar om 
metaverset og web3.0. I motsetning til kunstig 
intelligens, som er en etablert teknologi, er dette 
teknologier som ikke er helt modne enda, men 
som har et enormt potensial for disrupsjon. Vi 
mener derfor det er viktig å vite hva disse 
teknologiene er og hvordan de kan påvirke 
bibliotekene.

EErr  ddeett  nnooeenn  ssaakkeerr  ssoomm  ddeerree  tteennkkeerr  eerr  vviikkttiiggee  
ffrreemmoovveerr??

–– Vi kommer til å fortsette å ha fokus på 
kunstig intelligens. Det er kanskje den viktigste 
teknologien fremover. Samtidig vil vi følge med 
på utviklingen av utvidet virkelighet, som 
inkluderer VR, AR og metaverset. 

Utviklingen av nettet, kalt web 3.0, er også noe vi 
følger med på.  Og så tenker vi det er viktig å 
hele tiden ha i bakhodet at vi ikke skal ta i bruk 
nye teknologier for teknologienes skyld. Vi må 
finne ut hvordan bibliotekene kan ta dem i bruk 
for å gi bedre tjenester til folk.

MMeeddlleemmmmeerr  aavv  TTeekknnoollooggiiuuttvvaallggeett::
Leder: Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek
Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket, 
Universitetet i Oslo
Jonas Svartberg Arntzen, Biblioteksentralen 
Rigmor Haug, Larvik bibliotek
Anders Futtrup, Skien bibliotek
Aud Jorunn Hakestad, Klepp bibliotek

 Jeg jobber også med to prosjekter. Det ene 
er prosjekt Digin, som skal gi bedre og 
likere tilgang til digitale tjenester i hele 
landet. Det andre er en felles anskaffelse av 
biblioteksystem for bibliotek i Agder og 
Innlandet.

HHvvoorrffoorr  hhaarr  dduu  vvaallggtt  åå  eennggaassjjeerree  ddeegg  ii  
uuttvvaallggeett  ffoorr  tteekknnoollooggii  oogg  hhvvoorr  lleennggee  hhaarr  dduu  
vvæærrtt  mmeedd??

–– Jeg har lenge vært interessert i ny 
teknologi, og å finne ut hvordan 
bibliotekene kan ta det i bruk for å løse 
samfunnsoppdraget sitt best mulig. Hvis 
bibliotekene skal kunne tilby tjenester som 
er relevante for folk fremover, mener jeg 
det er viktig at biblioteksektoren holder seg 
oppdatert på relevante teknologier; både 
de som er modne nå og de som er på vei.

Det er mange dyktige folk rundt i 
bibliotekene og hos leverandørene våre 
som også har fokus på dette, men jeg synes 
det manglet et nasjonalt forum som kunne 
samle trådene for den digitale utviklingen i 
og utenfor bibliotekene.  Derfor kontaktet 
jeg NBF i 2018 med et ønske om å starte 
teknologiutvalget.

NNoorrsskk  BBiibblliiootteekkffoorreenniinngg  hhaarr  eenn  rreekkkkee  
uuttvvaallgg  ssoomm  ggiirr  rråådd  ttiill  hhoovveeddssttyyrreett  oogg    ttiill  
sseekkttrreettaarriiaatteett..  UUttvvaallggeennee  bbiiddrraarr  ii  
hhøørriinnggeerr,,  kkuunnnnsskkaappssddeelliinngg,,  aarrrraannggeerreerr  
sseemmiinnaarreerr  oogg  kkoonnffeerraannsseerr,,  oogg  ffrreemmmmeerr  
ffoorrssllaagg  oovveerrffoorr  mmyynnddiigghheetteerr  oogg  sskkaappeerr  
ddeebbaatttt..  LLeeoonn  BBaanngg--HHeettlleevviikk  eerr  lleeddeerr  aavv  
TTeekknnoollooggiiuuttvvaallggeett,,  ssoomm  hhaann  ssttaarrtteett  ii  22001188..

Teknologiutvalget skal være en oppdatert 
kilde til informasjon om nye teknologier, 
og hvordan disse kan påvirke 
bibliotekenes fremtid. Eksempler på 
denne typen teknologier er kunstig 
intelligens, virtuell og utvidet virkelighet, 
blockchain og taleassistenter.

