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Sju m
agre år

NO - 1470

På bokogbibliotek.no har du i det siste kun-
na lesa fleire saker om kutt i bibliotekbudsjett 
rundt i landet. Flaggskipet Stormen i Bodø 
er foreslått å mista to heile stillingar og får 
150 000 kroner mindre til drift og 200 000 
mindre til innkjøp. Kragerø bibliotek står i 
fare for å mista to av seks årsverk. I Brandbu 
er det forslag om nedlegging av biblioteket 
i kommunesenteret. I Steinkjer ligg filialen 
i Malm i beste fall an til å bli gjort om til 
kombinasjonsbibliotek. Bærum kuttar pen-
gar til skulebibliotek. Nordre Follo bibliotek 
står i fare for å mista endå ei stilling, noko 
som vil bety 25 % reduksjon i tilsette sidan 
kommunesamanslåinga i 2020. 

Hjarta mitt blør. Vi skal kjempa med 
nebb og klør for biblioteka. Vi veit jo at ei 
krone til folkebibliotek er verdt fire kroner 
for fellesskapen. Det viste Svanhild Aabø i 
doktoravhandlinga si i 2004. Det rimeleg å 
tru at investeringa er endå betre i dag, etter 
18 år med målretta bibliotekutvikling. Likevel 
har eg inga tru på auke framover. No blir det 
magre år.

Etterkrigstida er over. Etter sju tiår med 
fred og overflod er det igjen landkrig mellom 
nasjonar på det europeiske kontinentet. Vi 
kan ikkje venta den same tryggleiken lenger, 
skriv konfliktforskaren Cecilie Hellestveit 
i Intet godt fra Østfronten (Spartacus, 2022). 
Forsvarsbudsjetta går opp, beredskapsnivået 
går opp, og prisane går opp. 

Klimaendringane er her. På Voss blei det 
nye kulturhuset med bibliotek nyleg fløymt 
over. NVE reknar at det vil kosta 85 milliardar 
kroner å sikra eksisterande bygg i Noreg mot 
flaum og skred (rapport nr. 20/2021). Dette 
er tett på fire norske kulturbudsjett.

I skrivande stund er det sju år og fem 
veker til 2030. Innan den tid skal Noreg kutta 
klimautsleppa med 55 prosent. Det betyr 
at vi dei neste sju åra må bygga berekrafti-
ge energiløysingar, fanga karbon og stogga 
varme lekkasje i ein vanvitig fart. Vi har somla 
i 40 år. No blir det sju magre år. 

Når det går meir til forsvar, flaum og sol-
fangarar, blir det mindre til kultur. Men, som 
Ragnar Audunson skriv på side 29, biblioteka 
er i ein unik posisjon. Fordi vi er knytte til så 
mange felt der andre profesjonar er hovudle-
verandørar av tenester, kan vi ta samarbeids-
initiativ utan at det verkar trugande. Vi kan 
vera dei som fremjar heilskaplege løysingar. 

Dette nummeret har mange saker om 
bibliotek som samarbeider med andre. Kan 
henda treng ikkje bibliotektilbodet å bli alvor-
leg forringa sjølv om bibliotekbudsjettet blir 
det. Men då kan vi ikkje ri  vår høge lesehest. 
Da må vi gjera dei jobbane som trengst, i sam-
arbeid med profesjonsgruppene som treng 
oss, for brukarane og nasjonen som treng det. 

Den jobben er uunnverleg i både magre 
og feite år. 
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Den 2. september i år tikka eit spørsmål frå 
nederlandske Sander van Kempen inn i e-post-
boksane til ei rekke bibliotekbyråkratar rundt 
i Europa – frå Italia i sør til Noreg i nord. Kor 
mykje bruker landa på folkebibliotek per inn-
byggar? «I Nederland bruker vi rundt 500 millio-
nar per år på offentlege bibliotek. Vi har rundt 17 
millionar innbyggarar. Så vi bruker rundt 29,41 
euro per innbyggar på offentlege bibliotek», 
skreiv seniorrådgjevaren ved Nasjonalbibliote-
ket i Nederland til kollegaene i naple Forum 
(sjå eigen boks). Tolv land responderte. 

10 mrd. er ikkje nok
Tyskland løyver mest til folkebibliotek av 
alle som svarte på undersøkinga, heile 930 
millionar euro i året, eller nesten 10 milli-
ardar norske kroner. Men med 83 millionar 
innbyggarar kjem dei likevel dårlegast ut når 
det gjeld løyvingar per person, med 11,2 euro 
per innbyggar, eller rundt 117 norske kroner. 
Dette er berre ein sjettedel av det kvar finne 
har å rutta med. Med 60,1 euro per innbyggar, 
eller rundt 628 kroner, ligg Finland på topp.

Danmark ligg rett bak med 59 euro per inn-
byggar, medan Noreg og Sverige begge vaker 
rundt 42 euro, eller 440 kroner per innbyggar. 

Dei fleste landa har ei tredeling i stat, regi-
on/fylke og kommune. Nederlendarane spurde 
spesifikt om samla tal frå alle nivå. 

– Kulturministeren spurde om vi kunne 
få innsikt. Er vi blant dei som bruker mest på 
bibliotek, eller ikkje? fortel seniorrådgjevar ved 
det nederlandske nasjonalbiblioteket, Sander 
van Kempen.

Ingen vitskaplege data
– Har det vore nyttig å få denne innsikta?

– Ja, veldig! Vi føler vi gjer ein god jobb, 
men som venta løyver dei skandinaviske landa 
meir og er eksempel vi ønskjer å sjå nærare på. 
Ikkje berre storleiken på budsjetta, men også 
korleis dei får det til. 

van Kempen er open om utfordringane 
som ligg i ei slik uformell samanlikning på 
tvers av nasjonar.

– Vi fekk ikkje tak i vitskaplege data på 
dette. Men ministeren trong å få ei kjensle 
av korleis vi låg an. Og det har vi oppnådd. 
Betre statistikk er sjølvsagt mogleg, men det 
vil krevja meir informasjon, og truleg også 
forskingsfinansiering.

Tala gav få overraskingar, seier han, men 
ein liten opptur blei det.

– Det var overraskande at Nederland ligg 
på snittet, med rundt 30 euro per innbyggar. 
Eg trudde vi ville ligga lågare.

Tyskland har store variasjonar
Hella Klauser frå den tyske bibliotekforeininga 
visste korleis landet låg. 

– Vi veit at andre land støttar folkebiblioteka 
meir enn oss, og vi bruker slike internasjonale 
samanlikningar til å gjera det kjent for dei som 
bestemmer. Men i Finland er bibliotektradisjo-
nen og tilhøvet til dei som bestemmer, mykje 
sterkare. Finland har også ei biblioteklov, noko 
vi ikkje har på nasjonalt nivå. 

– Men med så stolte tradisjonar for akademia, 
litteratur og kunst, og Europas sterkaste økonomi, 
korleis har det seg at de bruker så lite på bibliotek?
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Finland er på topp, Tyskland på botn, og 
 skandinaviske bibliotek er i ei klasse for seg 
sjølv. Det viser ei fersk samanlikning av tolv 
europeiske land sine løyvingar til folkebibliotek 
som vi har fått tilgang til.

Finland bruker seks  gongar 
så mykje som Tyskland  
på folkebibliotek

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

Ytingar til folkebibliotek  
i euro per innbyggar

Finland Danmark Noreg Sverige Irland Nederland Slovenia Estland Kroatia Skottland TysklandTjekkiske 
rep.

60,1 59,0

42,5 42,0

34,3

29,4
26,3

24,6

15,6
12,5 12,3 11,2

Totale ytingar til folkebibliotek  
i millionar euro

FinlandSverige Danmark Noreg Slovenia EstlandKroatiaSkottlandTjekkiske 
rep.

NederlandTyskland Irland

930

499

437

350 330

229
176 164

67 56 48 32



– Vi snakkar her om folkebibliotek. Dei er 
finansierte av kommunane, ofte som ein del av 
byadministrasjonen, i rådhuset. For forskings- 
og universitetsbibliotek er situasjonen ein 
heilt annan. Dei er kopla til dei 16 delstatane. 

Det er stor variasjon i velstand frå by til by 
i Tyskland, fortel Klauser. 

– Mange byar har stor gjeld som følge av 
lovpålagde oppgåver, som arbeidsløyse. Men 
å ha eit bibliotek er ikkje lovpålagt. 

– Er det kommunar i Tyskland som ikkje har 
bibliotek i det heile? 

– Eg vil seia nei. Dei aller fleste har. Men 
spørsmålet er kor store dei er, opningstidene, 
og om dei har profesjonelle tilsette og fornying 
av samlinga.

Prosjektmidlar hjelper
Folkebiblioteka i Tyskland får også betydelege 
summar i prosjektmidlar, til dømes til digital 
utvikling. Bibliotekforeininga søker ulike de-
partement og fordeler pengane vidare. Desse 
summane er ikkje med i tala frå Tyskland, og 
heller ikkje frå nokon av dei andre landa, så 
vidt vi har klart å kartlegga.

– Men bibliotek treng også normale løy-
vingar til konstant drift, understrekar Klau-
ser, som meiner ho ser ein positiv tendens i 
Tyskland. Folkebiblioteka har styrkt imaget 
sitt dei siste åra, noko som viser seg i fleire 
prosjektmidlar. 

– No hender det at departementa tar kon-
takt og tilbyr oss å søka på utlysingar, for dei 
veit vi gjer ein god jobb. 

Ho ser også at styresmaktene omtalar bi-
blioteka som viktige for den demokratiske 
utviklinga og anerkjenner kva dei betyr for 
dei ukrainske flyktningane.

Det har ikkje lukkast Bok & bibliotek å få ein 
kommentar frå finske bibliotekstyremakter før 
saka gjekk i trykken. Men vi lovar å koma tilbake 
til dette i ein nettversjon på bokogbibliotek.no. 

NAPLE Forum (National Authorities 
on Public Libraries in Europe) er ei 
 internasjonal ikkje-statleg foreining 
som jobbar for interessene til dei 
 nasjonale  bibliotekstyresmaktene i 
Europa. Den blei grunnlagd i 2002   
med formål om å fremja folkebibliotek-
politikk på tvers av Europa. 

↑
– Veldig nyttig!  seier Sander 
van Kempen ved Nederland sitt 
 nasjonalbibliotek om den unike 
innsikta i europeisk bibliotek-
økonomi. Foto: ifla

↑
Det er stor variasjon  
i økonomien til folkebibliotek i 
Tyskland, fortel Hella Klauser  
i den tyske bibliotekforeininga. 
Foto: privat/Koroll

n o t i s a r
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Dette er tittelen på ei sak om IFLA 
publisert av svenske Biblioteksbladet 
den 24. november. Sidan har dei  
følgt opp med fleire saker knytt til 
skuldingane mot generalsekretær 
Gerald Leitner (biletet).

Biblioteksbladet sitt arbeid med å avdek-
ka kva som eigentleg går føre seg bak dei 
stengte kontordørene i den internasjonale 
bibliotekorganisasjonen er blitt møtt med 
ein mur av tausheit, med unnatak av eit 
trugsmål om juridisk forfølging levert via 
leiaren av den svenske bibliotekforeininga 
Karin Linder. 

IFLA er arbeidsstaden der 20 av 22 
tilsette sluttar i løpet av få år, mange av dei 
med historier om utbrentheit og depresjon. 
Fleire fortel om bøllete og  manipulerande 
framferd frå leiaren Gerald Leitner, men 
nesten ingen ønskjer å stå offentleg 
fram med klagene. Styret bestilte i vår 
to  uavhengige rapportar som resulterte i 
at Leitner blei permittert, rapportar som 
 styret fekk lesa i papirversjon over bordet, 
for deretter å måtta levera tilbake. Etter 
dette ser rapportane ut til å forsvinna frå 
jordas overflate. Leitner si løn er blitt nær 
dobla på få år, for så å bli til det dobbelte av 
dette igjen i etterløn då han må gå. 

I dag sit Leitner framleis som leiar i 
IFLA sitt underforetak SIGL, som forvaltar 
millionar donert av Bill & Melinda Gates 
Foundation. IFLA er ein dysfunksjonell 
organisasjon, skriv sjefredaktør Thord 
Eriksson på leiarplass. 

Sakene kan lesast på biblioteksbladet.se, 
både på svensk og engelsk.

Bok & bibliotek

Deichman får penger til   
inkluderende design

Oslos hovedbibliotek får støtte fra DOGA (Stiftelsen 
Design og arkitektur Norge) til brukerforståelse, 
universell utforming og designtenkning. 

Alle innbyggere skal få lik mulighet til å ta del i både de 22 
fysiske bibliotekene i Oslo og det digitale tilbudet. Works-
hoper i lokalbibliotekene skal sammen med intervju av 
lånere og ansatte avdekke behov og muligheter. Målet er en 
helhetlig designstrategi og verktøykasse for de ansatte, som 
Deichman ønsker også skal komme andre biblioteker til gode 
når de skal utvikle sine inkluderende strategier.

DOGA deler ut i overkant av to millioner kroner årlig. 18 
utvalgte prosjekter mottar 125 000 kroner hver. Støtten er 
øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage 
løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i 
reelle brukerbehov, skriver Pressenytt. 

Dårlig informasjon til flyktninger 

Over 70 prosent av ukrainske flyktninger slet med  
å finne riktig informasjon da de kom til Norge.

 
Det viser en rapport fra Norsk institutt for by- og regionforsk-
ning laget på oppdrag fra UDI og IMDi. Selv høyt utdannede 
ukrainere slet med å få tak i kunnskapen de behøvde. Mange 
hadde vansker med å navigere mellom nettsidene til de for-
skjellige statlige aktørene. De sier at de ønsker seg én samlet 
nettside med all nødvendig informasjon.

Mange oppsøkte og delte også informasjon i sosiale medier, 
noe som kunne gi grobunn for ryktespredning og feilinforma-
sjon, skriver forskerne. De litt under halvparten av flyktningene 
som ikke bor på offentlig mottak, er dårligst informert. 
Kilde: Forskning.no 3.11.2022

Foto: Erik Thallaug
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Russland er nært og fjernt på én gang, sier Bernhard 
Mohr. 

– Nært fordi vi er geografiske naboer, og fordi vi har 
mye natur og kultur felles. Fjernt fordi russerne har 
en helt annen historie enn oss. Da tenker jeg mest på 
1900-tallet og 70 år med kommunistisk vanstyre. De 
fleste russere over 45 år befinner seg mentalt sett frem-
deles i Sovjetunionen. Jeg har bestandig vært tiltrukket 
av byen Moskva, som virker som en magnet på kreative 
og nysgjerrige mennesker fra hele Russland og enkelte 
naboland. Byen har et enormt kulturtilbud, sier Mohr. 

Han har selv bodd i Moskva i flere perioder. I nabo-
laget der han holdt til i 2006 og 2007, var det åtte teatre 
innen én kilometers radius. 

– Men det er mulig alt endrer seg nå som Putin har 
dratt Russland inn i en vanvittig krig, først og fremst 
mot Ukraina, men også mot det vestlige kulturgodset 
som preger Moskva. 

←
Vladimir Putin blant støttespillere under et valgmøte 
med på Luzhniki stadion i Moskva den 23. februar 
2012. Foto: afp foto / yuri kadobnov
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Hvorfor stemmer  
russerne på Putin? 
Og hva vil de med Norge? 
 Bøkene til forfatter og 
forlagsmann Bernhard Mohr 
prøver å gi svar. Flere år  
i Russland har gitt han et 
stort nettverk i landet. 

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



Jevnlig kontakt med russiske venner
– Etter at Hva vil russerne med Norge? kom ut i 
2020, har jeg ikke startet noe nytt bokprosjekt. 
Jeg har heller ikke lyst til å dra til Russland så 
lenge det finnes krigssensur og landets ledelse 
fører en militant retorikk mot alt vestlig. Men 
jeg har mye kontakt med venner og bekjen-
te på telefon og via sosiale medier. Sist jeg 
var i Russland, var høsten 2019. I 2020 traff 
pandemien oss, og etterpå gikk Putin til krig 
mot Ukraina. Jeg antar at jeg fortsatt kan dra 
dit, men jeg har ikke forsøkt siden 2019, sier 
Mohr og tilføyer at ingen av bøkene hans er 
oversatt til russisk, men til andre språk. Tilba-
kemeldingene han har fått fra russiske lesere, 
har utelukkende vært positive.

– Kan norske mediers omtale av Russland bli 
for lettvint og overflatisk?

– Jeg ville svart «ja» for fem år siden, men 
den dramatiske utviklingen har gjort at norske 
medier i dag prioriterer Russland høyt. Jeg sy-
nes særlig Aftenposten er gode til å grave opp 
ny informasjon om den russiske krigføringen 
og mobiliseringen av soldater som ikke vil 
være soldater. Akkurat nå er det naturlig at 
krigen og storpolitikken får mest oppmerk-
somhet i norske medier. I fredeligere tider har 
jeg etterlyst flere reportasjer om hvordan folk 
flest lever, og om kulturlivet. Men også det har 
bedret seg. Kanskje bøkene mine har bidratt 

litt til det? Det var artig at Aftenposten i fjor 
fikk en Skup-pris for et portrett av en russisk 
middelklassefamilie, forteller Mohr.

Får jobbet med russisk litteratur
Bernhard Mohr begynte å studere russisk i 1998 
og reiste til landet første gang i 1999. Etter å ha 
tatt hovedfag i russisk i 2004 jobbet han flere 
år for Schibsted-konsernet, blant annet med 
å bygge opp en gratisavis i Moskva og St. Pe-
tersburg. Slik havnet han i Russland midt under 
det han beskriver som Klondyke-perioden på 
tidlig 2000-tall, da «alle» vestlige selskaper sat-
set på det russiske markedet. Årene i Russland 
ga han et stort nettverk av venner og kjente i 
den urbane middelklassen, som han har skre-
vet om i begge bøkene sine. Fra Schibsted gikk 
veien videre til Gyldendal og siden til Cappelen 
Damm, hvor han fikk anledning til å utgi både 
kjente og mindre kjente russiske forfattere.

– Jeg har utgitt og gjenutgitt en rekke rus-
siske forfattere på norsk: Ljudmila Ulitskaja, 
Guzel Jakhina, Gajto Gazdanov, Kira Jarmysj, 
Nikolaj Gogol, Jevgenij Grisjkovets, Zakhar 
Prilepin – og Andrej Kurkov, som er ukrainer, 
men skriver på russisk. Norge er et lite land og 
et lite bokmarked, og forlagene kan derfor ikke 
ha så store utgivelseslister. I en ideell verden 
skulle man ha gitt ut mye mer ikke bare fra 
russisk, men også fra andre språk.

– Alt springer ut av reportasjereiser. Jeg 
drar til forskjellige steder i Russland og in-
tervjuer mennesker som på en eller annen 
måte er representative for det jeg skriver om. 
Og prøver samtidig å formidle inntrykk fra 
stedene jeg besøker – hva jeg ser, og hva jeg 
tenker. I Hvorfor stemmer russerne på Putin? 
har jeg et kapittel der jeg er på byen i St. Pe-
tersburg sammen med en venninne som var 
tenåring under perestrojka. Jeg krysser «her 
og nå»-skildringer av ute- og kulturliv med 
hennes oppvekstfortelling om folk som ikke 
tålte den plutselige friheten og havnet på 
kjøret. Og om hvordan hennes generasjon – 
de som i dag nærmer seg 50 – har det mye 
bedre materielt enn generasjonen før. Det 
er noe av grunnen til at de er fornøyde med 
Putin-regimet, sier Mohr, som veksler mellom 
denne reportasjeformen og et fugleperspektiv 
der han prøver å formidle de historiske og 
politiske linjene. 

– I det nevnte eksempelet trekker jeg inn 
hva russiske og vestlige sosiologer har skrevet 
om «generasjon perestrojka». Og skriver også 
om hva som skiller russisk populærkultur fra 
norsk.

Formidle inntrykk
Som redaktør for oversatt skjønnlitteratur 
hos Cappelen Damm gjennom mange år har 
Bernhard Mohr formidlet russiske forfattere 
til norske lesere. Som forfatter har han så 
langt skrevet to bøker om et motsetningsfylt 
land som de aller fleste nordmenn bare har 
overflatisk kunnskap om. 

– Jeg gikk i gang med Hvorfor stemmer rus
serne på Putin? (2017) fordi jeg var nysgjerrig 
på hvorfor også den utdannede urbane middel-
klassen støttet et regime som ble stadig mer 
autoritært. De burde jo vite bedre! I tillegg 
ønsket jeg å formidle storbyrusseres livssitu-
asjon til norske lesere som ikke er klar over 
hvor moderne Moskva og St. Petersburg er blitt. 
Under arbeidet reiste jeg også til Sør-Russland 
og ut på landsbygda for å snakke med folk som 
hadde hoppet av storbykjøret. Der møtte jeg 
mer konservative holdninger. I boka Hva vil 
russerne med Norge? (2020) handlet det om å 
forstå kompleksiteten i det norsk-russiske 
forholdet. Samarbeidet over grensa har lenge 
vært det umuliges kunst, og nå er det blitt 
enda vanskeligere, forteller Mohr engasjert.

– Hvor viktig har din research i Russland vært 
for å kunne skrive disse bøkene?

«... eit svært innsiktsfullt og oppdatert 
 portrett av den urbane middelklassen i 
Putins Russland, med sin særeigne kombi-
nasjon av moderne, kosmopolitisk livsstil 
og tilbakeskodande, nasjonalistisk ideologi», 
skrev tidligere sjefredaktør i Aftenbladet 
Tom Hetland om Bernhard Mohrs første 
bok Hvorfor stemmer russerne på Putin? 
(2017). Om Hva vil russerne med Norge? (2020) 
skrev den samme kommentatoren: «Mohr 
 underslår på ingen måte dei kritikkverdige 
og skremmande sidene ved Putins regime. 
Samstundes prøver han å forstå og formidla 
korleis verda ser ut frå russisk side.»

Bernhard Mohr.  
Foto: Åsmund Holien Mo,  
 Cappelen Damm

→
– Jeg gikk i gang med 
Hvorfor stemmer russerne 
på Putin? (2017) fordi jeg 
var nysgjerrig på hvorfor 
også den utdannede urbane 
middelklassen støttet et 
regime som ble stadig mer 
autoritært, sier Bernhard 
Mohr. Oppfølgeren Hva vil 
russerne med Norge? kom 
i 2020.
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Bokhyllen var nesten hellig, og et symbol på 
status. Den var ikke så stor, kanskje 50–60 
bind. Men bøkene var fine, fargerike, mange 
av dem var røde. Det var en vanlig bokhylle 
hjemme hos folk i Sovjetunionen, den totali-
tære sosialistiske føderasjonen i Øst-Europa 
og Asia som eksisterte fra 1922 til 1991. 

Den hellige bokhylla var alt for høy for 
meg, som himmelen. For moren min var den 
en skattkiste. Hun gjemte pengene sine i en 
stor rød bok. Jeg så aldri noen ta en av bøkene 
for å lese. 

Etter noen år startet jeg på barneskolen. Da 
fikk jeg min første egne bok, som het «Əlifba» 
(alfabetet.) Skolebibliotekaren sa jeg måtte 
passe godt på den. Jeg løp hjem, stolt over å 
ha min egen bok. Bokstavene forsto jeg ikke 
ennå, likevel satte jeg meg ned ved siden av 
bestefar og lot som jeg leste. Onkelen min ville 
lære meg en bokstav. Da han så boka, ble han 
svært overrasket. «Hva?! Det er boka mi!» Jeg 

begynte på barneskolen i 1982, boka var fra 
1967. Da forstod jeg hvorfor jeg måtte passe 
godt på den. Jeg er sikker på at den sovjetiske 
bibliotekaren ville bevare den til barna mine 
også. Heldigvis kollapset Sovjetunionen, og 
hjemlandet mitt Aserbajdsjan fikk selvsten-
dighet som de fjorten andre republikkene. 