Kunnskapen og erfaringene utvalget 
opparbeider seg deles i form av innlegg på 
konferanser, publiserte artikler eller ved å 
gi råd ved direkte henvendelser.

HHvvoorr  eerr  ddeett  dduu  jjoobbbbeerr  oogg  hhvvaa  jjoobbbbeerr  dduu  
mmeedd??

– Jeg jobber som rådgiver i Agder 
fylkesbibliotek. Noe av det vi gjør i fylket 
er å kjøpe digitale tjenester for 
folkebibliotek og videregående 
skolebibliotekene, og det er min jobb å 
sørge for at de virker som de skal. 

Leon Bang-Hetlevik. Foto: privat

––  IIkkkkee    tteekknnoollooggii    ffoorr  tteekknnoollooggiieennss  sskkyylldd
TTeekknnoollooggiiuuttvvaallggeett  fføøllggeerr  mmeedd  ppåå  hhvvoorrddaann  nnyyee  tteekknnoollooggiieerr  kkaann  ggii  bbeeddrree  bbiibblliiootteekkttjjeenneesstteerr

Norsk Bibliotekforening har en rekke
utvalg som gir råd til hovedstyret og til 
sektretariatet. Utvalgene bidrar i
høringer, kunnskapsdeling, arrangerer 
seminarer og konferanser, og fremmer 
forslag overfor myndigheter og skaper 
debatt. Leon Bang-Hetlevik er leder av 
Teknologiutvalget, som han startet i 
2018.

Teknologiutvalget skal være en oppdatert 
kilde til informasjon om nye teknologier, 
og hvordan disse kan påvirke biblioteke-
nes fremtid. Eksempler på denne typen 
teknologier er kunstig intelligens, virtuell 
og utvidet virkelighet, blockchain og 
taleassistenter.

Kunnskapen og erfaringene utvalget 
opp arbeider seg deles i form av innlegg 
påkonfe ranser, publiserte artikler eller 
ved ågi råd ved direkte henvendelser.

Hvor er det du jobber og hva jobber  
du med?

– Jeg jobber som rådgiver i Agder
fylkesbibliotek. Noe av det vi gjør i fylket
er å kjøpe digitale tjenester for folkebibli-
otek og videregående skolebibliotek ene, 
og det er min jobb å sørge for at de virker 
som de skal.

Jeg jobber også med to prosjekter.  
Det ene er prosjekt Digin, som skal 
gi bedre og likere tilgang til digitale 
tjenester i hele landet. Det andre er en 
felles anskaffelse av biblioteksystem  
for bibliotek i Agder og Innlandet.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg 
i utvalget for teknologi og hvor lenge 
har du vært med?

– Jeg har lenge vært interessert i ny
teknologi, og å finne ut hvordan biblio-
tekene kan ta det i bruk for å løse
samfunnsoppdraget sitt best mulig. 
Hvis bibliotekene skal kunne tilby 
tjenester som er relevante for folk 
fremover, mener jeg det er viktig at 
biblioteksektoren holder seg oppdatert 
på relevante teknologier; både de som 
er modne nå og de som er på vei. 

Det er mange dyktige folk rundt i 
 biblio tekene og hos leverandørene våre 
som også har fokus på dette, men jeg 
synes det manglet et nasjonalt forum 
som kunne samle trådene for den digita-
le utvikl ingen i og utenfor bibliotekene. 
Derfor kontaktet jeg NBF i 2018 med et 
ønske om å starte teknologiutvalget.

Er det noen saker som dere har vært særlig 
opptatt av?

– I år har vi hatt et spesielt fokus på kunstig
intelligens. Vi hadde et webinar om dette før
sommeren, hvor vi ville formidle hva kunstig
intelligens er og hvordan det kan brukes i
biblioteket.
 
Kunstig intelligens er ikke lenger en ny teknolo-
gi. Den er moden og helt avgjørende å ta i bruk 
for alle bransjer som vil henge med i tiden. Her 
ligger dessverre bibliotekene litt på etterskudd. 
Det begynner heldigvis å skje noe rundt forbi, 
og Nasjonalbiblioteket har for eksempel utviklet 
en spennende tjeneste som heter Maken.

Men vi trenger flere slike forsøk på å finne  
ut hvordan bibliotekene kan ta i bruk kunstig
intelligens, og de må inn i  biblioteksystemene   
og formidlingsløsningene. For å få til  dette 
 trenger vi mer kompetanse om kunstig 
 intelligens i biblioteksektoren.