I 1993 starter jeg på universitet i hoved-
staden Baku. Det fantes ingen bøker om 
journalistikk, og jeg måtte skrive ned alt fra 
forelesninger. Internett var annå ikke et al-
ternativ. På universitetsbiblioteket lette jeg 
etter bøker som kunne hjelpe meg litt. Men 
jeg fant ingenting. Plutselig står jeg foran en 
hylle med store røde bøker og husker tilbake 
på vår egen hellige bokhylle. Bøkene ligner på 
de vi hadde. Sovjetunionen var kollapset, men 
en stor del av universitetsbiblioteket var frem-
deles okkupert av bøkene til Sovjetunionens 
grunnlegger Vladimir Ilich Lenin. Bøker på 
russisk, om kommunisme, om nasjonens far. •

Hva leser russerne nå?
– Hva er det russerne leser i dag?

– Det som fenger bredest, er samtidsroma-
ner som bearbeider Russlands nære, det vil si 
sovjetiske, historie. Her kan jeg nevne Guzel 
Jakhina og hennes debut Zulejkha åpner øynene, 
som har vært den mest lånte bibliotekboka i 
Russland siden den kom ut i 2015. Vi ga den 
ut på norsk i Marit Bjerkengs oversettelse nå 
i 2022, og boka har gjort det skarpt også her. 
Ved siden av Jakhina leses Ljudmila Ulitskaja 
og Jevgenij Vodolazkin bredt. Jakhina, Ulitskaja 
og Vodolazkin skriver romaner som er litterære 
i formen, men likevel kan leses av mange. Det 
finnes også en del populære krimforfattere og 
forfattere som skriver om den umiddelbare 
samtiden, altså om Russland på 2020-tallet 

– for eksempel Dmitrij Glukhovskij og Kira 
Jarmysj, sier Mohr og legger til at situasjonen 
i Russland minner om situasjonen i Norge; 
også her er det hjemlige forfatteres «store 
fortellinger» som samler flest lesere.

– På sakprosasiden ser det imidlertid anner-
ledes ut. Fordi Putin-Russland er en autoritær 
stat, slipper ikke folk flest til i det politiske 
liv. Følgen er at den gjennomsnittlige russer 
bryr seg lite om sine politiske ledere. Det er 
derfor utenkelig at en politikerbiografi som 
Abid Rajas Min skyld skulle nå like bredt ut i 
Russland som i Norge. 

Krigssensur etter 24. februar
I Sovjetunionen inngikk det å spre bøker i 
billige og tilgjengelige formater i en større 
plan for å utrydde analfabetismen og øke det 
generelle dannelsesnivået. Bøker som slapp 
gjennom sensuren, fylte skap og hyller i de 
tusen hjem. I Sovjetunionen tok staten seg 
av det meste, også bokproduksjon. Med jern-
teppets og deretter Sovjetunionens fall måtte 
forfattere og forlag plutselig forholde seg til 
markedet. Samtidig kunne forfattere som var 
blitt sensurert, endelig få utgitt bøkene sine i 
hjemlandet, poengterer Mohr.

– Forfatteren Vladimir Sorokin (f. 1955), 
som det finnes fire bøker av på norsk, har gått 
full sirkel. På 1980-tallet ble manusene hans 
smuglet ut og utgitt i Paris. På 1990-tallet og 
tidlig 2000-tall var bøkene hans tilgjengelige 
overalt i Russland. Senere har regimetro 
organisasjoner brent dem på offentlig sted. I 
dag lever Sorokin i eksil i Berlin.   

– Hvordan vil du beskrive situasjonen til for
lagene i dagens Russland? 

– Forlagene har hatt større frihet enn pres-
sen. Samtidig har myndighetenes ensretting 
av mediene skapt problemer for litteraturen, 
som jo trenger et offentlig diskusjonsrom for 
å bli lagt merke til. Etter 24. februar er det i 
praksis krigssensur i Russland, hvilket gjør det 
risikabelt å utgi mange former for litteratur. En 
tredje utfordring er Vestens sanksjonspolitikk. 
Den fører for eksempel til at russiske forlag 
som gir ut oversatt litteratur, ikke lenger kan 
kjøpe rettigheter fra europeiske land. •

p e t i t

←
Flere sentrale anmeldere trillet 
6-ere da Marit Bjerkengs norske 
oversettelse av Guzel Jakhinas 
debutroman Zulejkha åpner øynene 
(2015) kom ut tidligere i år. Dette 
er en av bøkene Bernhard Mohr har 
fått oversatt til norsk som forlags-
redaktør for russisk litteratur hos 
Cappelen Damm. Mellom 2015 og 
2020 var det den mest lånte boka 
i Moskvas biblioteker, og den er 
oversatt til 40 språk

12 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 13
  H

vo
rf

or
 s

te
m

m
er

 r
us

se
rn

e 
på

 P
ut

in
? 

  

Den hellige bokhylle

Tekst:  i d r a k  a b b a s o v

D
en hellige bokhylle

IDR AK ABBASOV er journalist og menneskerettighetsakti vist, født i 
sovjettidens Aserbajdsjan i 1976. Han har mottatt flere internasjonale 
mediepriser, som Guardian Journalists Award 2012, Rory Peck Martin 
Adler Trust Award 2013 (begge Storbritanniana) og Martin Adler 
Tully Free Speech Award 2013 (USA). Idrak flyttet til Norge i 2015 
og jobber for NRK. Han er også styremedlem i Telemarkfestivalen, 
 varamedlem i NJ Telemark, miljømedarbeider og oversetter i Nome 
og Seljord kommuner og sitter i Bok & bibliotek sitt redaksjonsråd.



Om du går inn på Spotify, søker på Bok & bibliotek 
og trykker abonner, vil nye episodar dukka opp i 
lyttelista di eit par fredagar i månaden. Innhaldet 
spenner allereie vidt. 

Dei sju første episodane
Du finn eit intervju med Oksana Boyarynova frå den 
ukrainske bibliotekforeininga, Ove Sundby sitt essay 
«Da Peking-anda hjemsøkte Bok og Bibliotek i 1976», 
og heile intervjuet eg gjorde med fribyforkjempa-
ren Henry Reese frå Pittsburgh til førre utgåve av 
tidsskriftet.

Fjerde episode er ein samtale med tre bibliotek-
sjefar: Birgitte Shumann-Olsen (Lillehammer då, no 
Tønsberg og Færder), Jorun Systad (Sunnfjord) og 
Mona Magnussen (Tromsø). Dei snakkar om bibli-
oteket si rolle i store og små kriser, og ikkje minst 
om den kontinuerlege krisa i bibliotekøkonomien. 
Nestleiar i Norsk Bibliotekforening Helene Heger 
Voldner les sitt eige essay «Den vanseklige godheten». 
Som om ikkje det var nok finn du også eit bokbad 
med stortingspresident Masud Gharahkhani og ein 
forfattarsamtale med Line Renslebråten. 

Tyra Tronstad, Trygve Skaug og Siri Pettersen
Vi samarbeider òg med Porsgrunn bibliotek om pod-
kasten Forfatteren & Favoritten. Ein gong i månaden 
vil vi gje ut ein episode med forfattarar som snakkar 
om bøkene sine, om då dei var mellom 15 og 20 år, 
og om tre favorittbøker som gjorde inntrykk i den 
alderen, eller som dei har lese seinare og vil anbefala 
for denne målgruppa.  

Stian Omland frå Porsgrunn bibliotek vil gjera 
dei fleste intervjua. Som prislønt bokomsettar, med 
norske versjonar av bøkene til mellom andre Neil 
Gaiman, Gillian Flynn, Don Winslow, David Mitchell 
og John Greene på rullebladet, har han peiling på 
litteratur. Han er også ein knakande god formidlar. 
Så det er berre å gle seg!

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

[Laila: Ser for meg den strålande vakre 
illustrasjonen til Per Ragnar på heile 
venstre side og teksten på høgre side.]

På forfatteren & Favoritten si  
eiga podkastside finn du samtalar 

med desse forfattarane:

Line Renslebråten
Mari Moen Holsve
Anne Elvedal
Liv Marit Weberg
David Mitchell
Kjetil Indregard
Camilla Sandmo
Trygve Skaug
Jørn Lier Horst
Randi Fuglehaug

Ane Barmen
Nina Borge
Øystein Stene
Monica Steinholm
Taran Bjørnstad
Bjørn Sortland
Sigbjørn Mostue
Siri Pettersen
Tyra Teodora Tronstad

Forfatteren & Favoritten starta som eit 
 samarbeid mellom Porsgrunn bibliotek og 
Skien bibliotek. No blir den vidareført av 
 Porsgrunn bibliotek og Bok & bibliotek. 
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Følg podkasten vår!

←
Illustratør Per Ragnar Møkleby 
var til  stades med skisseblokka 
si då Stian Omland intervjua 
Line Renslebråten til episode 
19 av  podkasten Forfatteren & 
Favoritten.

Følg podkasten vår! 
Den 30. september i år  introduserte 

Bok & bibliotek ein ny norsk 
 bibliotekfagleg podkast. 



Hva er best 
for innbyggerne?

Bildet viser Smaalenene bru. Den har 
knyttet sammen  Spydeberg og Askim 
 siden 2010. Nå  bygges det nye broer i 
 Indre Østfold. Ikke over Glomma  denne 
gangen, men over profesjonskløfter og 
mellom fagbredder. Til tross for  færre 
møteplasser, redusert bemanning og 
 mindre lørdags åpent: Innbyggertorg  
og bibliotek i samdrift er vinn–vinn, 
 hevder de  ansvarlige i Indre Østfold.   
forts. →

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

b r o e r  m e l l o m  tj e n e s t e r

Foto: Mathias Hemmingby / Shutterstock / NTB



 – Velkommen til vårt innbyggertorg og biblio-
tek, sier Elin Brandsrud og John Andrew Firing. 
Hun er avdelingsleder for Mysen innbygger-
torg og bibliotek. Han er seksjonsleder for alle 
innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold 
kommune. De står ved skranken på rådhuset 
i kommunesenteret Askim. Bak skranken ar-
beider bibliotekpersonalet sammen med de 
som før jobbet på kommunens servicetorg. 
Alle ansatte har felles oppgaver, samtidig som 
de er spesialister på forskjellige tema.

Indre Østfold kommune har fem felles 

innbyggertorg og bibliotek, i Askim, på My-
sen, Skjønhaug, Spydeberg og Tomter i det 
som tidligere var de fem kommunene Askim, 
Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad.

Kraftig redusert bemanning
 – I bibliotekloven står det at alle kommuner 
skal ha et bibliotek. Derfor var det ingen selv-
følge at vi skulle få beholde alle bibliotekene 
våre etter kommunesammenslåingen. Vi øn-
sket å beholde alle for å være relevante for våre 
innbyggere. Vi vil gi dem best mulig service 

på ett sted. Innbyggertorget og biblioteket 
skal være et møtested og en samskapingsplass, 
sier Brandsrud.

Men ordningen er ikke bare bra, slik de 
ser det.

– Før hadde vi fem servicetorg og fem bibli-
o  tek. Det var ti møteplasser. Nå har vi bare 
fem. Bemanningen er kraftig redusert. Vi har 
redusert antall ansatte med om lag en tredel. 
Før hadde vi over 40 ansatte. Nå har vi om lag 
30. Det ble tatt for hardt i. Antall ansatte er 
redusert for mye, sier Firing. 

Brandsrud er enig. Ingen ansatte er sagt 
opp. Tre ansatte i bibliotekene har gått av med 
avtalefestet førtidspensjon. Færre ansatte 
førte til blant annet kortere åpningstider, 
det vil si at kun to av fem avdelingsbibliotek 
holder åpent om lørdagene nå.

Hva er innbyggertorg?
Eksempler på henvendelser som tidligere bi-
bliotekansatte nå må ta stilling til, kan være: 
«Jeg ønsker å søke barnehageplass», «Kan du 
reparere hullet i veien utenfor huset mitt?», 
«Vi skal gifte oss borgerlig!».

Et innbyggertorg skal gi innbyggerne i 
kommunen informasjon, råd og veiledning 
om offentlige tjenester og tilbud. Innbyggerne 
skal komme i kontakt med rett person eller få 
ønsket informasjon på en lett og rask måte, 
ifølge prosjektet til Indre Østfold kommune. 

– Hvilken opplæring har de som jobber i biblio
teket fått med tanke på jobben i innbyggertorget?

– Vi har hatt kompetansekartlegging og 
medarbeidersamtaler. To ganger i året er det 
fellessamlinger der hver enkelt kan bestemme 
seg for å gå i dybden og lære om forskjellige 
tema. Annenhver uke holder vi møter for å 
holde oss oppdaterte, sier Elin Brandsrud.

Innbyggertorgene og bibliotekene er 

Iren Graff Lilleng, Askim
– Jeg spurte en gang i skranken: Hva 
 passer å lese for en sjuåring? Jeg ønsket 
å finne noen bøker til mine barnebarn. 
Men vedkommende visste ikke svaret på 
det spørsmålet. Jeg klager ikke på de som 
 jobber der. Men jeg savner biblio tekaren 
som alltid har svar til oss. Jeg sendte 
 derimot tekstmelding og fikk gode råd 
om hvilke bøker jeg kunne låne.

Asbjørn Solberg Hansen, Askim
– Jeg synes det er helt topp. Jeg låner 
mange bøker og får god kommunal 
service. Jeg fikk for eksempel hjelp i 
 forbindelse med et seniorlån for ikke 
 lenge siden. Kurs i å bruke mobiltele
fonen har jeg også fått.

– Hva synes du om felles 
innbyggertorg og bibliotek?

organisert med fire forskjellige team som 
forvalter svært mange oppgaver: Utleie og 
booking av tjenester, som utleie av elbiler 
og lokaler. Søknader om parkeringsbevis for 
handikappede. E-bøker. Skaperverksted. Bi-
bliotekstatistikk. Samlingene i biblioteket, og 
koordinering av samarbeid med frivillige.
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– Det ble tatt for hardt i.  
Antall ansatte er redusert  
for mye.
Seksjonssjef John Andrew Firing

↑
– Dette er vinn–vinn, sier John Andrew 
 Firing og Elin Brandsrud, her foran skranken 
til innbyggertorget og biblioteket i Askim.
Foto: Harald Vingelsgaard

b r o e r  m e l l o m  tj e n e s t e r



En av de ansatte er superbruker, det vil si 
at vedkommende går i dybden på noen temaer, 
slik at de andre kan lære av vedkommende. 
De ansatte lærer med andre ord av hverandre. 
De som jobber på innbyggertorg, har informa-
sjonsbank i et standard dataprogram.  forts. →

Mange eksempler på vinn–vinn
Brandsrud er både biblioteksjef og avdelings-
leder, slik at hun av og til stepper inn for å 
arbeide i skranken.

– Hvordan opplever du det, nå når du også skal 
gi service til de som kommer til innbyggertorget?

– Utfordrende. En annen måte å tenke på. 
En annen måte å jobbe på. Det er gøy å gi 
service til innbyggerne. De får mer enn de 
forventet. En person som kom, fikk fornyet sitt 
parkeringsbevis for handikappede og utbrøt: 
«Jøss, så fint det er her.» Jeg tok han med på 
en tur rundt i biblioteket og forklarte hvilke 
aktiviteter vi kan tilby: at man kan booke 
time for veiledning, være med på kurs, delta 
på språkkafe. Og mye mer. Jeg fikk synliggjort 
biblioteket til vedkommende, sier Brandsrud.

Hun har mange gode eksempler på vinn–
vinn-situasjoner som følge av samlokalise-
ringen. «Jeg hadde aldri i verden kommet til 
biblioteket hvis jeg ikke skulle hente krykker», 
sa en annen innbygger.

Men hva med bibliotekets kjerneoppgaver? 
Blir det for eksempel like mye tid til formidling 
nå som før?

– Vi sliter litt med å få nok tid til formid-
ling når vi er blitt færre ansatte. Vi satser på 
dette, men skulle ønske vi hadde mer tid. I 
nasjonal bibliotekstrategi slås det fast at vi 
skal bruke tid til å hente inn nye brukere ved 
å lage arrangementer utenfor bibliotekene, for 
eksempel på skoler. Det har vi ikke hatt tid til. 
Det skyldes også begrensninger i koronakrisa, 
sier hun.

– Hva med å lage arrangementer og satse på 
«samtale og debatt»?

– Vi har ikke arrangert store debatter siden 
før pandemien. Men det skal vi i hvert fall 
gjøre neste år, før valget, sier Firing.

Er den frie rollen under press?
Et innbyggertorg og bibliotek i Indre Østfold 
kommune skal minimum inneholde bibliotek, 
samtalerom som kan brukes til saksbehand-
lingskontor, gratis møterom, felles område 
for barn og unge og et sted for arrangementer 
med scene og en kafé.

Brandsrud har fått spørsmål om biblio-
tekets frie rolle, nå når det blir kommunens 
forlengende arm i innbyggertorget.

– Jeg mener at vår frie rolle ikke er truet. Vi er 
veien inn for innbyggerne. Vi skal fortsette med 
å være frie og uavhengige og lage forskjellige 
arrangementer og debatter, sier hun.  

Den nye Indre Østfold kommune har 46 
000 innbyggere. Innbyggertorgene og bibli-
otekene har mer enn nok å gjøre. Fram til 
utgangen av august i år har de følgende tall å 
vise til for 2022: 152 159 besøkende, 374 arran-
gementer og 5000 svar på telefonhenvendelser.

John Andrew Firing trekker fram det vik-
tige samspillet med innbyggerne. 

Det kan være folk fra nærmiljøet, frivil-
lige i lag og foreninger eller fra næringslivet. 
Han mener samskaping er noe av «cluet» for 
å tette kapasitetsgapet som følge av redusert 
bemanning. 

– For oss er spørsmålet: Hva er best for 
innbyggerne? Vi er til for innbyggerne, inn-
byggerne er ikke til for oss. De fleste sier at 
de får mer enn de hadde forventet i vårt inn-
byggertorg og bibliotek, sier Firing.

For Brandsrud er det viktig å være bevisst 
på bibliotekets samfunnsoppdrag og følge opp 
det som står i bibliotekloven. 

– Vi skal være en gratis, lavterskel møteplass 
og drive aktiv formidling, uavhengig av kjønn, 
alder og sosial bakgrunn, understreker hun. •

Det sier Christer Hoel Minge når vi møter 
han i skranken til Innbyggertorg og bibliotek 
i Askim. Det han ikke kan så mye om, er det 
som innbyggertorget tok seg av tidligere – alt 
fra å dele ut vannmålere til å hjelpe folk med 
å fylle ut kommunale søknader om helsehjelp, 
eller salg av billetter til kulturhuset.

– Jobben min er blitt ganske annerledes 
enn den var før. Det har skjedd mye med bi-
bliotekene, og vi er blitt mange færre ansatte.

Han fastslår også at bibliotekansatte og 
servicetorgansatte er blitt en felles personal-
gruppe.

– Det gir mindre rom for bibliotekfaglige 
spørsmål og diskusjoner, sier han.

Alle er alt
 – Alle skal være alt, sier Tone Krogstad, som er 
barne- og ungdomsformidler i Indre Østfolds 
innbyggertorg og bibliotek.

– Kunnskapen vår blir utvannet. Dette går 
på bekostning av yrkesstoltheten vår, sier hun 
og tenker på at hun tidligere hadde 100 prosent 
jobbing med bibliotekfaglige ting, mens hun 
nå i tillegg må gi service til innbyggerne som 
skal ha forskjellige kommunale tjenester.

Krogstad er utdannet lærer og arbeidet 
25 år i barne- og ungdomsskolen før hun be-
gynte som barne- og ungdomsformidler for 
ni år siden. 

– Innbyggere som kommer hit og spør meg 
om feieavgifter, de stiller spørsmålet til feil 

– Nå er tiden i skranken  annerledes enn tidligere.  
Vi må svare på spørsmål om det vi ikke kan så mye om.  
Det tar tid fra bibliotekfaglige oppgaver, som jeg  selvfølgelig 
heller vil arbeide med når jeg er utdannet bibliotekar.

– Vi må svare på spørsmål  
vi ikke kan så mye om

→
Arbeidshverdagen har 
forandret seg for bibliote-
kar Christer Hoel Minge og 
barne- og ungdomsformidler 
Tone Krogstad etter samloka-
liseringen av innbyggertorg 
og bibliotek i Askim.
Foto: Harald Vingelsgaard
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– Vi skal fortsette med å være frie  
og uavhengige og lage forskjellige  
arrangementer og debatter. 
Enhetsleder og biblioteksjef Elin Brandsrud
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Vil lage nasjonal modell for  
felles innbyggertorg og bibliotek

Kommunene Indre Østfold 
og Drammen samarbeider om 
 prosjektet Beste praksis for bibliotek 
og innbyggertorg, som skal være 
ferdig høsten 2023.  Ambisjonen 
er å utvikle en modell som kan 
 inspirere andre kommuner ved 
å være en erfaringsbank og en 
 veileder.

person. Det blir som å 
gå til malerforretningen 
og be om å få kjøpe en 
kake, når de skulle gått 
til bakeren i stedet. Jeg 
kan derimot gjerne fin-
ne en god bok til barn og 
ungdom.

I løpet av en arbeids-
dag får hun mange spørs-
mål som hører hjemme i 
innbyggertorget.

– Flere av disse spørs-
målene kan jeg ikke svare 
på. Når jeg kommer hjem 

fra jobb, får jeg en dårlig følelse, en følelse av 
at jeg ikke strekker til. Samtidig tenker jeg 
at det er dårlig service til innbyggerne, at de 
ikke møter dem med riktig kompetanse når 
de henvender seg på innbyggertorget. Sam-
lokalisering er fint. Det er bra at man kan 
komme til ett sted å få flere tjenester. Vi har 
vært samlokalisert før også, men ikke gått inn 
i hverandres kompetansefelt. Jeg mener at jeg 
er realistisk kritisk, ikke negativ, sier Krogstad.

Noen av spørsmålene som blir undersøkt, 
er: Hvilke tjenestetilbud er overlappende og 
derfor lurt å samarbeide om? Hvilke samfunns-
oppdrag kan bibliotek og innbyggertorg løse 
sammen? Hvordan kan innbyggertorgene være 
med å løse bibliotekenes oppdrag? Kan bi-
bliotekarenes kompetanse brukes til å bedre 
kommunens informasjonstjenester?

Resultater fra innbyggerundersøkelse
I regi av prosjektet utførte Opinion en stor 
undersøkelse blant innbyggerne i begge de nye 
storkommunene i mars 2022. Undersøkelsen 
viser at de fleste er fornøyde og mener de 
får et bedre tilbud nå enn tidligere. Men en 
av fire mener bibliotekets uavhengighet blir 
utfordret av en slik samlokalisering. Flere av 
de 1200 respondentene peker på at biblioteket 
bør være et uavhengig fristed, at bibliotek 
og innbyggertorg er to forskjellige tjenester 
som ikke har noe med hverandre å gjøre, og 
at samlokalisering vil medføre at tjenestene 
går på bekostning av hverandre. Noen av de 
som mener uavhengigheten blir utfordret, 
peker på at det er en fare for at biblioteket 
vil bli påvirket av politikerne og kommunens 
administrasjon.

• En av fem har mindre tillit til svarene de får 
fra de ansatte når bibliotekarer og innbygger-
torgansatte står i samme skranke.

• Flertallet av de spurte vil ha flere 
 arrangementer i sitt nærmiljø.

• Om lag en av tre mener det er behov for flere 
debattarrangementer i sitt nærmiljø.