I høst satser vi også på å ha et webinar om 
metaverset og web3.0. I motsetning til kunstig 
intelligens, som er en etablert teknologi, er dette 
teknologier som ikke er helt modne enda, men 
som har et enormt potensial for disrupsjon. Vi 
mener derfor det er viktig å vite hva disse tekno-
logiene er og hvordan de kan påvirke bibliotekene.

Er det noen saker som dere tenker er  
viktige fremover?

– Vi kommer til å fortsette å ha fokus på
kunstig intelligens. Det er kanskje den viktigste 
teknologien fremover. Samtidig vil vi følge med 
på utviklingen av utvidet virkelighet, som
inkluderer VR, AR og metaverset.

Utviklingen av nettet, kalt web 3.0, er også noe  
vi følger med på. Og så tenker vi det er viktig å 
hele tiden ha i bakhodet at vi ikke skal ta i bruk 
nye teknologier for teknologienes skyld. Vi må 
finne ut hvordan bibliotekene kan ta dem i bruk 
for å gi bedre tjenester til folk.

Medlemmer av Teknologiutvalget:
Leder: Leon Bang-Hetlevik, Agder fylkesbibliotek
Andrea Gasparini, Universitetsbiblioteket,
Universitetet i Oslo
Jonas Svartberg Arntzen, Biblioteksentralen
Rigmor Haug, Larvik bibliotek
Anders Futtrup, Skien bibliotek
Aud Jorunn Hakestad, Klepp bibliotek

– Ikke teknologi for teknologiens skyld
Leon Bang-Hetlevik. Foto: privat

Teknologiutvalget følger med på hvordan nye teknologier kan gi 
bedre bibliotektjenester.
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Organisasjonens første eksilforfatter-in-re-
sidence, den kinesiske poeten og filosofen 
Huang Xiang, lærte oss hvor symbiotiske le-
serens og forfatterens opplevelser er. Huang, 
som har blitt kalt den kinesiske Walt Whitman, 
har ikke lov til å publisere eller i det hele tatt 
fremføre poesien sin i hjemlandet.

«Jeg var som et fossil i Kina», skrev Huang 
Xiang, «da jeg kom til USA og folk oppdaget 
meg, gravde de meg opp av jorden slik at jeg 
ble levende.»

Huang kalligraferte poesien sin på fasaden 
av City of Asylum, noe som har blitt et ikon i 
nabolaget. Han holdt en improvisert fremføring 
av poesien sin på kinesisk foran forskrekkede 
forbipasserende. Han hadde workshops med 
tolk på skoler og universiteter. Effekten var 
elektrisk. Jeg husker da den unge datteren til 
en nabo spurte ham: «Hvordan føles det å være 
fengslet når du ikke har gjort noe galt?» Ten-
åringssønnen til en politimann som var blitt 
drept i tjeneste, syntes Huangs livshistorie var 
inspirerende, og skrev et biografisk essay om 
ham på skolen. Etter at Huang dro videre fra 
City of Asylum, skrev en anonym nabo med 
småstein på dørstokken: «Jeg vil ha flere dikt.»

Paraplyorganisasjonen vår, International 
Cities of Refuge Network, gir husly og støtte 
i flere enn 80 byer. Fra 2020 til 2021 ble antall 
søknader om beskyttelse til organisasjonen 
mer enn doblet, til over 400. Og det siste 
året fikk de tusenvis av hasteforespørsler og 
søknader fra skribenter i Afghanistan.

De som kan søke om asyl, er bare toppen av 
isfjellet, ettersom mange forfulgte forfattere 
ikke er i stand til det. Forfatterorganisasjonen 

PEN International utarbeider hvert år en in-
ternasjonal oversikt over saker som beskriver 
sensur, fengsling, tortur og drap på hundrevis 
av forfattere rundt om i verden. Organisasjon  
en The Committee to Protect Journalists (CPJ) 
har en dyster søkbar database over journalis-
ter som har blitt fengslet og drept. Amnesty 
International viser også til restriksjoner av 
ytringsfrihet over hele verden.