• Flertallet sier det er viktig med et sted i 
nærområdet hvor en kan få veiledning om 
kommunale tjenester.

• De fleste innbyggerne mener biblioteket er 
lett tilgjengelig der de bor.

• Flere enn fire av ti innbyggere har vært i 
 kontakt med biblioteket.

Pass på bemanningen
Avdelingsleder for Mysen innbyggertorg og 
bibliotek Elin Brandsrud er en av initiativta-
kerne til prosjektet.

– Vi forventer å finne fram til en mal, en 
verktøykasse som andre kan bruke. Det blir 
ikke en fasit. Hver enkelt kommune må til-
passe sitt innbyggertorg og bibliotek selv, etter 
hva de ønsker å oppnå, sier hun. 

Prosjektet skal koste 2,3 millioner kroner. 
Nasjonalbiblioteket har gitt 1,4 millioner i 
støtte.

Både Brandsrud og seksjonsleder for inn-
byggertorg og bibliotek i Indre Østfold John 
Andrew Firing understreker at hver enkelt 
kommune må passe på at de ikke reduserer be-
manningen for mye. Men summa summarum 
mener begge at innbyggertorg og bibliotek 
sammen er vinn–vinn.

– Nå får biblioteket flere henvendelser, fordi 
publikum oppdager det via Innbyggertorget. 
Innbyggertorget får flere henvendelser fordi 
det blir oppdaget via biblioteket. Dette er beste 
praksis, mener de to.

Tre nye årsverk i Drammen
Biblioteksjef Jørgen Hovde i Drammen kom-
mune er enig med samarbeidspartnerne i Indre 
Østfold om at beste-praksis-prosjektet er spen-
nende. Han fastslår at de har i oppdrag å utvikle 
møteplasser, innbyggertorg og bibliotek.

– Samarbeidet med Indre Østfold er naturlig 
for å sammenligne og lære av hverandre. Hva 
fungerer bra? Hva fungerer dårlig? Det skal vi 
finne svarene på, sier han.

Drammen fikk tre nye årsverk for å utvikle 
sine møteplasser, innbyggertorg og bibliotek.

– Gode tjenester til innbyggerne er vårt 
overordnede mål, sier Hovde. •

Bibliotekarforbundet: 
Fordeler og ulemper
 –  Bibliotekarforbundet i Indre Østfold har ikke 
tatt standpunkt til hva vi mener om samorga-
nisering og samlokalisering av innbyggertorg 
og bibliotek, sier Madelen Ramsøy, som er 
hovedtillitsvalgt.

Hennes inntrykk er at bibliotekarene ver-
ken er hundre prosent for eller hundre prosent 
mot. De har ulike oppfatninger og mener det 
er både fordeler og ulemper. De fleste tilba-
kemeldingene hun har fått, handler om pro-
blemer med underbemanning. Antall ansatte 
ble redusert med en tredel i forbindelse med 
samlokalisering av innbyggertorg og bibliotek.

Samtidig opplever hun at mange ansatte 
generelt synes det er spennende å være orga-
nisert sammen på innbyggertorg og bibliotek. 
Da snakker hun om både de som tidligere 
jobbet i servicetorget, og de bibliotekansatte.

– Arbeidsdagen er blitt mer innholdsrik 
når man jobber teambasert, er det flere som 
mener. Vi kan velge å være med i ulike team 
som jobber med forskjellige oppgaver, noe vi 
ikke kunne før sammenslåingen, sier Ramsøy. •

Madelene Ramsøy, hovedtillitsvalgt 
for Bibliotekarforbundet i Indre 
Østfold. Foto: Privat

I nye Drammen kommune og Indre Østfold 
kommune har åtte kommuner blitt til to, og i 
sammenslåingsprosessen har begge valgt å or-
ganisere kommunens servicefunksjon sammen 
med bibliotek. I prosjektplanen, som er til-
gjengelig på bibliotekutvikling.no, står det at 
hensikten bak samorganiseringen er å tenke 
nytt rundt hvordan innbyggere skal møtes, og 
hvordan kommunen framstår utad til sine egne 
innbyggere. Målet er å ha levende tjenester 
som blir en naturlig del av folks hverdag, og 
være en tydelig nærdemokratiarena på steder 
som tidligere har vært kommunesentrum, og 
som kan oppleve at det oppstår lokale vakuum 
etter kommunesammenslåingen. 
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– Gode tjenester til 
innbyggerne er vårt 
overordnede mål, sier 
 biblioteksjef Jørgen 
Hovde i Drammen.  
Foto: privat
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På Glommas østbredd, tre mil sør for Elverum 
og grensende til Finnskogen, som umerkelig 
glir over i Dalarnas län, ligger sentrum for kom-
munens 3600 innbyggere. Her er skolene, her 
er dagligvaren, her er klesbutikken og bilforret-
ningen – og banken, biblioteket, kulturskolen, 
frivilligsentralen og kulturadministrasjonen, i 
samme bygg og med et innbydende fellestorg.

Ser seg ikke tilbake
Bak seg har Wenstad tre flyttesjauer på like 
mange år, den ene med 14 dagers varsel! Det 
måtte altså bli verre før det kunne bli bedre 
for de ansatte ved Våler folkebibliotek, men i 
dag ser de seg ikke tilbake. Kommunen er liten. 
Da blir samskaping og samarbeid veldig viktig, 
mener biblioteksjefen. 

– Dette har vært et stort samfunnsprosjekt 
som vi alle mener er et løft for Våler. Det er 
mye lettere å samarbeide nå som vi er under 
samme tak. Biblioteket har vært meråpent i 
fem og et halvt år, og snart er også en meråpen 
kulturskole på plass i kjelleren. Vi planlegger 
også et «skaperrom» der som skal kunne boo-
kes av frivillige lag og foreninger, eller brukes 
av oss på huset til workshops og makerspace.

Biblioteket har faste felles møter med 

banken for å fortelle hva som skjer. Alle i hu-
set deler på ventesoner, aviskrok, møterom, 
kjøkken og pauserom og garderober – og på 
innkjøp av aviser og tidsskrifter til fellesarealet 
(men biblioteket står for rydding, magasinering 
og kassering – naturlig nok). 

– Det høres ut som en artig løsning? 
– Ja, der er en artig løsning, samstemmer 

biblioteksjefen, som priser seg lykkelig over 
samdriften.

Nye brukere hver uke
– Etter flyttinga har vi kommet litt lenger unna 
ungdomsskolen og mista noen ungdommer 
som pleide å henge på biblioteket, men vi er 
mye nærmere hovedgata Vålgutua. Ukentlig 
har vi flere nye brukere som dropper innom 
og skaffer seg meråpentkort. Bruken går opp, 
men ikke utlånet. 

Torget på framsida rommer legesenter, 
helsestasjonen, psykisk helse- og rustjeneste, 
apoteket, Nav og en bilforretning. Folk stikker 
stadig innom på biblioteket når de først er i 
sentrum for å ordne noe, og vise versa. Det 
har vært usikkert om lokalbanken ville klare 
å overleve. Men samlokaliseringen med bibli-
oteket har reddet også denne fellesarenaen. • 

Stortrives med bibliotek,  
bank og kultur
Etter et drøyt år under samme tak 
som Sparebank1 Østlandet og resten 
av  kommunens kulturavdeling har 
biblioteksjef Eva Øiseth Wenstad 
i Våler i Solør bare godt å si om 
 samlokalisering. 

↗
Biblioteksjef 
i Våler, Eva 
Øiseth Wenstad. 
Foto: Arne Olav 
Hageberg

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

Tre forhold er av særlig betydning når vi skal 
reflektere over bibliotek – her folkebibliotek 

– og nødvendigheten av samarbeid med andre 
institusjoner:

• Bibliotekene er helt avhengig av 
samarbeid med andre organisasjoner 
og institusjoner for å oppfylle det 
samfunnsmandatet de har. Her skiller 
bibliotekene seg fra andre institusjoner, 
for eksempel skolevesenet og helse-
sektoren. 

• Bibliotekene har potensial til å befor-
dre et samarbeid som kan overskride 
profesjonsgrenser og tendensene til 
sektor- og silotenkning og slik fremme 
helhetlige løsninger.

• I utviklingen av samarbeid er 
det av  avgjørende betydning at 
 bibliotekarene er bevisste på – og 
stolte over – det som er deres særlige 
kompetanse og bidrag i det aktuelle 
samarbeidsnettverket. 

• La oss ta disse punktene ett for ett.

Hvorfor er det mer nødvendig for 
 bibliotekene enn for andre å utvikle 
samarbeidsnettverk? 
Det skyldes kompleksiteten i bibliotekenes 
samfunnsrolle. Bibliotekene er blant de aller 
minste sektorene innenfor norsk offentlig 
forvaltning. I Norge er det ansatt om lag 70 
000 lærere i grunnskolen. Videregående sko-
le sysselsetter om lag 25 000 lærere. I norsk 
helsevesen er rundt 36 000 personer sysselsatt 
i ulike sykepleiefaglige stillinger. Slik kunne vi 
fortsette sektor for sektor, etat for etat. Skolen 
og helsevesenet er eksempler på kraftfulle 
sektorer som vi forventer langt på vei skal 
kunne løse sine samfunnsoppdrag på egen kjøl. 
Naturligvis må de samarbeide. Skolen må sam-
arbeide med foreldrene. NAV må samarbeide 

Bibliotekenes samfunnsmandat  
forutsetter samarbeid

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

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

Bibliotekene er helt avhengig  
av samarbeid med andre for å møte  
de mange oppdragene de er pålagt.  

Bibliotekarenes faglighet gir unike  
forutsetninger for å fremme  

helhetlige løsninger. 
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Hva er den unike kompetansen som 
bibliotekarer har med seg inn 
i samarbeidet?
Her tar jeg utgangspunkt i min definisjon 
av hva et bibliotek og en bibliotekar er: Et 
bibliotek er en institusjon – og bibliotekfa-
get en profesjon – som med utgangspunkt i 
organiserte samlinger av litteratur og kunn-
skap initierer sosiale prosesser knyttet til 
kunnskapsdeling og litterære opplevelser. Når 
biblioteker går inn i samarbeid med andre 
etater og profesjoner, er det naturligvis med 
utgangspunkt i den bibliotekariske kompe-
tansen. Er vi med i et samarbeid som retter 
seg inn mot ungdom, er det ikke en fritids-
klubbleder de andre partnerne i samarbei-
det etterspør. Bibliotekarens kunnskap om 
litteraturen, formidling av litteraturen og 
orientering i kunnskapsuniverset er det som 
er vårt primære bidrag i samarbeidet. Med 

utgangspunkt i denne kunnskapsbasen bidrar 
biblioteket og bibliotekaren til å myndiggjøre 
den gruppa et samarbeidsprosjekt retter seg 
inn mot. Men kanskje aller mest avgjørende 
er det at bibliotekaren har lokalsamfunns-
kunnskap og kan relatere de redskapene som 
er bibliotekets – litteraturen og samlingene 

– til situasjonen og utfordringene i lokalsam-
funnet. Bibliotekaren må kunne svømme i 
lokalsamfunnet som fisken i vannet. • 

med arbeidslivets aktører. Helsevesenet må 
samarbeide for eksempel med skolen i spørs-
mål som dreier seg om barns og unges helse. 
Men allikevel: Disse institusjonene har relativt 
klart avgrensede oppgaver, og de tilføres bety-
delige ressurser og betydelig kompetanse for 
at de skal kunne løse samfunnsoppdraget sitt.

Biblioteksektoren er mikroskopisk sam-
menlignet med de som er nevnt som eksempler 
ovenfor. I folkebibliotekene er det drøyt 1800 
årsverk. Fagbibliotekene har omtrent samme 
personalressurs – drøyt 1600 årsverk fordelt 
på snaut 2000 ansatte.

Men om sektoren er liten sammenlignet 
med andre politikkområder, er samfunns-
oppdraget komplekst og sammensatt – også 
sammenlignet med de fleste andre sektorer og 
politikkområder. Bibliotekene er knyttet til ut-
danning fra førskole til avansert forskerutdan-
ning; de er knyttet til helse- og eldreomsorg 

– dels gjennom å gjøre litteraturen tilgjengelig 
for disse gruppene som ikke så lett kan oppsø-
ke biblioteket fysisk, men også gjennom den 
terapeutiske effekten som lesing og fellesskap 
rundt litterære tekster kan ha – illustrert for 
eksempel gjennom det økte fokuset på meto-
der som shared reading og biblioterapi; de er 
knyttet til det integreringspolitiske feltet, og 
de skal bidra til å bygge lokale offentligheter. 
Slik kunne vi fortsette. Knapt noen annen 
institusjonen har et så komplekst samfunns-
oppdrag som bibliotekene.

Hvorfor er bibliotekene i en unik  
posisjon til å bidra til helhetlige  
løsninger? 
Nå er det også et annet trekk som særkjenner 
bibliotekene. Ser vi bort fra det som er den 
tradisjonelle hovedoppgaven – litteraturfor-
midling og tilgjengeliggjøring av kunnskap og 
litteratur – er det slik at på nesten alle andre 
områder der bibliotekene er involvert, er det 
andre som er primærprodusenter. Biblioteket 
skal fremme utdanning og kunnskap. Men 
her er naturligvis skolen primærinstitusjonen. 
Da kan ikke biblioteket løse sitt samfunns-
oppdrag på dette feltet uten å samarbeide 
med skolen. Bibliotekene skal bidra til å ut-
vikle bærekraftige lokale offentligheter. Men 
det kan ikke skje uten i tett samarbeid med 
andre institusjoner som tradisjonelt kanskje 
har blitt sett på som mer sentrale offentlig-
hetsinstitusjoner – lokale medier, politiske 
partier og sivilsamfunnsorganisasjoner mv. 
Bibliotekene skal fremme integrasjon. Den 
delen av samfunnsoppdraget kan ikke løses 
uten i samarbeid med institusjoner som har 
integrasjon som en hovedoppgave. Slik kunne 
vi fortsette. 

Men nettopp det å være aktiv på alle disse 
politikkområdene uten å være hovedprodusent 
gir biblioteket en særlig mulighet til å bidra 
til helhetlige løsninger. Svært ofte er det van-
skelig å håndtere komplekse utfordringer på 
en helhetlig måte. De fleste problem katego-
riseres og tilordnes en institusjon dominert 
av bestemte profesjoner og deres perspektiv: 
pedagogperspektivet, sosionomperspektivet, 
sykepleierperspektivet osv. Kamp mellom uli-
ke profesjonsperspektiv kan gjøre det vanskelig 
å skape helhetlige og profesjonsoverskridende 
løsninger. Men nettopp fordi bibliotekene er 
knyttet til så mange politikkfelt der andre 
profesjoner er hovedleverandøren av tjenester, 
kan bibliotekene ta samarbeidsinitiativ uten 
at det oppleves som en trussel mot de andre 
profesjonenes posisjon på feltet. Slik står bi-
bliotekene i en unik posisjon til å fremme noe 
som er en mangelvare: helhetlige løsninger 
med samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. 
Jeg har sett flere eksempler på at biblioteker 
har fått til det i løpet av de årene jeg har ob-
servert bibliotekfeltet.

«Fordi bibliotekene er knyttet til  
så mange politikkfelt der andre 
profesjoner er hovedleverandøren  
av tjenester, kan bibliotekene ta 
samarbeidsinitiativ uten at det opp-
leves som en trussel mot de andre 
profesjonenes posisjon på feltet.»

«Knapt noen annen 
 institusjonen har et så  
komplekst samfunnsoppdrag  
som bibliotekene.»

Det naturlige fagforbundet  
for deg som er bibliotekar.

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

Les mer og meld deg inn
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Antallet innbyggere som ønsker å engasjere 
seg for å redusere matsvinnet i samfunnet, 
øker. Men manges engasjement begrenser 
seg ofte til eget kjøkken. Her kan folkebiblio-
tekene spille en viktig rolle som plattform og 
kanal for å fange innbyggernes engasjement 
og interesse for matsvinn.

Gladsaxe er en by med cirka 70 000 innbyg-
gere nordvest for København. I begynnelsen 
av oktober startet bibliotek her et samarbeid 
med Fødevarebanken, en ideell organisasjon 
som bekjemper matsvinn og matfattigdom i 
Danmark. Fødevarebanken driver for tiden 
sitt «måltidsfellesskap»-prosjekt i 45 bolig-
områder over hele Danmark. Hver uke leverer 
de matvarer som grossister ikke kan selge til 
detaljistleddet, til biblioteket. I Danmark kas-
tes det årlig cirka 385 000 tonn mat allerede 
på grossistnivå. 

Fellesskap
Inflasjon og stigende matpriser gjør at mange 
husholdninger nå får det trangere. Tidspunktet 
for å sette i gang programmer og aktiviteter 
for håndtering av matsvinn er altså hensikts-
messig.

– Måltider er en viktig del av hverdagen, 
og hvis biblioteket kan bidra til å skape bedre 

forhold for innbyggerne og deres måltider, er 
det kjempebra, sier Tanja Clausen, barnebi-
bliotekar, prosjektleder og koordinator ved 
Gladsaxe bibliotek.

Biblioteket og frivillige deler ansvaret for 
måltidsaktivitetene, fra mottak av råvarer, via 
matlaging til servering av felles måltid. Hus-
holdninger med trang økonomi får et gratis 
måltid, og klimabelastningen blir redusert.

– Måltidet er også viktig for å skape felles-
skap og motvirke ensomhet og fordommer, ved 
at ulike mennesker får mulighet til å møtes. Vi 
lager maten sammen, og vi spiser den sammen. 
Det betyr mye for mange som er alene.

Alle er velkomne
Gladsaxes nye kulturelle og sosiale møteplass 
har fått navnet BIBLIOTEK+. Her er bibliotek, 
sosiale aktiviteter, helsetjenester, foreninger, 
klubber og ildsjeler samlet under ett tak. De 
har også kjøkken, noe som er en forutsetning 
for biblioteker som ønsker å engasjere seg 
praktisk i matsvinnspørsmålet. 

– Tilgang til forskjellige lokaler er vikti-
gere enn man tror. Noen vil ikke sitte i store 
grupper, og da har vi mindre rom til dem. Alle 
skal kunne føle seg trygge og velkomne, sier 
Tanja Clausen.

Folkebibliotek kan spille en viktig og  
inspirerende rolle i kampen mot matsvinn.  
Det viser erfaringene fra Gladsaxes  BIBLIOTEK+. 
Nylig lanserte danskene et omfattende 
 program for å redusere matsvinn, men også  
for å skape måltidsfellesskap.

Bibliotek+ jobber aktivt 
mot matsvinn
 

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

↑
Gladsaxe bibliotek nord for København har startet et prosjekt mot 
matsvinn. Satsingen er basert på frivillighet, og målet er å skape 
 fellesskap og redusere matsvinn. Foto: Nina Bundgaard
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På det meste kan 50–60 personer spise 
sammen. Prosjektet handler ikke bare om 
måltider.

– Nå i høst har vi for eksempel syltetøyla-
ging og sylting av grønnsaker, hvor deltakerne 
kan lære av hverandre og få ulike tips.

Tilbudet er ikke helt gratis for innbyggerne. 
Biblioteket må ha litt inntekt for å kunne gjøre 
tilleggskjøp av råvarer og krydder slik at de 
kan tilberede måltidene på best mulig måte. 

– De som hjelper til, vasker opp og rydder 
bort, kan spise gratis, mens de som bare kom-
mer hit for å spise, må betale en symbolsk sum, 
kanskje 20 kroner, det er ennå ikke bestemt.

Frokost og kveldsmåltider er det som står 
på programmet i første omgang.

– Men det er også mulig å tenke seg andre 
aktiviteter, som å bake og lage forskjellige fruk-
tretter, nå i løpet av høsten, og andre opplegg.

Biblioteket er fleksibelt med å gi tilgang 
til kjøkkenet.

– Det som er viktig for oss, er at innbygger-
ne tar initiativ og samles. Derfor er det mulig 
å bruke lokalene også på kveldstid og i helger. 
Fellesskapet er viktigst.

Hvem som helst er egentlig velkommen 
til å være med. Den eneste regelen som ikke 
kan endres, er at maten skal tilberedes og 
spises i lokalene.

Livskvalitet
Varene de mottar, er helt ferske og ikke utgått 
på dato. Men av ulike årsaker kan de ikke selges 
i en vanlig butikk, de kan for eksempel være 
feilmerket, eller emballasjen kan være ødelagt, 
forteller Tanja Clausen.

– Hvilken mottakelse har tiltaket fått blant 
innbyggerne i Gladsaxe?

– Flott! Mange har sluttet seg til nettverket 
vårt, og vi får inn masse gode ideer. Forhå-
pentligvis vil interessen øke når flere oppda-
ger at dette tiltaket forbedrer livskvaliteten 
på mange forskjellige måter. Ikke minst for 
ensomme kan felles måltider spille en viktig 
rolle, men også for familier som noen ganger 
ikke helt takler hverdagen, sier Tanja Clausen.

– Hvordan sprer du informasjon om prosjektet?
– Gjennom sosiale medier, hovedsakelig 

Facebook. Mye av ansvaret for prosjektet ligger 
hos innbyggerne, som må skape og ta ansvar. 
Det er helt basert på frivillighet.

De som engasjerer seg, er i utgangspunk-
tet mest eldre, men biblioteket håper på sikt 
også å tiltrekke seg ungdom, og ikke minst 
barn som kanskje vil bake eller lage en eller 
annen dessert.

– Hva bidrar dette initiativet med til lokal
samfunnet?

– Jo flere muligheter man gir folk til å være 
sammen, jo mer øker fellesskapet og livskvali-
teten. Å være en del av et fellesskap betyr mye, 
og fellesskap rundt måltidene er en naturlig 
måte å komme sammen på, samtidig som 
man reduserer matsvinnet, avslutter Tanja 
Clausen. •

m at s v i n n  i  n o r g e
 
453 650 tonn spiselig mat ble kastet i 
Norge 2020, noe som utgjør omtrent 85 
kilo per innbygger. Matsvinnet fordeler 
seg slik på de ulike leddene i matverdi-
kjeden i kilo spiselig mat per innbygger: 
husholdninger: 40,3 kg; jordbruk: 7,8 
kg; sjømatindustri: 2,3 kg; matindustri: 
16 kg; grossist: 1,2 kg; dagligvare: 12,6 
kg; servering: 2,6 kg; kiosk, bensin og 
servicehandel: 1,6 kg.
Kilde: Regjeringen.no

↑
– For mange som er alene, er dette en 
mulighet til å kunne møte andre for å spise 
sammen, sier Tanja Clausen, prosjektleder for 
satsingen i Gladsaxe. Foto: Signe Kjærbølling

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.
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Tekst: o d d  l e t n e s

Dersom det kan tas betalt for inngang på en-
kelte arrangementer, vil frivillige lag kunne 
ha flere arrangementer i biblioteket, noe som 
vil øke både mengden og bredden av tilbud til 
publikum. Ulempen ved dette er at inngangs-
penger kan ekskludere noen fra å delta, for 
eksempel barn og unge.

Folkeakademiet: Behov for inntekter
En av de frivillige organisasjonene som har 
reagert offentlig, er Folkeakademiet Nedre 
Eiker. De har samarbeidet med biblioteket i 
en årrekke. 

– Biblioteket har latt oss bruke lokalene til 
arrangement, hvor vi har vært ansvarlige for 
innholdet og kostnadene, forteller Folkeakade-
miets leder Anne Gjesmoe til Bok & bibliotek.

– Som en frivillig organisasjon med be-
grenset budsjett og inntektsmuligheter har 
vi tatt inngangspenger for arrangementene 
våre, sier hun.

Det handler ikke om å tjene penger, legger 
styremedlem Lisbeth Følstad til.

– Det handler om å få hjulene til å gå rundt, 
så vi kan fortsette å tilby opplysning og kul-
turelle opplevelser. Billettprisene lå de siste 
årene på 100 kroner for voksne og 50 for barn, 
noe vi ikke mener er avskrekkende.

Begge er alt i alt fornøyde med det nye 
vedtaket.

Etter sammenslåingen av kommunene 
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik i 2020 ved-
tok kommunestyret at arrangementer skulle 
være gratis ved alle bibliotek i den nye kom-
munen. Høsten 2022 ble vedtaket endret slik 
at man ved enkelte arrangement kan ta opptil 
100 kroner i inngangsbillett fra voksne, mens 
barn, unge og studenter fortsatt kan gå gratis.

Før gratisvedtaket i 2020 hadde de tre kom-
munene ulik praksis. I Drammen og Svelvik 
var alt gratis. I Nedre Eiker ble det tatt inn-
gangspenger på enkelte arrangementer i regi 
av både biblioteket og eksterne. Flertallet av 
arrangementene var likevel gratis.

Virksomhetsleder og biblioteksjef ved 
Drammensbiblioteket, Jørgen Hovde, sa til 
Bok & bibliotek i 2020 at de var «glade for at 
vi nå har en felles praksis for de tre tidligere 
selvstendige kommunene. Det er viktig å ha 
en slik harmonisering forankret i kommunens 
ledelse, så slipper man å finne opp kruttet for 
enhver ny anledning» (Bok & bibliotek 5/2020).

I dag, vel to år senere, nyanserer Hovde det 
på denne måten:

– Enkelte frivillige organisasjoner har ut-
trykt at vedtaket om at alt skal være gratis, 
skapte økonomiske utfordringer for dem, fordi 
de trengte billettinntekter til å dekke utgifter. 

Gratisprinsippet opp  
til debatt i Drammen
Et ferskt vedtak i Drammens kulturutvalg 
 knesetter arrangørers rett til å ta inngangs-
penger ved arrangementer på biblioteket. 
 Dermed oppheves vedtaket fra 2020 om at 
 absolutt alt på biblioteket skulle være gratis. 

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

↓
Jørgen Hovde og Anne Kaslegard foran 
 scenen på Drammensbiblioteket, hvor de 
fleste arrangementene går av stabelen:  
– Det hadde vært interessant med en lands-
omfattende undersøkelse omkring betaling 
av arrangement. Foto: Odd Letnes

←
Drammen bibliotek.  
Foto: Sigurd Fahlstrøm Ny politisk behandling

Drammens kommunepolitikere har også tatt 
ordet i saken. Blant annet ønsket Drammen 
Høyre at rådmannen skulle utrede en sak om 
betalt inngang på enkeltarrangementer på 
Drammens biblioteker, noe de fikk flertall for i 
hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet. 
Vedtaket pekte spesielt på problemstillingene 
som var blitt reist av Seniornett og Folkeaka-
demiet. 

Den 19. oktober i år la rådmann Elisabeth 
Enger fram en ny sak, hvor det ble åpnet for 
betaling på enkeltarrangementer. Herman Ekle 
Lund presenterte forslaget på vegne av sitt eget 
parti Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre, som 
åpnet for å ta betaling på opptil 100 kroner 
per billett fra voksne, mens barn og studenter 
fortsatt skal kunne delta gratis. Miljøpartiet 
De Grønne (MDG) fremmet et motforslag 
om at alle arrangementer skulle være gratis 
for alle.  forts. →
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g r at i s p r i n s i p p e t

Avviser uthuling av gratisprinsippet
Bok & bibliotek var i kontakt med Herman 
Ekle Lund i forkant av møtet og fikk svar fra 
talerstolen. I hovedutvalgsmøtet fortalte han 
tilhørerne at han var blitt kontaktet av «ni-
sjetidsskrifter innen kultur» med spørsmål 
om man nå i Drammen sto i fare for å uthule 
gratisprinsippet. Dette benektet han på det 
sterkeste og gjentok at man har full respekt 
for gratisprinsippet. Å åpne for en moderat 
betaling vil imidlertid være til stor hjelp for 
enkelte frivillige organisasjoner som ikke har 
tilstrekkelig offentlig grunnbevilling til å holde 
hjulene i gang.

Forslaget fra V, Ap og H ble vedtatt mot 
MDGs stemme.

Biblioteksjef Jørgen Hovde tar innover seg 
de nye styringssignalene etter vedtaket, men 
er samtidig nysgjerrig på hvordan slike ting 
håndteres omkring i Bibliotek-Norge.

– Jeg vil tro at praksis i folkebibliotekene i 
Norge er ulik når det gjelder betaling for inn-
gang på arrangementer. Noen bibliotek tar 
betalt for inngang på mange av arrangemen-
tene sine, mens andre har gratis inngang på alt. 
Ulik praksis skyldes blant annet ulik økonomi i 
bibliotekene og ulike holdninger til spørsmålet 
om hva som bør være gratis i biblioteket. Det 
hadde vært spennende med et større landsom-
fattende perspektiv på dette, sier han. •

vedtaket i hovedutvalget for 
kultur, idrett og frivillighet  
i drammen 19. oktober:

1.  Biblioteket og bibliotekets samarbeidspart-
nere kan ta betalt for inngang på enkelte 
arrangementer.

2.  Rådmannen vurderer hvilke arrangementer 
det kan tas betalt for. Arrangementene må 
fremme opplysning, utdanning eller kultur, 
og billettinntektene må bidra til økt tilbud 
og aktivitet i bibliotekene.

3.  Prisnivået på arrangementene skal være 
moderat.

4.  Det skal ikke tas betalt for inngang på 
arrangementer for barn, unge og studenter. 
Det skal heller ikke tas betalt fra barn, unge 
eller studenter for inngang på noen andre 
arrangementer.

5.  Bibliotekets ordinære brukere skal i størst 
mulig grad skjermes fra arrangementer med 
inngangspenger, og disse arrangementene 
skal ikke være til hinder for allmennhetens 
tilgang til bibliotekets ordinære tilbud.

6.  Det settes en maksimal inngangspris på 
100,– på arrangementer. Summen indeks-
reguleres årlig.

↓  
Anne Gjesmoe og Lisebeth Følstad fra Nedre 
Eiker Folkeakademi er fornøyde med det nye 
vedtaket, som åpner for opp til 100 kroner i 
inngangspenger på arrangementer på biblioteket. 
Foto: Odd Letnes

 

– Hva går den nye jobben ut på?
– Jeg skal lede rundt 26 ansatte. Biblioteket 

har mange besøkende og jevnlig egne arrange-
menter, i tillegg til at vi er vertskap for andre 
som ønsker benytte seg av det vakre bygget 
midt i sentrum av Bodø. Unge Stormen er en 
egen satsing der ungdommer tar ansvar for en 
rekke arrangementer hvert år. Stormen kunst/
dájdda har viktige utstillinger, og Stormen 
samiske senter/Sáme guovdásj har ansvar for 
å bevare og utvikle det samiske språket i re-
gionen. Min jobb blir å fortsette utviklingen 
av biblioteket og sørge for balanse mellom det 
bibliotekfaglige arbeidet, tjenester, arrange-
menter, aktiviteter og prosjekter.  

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

– Jeg kommer fra stillingen som rådgiver 
ved kulturkontoret i Bodø kommune. Her job-
bet jeg med forvaltning, skriving av politiske 
saker og økonomi. Tidligere var jeg rådgiver 
og fylkesbiblioteksjef ved Fylkesbiblioteket 
i Finnmark og leder for fylkesbiblioteksjefe-
ne i Finnmark og i Nordland. Ved Finnmark 
fylkesbibliotek arbeidet jeg med rådgivning 
og utvikling av biblioteksektoren, i tillegg til 
å bygge opp og lede Finnmark internasjona-
le litteraturfestival, Finnlitt, sammen med 
kollegaer og samarbeidspartnere ved skole- 
og folkebibliotekene i Finnmark. Det var en 
skikkelig gøy jobb!

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

– Jeg er nok mest fornøyd med utviklingen 
av Finnlitt fra idé til festival. Jeg gleder meg 
stort over at fylkesbiblioteket fortsatt ser på 
denne som et viktig tilbud og arena for faglig 
utvikling i Finnmark. Jeg vil også trekke fram 
fellesprosjektet Finnmarksbibliotekene. Her 
samlet vi jevnlig bibliotekansatte i regionen til 
erfaringsutveksling og felles videreutvikling 
med fokus på formidling og synliggjøring av 
bibliotekene.

– Hva er det viktigste du ønsker å få til framover?
– Jeg gleder meg til å fortsette utviklingen 

av bibliotekrommet, eksisterende tjenester 
og nye muligheter. Bodø blir Europeisk kul-
turhovedstad i 2024, det er stor aktivitet i 
byutviklingen, og vi får en filial av Nordnorsk 
kunstmuseum. Stormen bibliotek har en na-
turlig plass i dette.
 

– Hvilken bok vil du anbefale, og hvorfor?
– Med en 6-åring i hus går det mye i barne-

bøker. Særlig Jørn Lier Horst sine Detektivbyrå 
nr. 2 er populære hos oss. Blandingen av mys-
terier, gode detektivtips og leting etter hint på 
sidene fenger både liten og stor. I studietiden 
ble jeg for alvor introdusert for modernismen, 
og fra den tiden vil jeg anbefale Nightwood av 
Djuna Barnes. •

n y  i  j o b b e n

Navn: Stine Qvigstad Jenvin

Alder: 46

Ny tittel: Leder for Stormen bibliotek 
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I løpet av sin 74 år lange karriere fikk han 
tittelen Danmarks mest produktive forfatter. 
Prest, teolog, historiker, oversetter, politiker, 
foredragsholder, myteforsker, filolog og peda-
gog – Nikolai Frederik Severin Grundtvig bar 
mange kapper. Men fremfor alt var han en poet.

Skandinavias største salmedikter
Hva hadde norsk juletradisjon vært uten «Et 
barn er født i Betlehem», som Grundtvig over-
satte fra latin, «Det kimer nå til julefest» og 
«Deilig er den himmel blå»? Den siste er skre-
vet som en barnesalme og skal ha kommet til 
mens Grundtvig var inne i en periode med 
alvorlige psykoser. 

Ifølge kirkehistoriker Hallgeir Elstad var 
Grundtvig den klart største salmedikteren i 
Danmark, kanskje den største i hele Skandi-
navia. Mange av salmene hans er skrevet til 
de store høytidene, slik som «Påskemorgen 
slukker sorgen» og pinsesalmen «Vidunderligst 
av alt på jord».

– Salmene hans er folkelige, preget av gle-
de og trosvisshet. De lovpriser skaperverket 
og menneskers liv og har et rikt billedspråk. 
Grundtvigs menneskesyn var positivt, noe 
som uttrykkes i salmen «Menneske først og 
kristen så». Hos ham møter vi en levende fol-
kekirkelighet som fremdeles har aktualitet, 
sier Elstad. 

Folkehøgskolens far imponerte Obama
Ved siden av salmediktningen er Grundtvig i 
Norge mest kjent for å ha stiftet folkehøgskole-
ne. De første oppsto i Danmark fra 1830-tallet, 
og skoleslaget ble importert til Norge i 1864. 

Da nordiske statsledere besøkte daværende 
presiden Barack Obama i 2016, snakket han 
varmt om Grundtvig og folkehøgskolene. Han 
kalte dette skoler som forbereder deg på å bli 
en aktiv borger som bedrer samfunnet, og 
nevnte spesielt Highlander Folk School hvor 
Martin Luther King jr gikk, og som var sterkt 
inspirert av Grundtvig. Her møttes en ny gene-
rasjon amerikanere og delte ideer og strategier 
for å oppnå likestilling og borgerettigheter, 
sa Obama («Lær for livet», vl.no 20.05.2016).

Tidlig tilgang på stort bibliotek
Nikolai Frederik Severin Grundtvig ble født i 
Udby prestegård på Sør-Sjælland. Ni år gam-
mel ble han sendt til Thyregod ved Vejle. Her 
skulle gutten forberedes til latinskolen av en 
familievenn, presten Laurids Feld, som i likhet 
med Grundtvigs foreldre raste mot samtidens 
rasjonalistiske syn på kirke og tro. Likevel 
åpnet han det store biblioteket sitt for gutten, 
som der kunne dykke ned i tidens tanker.

Han begynte på Århus Katedralskole i 1798. 
Ifølge forfatterweb.dk brydde han seg ikke 
noe særlig om å terpe latin, men leste heller 

Dansk julesangpoet  
reformerte norsk skolevesen 
og imponerte Obama
Tekst: n i n a  k r a f t

150 år siden N.F.S. Grundtvig døde

↑  
Wilhelm Marstrand: Portræt av N.F.S. Grundtvig (1862)

Han skrev noen av våre mest kjente julesanger,  inspirerte 
 skandinaviske skolereformer og motiverte Martin Luther King jr. 
og Barack Obama i kampen for likeverd. Nikolai Frederik Severin 
Grundtvig (1783–1872) er en mastodont i dansk-norsk  kulturhistorie.
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Positivt menneskesyn
N.F.S. Grundvig justerte tanker og holdninger 
flere ganger gjennom livet, og forklaringer 
rundt dette ender ofte i dypteologi og filoso-
fiske spisfindigheter. Men litt enkelt kan vi 
si at han i skiftende perioder var i polemikk 
både med historisk orientert bibeltolkning og 
med pietister. Han opplevde til og med å bli 
dømt til livslang sensur, en dom som heldigvis 
ble opphevet. 

At han var en superstjerne i sin samtid, 
kan det ikke være tvil om. Den eneste gangen 
Grundtvig besøkte Norge, i 1851, avbrøt Stor-
tinget sine forhandlinger. Alle representantene 
gikk i samlet flokk til domkirken i Christiania 
for å høre ham preke. Også som teolog fikk 
Grundtvig innflytelse i Norge, men ikke i like 
stor grad som i hjemlandet Danmark. 

– Kristendom ble i Norge for en stor del 
identifisert med pietismen. Først med haugi-
anerne og senere med Indremisjonen. Grundt-
vig har et helt annet og mye mer positivt syn 
på mennesket og skapelsen. Salmene hans 
dreier seg om gleden ved livet og hvordan det 
guddommelig manifesterer seg i menneskenes 
liv. Vi må ikke, sier Grundtvig, vende denne 
verden ryggen. 

Pietismen, tilføyer Elstad, polemiserte mot 
grundvigianismen, og den var godt organisert. 
Med unntak av folkehøgskolebevegelsen var 
grundtvigianismen aldri organisert, og den 
ble derfor ingen folkebevegelse. 

– Teologiprofessor Gisle Johnson, som var 
med på å stifte Indremisjonen i 1868, var pie-
tist. Han mente at hovedproblemet i grundt-
vigianismen var at den «ikke har innsett den 
menneskelige naturs syndige fordervelse». 
Klarere kan det vel ikke sies.

Men på andre områder vant grundtvigia-
nismen frem, fremholder Elstad. Og det i så 
stor grad at denne retningen ble en faktor i 
den norske nasjonsbyggingen.

Gigantisk innsats
Gjennom livet ble Grundtvig prest både hjem-
me i Udby og ved Christianshavns kirke i 
København. Han rakk også å være medlem 
av Folketinget og satt i forsamlingen som 
utarbeidet Danmarks grunnlov i 1849. Fra 
1839 til sin død var han tilknyttet Vartov 
hospi talskirke i København, og i 1861 fikk 
han rang som biskop. 

Grundtvig var gift tre ganger og fikk fem 
barn. Han døde fredelig i lenestolen sin uten 
tidligere sykdom i 1872, 89 år gammel. Livet 
hans hadde vært preget av sammenbrudd og 
kriser hvor han tvilte på sin tro. Turbulent 
og mangslungen som den var, kulminerte 
Grundtvigs livsgjerning i én gigantisk innsats: 
fornyelsen av dansk, og norsk, nasjonalitet 
og kristendom. Få har lest alt han skrev, men 
ideene hans finnes mange steder – og sangene 
lever videre, ikke minst i norsk julefeiring. •

om norrøn mytologi og slo seg på kortspill. Til 
tross for mangelen på gnist klarte han seg godt, 
men skoledagene slo luften ut av lidenskapene 
hans, og han mistet interessen for både kris-
tendom, historie og mytologi. Erfaringene fra 
Århus ligger bak Grundtvigs senere oppgjør 
med det han kalte «den sorte skole».

– Grundtvig var en viktig inspirasjonskilde 
i utviklingen av norsk skole, og hans tanker 
om nasjonenes egenart betydde mye for den 
norske nasjonsbyggingen i det 19. århundre, 
forteller Hallgeir Elstad.

Lesebokstrid resulterte i kirkesamfunn
Fra ca. 1850 ble grundtvigianismen mer fol-
kelig og kulturåpen. Grundtvig var en sterk 
forkjemper for folkespråket som en viktig del 
av nasjonens egenart, sammen med historien 
og landskapet. Grundtvig sto for alle nasjoners 
rett til sin kultur og ikke minst sitt eget språk. 
Dansk i Danmark, norsk i Norge. Indirekte kan 
man med en viss rett si at han var med på å 
forberede nynorsken, som et norsk skriftlig 
folkemål, forteller historikeren. 

Grundtvig var også en viktig inspirator til 
noen av de største reformene i norsk skole i 
det 19. århundre. Faget kristendom, som frem 
til da hadde dominert «læreplanene», fikk som 
følge av skoleloven av 1860 konkurranse fra 
historie, geografi og matematikk. Diktning og 
folkeeventyr kom inn på pensum. Puggeskolen 
ble avleggs, og etter hvert forsvant latin. I 
folkehøgskolen, mente Grundtvig, skulle ikke 
kristendom være et eget fag, men gjennom-
syre de andre fagene. Idealet var opplæring til 
medborgerskap i samfunnet. 

Innflytelsesrike skolebøker som elever 
leste i tiår etter tiår, var direkte inspirert av 
Grundtvig. Læsebok for folkeskolen og folke
hjemmet fra 1863 var skrevet  av domprosten 
og grundtvigianeren P.A. Jensen. Noen tiår 
senere kom Nordahl Rolfsens lesebok (1892), som 
videreførte denne linjen. Skolereformatoren 
Hartvig Nissen var også grundtvigianer.

– Pietistiske krefter reagerte på at kunst 
og diktning skulle inn i skolen gjennom le-
seboken. Det var kun religiøse bøker som 
skulle gjelde i skolen. Det oppstod stor strid 
om innføringen av P.A. Jensens lesebok. Det 
ble til og med stiftet et eget kirkesamfunn, 
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, som 
brøt med statskirken i 1872 som en direkte 
protest mot Jensens lesebok. Det ble også 
opprettet såkalte amtsskoler som alternativ 
til de grundtvigianske folkehøgskolene, for-
teller Elstad.

←
Inspirert av N.F.S. 
Grundtvigs tanker ble 
Sagatun folkehøgskole 
etablert på Hamar 1864, 
som den første av sin sort 
i landet. Trykk publisert i 
Norsk Folkeblad i 1867. 
Digitalt museum.no /  
Public domain

→
 Grundtvig fotografert i 
august 1872, bare noen 
uker før sin død, av 
 Adolph Lønborg. 
Foto: Wikimedia comons / 
Public domain

←
Hallgeir Elstad.
Foto: Alexander Tufte 
Wetherilt UiO

«Grundtvig sto for alle  
nasjonersrett til sin kultur  
og ikke minst sitt eget språk.»
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Vi er på Agder fengsel, Froland, en enhet med 
høyt sikkerhetsnivå og plass til 200 menn.

Bygningene er omgitt av store uteområder 
med høye gjerder. Hele fengselsområdet er 
som en festning, det er strengt og dystert. 
Connie låser oss gjennom en lang rekke porter 
og dører. 

I et av byggene er biblioteket. Det kunne 
ha vært et hvilket som helst annet lite folke-
bibliotek med bokhyller, utlånsskranke, inn-
leveringsboks, utstillinger, sittegrupper og 
tilbud om arrangement.

Shared Reading
Seks innsatte kommer ruslende, drikker kaffe 
og prater med bibliotekarene om fengselsruti-
ner og trening. Stemningen er lett og fleipete. 
Vi starter dagen med en Shared Reading-le-
segruppe. Jeg har med novellen Nu lukker seg 
mitt øye av Ernest Hemingway. Jeg leser høyt 
og inviterer til å snakke om teksten slik de 
opplever den der og da. Vi snakker om fis-
keturer, det å være nær døden, om å være i 
krigen, minner, søvnløshet, det å ha tanker 
som gnager i hodet. 

De innsatte trekker linjer til egne opp-
levelser og filmer de har sett, og lytter opp-
merksomt til det de andre har å si. Refleksjo-
nene de kommer med, er gode og interessante. 
Dette er en gruppe observante lesere. Vi sitter 
konsentrert og fordypet i teksten i nærmere 
to timer før de innsatte går til sin innlåsing. 
Innlåsingen er tiden når betjentene har pause. 
Da må de innsatte på cella.

Fire kommer tilbake til biblioteket etterpå: 
Filip, Ihtsham, Christian og Ronnie. Filip og 
Ihtsham jobber i biblioteket som en del av 
arbeidsplikten i fengselet. 

Vi drikker kaffe, spiser frukt og småprater 
sammen med avdelingsleder på Froland Marit 
Fidje og Connie Grut om hva de liker å lese, 
om det er noen bøker de husker fra barndom 
og oppvekst, og hva biblioteket betyr for dem. 
Hva de sitter inne for, snakker vi ikke om. De 
fire er ivrige og engasjerte. Det er tydelig at 
litteratur er viktig. 

Virkelige hendelser gir boken verdi
Christian har gode barndomsminner fra mo-
rens høytlesning av Skatten på sjørøverøya. 
Her inne har han jobbet i fengselsbiblioteket 
tidligere og kan godt se for seg å jobbe i bi-
bliotek igjen. Sist han var ute, besøkte han 
Deichman Bjørvika. 

– Det var en egen ro der selv om det var stort. 
Den siste boka han leste, var Elefantpasseren i 
Belfast, om bombingen av Belfast under andre 
verdenskrig. Både elefanter og handling fra vir-
keligheten appellerer. Det at bøker er basert på 
virkelige hendelser, gir en ekstra verdi, mener 
Christian. Han har selv bakgrunn fra Forsvaret, 
og bøker fra det militære har han sansen for.

– Jeg har lest boken om Trond Bolle, han
som ble drept i en veibombe i Afghanistan. Jeg 
kjenner en som var med i den bilen.

– Det er noe annet å jobbe her enn på
folkebibliotek, sier fengselsbibliotekar
Connie Grut. – Du kommer veldig nær
de innsatte. For meg som er så veldig
glad i å lese, er det sterkt å se når andre
oppdager lesegleden. Når de oppdager
det her inne, blir det mye mer synlig.
Det skjer ofte.

Tekst: m a r i  va n n e s

Fenselsbibliotekar   
Connie Grut
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En dag på fengselsbiblioteket



 – Det bare fenger
Ronnie har lest lite før han kom hit til fengselet 
i Froland. Da han var ferdig med ungdomsskolen, 
ble det oppdaget at han var ordblind. Han sier at 
han har mistet mye. 

– Fra barneskolen husker jeg boken om han gut-
ten som jobbet i gruver – Frendeløs var det visst den 
het, den gjorde inntrykk, altså. 

– Jeg kunne hatt en ADHD-diagnose, men det er 
så mye med de diagnosene, folk ser så annerledes på 
deg når du har en diagnose. Jeg har rusa meg mye, 
men har vært nykter i syv uker nå. Inntrykkene 
blir så mye sterkere når du er nykter. Jeg har vært 
inne og ute siden jeg var 19. 

Men i fengselet har han blitt glad i å lese, og 
særlig historiske romaner og fantasy. 

– Jakten på Olav Tryggvason! Det er fakta, det 
er historie. Det bare fenger, du lever deg inn i det. 