Det finnes 138 millioner voksne mennesker 
som leser bøker i USA. Vi, det amerikanske 
leserfellesskapet, må gjøre mer for å beskytte 
forfattere som blir forfulgt. Alle byer bør tilby 
asyl til forfattere og kunstnere. Det er det 
minste vi kan gjøre. Som Rushdie sa i 1997, det 
handler ikke bare om hans rett til å skrive; det 
handler også om vår rett til å lese.

Publikum i Chautauqua viste klart hvor-
dan det ser ut når lesere forsvarer forfattere. 
Mens vi tenker på hvordan vi best kan hedre 
og forsvare Salman Rushdie og alle de andre 
modige forfatterne som setter livet på spill 
for oss, tenker jeg på noe annet han sa da vi 
hørte ham snakke i Pittsburgh. 

«Den beste måten å bekjempe og svare 
på den typen trussel jeg mottok, er å vise 
at det ikke fungerer», sa han den dagen. «Å 
vise at den normale aktiviteten med å skrive, 
lese, diskutere, publisere og å kjøpe bøker 
bare fortsetter.»

Først publisert på nytimes.com 2. september 2022. 
Oversatt fra amerikansk til norsk av Kristine 
Løvold Busk.

Les også intervjuet med Henry Reese på side 4. 

Den 12. august skulle jeg intervjue Salman 
Rushdie på Chautauqua Institution om vold 
mot forfattere. Da vi ble introdusert på scenen, 
dukket en mann opp ut av det blå. Som i en 
scene fra Rushdies roman Klovnen Shalimar 
stormet han scenen bevæpnet med kniv og 
begynte å hugge forfatteren.

Publikum løp umiddelbart til scenen for 
å forsvare ham.

Det var en bemerkelsesverdig respons. 
Folke mengden som spratt opp fra setene, viste 
det motsatte av den såkalte «tilskuereffekten», 
når individer ikke gjør noe og regner med at 
andre hjelper. Jeg vil kalle det «lesereffekten». 
Lesing skaper empati, og Chautauqua er et 
bevisst fellesskap av lesere. Den intuitive 
responsen til et empatisk fellesskap er å hjelpe.

«Lesereffekten» var grunnen til at jeg sto 
på scenen med Rushdie i utgangspunktet. Han 
holdt en tale i Pittsburgh i april 1997, hvor han 
sa at den virkelige kampen «ikke bare handler 
om min rett til å skrive. Den handler også om 
din rett til å lese». Min kone Diane Samuels 
og jeg, begge ivrige lesere, var blant publikum 
den dagen, og ordene hans inspirerte oss til 
å ta affære.

Vi hadde kjøpt og pusset opp et hus i nabo-
laget vårt som vi leide ut. Rushdies ord gav oss 
tanker om en bedre måte å bruke huset på – 
som et midlertidig hjem til en forfatter i eksil. 
Når forfulgte forfattere flykter fra hjemmene 
sine, må de ofte gjøre det fort og får ikke tatt 
med seg mye. De må starte fra bunnen av.

Forfatteren Russell Banks jobbet med å 
innføre en ordning som tilbyr asyl til forfattere 
over hele Europa til USA. Vi bestemte oss for 
å starte vår egen avdeling i Pittsburgh: City of 
Asylum, en organisasjon som ville gi en trygg 
havn for forfulgte forfattere, kunstnere og 
journalister fra hele verden. Vi sendte e-post 
til alle vi kjente om lanseringsarrangementet 
vårt og ba dem om å videresende til andre.

Akkurat som publikum i Chautauqua trop-
pet leserfellesskapet vårt opp for å hjelpe: en 
advokat, en lege, en tannlege, en filmskaper og 
utallige andre tilbød tjenestene sine pro bono 
til de forfulgte forfatterne. Det ble tydelig at 
det var et leserfellesskap som ville bidra til å 
hjelpe City of Asylum. Vi har hittil tatt imot 
16 forfattere, og organisasjonen er nesten ute-
lukkende finansiert av nærmiljøet, av lesere. 
Ordningen vår tilbyr gratis bolig i to år eller 
mer om nødvendig, et stipend, juridisk råd-
givning, helseforsikring og tilgang til faglige 
utviklingsmuligheter.

Jeg var på scenen med 
Salman Rushdie den 
dagen, og det jeg så,  
var bemerkelsesverdig

Tekst: h e n r y  r e e s e 
e n  av g ru n n l e g g e r n e  av c i t y o f a s y lu m 
i  p i t t s b u r g h ,  s o m  h j e l p e r  f o r f u l g t e  o g 
l a n d s f o rv i s t e  f o r fat t e r e .
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«Folkemengden som spratt  
opp fra setene,  istedet motsatte av  

den såkalte ‘tilskuereffekten’, når individer  
ikke gjør noe og regner med at andre hjelper.  