Ronnie er ivrig og engasjert når han ramser 
opp bøker som han har hatt stor glede av. Bøker 

om Djengis Kahn, historiske romaner, Game of 
Thrones, Hobbiten og Ringenes Herre. Ronnie og 
de andre var begeistret for Shantaram av Gregory 
David Roberts og Henri Charrières Papillon. Begge 
er spenningsromaner om kriminelle på rømmen, 
basert på historier fra virkeligheten. Men Ronnie 
har også sans for det poetiske og filosofiske. 

– Og så liker jeg godt han Coelho, her er det 
mye å hente. 

Itsham snur seg brått til meg.
– Men hva liker du å lese, da? Har du noe å an-

befale? 
Og som vanlig når jeg blir spurt om den beste 

boken jeg har lest, har jeg ikke noe godt og klart 
svar. Jeg ramser opp litt tilfeldige bøker, og nevner 
min egen Vigdis Hjort-periode. Etter litt rask tanke-
virksomhet anbefaler jeg bøkene til Elena Ferrante: 
Her er det både dramatiske menneskeskjebner, 
historiske hendelser og skildringer av tøffe liv. 

Gjenoppdaget lesegleden
 –  En bok som gjorde inntrykk på meg, var 
Tvillingenes dagbok av Agota Kristof, sier Filip. 
Den beskriver det brutale som om det var noe 
hverdagslig. Det setter i gang noen tanker. 
Bøker om menneskeskjebner appellerer til 
meg, og gjerne fiksjon. Har lest det meste av 
Jo Nesbø, det er helt grei underholdning, men 
du går litt lei. Begynte en gang på Mengele Zoo, 
la den fra meg og plukket den opp igjen senere. 
Likte den godt da, synes den var veldig bra. 
Prøvde meg også på Dostojevskij, men måtte 
gi opp etter åtti sider. Mor leste nesten alle 
Harry Potter-bøkene høyt for meg. Men ikke 
bok seks og syv, det ble for trist. Dem måtte 
jeg høre på lydbok. 

Filip leste mye på barneskolen, men det 
stoppet opp på ungdomsskolen. Han fant tilba-
ke til lesegleden på biblioteket her i fengselet 
og leser cirka en time hver dag. Når det er 
innlåsing, henter han frem bøkene. Lesingen 
gir ham nye kunnskaper og ny innsikt. Han 
kunne også tenke seg å jobbe på bibliotek.

– Jeg trives godt med å jobbe her og kan 
godt tenke meg å jobbe på bibliotek når jeg er 
ferdig med å sone. 

Lesing gir ro
Ihtsham starter dagen med å lese i firetiden 
og leser til han blir låst ut kvart over sju. Det 
gir en egen ro. Om kvelden skriver han brev 
og leser brev som han har fått.

– Når jeg er ute, har jeg den samme døgn-
rytmen som inne. Du vil legge deg klokka ni, 
da er du trøtt. Den eneste roen du har her, er 
inne på rommet. Alenetiden er veldig viktig.

De andre nikker gjenkjennende til det.
– Jeg skal være inne i fem år. Det er lang tid. 

Du må manipulere hjernen din litt for å holde 
ut. Du kan tenke at nå er det vinter, og så er 
det sommer. Du må finne på ting som gjør at 
tiden går fortere.
Før tenkte han at biblioteket og bøker ikke 
var noe for ham. Men nå leser han mye og for 
det meste bøker basert på virkelige liv. Den 
siste boka han leste, var Frihetens øyeblikk av 
Abida Raja.  Jeg tenker nok du skjønner det sjøl, 
om Christoffer-saken, var sterk lesing, og han 
måtte ta pauser underveis. Han likte også godt 
boka av Martin Pedersen, Fengslet av loven. Fra 
ranskonge til jurist. Biografien om Zlatan og 
den tøffe oppveksten hans har også vært en 
viktig bok for ham.

– Jeg liker å lese om virkelige ting. Faller litt 
av fantasy, det blir bare tull, synes jeg. 

Fra barndom og oppvekst husker han ingen 
bøker. Han ble aldri lest for og var nesten ikke 
på skolen. Itsham har brukt biblioteket på 
Tøyen og andre bibliotek i Oslo til å spille spill 
og lese Donald. I oppveksten var han i kontakt 
med barnevernet. Han kjenner Abid Raja godt, 
etter at han var Itshams støttekontakt i ung-
domstiden. Abid hjalp ham mye og har sagt 
at han alltid kan ringe om han trenger hjelp.

Jobben han har nå i biblioteket, liker han 
godt, og også han kunne tenke seg en biblio-
tekjobb utenfor fengselet. 

– En av betjentene sa til meg en dag da jeg 
jobbet her: «Jobber du i denne sjappa her?» Jeg 
måtte sette ham litt på plass da: «Det er ikke 
en sjappe, det er et BIBLIOTEK!» 

«Den eneste roen du har her, er inne på rommet.  
Alenetiden er veldig viktig.»  Ihtsham

↑
I fengselet har Filip funnet tilbake til 
lesegleden han opplevde som barn. 
– Det å lese forskjellig litteratur gir 
meg større perspektiv, sier han.

←
Ronnie ramser 
ivrig opp bøker 
han har hatt 
glede av: Djengis 
Kahn, Game of 
Thrones, Hobbiten 
og Ringenes Herre. 
– Og så liker jeg 
godt han Coelho, 
her er det mye å 
hente.

Christian (til venstre) og Ihtsham deler tanker og 
erfaringer med Mari Vannes fra Norsk Bibliotek-
forening under en Shared Reading-stund.

42 Bok & bibliotek Bok & bibliotek 43
 L

es
in

ge
ns

 p
la

ss
 i 

in
ns

at
te

s 
liv

 b
ak

 m
ur

en
e Lesingens plass i innsattes liv bak m

urene



Nødvendigheten av å lese
De fire har snakket fritt om lesing, bøker og 
bibliotek i et par timer. Som hos andre lesere er 
det bredde og variasjon i litterære preferanser. 
Noen leser kanskje for å forstå seg selv eller 
andre bedre, andre for å få litt virkelighetsflukt, 
for å lære mer om historie eller for å få brukt 
hodet. Eller alt på en gang. Altså ikke ulikt det 
jeg selv er ute etter når jeg leser. 

Inntrykket jeg sitter igjen med, er at feng-
selsbiblioteket har gitt dem en inngang til 
litteratur og lesing som nå har blitt helt nød-
vendig. De har snakket om å glede seg til å 
kunne lese og å ha laget seg rutiner med tid 
til bøker. Lesing gir en nødvendig ro i et liv i 
fengsel som er stressende og krevende. 

– Mange er slitne, det er mye tankekjør, sier 
Connie Grut. – Vi vet ikke hvorfor de er her, 
derfor kan vi møte dem for den de er. Hvorfor 

Biblioteket gir dannelse
Connie Grut er engasjert i hva bibliotek og lesing 
kan gjøre med de innsatte.

– Vi er ikke en som låser dører for dem. Vi skal 
ikke noe med dem, men være til stede for dem. Vi 
ser det skjer en forandring. De har ikke så mye 
kjennskap til bibliotek før de kommer hit. Men vi 
ser hva biblioteket og lesing kan gjøre med mennes-
ker. Mange blir overrasket over sin egen reaksjon. 

– Vi gir dem en øvelse i det å prate med folk, vi 
gir dem dannelse. Det er ekstremt viktig. Dette er 
del av habiliteringen. Vi gjør dem til bedre mennes-
ker når de skal ut i samfunnet igjen. De innsatte 
må få tid til det. De har ofte for kort tid her før de 
må opp på cella igjen. Vi tror på det gode i alle, vi 
bygger på tillit. Vi er opptatt av de mulighetene 
som biblioteket kan gi. 

Lesing gir større perspektiv
For Filip har lesingen i fengselet åpnet opp et helt 
nytt syn på verden og har gitt ham gleden av å dis-
kutere, og særlig det å diskutere bøker med venner. 
De innsatte har 30 minutters telefontid hver uke. 
Filip bruker litt av tiden til å snakke om litteratur.

– Du trodde ikke lesing kunne invadere deg på den 
måten. Når jeg ringer og snakker med venner, disku-
terer vi av og til bøker vi har lest. Jeg har oppdaget at 
andre også leser mye, og at de leser veldig forskjel-
lige ting. At så mange er glad i å lese, det hadde jeg 
ikke trodd. En hadde lest Dan Brown, andre leser 
Kafka, Knausgård, Sult, Why We Sleep, fagbøker og 
mye annet. Jeg anbefaler ofte bøker til min mor og 
diskuterer gjerne bøkene vi har lest.

– Det å lese forskjellig litteratur gir meg et større 
perspektiv, som jo er positivt å ta med utenfor. Jeg 
gleder meg til å bruke biblioteket når jeg kommer ut.•

f e n g s e l s b i b l i o t e k

• Innsatte har lik rett til å låne bøker på 
offentlig bibliotek som befolkningen 
ellers. Det betyr at alle lukkede fengsler 
skal ha en biblio tek tjeneste og utlåns-
muligheter. Innsatte skal få tilgang på 
litteratur, tidsskrifter og aviser.

• Fengselsbibliotekene er en del av det 
nasjonale biblioteknettverket, som en 
del av folkebiblioteksektoren.

• Fengselsbibliotekene skal etterstrebe å 
gi samme tilbud som folkebiblio tekene.

• Driften av fengselsbibliotekene 
er et statlig ansvar. Ansvaret er 
delt mellom kriminalomsorgen og 
 Nasjonalbiblioteket. Tjenestene leveres 
av lokale folke- eller  fylkesbibliotek. 

• Det leveres fengselsbibliotektjenester  
i 42 fengsler over hele landet. 

p r o s j e k t e t  « f e n g s l e n d e 
f o r m i d l i n g » 

• Froland fengselsbibliotek har fått midler 
fra Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre 
prosjektet «Fengslende formidling». Connie 
Grut er prosjektleder.

• Målet med prosjektet er å finne gode for-
midlingsmetoder som gjør at de innsatte 
opplever økt leseglede og ønsker å oppsøke 
biblioteket etter endt soning.

• De undersøker også om arbeidsmetoden 
kan øke personalets engasjement i litte-
raturformidling til nye brukergrupper og 
oppsøkende bibliotekvirksomhet.

• Shared Reading-metoden er flittig brukt 
gjennom prosjektet, med veldig gode 
 resultater.

de er her, kan komme etter hvert. Betjentene 
har lest seg opp på historien deres, men ikke 
bibliotekarene. 

Marit Fidje er opptatt av å få den gode 
kontakten med de innsatte.

 – Det er viktig å være to på jobb, og helst to 
hele stillinger. Da kan vi jobbe mer ut mot de 
innsatte og gå opp til avdelingene. Formidlin-
gen er det viktigste. Vi får ikke vist dem gleden 
ved å lese bøker hvis vi ikke får tid nok. De inn-
satte får for liten tid i biblioteket. Det kan være 
dårlig kommunikasjon mellom betjentene og 
oss, de kjenner ikke nok til biblioteket og hvor 
viktig det er for mange. Fengselsledelsen har 
flotte visjoner for biblioteket, men betjentene 
må også være informert. Det er viktig at det er 
god kommunikasjon mellom oss på biblioteket 
og betjentene.

«– Det å lese forskjellig litteratur 
gir meg et større perspektiv, som 
jo er positivt å ta med utenfor. Jeg 
gleder meg til å bruke biblioteket 
når jeg kommer ut.»
Filip

→
Mandag morgen i fengsels-
biblioteket. Ihtsham, 
 fengselsbibliotekar Marit 
 Fidje, Ronnie og Filip deler 
frukt, kaffe og Hemingway.
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Vi hadde også rollespill og sånt. Jeg husker jeg 
bidro som aktivist for BOKEN, lot som jeg var fra 
en organisasjon som var gått under jorden for å 
redde bøkene (fysiske bøker) fra å bli makulerte 
fordi alt nå var blitt digitalt. Jeg fikk applaus for 
mitt (ekte!) engasjement.

Jeg hadde også laget og framførte en sketsj fra et 
framtidig arbeidsliv der astrologi var den rådende 
ledelsesfilosofi. Det slo også an. Så mitt forhold til 
fremtiden var og er ikke så veldig analytisk eller 
seriøst. Og jeg husker ikke helt hva vi ellers kom 
fram til der, på seminaret om biblioteket i 2020. 
Kanskje noen av de andre som var der kan bidra 
med det? Det var faktisk på Biri.»

I skrivende stund er vi nå godt på vei mot 2023, 
og 2020 ligger allerede langt bak oss. Men fortsatt 
er det like vanskelig å titte bak forhenget for det 
som skjuler seg i tider som skal komme. I boka 
Bedre beslutninger: om kreftene som påvirker vur
deringene dine og hvordan du tøyler dem skriver 
forfatterne Jan-Ole Hesselberg og Reidunn Lognvik 
Reinholdt følgende om statsviteren Philip Tetlock:

«[Han] brukte 20 år på å samle over 80 000 
ekspertuttalelser om framtiden fra 284 erfarne 
fagpersoner innen økonomi og politikk. Dette 
var prognoser om boligmarkedet, politisk utvik-
ling, kriger og teknologiske trend er – uttalelser vi 
gjerne bruker som grunnlag for store beslutninger. 
Resultatet? En ape med dartpiler har omtrent like 
god kjangs til å treffe blink som en av ekspertene 
Tetlock undersøkte» (s. 37).

De beste science fiction-forfatterne hevder at 
alle våre framtidsillusjoner egentlig alltid speiler 
nåtiden. Det synes intuitivt riktig, og da må vi 
kanskje bare resignere. Dessverre er det nok også 
slik at det står dårlig til med framtidsoptimismen, 
og i stedet stirrer vi inn i en klimakrise, en ustabil 
verdensorden og en framvoksende AI-teknologi 
som vil revolusjonere verden på godt og vondt.

Men hva med det framtidige biblioteket og 
framtidens bibliotekarer? Hva vil skje med dem? 
Med stor sannsynlighet vil nok biblioteket som 
konsept og institusjon stå fjellstøtt til Dovre fal-
ler. Profesjonen bibliotekar vil nok heller ikke 
forsvinne, men innholdet vil endre seg radikalt. 
Mitt beste tips er nok det Liv Sæteren spår tilbake 
i 2010 hvor hun beskriver den nye bibliotekaren 
som en kurator og redaktør som aktivt formidler 
innhold fra kunnskapsuniverset. Og dette er jo 
allerede kjente tanker i flere av våre mest fram-
overlente bibliotek. •

Både kloke urinnvånere og kloke bibliote karer 
er nok prisgitt plutselige og dramatiske endringer 
når uventet konkurranse fra overlegen teknologi 
sprenger gamle samfunnsmønstre. Den sistnevnte 
gruppen møtte utfordringen da den rødhårede ner-
den av skandinavisk opprinnelse, Marc Andreesen, 
student ved University of Illinois, sammen med 
en kollega lanserte XMosaic lørdag 23. januar 1993. 
Med ett var internettet sluppet løs fra strenge kom-
mandolinjer og komplisert Unix-kompetanse. Det 
var starten på en revolusjon som har endret hele vår 
verden på måter vi aldri har kunnet forestille oss. 

En nyutdannet bibliotekar fra Statens bibliotek-
skole i 1950 kunne uten problemer ha begynt sin 
yrkeskarriere på et bibliotek anno 1990. Teknologi-
en og verktøyene var stort sett av samme støpning, 
og både i 1950 og i 1990 var bokkatalogen hjertet i 
ethvert bibliotek. I 1990 var den delvis konvertert 
til elektronisk format. Men ellers vandret man 
rundt i bibliotek fylt av papiraviser, papirbøker, 
papirtidsskrift og fylte arbeidsdagen med viktige 
rutiner som stort sett alle var papirbaserte. 

Lite visste konferansedeltakerne om Marc An-
dreesens bestrebelser da de møttes på Biri i 1991 for, 
som det heter i forordet til konferanserapporten, å 
«gå spasertur med tanken». «Bibliotek 2020» var en 
lukket konferanse, og de 38 deltakerne var hånd-
plukket ut fra en base på 179 interessante navn fra 
ulike fagmiljøer. Den varte fra fredag 19. april til 
tirsdag 23. april og må ha kostet en anselig sum å 
arrangere. Underveis hadde deltakerne ansvar for 
ulike tekstlige bidrag, og om kvelden ble det bl.a. 
arrangert «science fiction kveld», og man bød til 
og med opp til revykveld! 

Av faglige innslag strekker det seg fra et åpnings-
foredrag om delfiner og kreativitet til mindre inn-
legg om bl.a. kompetansebiblio tekaren som i 2020 
håndterer en ordre om salg av 3000 kg lettsaltet 
torsk til Bonn ved siden av å låne ut Pippi Lang
strømpe til en forventningsfull 8-åring. Dessverre 
kan man vel nesten si at dette framtidsscenariet 
ikke traff målbildet helt.

Dette understrekes også ved at scenariokonfe-
ransen avsluttes med en kartlegging av hva man tror 
vil møte bibliotekarene i 2020. Størst tilslutning får 
de som mener at 75 % vil bruke datamaskiner i sitt 
daglige arbeid, og man tror at bare 50 % vil benytte 
seg av datanett. Og på hjemmefronten vil kun 65 % 
ha sine egne «hjemmedata». Igjen, lite visste altså 
disse svært kunnskapsrike bibliotekarene om hva 
som lå i vente for dem. 

I ettertid er det få spor etter resultater av kon-
feransen så langt jeg har kunnet spore dem. Men i 
festskriftet «Samle, formidle, dele: 75 år med bibli-
otekarutdanning» skriver forfatterne Audunson og 
Gjestrum at det lå gjemt dype interne konflikter i 
kulissene bak konferansen.

Tidlig på nittitallet hadde det ifølge forfatterne 
oppstått et skisma mellom lærerne på skolen. Den 
ene delen av lærerstaben ønsket fortsatt å under-
vise tradisjonelt og ferdighetsorientert i fag som 
kunnskapsorganisasjon og referanseundervisning, 
mens de såkalte modernistene i kollegiet hadde 
blikket mer rettet mot den nye digitale tidsalder 
som var i emning. Dypest sett mener forfatterne 
at striden dreide seg om hvem som hadde makten 
over utdanningen.

I denne anspente atmosfæren ble konferansen 
«Bibliotek 2020» organisert, og initiativtakerne 
ble hentet fra modernistenes leir. Konferansedel-
takerne ble håndplukket av arrangørene, og som 
forfatterne skriver:

«Det var ikke mange, om noen, i lærerstaben som 
ikke tilhørte modernistene som kom igjennom dette 
nåløyet. Prosessen hadde noe mystisk og lukket 
over seg som nok ikke bidro til å bygge tillit mellom 
frontene, og de som ikke falt inn under konferan-
segruppas kriterier, kunne med en viss rett føle 
seg stemplet som ikke-visjonære, uten meningers 
mot og evne til å tenke utover dagen i dag» (s. 27).

Tord Høivik skriver selv i Bibliotekforum 2012 
at konferansen kanskje ikke satte de dypeste spor i 
bibliotekdebatten i årene som fulgte:

«På nittitallet var det populært med scenarier. 
Bibliotek 2020 sto ikke alene. Mange ante at noe 
nytt var i gjære. En rekke organisasjoner arran-
gerte scenarioprosesser. De ville utforske noen 
framtidsperspektiver uten å ta stilling til konkrete 
avgjørelser. Hensikten var god, men resultatene lot 
vente på seg. Deltakerne kunne ha det morsomt 
underveis. Men siden scenarioarbeidet skjedde på 
siden av de reelle beslutningsprosessene, fikk de 
preg av pusteøvelser. Vyene manglet vekt i forhold 
til hverdagens krav og interesser. Det ble mye prat 
og lite handling.»

Av deltakerinntrykk har jeg bare funnet ett. 
I 2018 blir Kristine Abelsnes intervjuet i Bok & 
bibliotek av Norsk Bibliotekforening, og hun sier 
følgende:

«I 1991 deltok jeg på et seminar over flere dager 
som het Bibliotek 2020. Den gangen var 2020 en 
nokså fjern fremtid. Det var et morsomt seminar. 

Romanen Do androids dream of electric sheep av den 
eminente forfatteren Philip K. Dick er godt kjent 
i vår populærkultur, ikke minst siden den danner 
basis for de to dystopiske filmene om Bladerunner. 
Handlingen i boka utspiller seg i San Francisco 
tidlig i det 21. århundre og er spekket med sveve-
biler, raketter og laservåpen. Likevel er det en dyp 
sprekk i illusjonen i det øyeblikket hovedpersonen, 
dusørjegeren Rick Deckard, leker med et askebeger 
av keramikk på kontoret sitt i politibygningen. Å 
tenne en sigarett inne på sitt eget kontor ville i dag 
og i all framtid være nesten utenkelig. Men denne 
detaljen kunne forfatteren umulig forutse da han 
skrev boka tilbake i 1968.

Djevelen gjemmer seg som kjent alltid i detalje-
ne, og ikke minst når man forsøker å skue framover 
i tid og inn i det som en større forfatter enn meg 
kaller «through a glass darkly». Dette er både he-
roisk og tappert, og mange har forsøkt å postulere 
hvilke konturer framtidens landskap vil ha. Få har 
vel egentlig lykkes i noen særlig grad, og de beste 
profetiene har nok etter min mening kommet fra 
forfattere som skriver innen spekulativ fiksjon.

Men dette avskrekket ikke Statens biblio tek- og 
informasjonshøgskole tilbake i 1991 i å legge ut på 
en reise for å forsøke å fange hvordan det framtidige 
bibliotek ville se ut i 2020. Det var modig, det var 
lekent, men kanskje også litt hasardiøst av Tord 
Høivik og et knippe konferansedeltakere å vende 
blikket 20 år fram i tid og myse inn i framtidens gåte. 
I boka Guns, germs and steel postulerer Jared Di-
amond at det ikke nødvendigvis er de beste, de 
mest talentfulle eller den mest sofistikerte kul-
turen som former framtiden. De seirende sivilisa-
sjoner hadde intet opphøyd ved seg, men hadde ved 
et lykkens sammentreff utviklet seg på de mest 
gunstige områdene på kloden, hatt gode mulighe-
ter for å dyrke korn og ulike spiselige plantearter, 
hatt tilgang på store dyr som man kunne temme 
til å holde som husdyr, og via interkulturell påvirk-
ning oppdaget en rekke nyttige verktøy. Dessuten 
hadde disse sivilisasjonene utviklet seg til større 
samfunn som stadig ble lutret av epidemiske syk-
dommer. Mot dette bakteppet kunne 169 spanjoler 
utrolig nok i 1532 vinne slaget mot inkakeiseren 
Atahullpas 80 000 krigere.

Tekst: o v e  s u n d b y

Illustrasjon: s v e i n  j o h a n  r e i s a n g
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Vassbygda er den siste bygda i Noreg der nynor-
sken framleis til ein viss grad lever. Bendik Uføre 
har faktisk hamna i eit uføre og vorte ufør, noko 
som fører til at han må ta smertestillande medi-
kament. Men for ein mann med prinsipp nyttar 
det ikkje med medisindosett der det står «mandag» 
og «tirsdag». Så det er berre på dei samnorske 
dagane, onsdag, torsdag og fredag, at han få tatt 
medisinane sine. 

 Midt oppi dette gjennomfører nokon eit muleg 
attentat mot kongehuset. Det norske flagget på 
slottet er bytt ut med eit dansk. Dette provoserer 
kongen så sterkt at det kan sjå ut som om han vil 
hjelpe nynorsken fram att for å bevare det ekte 
norske språket. Han tar mellom anna til å snakke 
nynorsk når han talar offentleg. 

Saman med venninna Enella Frø vil sjølvsagt 
Bendik gjere sitt for å redde nynorsken. Enella har 

forresten også sitt å stri med. Ho har fått forbod mot 
å lese for mykje enderim. Ho får nemleg tvangstan-
kar av det og kan berre utføre handlingar som rimar 
på kvarandre. Dei er med andre ord eit svekt lag.

Så spørst det også kven som har gjennomført 
attentatet. Er det politiske motiv bak? Eller kan 
motivet vere språkpolitisk? Kan det vere ein ut-
brytar frå Vassbygda som står bak?

Utsegna om at «dei gamle Fjell i Syningom» 
(Ivar Aasen) alltid er eins å sjå, blir også utfordra 
i romanen. 
 
Det er ein fryd å humre seg gjennom denne roma-
nen, der dei litterære og språklege poenga kjem tett. 
Har du ikkje lese dei to første bøkene i trilogien, 
Når ein først skal skyte nokon og Kom ikkje inn i mitt 
hus, kan det vere eit tips, men ikkje strengt tatt 
nødvendig, å starte der for å få samanhengen. •

Petterson skriver så personlig og sterkt, men samti-
dig så allmennmenneskelig, om livet, om vennskap, 
om sorg, om arbeid på gården der han bor, og om det 
som kan være vondt og vanskelig i et menneskeliv.

Han viser oss sin store kjærlighet til litteratur, 
det finnes henvisninger til så mye som jeg får lyst 
til å lese, en god del som jeg ikke kjenner til fra før. 
To av forfatterne Petterson stadig kommer tilbake 
til, er Joan Didion (1934–2021) og Natalia Ginzburg 
(1916–1991).

Joan Didion er regnet som en av de store etter-
krigsforfatterne i USA, og hennes bok fra 2005, De 
magiske tankers år, er en man ikke glemmer når man 
først har lest den. En bok om sorg og tap, kjærlighet, 
barn og minner fra livet som det var.

Natalia Ginzburgs erindringsroman Familie
leksikon ble utgitt første gang i Italia i 1963, men 
kom på norsk først i 2021. Det er en roman som 
inneholder dypt alvor og vill humor, om minner 
og familiebånd i skyggen av fascismen som voks-
er frem i Mussolinis Italia. På tross av Ginzburgs 
barske livserfaringer er romanen levende, varm 
og humoristisk.

Bøkene til Per Petterson, Joan Didion og  Natalia 
Ginzburg byr alle på gripende livsreiser og gir lese-
opplevelser man er takknemlig for! •
Først publisert i Fredriksstad blad sin spalte 
«Bibliotektipset».

Dette er første bok i en trilogi, fulgt opp av Transitt 
og Kudos. Faye drar til Aten for å holde skrivekurs. 
Sidemannen på flyet, venner og elevene forteller 
henne om livene sine, opplevelser og minner. Sam-
talene er lett filosofiske. Teksten flyter uanstrengt 
mellom de ulike stemmene, i et originalt og vitalt 
språk. Faye selv sier ikke så mye, hun lytter, be-
trakter menneskene og byen og ensomheten som 
finnes midt blant oss. •

Vår erfaring | Din trygghet

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

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

Behov for fjernhjelp? Ta kontakt for pris.

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

Følg med på våre nettsider www.beyerhandel.no
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Forfatterne Per Petterson 
 stadig kommer tilbake til 

Tekst: k i r s t i  k n u t s e n   f r e dr i k s ta d  b i b l io t e k

Per Pettesons bok Mitt Abruzzo   
(Forlaget Oktober, 2022) er hans  
journal fra et halvår under pandemien, 
fra januar til juli 2021.

Medisin for  
nynorske dagar

Gamle menn i syningom er siste  
bok i  Arnfinn Kolerud sin  trilogi  
om Bendik Uføre,  Vassbygdas  store  
son og nynorskforkjempar.

Tekst: v i g d i s  ø d e g å r d  v e s t n e s  b i b l io t e k

Rachel Cusk
Omriss
Oversatt til norsk 
av Agnete Øye

Tekst: ta n m ay o  o l s e n  
t r o m s  o g  f i n n m a r k f y l k e s b i b l io t e k

Uanstrengt og vitalt



Lille Tre snakket med trærne og talte varmt 
om toleranse og balanse med naturen. Forrest 
Carter påsto at han hadde vært den kloke gut-
ten med de mystiske evnene, og kalte boka 
en selvbiografi. Den kom ut i 1976 og ble en 
enorm suksess mange steder i verden, også 
da Pax forlag utgav Pia Hallings norske over-
settelse i 1992. Men alt er altså jug. Ikke sånn 
all-skjønnlitteratur-er-jug-jug. Skikkelig jug.

Hvem var Forrest Carter? Asa Earl Carter 
ble født i 1925 i Alabama i USA med skotske og 
irske forfedre. På 50-tallet var de amerikanske 
sørstatene sentrum for borgerrettighetsbeve-
gelsen, for kampen mot raseskillelovgivnin-
gen. Asa Carter var medlem av Ku Klux Klan 
og holdt grovt rasistiske kåserier på radioen. 
Han startet sin egen utbrytergruppe fra KKK 
fordi han syntes organisasjonen ble for mye 
gutteklubb og for lite handling. Gruppa til 
Carter var mistenkt for en rekke kirkebranner.

På begynnelsen av 60-tallet skrev han taler 
for guvernørkandidat George Wallace i Alaba-
ma. Wallaces berømte ord «Raseskille nå, rase-
skille i morgen, raseskille for alltid» er skrevet 
av Carter. Men da Wallace ville moderere seg 
for å nå et større publikum, ble Carter for 
radikal. Desillusjonert flyttet han til Texas og 

←
Lille Tre av Forrest 
Carter er høyt elsket 
av mange. Forfatteren 
påsto at boka var en 
selvbiografi. Den sanne 
historien er mye bedre 
… og mye verre.  
(Foto: Porsgrunn 
bibliotek)

Fra Ku Klux Klan  
til  bestselgerlistene

La meg gjette, i disse strømkrisetider  
har du sikkert lurt på hvor mange 
 radioaktive bananer man trenger  
for å ha nok strøm til et hus? 

begynte å skrive bøker under navnet Bedford For-
rest Carter, etter en beryktet sørstatsgeneral som 
var den første nasjonale lederen av KKK. Navnet 
ble etter hvert til Forrest Carter, og forvandlingen 
var komplett.

Eller var den det? Var Carter blitt et nytt og 
bedre menneske som ville gjøre opp for fortida 
si? Eller skrev han bøker om en presset kultur 
som ble utsatt for overgrep og forsøkt utryddet 
av den onde amerikanske statsmakten, og lot han 

den amerikanske urbefolkningen spille rollen som 
sørstatebefolkningen? Og hva gjør alt dette med 
hvordan vi opplever bøkene hans?

Hør mer om Carter og bøkene hans i episode nr. 
19 av podkasten Forfatteren & favoritten (fra 18.11.), 
episode sju av podkasten Bok & bibliotek, eller i 
«The Reconstruction of Asa Carter» på YouTube. •
Først publisert i Telemarksavisa (TA) sin spalte 
«Biblioteket leser». 

Husker du Lille Tre, boka om den foreldreløse   
amerikanske urbefolkningsgutten som vokste opp  
hos cherokee-besteforeldrene? Alt var jug.

Eller om det er mulig å tenne et bål med lyset fra 
månen? Og du har nok fundert på hvor stor fysisk 
plass internett egentlig tar. Les helt til slutten, så 
får du svarene. Randall Munroe, den smarteste 
mannen på internett, kan nemlig hjelpe med dette 
og mer til.

 Randall jobbet tidligere med å bygge roboter 
for NASA. Det syntes han var sånn passe gøy, så 
i 2006 begynte han i stedet å lage en tegneserie 
på internett ved navn XKCD. Tegningene er en-
kle strekfigurer som ofte er morsomme, tidvis 
ekstremt komplekse, alltid intelligente og noen 
ganger direkte såre og triste. 

Når han ikke lager tegneserier, skriver han smar-
te bøker med svar på ting du ikke lurte på. Kun en 
bok er utgitt på norsk, Hva hvis? (Cappelen Damm, 
2015), og her finner du utregninger og utgreiinger 
om såpass varierte tema som sjansen for at du rin-
ger et tilfeldig telefonnummer og sier «prosit» og 
personen i andre enden faktisk akkurat har nyst, 
og antall printere du trenger for å holde tritt med 

endringene som gjø-
res på Wikipedia hvis 
du skulle skrevet ut 
alt sammen. Som dere 
skjønner, har Munroe 
et svar på det meste, 
og han formidler un-
derholdende kunn-
skap som få andre. 

What if 2 er nettopp utgitt, og jeg koser meg med 
å lære hvor mange arbeidere man hadde trengt hvis 
man skulle gjøre skam på det kjente uttrykket og 
faktisk bygge Roma på en dag. Og svarene fra første 
avsnitt? Du trenger 300 kvadrillioner bananer, så 
finn deg en annen strømkilde. Nei, du kan ikke 
tenne bål med lyset fra månen. Og internett tar 
litt mindre plass enn en oljetanker, om man regner 
det om til liter. •
Først publisert i Telemarksavisa (TA) sin spalte  
«Biblioteket leser».

Om å varme opp huset  
med bananer
Tekst: a n d e r s  f u t t r u p  
s k i e n  b i b l io t e k
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Femten år.  
Den revolusjonære våren  
Vigdis Hjorth 
Cappelen Damm 2022 

Noen bøker setter seg i kroppen, 
hovedpersonens følelser forplanter 
seg til den som leser. Vigdis Hjorths 
nyeste bok, «Femten år», er en slik 

bok. Paula vokser opp i et strengt 
og kristent hjem og i en familie der 
det er viktigere å holde på den gode 
fasaden enn å snakke sant eller ta 
hensyn til hverandres følelser. Da 
hun avslører en av morens løgner, 
vokser det frem en brennende trang 
hos Paula til å bryte ut, tenke fritt 
og gå sine egne veier. •

Foreningen !les anbefaler
Bokomtalene på denne siden er skrevet 
av de som jobber i foreningen !les.  
Du finner flere under fanen «Boktips» 
på foreningenles.no.

Kråka og den elleville piratsommeren 
Kråka og den utrolige haiketuren 
Frida Nilsson 
Illustrert av Alexander Jansson 
Oversatt av Nina Aspen 
Aschehoug 2022

Leter du etter gode høytlesingsbøker, kan Nils-
sons absurde og eventyrlige fortellinger anbefales! 
Ebbas bestevenn er en snakkende kråke med stor 
personlighet. I begge bøkene har de to vennene 
sommerferie, og med stor eventyrlyst haiker og 
sykler de ut i verden på egen hånd. I Kråka og den 
utrolige haiketuren skal de oppfylle Kråkas drøm 
om å finne tilbake til sine biologiske foreldre ved 
norskegrensen. I Kråka og den elleville piratsommeren 
er Kråka tilbake fra Norge og vil på sykkelferie til 
Åland for å fange pirater. •

Mamma  
Bjørn Ingvaldsen 
Gyldendal 2022

Perfekt for barn og unge i bokslu-
keralder (9–13). Hovedpersonen 
Ollie bor i fosterhjem, hos «mor» 
og «far», sammen med sine foster-
søsken. Alle har ulike smått drama-
tiske historier, men her er de trygge. 

Ollie elsker motorcross, er populær 
på skolen, men har en mamma som 
har vært i fengsel. Boken er varm 
og imøtekommende og tar for seg 
temaer som savn, vennskap og usik-
ker barndom. Den er lettlest og har 
et direkte språk. Ingvaldsen skriver 
om vanskelige ting på en enkel måte, 
og komplekse følelser blir skildret 
i et barnevennlig lys. •

Blokk til blokk  
Jonathan Castro, Don Martin  
& Felipe Orellana Castro
Illustrert av Andreas Iversen
Cappelen Damm 2022

Don Martin, Castro og Fela har be-
gått et mesterverk for lesere fra 
12 år og oppover. I denne tekst-
rike  tegneserien forteller de om 
oppvekst i Groruddalen på 80- og 
90-tallet og om hva som skjedde 
med dem da de ble voksne. Hip 
hop, drømmer, gater, blokker, fa-
miliedramaer, vennskap, samhold, 

motstand, marginalisering, vold 
og gode og onde dager er nøkkel-
ord. Det spiller ingen rolle om du 
har gått gradene på Haugenstua, 
 Romsås eller i Lange sund. De uni-
verselle temaene gjør boka relevant 
for alle som har kjent på motstand. 
Baserer seg på teater forestillingen 
med samme navn, noe som også 
fortelles om i boka. For Don Martin 
er Grønlands leiret hovedgata i Oslo. 
Du trenger ikke være enig, men du 
trenger å forstå hvorfor han mener 
det.  Andreas Iversen illustrerer det 
hele særdeles godt. •

Eg blir her 
Ann Helen Kolås Ingebrigtsen 
Samlaget 2022 

Eg blir her er ein ungdomsroman om 
å finne ut korleis det faktisk kjennest 
å vere forelska, om å stole på si eiga 
magekjensle og om å akseptere at 
ein har ein far som er litt utanom 
det vanlege. Boka er òg ei lita hyl-
lest til Vestlandet, til bygda, til det 
litle øysamfunnet, til ferja og til dei 
som vel å bli. I denne boka møter 
vi ungdom som ikkje nødvendigvis 
synest det er så innmari keisamt på 
landet, og ikkje på død og liv må inn 
til storbyen. Og det er ikkje berre i 

dette Eg blir her skil seg frå  mange 
andre ungdomsromanar – boka 
skild rar òg på ein litt annan måte 
enn vi er vande med, det å vekse opp 
utan ei mamma og med ein alkohol-
isert far. Det er absolutt ikkje lett 
for Oda å ha ein far som blir sett på 
som ein bygdeoriginal og nærast er 
ein turistattraksjon i seg sjølv, men 
denne alkoholiserte pappaen er varm 
og roleg og viser mykje kjærleik for 
dottera si. Eg blir her er ein nydeleg 
ungdomsroman og kan anbefalast 
for ungdomsskulealder. Fin for å bli 
eksponert for nynorsk og for å få 
eit innblikk i ungdomslivet utanfor 
byane og tettstadene. •
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Bibliotekhistoria er ei berg-og-dal-bane-his-
torie. Dette er tema også i boka sitt viktige 
kapittel om framtida. Her står aha-opplevinga-
ne i kø. Store og små inntrykk frå bokhistoria, 
bibliotekhistoria og bitar av vitskapshistoria 
strøymer på, og det går opp for meg kor spo-
radisk eg har sett meg inn i slikt gjennom 
snart femti år i yrket! Men inga bok har peika 
seg ut før.

Nye kontinent og verdslege skrifter
Briten Andrew Pettegree og nederlendaren 
Arthur der Weduwen, begge historikarar, har 
nok ikkje greidd ut om alt frå A til Å, men skriv 
lesbart og drivande om meir eller mindre dra-
matiske skifte undervegs. Til dømes gjer dei 
unna dei mesopotamiske lagera av leirtavlar 
i eitt avsnitt, for ikkje var dei typisk litterære, 
med unntak av Gilgamesj-eposet, og dei var 
mest for innvortes bruk. Men verkelege bok-
samlarar og bibliotekpionerar får stå fram, til 
dømes Fernando Colon (1488–1539), òg kjent 
som Ferdinand Columbus og sonen til (gjen-)
oppdagaren av Amerika. Han samla ikkje berre 
kyrkjelege bøker, men også pamflettar med 
verdsleg innhald. Ein interessant idé frå for-
fattarane er at Fernando var inspirert av faren 
sin suksess med å gje ut på trykk brevet sitt til 
det spanske kongeparet, der han smurde tjukt 
på om «erobringane» sine for ikkje å miste dei 
som sponsorar.

Pettegree og der Weduwen viser kor kort 
levetid mange av samlingane og biblioteka 

hadde, ofte parallelt med dei eventuelle ideane 
dei var tufta på. Samlinga til Colon på rundt 
15 000 band blei etter at han gjekk bort, snøgt 
redusert til det halve. I dag finst framleis ca. 
4 000 i katedralen i Sevilla, men det typiske 
då og langt seinare var stor spreiing og/eller 
forfall så snart eigaren var ute av soga (eit po-
eng, men ikkje i boka: I 2013 fann dei ei trykt 
«hylleliste» til Colon si samling i eit magasin 
ved universitetet i København).

Religiøs utreinsking og milde gåver
Reformasjonen var slem mot biblioteka og 
samlarane, for ikkje berre katolske bygg og 
artefaktar, men også mange bøker og praktfulle 
gamle manus blei øydelagde på grunn av «su
perstitious» innhald. I England fekk dei dette 
i tre omgangar på kort tid då «Bloody Mary» 
på 1500-talet kasta vrak på protestantismen 
som faren Henry VIII hadde innført. Mary I 
innførte katolisismen att, men berre for dei 
siste fem åra ho levde. Deretter bar det snart 
tilbake til protestantismen for britane – og for 
kvar konfesjonelle omvelting gjekk det med 
skøyre bøker i dragsuget. 

Bibliotek har ofte vore nedprioriterte på 
ulike måtar. Rundt år 1500 skaut bokproduk-
sjonen i Europa i vêret, men få bibliotek voks 
fram. Auksjonar for bøker gjorde det lite attrak-
tivt å donere frå private samlingar til bibliotek, 
og ved universitetsbibliotek kunne endringar 
i pensum brått gjere samlingane uaktuelle. 

Løyvingar til bokkjøp, i tillegg til gåver, 
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Etterlengta bok om  
den skøyre bibliotekhistoria
 
Boka The Library, a fragile history er ikkje vanleg 
heltedikting. Som tittelen seier, set den mest 
søkjelys på det skøyre biblioteket. 

Tekst: a n d e r s  e r i c s o n  
b l o g ga r  o g  f r i l a n s jo u r na l i s t

←
Andrew 
Pettegree og 
Arthur der 
 Weduwen: 
The  library :  
a fragile 
history. Basic 
Books, 2021



bibliotekbygg dei siste åra. Men dei teknolo-
giske skifta og medieskifta skjer oftare enn før.

Nye trendar blir også introduserte, eller 
pressar seg fram, og nokre nærmast av naud. 
Folkebiblioteket som lågterskel møteplass og 
som møte- og debattarrangør er logiske for-
lengingar av gratis utlån til alle, men problema 
med å innfri forventningane til den nye norske 
lovformuleringa (jamfør bl.a. Elin Golten si 
ferske avhandling) kan tyde på at det fallande 
utlånet har vore ein vel så viktig pådrivar. 

Hos forfattarane blir dette utgangspunkt-
et for konklusjonen – at dei trykte bøkene 
framleis må og vil vere avgjerande viktige for 
biblio teket og bruken. I sluttkapittelet, «Rea-
ding Without Boooks», har dei nokre avsnitt 
der dei, kanskje betre enn nokon annan, set 
ord på dei unike eigenskapane ved både boka 
og biblioteket, og på kvifor dei begge må – og 
vil – overleve. •

blei noko vanlegare etter Thomas Bodley sitt 
store bibliotekløft ved universitetet i Oxford 
rundt år 1600. Han fekk svært mykje å seie for 
den generelle utviklinga. Han innførte også 
det «stille» biblioteket. Og forbod mot å halde 
lokala varme, for samanfallet mellom brann 
og vedfyring var større enn i dag. 

Viser dei store samanhengane
I denne boka er Noreg berre nemnt éin stad, i 
samband med at bokbussar er så veleigna der 
det er langt mellom folk. Men så er vi heilt 
marginale i internasjonal samanheng.

Dette er sjølvsagt ei følgje av at all makt 
sat på slottet i København i fire hundre år. 
Det første trykkeriet fekk vi hundre år sei-
nare enn både Danmark og Sverige, og først 
i 1811 eit universitet. Mens svenskane alt på 
1600-talet oppretta universitet med bibliotek 
både i Finland (Åbo) og i Estland (Tartu), land 

som var svenske i lange periodar. Og når Karl 
12. inntok byar i noverande Polen, Ukraina 
osv., var boksamlingar noko av det første han 
forsynte seg med. Til dømes blei den einestå-
ande gotiske Silverbibeln konfiskert i Praha og 
enda opp på Uppsala universitet.

Mykje i The Library handlar om mellom-
alderen, då religions- og borgarkrigar påverka 
bibliotekliknande verksemd, men då også dei 
bokteknologiske nyvinningane stod i kø. Men 
forfattarane ser i siste kapittel på notida og 
framtida, også her med historia i minnet. Og 
med ein sunn distanse, for mykje av det vi elles 
har av bibliotekhistorie, er skrive av bibliote-
karar med blanda kvalifikasjonar.

Biblioteka er framleis skøyre
Synet på biblioteket som fragile gjeld også i 
dag. Rett nok er det 4,6 millionar bibliotek i 
verda, og det har kome mange verkeleg påkosta 

Fellesskapen av  
boklesarar

Lat oss førestille oss ... ei verd der byen, kommu-
nen og biblioteket berre gav opp bøkene for å ska-
pe meir plass til alle dei andre aktivitetane; kurs, 
gruppemøte, datamaskiner, sosiale tenester. Ville 
det framleis vere eit bibliotek? Fjern bøkene, og det 
er vanskeleg å sjå kva som skil desse institusjonane 
frå andre offentlege samfunnsrom eller offentlege 
kontor. Dei ville snart miste mange av brukarane 
sine. For bøker har ein avgjerande eigenskap som 
skil desse brukarane frå kvar einaste av dei andre 
gruppene som møtest i bibliotekrommet. Alle som 
ønskjer det, kan bli med i fellesskapen av boklesar ar 
når som helst i livet, og dei kan like gjerne forlate 
eller seie opp medlemskapen (ein eigenskap biblio-
teket deler med organisert religionsutøving). Mange 
bruker biblioteket intensivt i delar av livet – som 
studentar eller mødrer med små barn – og så kanskje 
aldri igjen. Dei kan begynne å bruke biblioteket for 
første gong når dei går av med pensjon.

Dette frivillige, tilfeldige og mellombelse som 
avgjer leselivet for mange menn og kvinner, er 
svært forskjellig frå det fokuserte formålet til dei 
som bruker bibliotekbygget til eit møte eller eit 
kurs. Dei som går gjennom døra til eitt av dei 400 
000 folkebiblioteka som opnar på ein gitt dag over 
heile verda for å lese, låne eller slå opp i bøker, har 
ikkje nødvendigvis nokre som helst andre interesser, 
behov eller sosiale eigenskapar til felles. Dei som 
har felles problem, politiske synspunkt, håp eller 
ambisjonar, vil langt meir sannsynleg ha funne 
kvarandre andre stader, mest sannsynleg på nettet. 
Det er bra at biblioteka no har tatt kontakt med slike 
grupper og gitt dei stader der dei regelmessig kan 
vere saman. Men slike samlingar ekskluderer per 
definisjon dei som ikkje har denne eine tingen felles.

Utdrag frå boka, omsett til norsk av Anders Ericson 
med løyve frå forfattarane og forlaget. 

«Pettegree og der Weduwen 
viser kor kort levetid mange 
av samlingane og biblioteka
hadde, ofte parallelt med dei 
eventuelle ideane dei var 
tufta på.»

←
Forfattarane Arthur 
der Weduwen (venstre) 
og Andrew Pettegree i 
arbeid ved universitets-
biblioteket i Leiden.
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Svar fra alle typer institusjoner
Undersøkelsen skulle særlig belyse i hvilken 
grad store og omfattende søk blir utført av 
bibliotekarer for forskere og forskermiljøer. 
Den ble sendt ut høsten 2020, men via e-post-
listen til UHR-Bibliotek. Pandemien forsinket 
arbeidet med resultatene. Mye annet tverrin-
stitusjonelt kartleggings- og utviklingsarbeid 
har også skjedd siden vår undersøkelse, blant 
annet arrangementer i form av kurs og erfa-
ringsdeling gjennom BISON (Bibliotekarer 
involvert i systematiske oversikter i Norge) på 
bibliotekutvikling.no. Vi tror at det likevel kan 
være av verdi og interesse for andre å kjenne 
til vår undersøkelse.