Jeg vil kalle det ‘lesereffekten’.»  



«Vi må slutte å sende nye,  
populære titler rundt i landet.»  
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Ytere og nytere
Før vi fikk transportordningene, var det yte- nyte-
problematikken som dominerte fjernlånsdebat-
ten, men strukturelle endringer som låneveiene 
i BibSøk og etablering av depotbiblioteket i Mo 
i Rana har ført til at fjernlånet fordeles på flere 
bibliotek. Fortsatt er det noen kommuner som 
låner ut vesentlig mer enn de låner inn, og andre 
som låner inn mer enn de låner ut, men det er ikke 
lenger noen automatikk i at det er de store som 
yter og de små som nyter. Transportordningene 
har dessuten gjort arbeidsbelastningen knyttet 
til fjernlån mindre, slik at det å være en nettoyter 
ikke oppleves så ensidig belastende som tidligere. 

Målet med fjernlånet er et godt og likeverdig bi-
bliotektilbud til alle som bor i landet. Små bibliotek 
som benytter fjernlånsordningen til beste for egne 
innbyggere, trenger ikke skamme seg over å være 
«nytere». Ansvaret for hvordan fjernlånspraksisen 
har utviklet seg, ligger først og fremst hos fylkes-
bibliotekene som kjøper inn transporttjenester, 
og hos Nasjonalbiblioteket som eier av depotbi-
blioteket.

 
På ett område er det likevel rom for forbedringer: Vi 
må slutte å sende nye, populære titler rundt i landet. 
Bestselgeren Å vanne blomster om kvelden av Valérie 
Perrin ble bestilt nesten 600 ganger første halvår i 
2022, 400 av disse var effektuert av bibliotekansatte. 
Ventelistene på denne tittelen blir lengre enn de 
trenger å være, fordi boka til stadighet er ute på 
reise. La lånerne dine stå på venteliste lokalt, og 
kjøp heller inn et ekstra eksemplar hvis ventelisten 
er for lang.

Prisen for et fjernlån
Fjernlån har alltid vært relativt dyrt, både i rene 
utgifter (porto) og i arbeidstid. Et fjernlån innenfor 
transportordningene koster med det volumet vi har 
i dag, i underkant av 100 kroner 1, mens det koster 
140 kroner å sende en bok med posten, tur-retur. 
Til sammenligning hadde utlån av digitale lydbøker 
i Rogaland i 2021 en snittpris på 35 kroner per utlån, 
mens snittprisen for alle utlån totalt var 10 kroner. 

I 2021 brukte folkebibliotekene totalt rett  under 
150 millioner på innkjøp av medier. Det er et tanke-
kors at kostnadene til transportordningen tilsvarer 
20–25 % av det totale mediebudsjettet, og at vi bru-
ker omtrent like mye penger på transportordningen 
som på digitale tilganger. 

Verdien av et fjernlån
Fjernlån er relativt dyrt i forhold til andre utlån, 
men det betyr ikke at det ikke er verdt prisen. Vi vet 
at transportordningen gjør det enklere for pendlere 
og hytteeiere å låne og levere på tvers av kommune-
grensene, og at den gjør det enkelt å samarbeide om 
klassesett, kampanjer og andre tiltak som krever 
transport og logistikk. Transportordningen er enkel 
å forstå, enkel å bruke, utgiftene er forutsigbare, 
knyttet til antall hentedager, ikke til volum for de 
fleste kommuner. Regnestykket vårt tar ikke høyde 
for tilleggstjenester i transportordningene eller 
arbeidstid spart på pakking og sending av bøker. 
Det sier heller ikke noe om hva fjernlånet betyr 
for lånerne, eller hva transportordningene betyr 
for samarbeidet mellom bibliotek. 

Fjernlånsrapporten gir oss et solid, kvantitativt 
grunnlag for å evaluere fjernlånet, nå trenger vi 
kvalitative data for å fylle ut bildet. Jeg håper at 
biblioteksjefer og bibliotekansatte over hele landet 
vil bidra i denne diskusjonen, slik at vi sammen kan 
finne gode svar og løsninger på spørsmål som disse: 

Er fjernlånet verdt prisen vi betaler, eller bør vi 
vurdere andre måter å organisere lånesam arbeidet 
på?