Temaene omfattet hvilke tjenester som 
utføres, hva som blir gitt av kurs og veiledning, 
organisering, ressurser, bibliotekarenes kom-
petanse, gevinster og utfordringer. 

Totalt kom det inn 25 svar fra 22 ulike 
institusjoner på undersøkelsen. Alle typer in-
stitusjoner var representert, blant annet de 
store og tradisjonsrike universitetene, de nye 
universitetene, smale, spesialiserte høgskoler, 
offentlige høgskoler med bredere porteføl-
je samt private høgskoler. Respondentene 
rapporterer om ulik organisatorisk plassering 
av biblioteket i institusjonen. Flere av bibli-
otekene er plassert under prorektor for FoU, 
noen i faglig og noen i administrativ linje. To 
av bibliotekene er plassert under prorektor for 
utdanning/studier, henholdsvis med adminis-
trativ og faglig linjetilknytning.

En del av kjernevirksomheten
Alle som svarte tilbyr opplæring slik at forsk  
erne selv skal kunne utføre litteratursøk. En 
klar majoritet, 96 %, tilbyr i tillegg veiledning 
en-til-en, og kurs på forespørsel (76 %). Om 
lag halvparten tilbyr også workshops og/eller 
faste kurs. 

Videre tilbyr alle unntatt tre av respon-
dentene mer enn bare hjelp til selvhjelp, og 
dette gjøres på en rekke ulike måter. Mest 
vanlig er det å gjennomføre enklere søk der 
målet er å finne et utvalg av publikasjoner 
(88%). Mange tilbyr også import av referanser 
til EndNote (muligvis med dublettkontroll) 
og innhenting av fulltekstartikler (begge 68 
%). Gjennomføring av systematiske littera-
tursøk til større prosjekter, som for eksempel 
systematiske oversikter, utføres av 64 % av 
respondentene. Dokumentasjon og/eller tekst 
om litteratursøket leveres av drøyt halvparten 
av institusjonene (56 %). 

Drøyt en tredjedel (36 %) gir veiledning i 
screeningprogramvare og protokollskriving. 
Fem bibliotek svarer at de bidrar med screening 
av referanser, som innebærer en vurdering av 
relevans for prosjektet. 

Undersøkelsen viser altså tydelig at veiled-
ning og opplæring i litteratursøk samt gjen-
nomføring av enklere litteratursøk er en del av 
kjernevirksomheten i bibliotekene. Det er også 
vanlig å tilby hjelp til praktisk bruk av verktøy 
i tilknytning til bearbeiding av resultatene fra 
litteratursøk, for eksempel EndNote. 

Våren 2020 ba ledelsen ved OsloMet Ressurs-
gruppen for litteratursøk, som vi representerer, 
om å redegjøre for tilbudet om systematiske 
litteratursøk. De ønsket også kunnskap om 
hvordan tilsvarende tilbud var organisert ved 
andre institusjoner. Ressursgruppen ble opp-
rettet i 2016 som et ledd i styrking av tjeneste-
ne rettet mot forskerne for å tilby systematiske 
eller andre typer omfattende litteratursøk 
til alle fagmiljøene ved høgskolen. Arbeidet 
med slike søk er svært tidkrevende, så for at 

tjenesten skulle være ressursmessig realistisk, 
ble det besluttet at leveransene fra gruppen 
skulle faktureres.

Som respons på forespørselen fra ledelsen 
våren 2020, tok ressursgruppen kontakt med 
noen få andre institusjoner for å få et inntrykk 
av hvordan litteratursøk ble utført og organi-
sert ellers i sektoren, men det ble raskt klart 
at en noe mer omfattende spørreundersøkelse 
var på sin plass. 

Veiledning i litteratursøk  
og gjennomføring av enklere 
 litteratursøk er en del av  
kjernevirksomheten i norske  
universitets- og høyskole bibliotek. 
Men mange mangler tid og ressurser 
til å tilby mer omfattende søk. 

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

r e s s u r s g ru p p e n  f o r  l i t t e r at u r s ø k v e d  o s l o m e t

«Undersøkelsen viser altså   
tydelig at veiledning og  opplæring 
i litteratursøk samt  gjennomføring 
av enklere littera tursøk er en  
del av kjernevirksomheten  
i bibliotekene.»

Systematiske litteratursøk på 
universitet og høgskoler
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Utfordringer og gevinster
Svarene på spørsmålet om utfordringer kan 
grupperes i to. For det første er dette ressurs-
krevende arbeid, og det kan være vanskelig å 
sette av nok tid og ressurser til å kunne dekke 
etterspørselen. For det andre er kompetanse 
et utfordrende felt, både for bibliotekarene og 
oppdragsgiverne. Det å utføre arbeidet krever 
spesialkompetanse både innenfor søkemetode 
og søkeverktøy, i tillegg til tid nok til å henge 
med i den teknologiske utviklingen og sette 
seg tilstrekkelig inn i de faglige spørsmålene 
hvert enkelt oppdrag byr på. Metodekunnskap 
knyttet til litteraturstudier er også krevende. 
Oppdragsgiver mangler ofte kjennskap til 
både søk, søkeverktøy og metoder og dette 
gir utfordringer knyttet til forventinger og 
samarbeid.

Disse utfordringene oppveies på mange 
måter av gevinstene respondentene opplever 
etter at de har etablert tjenester for litteratur-
søk. Gjennom bidrag til litteratursøk opplever 
biblioteket flere synergieffekter, som å få økt 
kompetanse i bibliotekene og faglig og karrie-
remessig utvikling. Arbeidet gir bedre innsyn 
i forskningsaktiviteten og bedre kontakt med 
fagmiljøene ved institusjonen. Bibliotekarenes 
profesjonelle bidrag til ulike prosjekter fører 
til økt forståelse for og bevissthet om viktig-
heten av god kunnskapsinnhenting og gode 
søk hos forskerne.

 
Spørsmål til videre diskusjon
Undersøkelsen vår har gitt noen svar, men flere 
spørsmål har dukket opp og vært grunnlag for 
interessante diskusjoner.

Kan bibliotekarenes økte kompetanse og 
større forståelse for forskningen bidra til at de 
identifiserer nye områder hvor de kan bidra 
til prosessen? Vår undersøkelse kan tyde på 
en slik «ringer i vann»-effekt. Kan samarbeid 
om litteratursøkeprosesser tydeliggjøre for 
forskerne hvilken kompetanse bibliotekare-
ne har, og føre til at de ønsker å bruke flere 
tjenester fra bibliotekene? Øker bruken av 
øvrige tjenester der en litteratursøketjeneste 
er etablert? Spørsmålene antyder at en litte-
ratursøketjeneste kan fungere som en nøkkel 
til utvikling både for bibliotekene og for for-
skerne ved institusjonene. Nye undersøkeleser 
må til for å finne ut hvordan bibliotekene kan 
utnytte denne muligheten. 

På hvilken måte påvirkes bibliotekets 
arbeid av hvor vidt det er organisert i admi-
nistrativ eller faglig linje, og under forskning 
eller utdanning? Man kan kanskje tenke seg 
at en organisatorisk tilknytning til prorektor 
for forskning vil føre til økt vektlegging av de 
forskningsrelaterte tjenestene bibliotekene kan 
levere, deriblant litteratursøk. Stemmer det? 
Organisatorisk plassering av bibliotekene reiser 
interessante spørsmål for videre undesøkelser.  

Hvem tar regningen? 
Ingen av bibliotekene som deltok i undersøkel-
sen tar betalt for tjenester knyttet til littera-
tursøk. Hos oss på OsloMet anses leveranse av 
omfattende litteratursøk (standardisert leve-
ransedokument med tekst og utvikling av søket 
og søkehistorikker samt dublettsjekket EndNo-
te-bibliotek), som en tjeneste som går utover 
det ordinære tjenestetilbudet fra biblioteket. 
Siden tjenesten er relativt ressurskrevende, tar 
biblioteket betalt bl.a. for delvis å finansiere en 
stilling øremerket dette formålet. Vil det være 
hensiktsmessig over tid å ta betalt for interne 
tjenester på et universitet? For å utdype dette 
noe: Eksternt finansierte forskningsprosjekter 
kan ha økonomi til å betale for å få utført lit-
teratursøk, men hva da med den forskningen 
som gjøres uten slik finansering? 

Et tema her er forholdet mellom oppdrags-
forskning og annen forskningsaktivitet. Vil 
betaling for søketjenester bidra til å favorisere 
og øke kvaliteten kun på oppdragsforskning? 
Hvis så, er det ikke også viktig for biblioteket å 
tilby disse tjenestene til forskning som ikke er 
initiert av myndigheter og store institusjoner 
som Forskningsrådet og EU? 

På den annen side: Kan det at det kreves 
betaling for søkeoppdrag være med på å øke 
status på det arbeidet som legges ned i et søk? 
Vil betaling bidra til at forskningsmiljøene i 
større grad innlemmer litteratursøket som 
et viktig element i forskningsprosjektene, og 
inkluderer tiden og ressursene dette krever i 
prosjektplanen? Og kan betaling bidra til at 
færre gjennomførte litteratursøk «havner i 
skuffen» og senere krever oppdatering? 

Undersøkelsen vår synliggjør behov og mu-
ligheter for å utforske flere problemstillinger 
videre. Dette ønsker vi følge opp i egen insti-
tusjon, og ikke minst gjennom samarbeids-
prosjekter med andre bibliotek. •

Organisert og uorganisert
Det er svært vanlig å tilby og utføre oppgaver 
knyttet til litteratursøk, og ikke bare gi kurs 
og veiledning. Vi var interesserte i hvordan 
bibliotekene har organisert dette arbeidet. Er 
det enkeltbibliotekarer, for eksempel kontakt-
bibliotekarer eller fagansvarlige, som gjør dette 
for «sine» brukere, eller er arbeidet samlet og 
utført av bibliotekansatte som har spesialisert 
seg? For å få svar spurte vi ganske enkelt om 
litteratursøk er et organisert tilbud. Nærmere 
halvparten (48 %) sier at litteratursøk ikke er 
et organisert tilbud, mens noe færre (40%) 
sier at litteratursøk er et organisert tilbud hos 
dem. 12 % sier at dette ikke er relevant, uten 
at dette er nærmere utdypet.

Det er relativt vanlig å organisere arbeidet 
med litteratursøk i et team eller en ekspert-
gruppe. Flere sier også at denne gruppen er 
helt eller delvis overlappende med en gruppe 
som arbeider med undervisning og veiledning. 
Ingen rapporterer om ansatte som har litte-
ratursøk som sin eneste arbeidsoppgave. Vi 
antar at noen av respondentene også regner 
en-til-en veiledninger som leveranser, altså 
når oppdragsgiveren og bibliotekaren søker 
i fellesskap. Flere rapporterer at de arbeider 
flere sammen og/eller fagfellevurderer/kva-
litetssikrer søk for hverandre. 

De fleste av de organiserte tjenestene var 
relativt nystartede høsten 2020. Noen få had-
de holdt på noen år. Etterspørsel fra forskerne 
var den primære bakgrunnen for opprettel-
sen av de organiserte tjenestene, men også 
initiativ fra ledelsen og behov bibliotekene 
selv hadde identifisert, hadde betydning. En 
annen drivkraft, som flere nevner, var bibli-
otekarenes behov for kompetanse og ønske 
om å spesialisere seg og ha mer fokuserte 
arbeidsoppgaver.

Markedsføring og anerkjennelse
En tredjedel av våre respondenter sier at de 
ikke markedsfører tilbudet om å få utført lit-
teratursøk. Det antydes at det er fordi det ikke 
finnes ressurser til å påta seg mer arbeid enn 
det som kommer av seg selv. Nettsider/intra-
nett er vanligste markedsføringskanal, fulgt av 
e-poster til enkeltpersoner, og arrangementer. 
Ifølge vår undersøkelse er det ingen som bru-
ker nyhetsbrev, oppslag, trykt materiell eller 
sosiale medier til å gjøre dette tilbudet kjent. 

Det gjennomføres flest systematiske lit-
teratursøk innenfor helsevitenskap og ulike 
samfunnsvitenskaper, som sosialfag og peda-
gogikk. Det er ikke spesielt vanlig å utføre søk 
for forskere innen naturvitenskap og krimi-
nologi/juss. Noe overraskende sier nærmere 
halvparten at de utfører systematiske søk 
innenfor humaniora. Det rapporteres også om 
søk innenfor tverrfaglige felt og teknologi/IT 
i tillegg til kunst, musikk, idrett og logistikk. 

Det er relativt vanlig å be om en eller annen 
form for kreditering. Medforfatterskap og takk 
i «acknowledgements» er det vanligste, men 
det er ikke nødvendigvis graden av involvering 
eller omfanget på bidraget som styrer type 
kreditering. Noen spesifiserer at de ikke ber 
om kreditering, men at de likevel får det, både i 
form av takk eller som medforfatterskap. Noen 
har også takket nei til medforfatterskap. En 
betydelig andel (40 %) sier at de ikke oppfatter 
spørsmålet som relevant.

På spørsmål om betaling for tjenesten sva-
rer ingen at de tar betalt i dag. Som begrunnelse 
vises det til gratisprinsippet, og at litteratursøk 
anses som en del av bibliotekets kjernetilbud. 
Større søk bidrar også til kompetanseheving 
blant bibliotekarene. Samtidig nevner flere 
respondenter at tjenesten er omfattende og 
at betaling derfor har blitt diskutert. 

«Oppdragsgiver mangler ofte kjennskap 
til både søk, søkeverktøy og metoder  
og dette gir utfordringer knyttet  
til forventinger og samarbeid.»

?
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I dag er Hjartøy mest kjent for Det Røde Bib
liotek på Rjukan og Arbeiderbevegelsens arkiv 
i hovedstaden. Han lanserte også ideen om 
innkjøpsordningen, som fra 1965 ga landets 
folkebibliotek tusen eksemplarer av ny norsk 
skjønnlitteratur. Ikke alle bibliotekarer var 
like begeistret, men forfatterne fikk bedre 
inntekter og forlagene større sikkerhet. Ord-
ningen ble senere utvidet, og sammen med 
momsfritak for bøker ble grunnen lagt for en 
ny og offensiv litteraturpolitikk. 

Hjartøys forslag falt altså i god jord. Det 
var mange som ventet at dette skulle bli en 
solid motvekt til den dårlige utenlandske 
underholdningslitteraturen som «flommet 
inn» over landet. På 1950-tallet rapporterte 
både det statlige tegneserieutvalget og Statens 
folkeopplysningsråd om behovet for kulturell 
opprustning.  Det er vanskelig å si om det var 
et reelt «forfall», men tidens mediepanikk 
styrket kravene om økte kulturbevilgninger.
 

Arbeiderkultur
Hjartøy var sønn av en gårdbruker, han var 
læregutt i et verksted og avanserte til kontorist. 
Fra 1913 ble han «hyllegutt» på Deichmanske 
bibliotek. Han kom tidlig med i fagforenings-
arbeid og fikk verv i Arbeiderpartiet. Ved parti-
splittelsen i 1923 fulgte han kommunistene, 
men han kom senere tilbake til moderpartiet. 
Selv hadde han lite formell utdannelse, men 
det er tydelig at han skaffet seg gode språk-
kunnskaper og faglig innsikt både på biblio-
teket og gjennom Arbeidernes Opplysnings-
forbunds (AOF) kurs og studiesirkler.  

Haakon Lie, som senere ble partiets mek-
tige sekretær, var leder i AOF. Sammen laget 
Lie og Hjartøy publikasjonen Om lesning (1935) 
med studieteknikk og en omfattende leselis-
te med anbefalt litteratur. De tok ikke med 
skjønnlitteratur, men innrømmet likevel at 
den kunne ha verdi hvis den tok opp sosiale 
og politiske tema. Dette gjaldt riktig nok først 
og fremst for kvinner og ungdom. Slik kunne 
også de få «en sosialistisk viden som de ellers 
ikke vilde få!». Forfatterne viste også frisinn 
og åpnet for at frisk og naturlig erotikk måtte 
tillates. Det gjaldt å skape et bibliotek som 
«folkets brede lag» kunne ha nytte av. (Hjartøy 
& Lie 1935)

Berømte bibliotekarer

Tekst: ø i v i n d  f r i s v o l d 
fag s e n t e r  f o r  s e n io r e r ,  
o s l o m e t

Innkjøpsordningens far  

– berømt eller beryktet?

Håkon Hjartøy  
(1892–1971)

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

Henrik Hjartøys sterke reto-
rikk i sitt bibliotekpolitiske 
manifest Vår bibliotekpolitikk 
(1936) må ses på bakgrunn av 
tidens politiske motsetninger. 
Samme år laget Arbeiderma-
gasinets tegner Bjarne Restan 
en sci-fi-skrekkvisjon om 
nazifisering av norsk littera-
tur. På bålet ligger bøker av 
Grieg, Ibsen, Garborg, Skram, 
Jæger, Undset og Kielland. 
Illustrasjonen er fra Bjørn 
Tore Pedersens  standard-
verk Det var der vi ble til om 
ArbeiderMagasinet/Magasinet 
for alle. (2016). 

↑
Biblioteksjef Håkon Hjartøy 
fotografert ved skrivebordet på 
Deichman av Leif Ørnelund i 1947. 
Oslo Museum / DigitaltMuseum 
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tekniske utdanningen de hadde fått i USA. Nå 
var det på tide å få en norsk skole som kunne gi 
bibliotekarene innsikt i sosiale sammenhenger. 
Bibliotekarene skulle oppdra til «frisinn» og 
stimulere småkårsfolk til «systematisk lesning».  
Retorikken var, som ellers i tidens radikale 
miljøer, nesten krigersk og krenkende. 

De «grå bibliotek-frøknene» tok til motmæ-
le. Selv om de var fra «borgerlige» familier, var 

de neppe så konservative som Hjartøy hevdet.  
De var forarget over å bli dårlig behandlet og 
over at sjefen, i motsetning til dem, bare hadde 
«partibok» og manglet utdanning. I Deichmans 
jubileumsbok hevdet Nils Johan Ringdal at 
Hjartøy ikke engang hadde eksamen artium. 
Noen år senere måtte Ringdal, etter påtrykk, gå 
ut og avsanne «ryktet». Hjartøy hadde artium, 
men var privatist med dårlig snitt. (B&b 1989:8)

Et sterkt manifest for bibliotekene
I 1917 var det 33 søkere til stillingen som bibli-
oteksjef i industribyen Rjukan. Jobben gikk til 
den 25-årige Hjartøy. Ikke bare fikk han skikk 
på folkebiblioteket, men han bygde også opp en 
imponerende samling av sosialistiske klassik-
ere og samtidens radikale litteratur. Utvalget 
av tysk litteratur er spesielt interessant, med 
sjeldne publikasjoner som senere ble beslaglagt 
i Nazi-Tyskland. 

Fra 1933–35 var Hjartøy formann i Norsk 
Bibliotekforening. Nils Johan Ringdal sier i 
Deichmans jubileumsbok (1985) at Hjartøy 
raskt ble både «aktet og fryktet i hele Biblio-
tek-Norge». Ledelsen i Arbeiderpartiet ønsket 
at Hjartøy kom tilbake til Oslo, slik at han 
kunne lage et bedre arkiv for bevegelsens egen 
historie.  Det lyktes først i 1936, da han ble ka-
talogsjef på Deichman og styreleder for arkivet. 

På biblioteket skapte utnevnelsen en lang-
varig og krass strid. Det er lett å se at det kunne 
oppstå motsetninger når vi leser den boken 
som Hjartøy ga ut på Arbeiderpartiets forlag 
i 1936, Vår bibliotekpolitikk. Det er en praktisk 
håndbok om hvordan partiets politikere kun-
ne påvirke den lokale bibliotekutviklingen, 
men boken er også et ideologisk manifest. 
Det gjaldt å utvikle bibliotekene i pakt med 
«tidens sosiale og kulturelle gjæring». Bibli-
otekenes oppgave var å skape «et oplyst og 
aktivt demokrati». Nå måtte man motvirke 
tidens konservative tendenser, og dem fant 
han også blant sitt eget personale!

Til angrep på «grå bibliotek-frøkener»
Hjartøy sparte ikke på kruttet når han kritiserte 
bibliotekarene.  Det var bare borgerskapets 
døtre som hadde råd til å koste på seg en biblio-
tekarutdanning i USA. Derfor ble de rekruttert 
fra «spissborgerlige» og «reaksjonære» miljø-
er. Bibliotekene ble preget av en «særdeles 
grå frøkenfarve». Hjartøy hadde heller ikke 
noe særlig til overs for den korte og ensidig 

«Hjartøy sparte ikke på 
kruttet når han  kritiserte 
bibliotek arene. Det var bare 
borgerskapets døtre som 
 hadde råd til å koste på seg  
en bibliotekar utdanning i 
USA. Derfor ble de rekruttert 
fra ‘spissborgerlige’ og  
‘reaksjonære’ miljøer.»

Håkon Hjartøy på lesesalen i «Det røde bibliotek» på Rjukan, der han var sjef fra 
1917 til 1936. Han skaffet biblioteket en stor samling av sosialistisk litteratur. 

«Det røde bibliotek» ble av enkelte kalt en «marxistisk giftflaske». Kvinnen ved  
vinduet er trolig Tora Hersæter. Foto: Ukjent fotograf / Rjukan bibliotek

↑
Håkon Hjartøy skaffet seg faglig innsikt 
både på biblioteket og gjennom Arbeidernes 
Opplysningsforbunds (AOF) kurs, studie-
sirkler og utgivelser. 
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Kostnadene knyttet til fjernlån må ned, sa As-
lak Sira Myhre under Biblioteklederkonferansen 
i oktober. Finnes det ingen alternativ til nasjo-
nalbibliotekarens løsning og signal? Fjernlån og 
lånesamarbeid koster det det koster! 

Lov om folkebibliotek slår fast at alle kommuner 
skal ha et folkebibliotek og at «folkebibliotekene er 
ledd i et nasjonalt biblioteksystem». Hvert enkelt 
bibliotek er med andre ord i lovs form pålagt å være 
del av et lånesamarbeid som omfatter alle bibliotek 
i landet. En fungerende fjernlånsordning krever at 
bibliotekene etterlever uskrevne regler om selvfor
syningsgrad. Synkende selvforsyningsgrad de senere 
år har ført til økt fjernlån. En konsekvens av dette er 
at landets største folkebibliotek yter stadig mer til 
lånesamarbeidet – og deres kostnader øker vesentlig 
mer enn regulereringer som følger av konsumpris-
indeksen. I mai varslet Norges største folkebibliotek, 
Deichman i Oslo, at de vil begrense sitt fjernlån 
framover. Bakgrunnen for beslutningen deres er høye 
kostnader til bibliotektransport, og at innbyggere i 
Oslo har liten eller ingen nytte av fjernlånsordningen.

Fjernlån er dyre utlån, men de er også svært 
viktige, og de viser potensial for å utnytte fel-
lesressursen som samlingene i landets bibliotek 
representerer. Alle bibliotek kan og skal ikke ha alt, 
men alt skal være tilgjengelig når behovet er der! 
Lånesamarbeidet representerer både en utrolig god 
utnyttelse av ressursene og en løsning helt i pakt 
med bibliotekets idégrunnlag. 