Fjernlåner vi for mye i dag? Hva kan vi gjøre 
for å redusere det?

Kan vi i større grad imøtekomme behovet for 
fjernlån med digitale tilganger? •
note:
1.   38 millioner delt på antall fjernlån og innlån (bøker 

sendt og bøker mottatt) registrert i den nasjonale 
bibliotekstatstikken i 2021 (776 982), ganget med 2.

Les også intervjuet med Britt Ellingsdalen og hovedforfatter 
bak fjernlånsundersøkelsen, Trygve Kikut, på side 18.

Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene 
har oppfordret til å bruke depotbiblioteket som 
et felles bokmagasin framfor å fylle bokhyllene 
med gamle bøker, og folkebibliotekene har 
kassert og ryddet i egne samlinger. Transport-
ordningene har gjort det enkelt og effektivt å 
sende bøker rundt, og det har vært få utfor-
dringer knyttet til fjernlånet sammenlignet 
med før. Fjernlånet har økt fra rundt 300 000 
til rundt 500 000 og utgjør i dag omtrent 4 % 
av det totale utlånet, mot 2 % for 15 år siden.

Så hvorfor stiller vi spørsmål ved denne 
ordningen nå? Min oppfatning er at det først 
og fremst er et spørsmål om kostnad.

Stor kostnad, stor gevinst
Bakgrunnen for Fjernlånsrapporten (august 
2022) var en bekymring i fylkesbibliotekene 
for kostnader knyttet til transportordningene 
og for den ulikheten som har oppstått fordi 
de nordligste fylkene, Nordland, Troms og 
Finnmark, ikke har råd til bibliotektransport. 
Mai 2022 varslet Norges største folkebibliotek, 
Deichman, i et brev til Nasjonalbiblioteket at 
de vil begrense sitt fjernlån framover ved å 

skjerme deler av samlingen. Bakgrunnen for 
Deichmans beslutning er høye kostnader til 
bibliotektransport. 

Transportordningen koster i 2022 rett 
under 40 millioner kroner* i de ni sørligste 
fylkene (inklusive Oslo). I forordet til fjern-
lånsrapporten (august 2022) anslås kostnaden 
for transportordningene til 30 millioner, men 
ny informasjon tilsier en totalkostnad på rundt 
38 millioner. Det er stor variasjon i kostnadene 
fra fylke til fylke, fra 11 kroner per innbygger 
i Trøndelag til 6 kroner per innbygger i Viken 
og Rogaland.

Transportordningene har hatt stor positiv 
påvirkning på utviklingen av fjernlånet de siste 
10–15 årene. Fjernlånet mellom folkebibliotek i 
de sørligste fylkene har økt mye. Det lånes og 
leveres bøker på tvers i stadig økende grad, også 
uavhengig av det som registreres som fjernlån. 

I samme periode har fjernlånet i de nordlig-
ste fylkene stått stille eller til og med sunket. 
Fjernlån som bestilles fra Nord-Norge, bruker 
lang tid, fordi bøkene mellomlagres i sør før 
de sendes med posten, og det er uforutsigbart 
hvor lang tid man må vente på en bok. 

Hva gjør vi med fjernlånet? 

d e b at t

Fjernlånet de siste 10–15 årene har i 
 overveidende grad vært en suksesshistorie.  

Men begynner det å koste mer  
enn det smaker?

←
Britt Ellingsdalen. 
Foto: Arne Olav 
Hageberg

Tekst: b r i t t  e l l i n g s d a l e n
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Siden 2019 har kommunestyret i Bærum syste-
matisk bygget ned stillinger i skolebibliotekene. 
Høsten 2018 ble det vedtatt å redusere skolebibli-
otekartjenesten med 10 prosent i 2019 og deret-
ter økende til 20 prosent i 2021. For 2022 ble det 
bestemt å kutte med ytterligere 6,9 millioner. Nå 
jobber skolebiblio tekarene i kommunen stort sett 
deltid, eller fordelt mellom to skoler. Det kan ikke 
kalles å ta hverken fagutdannede eller elever på alvor.

Jeg innrømmer det – jeg elsker bibliotek. For 
meg er biblioteket magi, realisme og alt imellom. 
Man behøver ikke å elske biblioteket like sterkt 
som meg for å anerkjenne det som institusjon og 
som mulighet. Det gjør meg trist at enkelte i beslut-
ningsdyktige posisjoner har vanskelig for å se den 
dypere sammenhengen mellom et godt fungerende 
bibliotek og et opplyst og inkluderende samfunn. 
Jeg lener meg på likesinnede for støtte, og derfor er 
jeg medlem av Norsk Bibliotekforening og Bærum 
Biblioteks Venner.

Her kommer et drøyt eksempel på mang lende 
risikovurdering av kutt i skolebibliotek tjenesten 
i Bærum. Hundsund ungdomsskole mistet sitt bi-
bliotek da bibliotekaren gikk av med pensjon til jul 
2021. Da hadde høsten allerede vært turbulent, med 
flytting av bib lioteket – rettere sagt et par bokhyller 
og en pc uten funksjon – til skolens hovedinngang, 
før det like før jul ble flyttet nok en gang og forlatt 
i kaos frem til skolestart høsten 2022. Nå er det 
igjen tilsatt bibliotekar, og denne skal utføre alle 
sine oppgaver – hold deg fast – hele to dager i uken. 
Samme bibliotekar skal ivareta et bibliotek ved en 
annen skole. Vårt nærområde har dessuten ikke noe 
folkebibliotek. Nøye gjennomtenkt? Nei, bare et 
uverdig og hensynsløst resultat av en vedtatt iskald 
effektivisering av kommunale tjenester. Dette lar 
seg ikke forene med en holdning som tar barn og 
unges læring og trivsel på alvor.

Et godt skolebibliotek kan være det avgjørende 
rommet som inviterer alle inn på lik linje. Som 
bidrar til at hvert barn finner sin leseglede, sin ro, 
sin plass, sin bibliotekar. Vi må evne å se bak det 
umiddelbare, bak fasadene, bak skjermene. Dialo-
grommet har kanskje aldri vært viktigere enn nå, 
og skolebiblioteket har uendelig potensial hvis vi 
evner å se det. Hvor tenker vi at elevenes møteplass 
utenfor klasserommet skal være som er uavhengig, 
trygg, inkluderende og skaper læring og forståelse 

– hvis denne møteplassen ikke skal være knyttet 
til skolebiblioteket? Hvordan ønsker vi at barn og 
unge i 2022 skal tenke om verdien av kunnskap – 
og innhenting av kunnskap? 

Hva om følgende diskusjon tas på alvor: Hvilke 
grunnleggende funksjoner skal vårt samfunn ha 
som vi ikke kan justere opp og ned med lomme-
boken akkurat når det passer oss? Og hvordan kan 
frivilligheten bidra uten å rokke ved stillinger og 
funksjoner som utgjør selve plattformen i virksom-
heten? Vi er mange som ønsker at skolebiblioteket 
skal få ha en slik grunnleggende funksjon, urokkelig 
og under utvikling – ikke nedlegging. Digitalisering 
er ikke orakelet som skal løse alle problemer. Det 
er innholdet som teller. Et godt samfunn krever 
felles innsats. 

FNs bærekraftsmål innebærer å tenke helse-
fremmende. Jeg foreslår at Bærum kommune gjør 
en forankret innsats for å holde fokus på mer av 
det som er helsefremmende. I dette tilfellet kon-
tinuerlig drift og utvikling av det inkluderende 
konseptet skolebibliotek. Duoen forebygging og 
reparasjon har ikke vist seg levedyktig på egen hånd.

Som ekte bibliotekelsker og tilhenger av sko-
lebibliotek for alle barn vil jeg fortsette å heve 
stemmen. •

Tekst: b e at r i c e  t r o x l e r  a a r ø e

Iskald effektivisering  
av kommunale tjenester 
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«Jeg endte opp hjemløs med to barn.  
Jeg trenger penger til barneklær og mat.» 
 
b i b l i o t e k a r  f r a  i r p i n  i  k y i v  r e g i o n e n

støtt ukrainske bibliotekarer  
i områdene som er herjet av krig.  

midlene blir forvaltet av den  
ukrainske bibliotekforeningen og  
vil dekke utgifter til legemidler,  

mat, klær og husleie. 

Informasjon om hvordan 
du kan overføre penger.