Fjernlånsrapporten ble presentert i Bok & bibli-
otek 3/22 og ligger tilgjengelig på bibliotekutvikling.

no. Den viser at bibliotekenes kjøpekraft i snitt 
er redusert med nær 22 % i perioden 2008–2019. 
Resultatet av reduserte innkjøpsbudsjetter og økte 
kostnader til lånesamarbeidet blir et dårligere tilbud 
i det lokale biblioteket og til de lokale brukerne. 
På sikt kan det føre til et totalt sammenbrudd av 
lånesamarbeidet. Jeg aner konturene av en slags 
«fattigmannsform» som ikke oppfyller lovens egent-
lige intensjon eller fjernlånets potensial. Noen av de 
store taperne er masterstudenten som ikke lenger 
kan ta det desentraliserte studiet, og hen som tar 
videreutdanning på siden av jobb. 

Løsningen er enkel – kostnadene til transporten 
som kreves for et fungerende lånesamarbeid, må 
dekkes av staten! 

I biblioteklovens kapittel om statlige oppgaver 
slås det fast at departementet har ansvar for å iva-
reta statlige bibliotekoppgaver i henhold til loven: 
«Statlige oppgaver omfatter bibliotekformål som 
ikke naturlig hører inn under den enkelte kommu-
nes ansvarsområde, eller som er av særlig betydning 
for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem» 
(§9, min utheving). 

Jeg forventer at NB videreformidler utfordrin-
gen som Deichmans brev så tydelig uttrykker, til 
det politiske nivå og kulturministeren. Og hvor er 
NBF og fagforeningenes stemmer? Dette er en sak 
det haster å få formidlet videre! 
Så langt har jeg ikke hørt en eneste sentral politiker 
kommentere utfordringen. Det er på tide å våkne 
opp og høre etter hva som faktisk er de viktige sake-
ne for oss som møter bibliotekbrukerne hver dag! •

Systemer til besvær
Arbeidsmiljøet på Deichman ble ikke bedre 
etter at Hjartøy kom tilbake (fra krigsfangen-
skap) og ble biblioteksjef i 1946. Ringdal skri-
ver at det i 1950-årene ble en administrativ 
skyttergravsstrid mellom ham og lederen for 
barne- og skolebibliotekene, Rikka Deinboll. 
Det dukket også opp feider om rent praktiske 
løsninger. Bibliotekets skjønnlitteratur var 
ordnet alfabetisk etter forfatternavn. Men 
Hjartøy ville ha dette på en annen måte: etter 
land og språk.  En mulig grunn kunne ha vært 
at biblioteksjefen var NATO-motstander og 
ville styrke den nordiske litteraturen. Hjartøy 
ville også «justere» bibliotekets Dewey-klas-
sifikasjon. Advarslene kom fra høyeste hold i 
Bibliotektilsynet, som holdt på felles systemer.  

Ved slutten av sin yrkeskarriere
Da Hjartøy ble pensjonist, kom han med et 
nytt manifest i Bok og bibliotek med titte-
len Hvorfor er vi bibliotekarer? (B&b 1963:152). 
Budskapet var omtrent det samme som i bo-
ken fra 1936. Han klaget fortsatt over hvor 
vanskelig det hadde vært å skaffe egnede 
bibliotekarer. De som kom fra USA, hadde 
ikke engang «nevneverdig kjennskap til den 
spirende og den gang radikale amerikanske 
litteratur».  Hans ideal var «sjelelig åpenhet 
og det naturlige i barns positive undring over 

livets uendelige mangfoldighet, medfølelse og 
sosiabilitet, kunnskapstørst og vilje til å gi». 
Han var fortsatt oppgitt over rekrutteringen 
og at kvinnene forsvant fra yrket og inn i bar-
nestell og husarbeid. Beklagelig var det også 
at bibliotekmiljøet hadde en «betont aversjon 
mot alt som luktet av arbeiderbevegelse, kan-
skje særlig av fagorganisasjon og LO». Det siste 
var nok ymtet på dem som bidro til å splitte 
bibliotekarene i mange fagforeninger, noe 
som ga dårlig uttelling i lønnsforhandlingene. 

Henrik Hjartøy var på ingen måte typisk 
for sin stand, men han var et friskt pust som 
kan inspirere til diskusjon og nye tanker ikke 
bare om bibliotekets samfunnsmandat, men 
også om kjønnsroller, arbeidsmiljø, politikk 
og klassemotsetninger. Han hadde en skarp 
tunge, men som Geir Vestheim peker på, var 
Hjartøys grunnholdning «fundamentalt liberal 
og demokratisk». (1997:218) •

←
Det ble sterke motsetnin-
ger mellom biblioteksjef 
Hjartøy (ved bordenden til 
venstre) og avdelingsledere 
på Deichmanske bibliotek. 
Foto: Leif Ørnelund 
(1946). Oslo Museum / 
DigitaltMuseum 

kilder:
Hjartøy, H. & H. Lie. (1935). Om lesning
Hjartøy, H. (1936). Vår bibliotekpolitikk. 
Vestheim, G. (1997). Fornuft, kultur og velferd
Ringdal, N.J. (1985) By, bok, borger
Frisvold, Ø. (2021) Kunnskap er makt

Fjernlånsordningen  
er statens ansvar

Tekst: o l a  e i k s u n d

b i b l io t e k s j e f a r e n da l b i b l io t e k

Hvorfor er det ingen som kommer med forslag til 
mulige løsninger på de økonomiske  utfordringene 
med lånesamarbeidet? Hvilke strategier er det jeg 
ikke har fått med meg, siden ingen «outer» det 
mest opplagte forslaget til løsning, nemlig  
at dette er statens ansvar?

d e b at t :  fj e r n l å n
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unngå at ein berre tilrår og låner ut dei mest 
kjente bøkene, så har ein samla dei nynorske 
ungdomsbøkene. Slik kan ein presentera eit 
godt utval av desse på ein enkel måte. 

Ok, indignasjonen minska. Det er ikkje 
brennemerking det er snakk om her, men eit 
forsøk på å få kvardagen til å gå opp og å sikra 
mangfald. Prisverdig nok. Men det er noko 
ved denne praksisen som plagar meg, like fullt. 
For det fyrste fortel fleire bibliotek at dei ikkje 
merker nynorske bøker på ein særskild måte (og 
dette er ikkje bibliotek som ligg i dei nynorske 
kjerneområda). Det må bety at ikkje alle biblio-
tek i bokmålsdominerte område har behov for 
å gjera det på dette viset. Kanskje resulterer 
det i at dei oftare nettopp låner ut dei same, 
kjente bøkene? Det kunne det definitivt vore 
interessant å vita meir om: utlånsprofilen på 
samlingar som er skilde, og på dei som ikkje er 
det. Men kanskje ser dei berre ikkje behovet. 
Kanskje klarer dei å formidla bøker like godt 
utan denne praksisen.

I tillegg er det noko ved å skilja ut bøker 
på nynorsk som er med på å forsterka ein 
motstand som dessverre finst hos mange (og 
som gjerne oppstår nettopp i ungdomsåra). 
Det blir understreka at nynorsk er noko rart, 
noko vanskeleg og noko du ikkjet bør oppsøka 
med mindre du må (altså fordi læraren din og 
norske styresmakter krev det). Moglegheita 
for at ein ungdom tilfeldigvis plukkar opp ei 
bok på nynorsk, les baksideteksten, blir fengd 
av historia og låner med seg boka heim, er 
tilnærma lik null i eit slikt system. Me snak-
kar her om ei målgruppe der det å skilja seg 
ut og gå mot straumen er vanskelegare enn 
elles i livet. Samtidig er det kanskje nettopp i 
ungdomstida at ein for alvor forstår kva slags 
gull og glitter som finst i litteraturen, kva ein 
kan oppleva der, kor langt ein kan reisa, kor rik 
fantasien eigentleg er. Kan det henda at det å 
setta nynorske bøker for seg sjølv på ei hylle 
inst i lokalet òg er å ta frå mange ungdommar 
denne moglegheita? For kan henda var det 
akkurat ei av desse bøkene den ungdommen 
trong for å bli glad i å lesa, kanskje til og med 
for ordentleg å knekka lesekoden. Me veit jo 
alle kor viktig den eine boka kan vera.

Eit anna spørsmål er koss ein behandlar 
forfattarane som har skrive desse bøkene, når 
ein set dei på ei eiga hylle. Det er mogleg at 
dei blir meir lånte ut og lesne gjennom denne 
praksisen enn om alle berre tar fatt i det dei 
har høyrt om frå før, som Maria Parr eller 
Robert Muchamore. Men er det ikkje noko 
grunnleggande diskriminerande i at forfat-
tarar som skriv for kanskje den viktigaste og 
vanskelegaste målgruppa, og som gjer det på 
sitt eige språk, slik alle andre kvar dag nyttar 
retten til å skriva på sitt eige språk, blir stua 
bort i eit hjørne og ikkje får stå i samlinga side 
om side med kollegaene sine? 

Det er ingen tvil om at bibliotekarar kvar 
dag gjer ein enormt viktig jobb for å få litte-
raturen ut til folket. Samtidig må ein ha med 
seg kven biblioteket er til for. Folkebibliote-
ka har mange oppdrag – litt for mange, vil 
nokon kanskje hevda. Men sjølve kjernen av 
det som skjer der, er formidling av leselyst 
og leseglede, kunnskap og påliteleg informa-
sjon, til alle lånarar og lesarar. Det kjem heilt 
sikkert mange skuleklassar i flokk og spør om 
nynorske bøker med eit motvillig drag over 
ansiktet. Men tida er vel ikkje heilt forbi der 
ein ung lånar går inn i biblioteket heilt på 
eiga hand og trålar hyllene på jakt etter noko 
som vekker nysgjerrigheita? Viss ein held den 
nynorske ungdomslitteraturen unna publikum 
ved å ikkje ha den ståande saman med resten, 
oppfyller ein samfunnsoppdraget då?

På biblioteket lærer ein òg å ikkje vera skrå-
sikker. At det finst mange blikk på verda. Eg 
veit ikkje for sikkert kva konsekvensar praksis-
en med å skilja ut nynorske bøker har, eller om 
den utelukkande er av det gode eller dårlege 
slaget. Men eg er redd den tar frå mange les-
arar i ein svært viktig fase sjansen til å finna 
si favorittbok – nøkkelen inn til litteraturen. 
Og det er jo definitivt synd, sjølv om det for 
mange bibliotek er praktisk. •

Dette skulle eigentleg vera eit krast innlegg 
om kor diskriminerande det er med merking 
av nynorske bøker. I ein diskusjon fekk eg vita 
at ein del bibliotek merker dei bøkene som er 
på nynorsk, med ein fargekode eller liknande, 
nærmast som ein varseltrekant. Greitt nok at 
Dewey-systemet er nyttig for å skilja biografiar 
frå historie og naturvitskap, men bokmål frå 
nynorsk? Kom igjen. 

Eg har møtt mange som jobbar med språk 
og litteratur – bibliotekarar, journalistar og 
redaktørar – som har forsikra meg om at dei 
faktisk liker nynorsk. At det kan fungera like 
fint som norsk (sic) i enkelte sjangrar eller an-
ledningar, som om det er noko ein kan plukka 
frå kvarandre og godta i den eine samanhengen, 
men ikkje i den andre. Som om det ikkje er 
noko så fundamentalt som fyrstespråket til 
mange hundre tusen folk i dette landet. Som 
om me nynorskbrukarar er heldige og har fått 
eit slags løyve til å bruka språket vårt fritt – til 
å veiva med det i e-postar og kommentarfelt og 
sosiale medium i tide og utide – men som om 
denne retten kva tid som helst kan trekkast 

tilbake. Minoritetsfana blir lett heist hos ein 
nynorskbrukar i møte med slike utsegner. Og 
då eg fekk nyss om at det finst bibliotek der ein 
merker dei nynorske bøkene, slik at dei som 
er i ferd med å plukka opp ei bok på nynorsk, 
kan komma seg unna i tide (såg eg for meg), 
då gjekk fana opp.

Eg skjønte samtidig at eg trong meir kunn-
skap. For kor omfattande er eigentleg slik merk-
ing, og, kanskje viktigare, kva er årsaka? Ei lita 
undersøking seinare viste det seg jo at det finst 
forståelege grunnar til at dette skjer. Enkelte 
bibliotek i bokmålskommunar merker til dø-
mes nynorske lettlesbøker for vaksne, fordi det 
hovudsakleg er vaksne innvandrarar som får 
opplæring på bokmål, som låner lettlesbøker. 
Andre bibliotek – og dette verkar meir utbreidd 

– merker nynorske bøker for ungdom og skil 
dei ut på ei eiga hylle, fordi desse «som regel» 
berre blir utlånt når elevar har fått i lekse å lesa 
ei bok på nynorsk. For å letta arbeidet med å 
finna passande lesing til desse ungdommane, 
til dømes for tilsette som ikkje jobbar med 
barne- og ungdomsbøker til vanleg, eller for å 

Nynorsk – ein raud varseltrekant  
eller nøkkelen ein aldri fekk?

Det kan vera forståelege grunnar 
til at nynorske ungdomsbøker blir 
merkte og skilde ut i biblioteka. 
Men det kan òg hindra at den  
unge lånaren finn sin port  
inn i litteraturen.

Tekst: o d a  m a l m i n  
f o r fat ta r

«Det blir understreka  
at nynorsk er noko rart, 
noko vanskeleg»
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– Interessen for gratis abonnement på kul-
turtidsskrift har vært stor fra nord til sør i 
landet. Norske bibliotek har meldt tilbake 
ønsker verdt til sammen 1,5 millioner kroner, 
mens tidsskriftordningen i Kulturrådet kun 
har 900 000 kroner til rådighet. Noen bibliotek 
har søkt om tre–fire tidsskrift, andre slo til og 
søkte på alle de 39 kulturtidsskriftene på listen, 
sier Inga Moen Danielsen, som har hatt direkte 
kontakt med alle fylkesbibliotekene, og alle 
folkebibliotek har fått informasjon på e-post. 
Bestillingsskjemaet åpnet 23. september, og 
fristen for å søke gikk ut 20. oktober. Nå etter 
tidsfristen er det mulig å bestille abonnement 
til ordinær pris.

Gratis tidsskrift i bytte mot formidling
Bibliotek som får gratis abonnement på 
et kulturtidsskrift, forplikter seg til å lese 
vaskesedlene som følger med, og formidle 

tidsskriftene aktivt. De må selvsagt også over-
holde oppbevaringsplikten. 

– Med tiden håper vi, i samarbeid med tids-
skriftene, også å tilby arrangementer rundt 
lansering av tidsskrift i bibliotek, sier prosjekt-
leder Silje Heggren. Som eksempel skisserer 
hun en type lansering der temanummer be-
lyses ved foredrag og paneldebatter. 

– Vi er mellomledd mellom bibliotekene og 
tidsskriftene. Det er potensial for å drive mer 
aktiv formidling i bibliotekene. Vi vil samar-
beide med de som har ønske om å gjøre noe. 

Tanken er at bibliotekene snakker med 
oss og vi søker finansiering. Vi kan eksem-
pelvis sende rundt et forhåndslaget program 
og slik avlaste både tidsskriftredaktører og 
bibliotekarer.

Inga Moe Danielsen forteller at samarbeid-
et med bibliotekene har gitt mange ideer, blant 
annet til en podkast der Tekstallmenningen 

Nå på tampen av året har mange av folke-
bibliotekene i Norge stiftet bekjentskap med 
Tekstallmenningen. Den bergens baserte tids-
skrift- og  småforlagssentralen er i alle fall kjent 
for de tidsskriftansvarlige som har sendt inn 
ønskeliste om abonnement på norske kultur-
tidsskrift. 

Stor interesse fra bibliotekene
  –  Tekstallmenningen holder til i Bergen, men 
har hele landet som nedslagsfelt, forteller

daglig leder Inga Moen Danielsen og 
prosjektleder Silje Heggren. De snakker 
på inn- og utpust når vi kaprer dem for et 
intervju under Tidsskriftdagen i slutten av 
oktober. Allerede etter bare et par års drift 
har Tekstallmenningen en bred vifte med 
tjenester. Denne er nettopp blitt lagt fram 
for tidsskriftredaktører og andre interesserte 
på Litteraturhuset i Oslo. 

   tekstallmenningen – tidsskrift- og småforlagssentralen
• Ideelt AS eid av Tekstallianse (nettverk for litteraturfeltet på Vestlandet).
• Initiert av Tekstallianse, Norsk tidsskriftforening og tidsskriftet Vagant. 
• Har fått oppstartstøtte av Norsk Kulturråd og Fritt Ord.

De sørger for gratis tidsskrift 
til folkebibliotekene

Tidsskriftordningen er  endret. 
Nå kan  bibliotekene søke om 
gratis abonnement på    tidsskrift. 
Kulturrådets  bestemmer 
hvem som får hva,  tidsskrift– 
og småforlags sentralen 
 Tekstallmenningen står for  
informasjon og  distribusjon  
ut til  bibliotekene.

↑
Inga Moen 
Danielsen og 
Silje Heggren 
fra Tekstalmen-
ningen har fått 
i oppdrag av 
Kultur rådet 
å bidra til at 
 tidsskrift ene blir 
bedre formidlet 
rundt i bibliotek-
ene. Foto: Arne 
Olav Hageberg

Ny ordning fra Kulturrådet og Tekstalmenningen

Tekst: a n n e  s c h ä f f e r

d e n  n y e  
t i d s s k r i f t o r d n i n g e n

Kulturrådets tilskuddsordning for tidsskrift 
og kritikk kom i stand i 2019. Samtidig ble 
det opprettet en modell der bibliotekene 
kunne søke om å få subsidiert abonnementer 
på tidsskrift. 

I juni 2022 vedtok Kulturrådet å erstatte 
denne modellen med en der tidsskrift-
ene søker om å bli godkjent for innkjøp 
til folkebibliotekene, og der bibliotekene 
legger inn ønsker om gratis abonnement på 
de tidsskriftene de kunne tenke seg. Faglig 
utvalg for tidsskrift og kritikk i Kulturrådet 
vurderer hvilke tidsskrift som kjøpes inn 
til ordningen, og hvilke bibliotek som skal 
få hva. Tekstallmenningen administrerer 
abonnementene og står for distribusjon ut 
til bibliotekene.

Modellen fra 2019 viste seg å gi for lite 
tilbake til tidsskriftene. I tillegg krevde den 
også mye administrasjon. Målet er å sikre 
tidsskriftene lesere i norske folkebibliotek. 
I dag står 39 norske kulturtidsskrift på lista. 
Den nye modellen er kostnadsfri for bibli-
otekene, og vil være tilgjengelig for mange 
norske tidsskrift.
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intervjuer tidsskriftredaktørene om deres 
tidsskrift og den nyeste utgaven.

– Da den nye ordningen om kostnadsfrie 
abonnement på kulturtidsskrift ble lansert, la 
Kulturrådet vekt på nettopp formidling som 
et premiss for å delta, fra både tidsskriftenes 
og bibliotekenes side.

Digitale tidsskrift
  – Hva skjer med digitale kulturtidsskrift i biblio
tekene? Vår erfaring er at disse også trenger 
markedsføring for å bli synlige. 

– Tekstallmenningen er i full gang med å 
etablere en digital plattform som kan gi bi-
bliotekene tilgang til kulturtidsskrift på bi-
bliotekenes publikums-PC-er, forteller Inga 
Moe Danielsen. Ordningen vil også gjøre det mulig for lå-

nerne å lese digitale tidsskrift via egen PC på 
biblioteket. Strukturen er på plass, forteller 
de to. BLA – Bokvennen Litterær Avis er første 
tidsskrift på plattformen. Noe tekst er åpen, 
annet krever abonnement. Det vil komme 
flere tidsskrift på plattformen før jul, lover 
Tekstallmenningen. 

– Etter hvert som vi får nye tidsskrift inn 
på den digitale plattformen, planlegger vi å 
lage en felles side for artikler, en slags Readers 
Digest der leseren kan velge ut fra tematikk. 
I dag har vi ca. 40 tidsskrift vi formidler, og 
flere er på gang. 

I tillegg har vi ca. 120 boktitler, og vi tilbyr 
formidling, kunnskap, distribusjon og kompe-
tanseheving til en rekke småforlag, sier Inga 
Moen Danielsen. •

h u s k  på  d e  d i g i ta l e 
 k u lt u r t i d s s k r i f t e n e !

Tidsskriftet Vinduet gikk i 2022 
over til å bli et rent nettidskrift. 
Tidsskriftet gis nå ut gratis og kan 
leses av alle på vinduet.no. Ved hen-
vendelse til redaksjonen sender de 
digitalt og analogt markedsførings-
materiell til  bibliotekene.

eksempler på andre 
 norske kulturtidsskrift 
som er rene nettidskrift, 
uten betalingsmur: 

barnebokkritikk.no
periskop.no
ballade.no
empirix.no
scenekunst.no
kunstkritikk.no

Populære Frida 
pynter opp!

Kortreiste og miljøvennlige Frida er 
vår nye funksjonsrike automat

Tlf: 33 11 68 00  |  E-post: firmapost@bibsyst.no  |  Nett: bibsyst.no

•  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
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1 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

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

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

Ver demokratiarenaen

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 2  
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11. september 2023 er det val igjen. Politikarane i 357 kommunar 
og 15 fylkeskommunar skal opp til eksamen. Har dei gjort ein 
god nok jobb dei siste 3-4 åra? Har dei gode planar og visjonar 
for åra som kjem? Korleis har dei takla krisene dei siste åra og 
dei som kjem?

Biblioteka er uavhengige møteplassar og arenaer for offentleg 
samtale og debatt står det i lov om folkebibliotek, og det ligg 
i ryggmergen til alle bibliotek. Korleis bør vi praktisere dette i 
valkampen? Skal vi halde fingrane unna politikken, eller tvert 
imot gå inn i han?

Politikk handlar i grunnen om korleis vi organiserer samfunnet 
vårt, og om korleis vi skal møte framtida. Same kva bibliotek vi 
brukar eller arbeider i, bør vi krevje at det forheld seg til samfun-
net. Og med oppdraget som vi har, kan vi ikkje late som at valet 
ikkje vedkjem oss. Biblioteket er ein glimrande arena for politikk.

Somme bibliotek blir brukte som vallokale for førehandsrøys-
ting. Det er lett å skjøne at kommuneadministrasjonen kan 
ønskje det, sidan «alle» veit kvar biblioteket er og at det t.d. har 
kveldsope. I så fall må vi sikre at det blir gjort på ein måte som 
ikkje trugar biblioteket sitt oppdrag. Om valet står mellom å ha 
møte om valet eller å ha førehandsrøysting må valet vera enkelt.

Iniviter politikarane til å bruke biblioteket i valkampen. 
 Arranger møte, tilby valtorg, ha program og valmateriall til alle 
partia liggjande. Lag utstillingar som fokuserer på politiske 
saker og engasjement.

Ver relevante for lokalsamfunnet!
 
Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening
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1 Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening

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

Ansvarlig redaktør for bilaget: 
Vidar Lund

RReeddaakkttøørr  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 

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 
forfattarøkonomien. Høyringsnotatet slår fast at 
innkjøpsordningane, bibliotekvederlaget, kopivederlag og 
biblioteka sine eigne innkjøp 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! 

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

Helsebiblioteket gir gratis tilgang til 
oppslagsverk, retningslinjer, databaser 
og andre kunnskapsressurser for helse-
personell i Norge. Helsebiblioteket 
driftes av Folkehelseinstituttet som 
finansieres over statsbudsjettet. 

Helsebiblioteket har i flere år fått 
reduserte bevilgninger. Folkehelse-
instituttet er også pålagt å redusere 
sine utgifter kraftig i 2023. Dermed 
står denne net tjenesten i fare for å 
bli betydelig nedskalert. Tilganger 
til viktige tidsskrifter har blitt sterkt 
redusert. 

Norsk Bibliotekforening har engasjert 
seg i å kjempe mot kutt i denne viktige 
tjenesten. Sammen med andre aktører 
jobber vi for at politikerne skal få 
øynene opp for Helsebiblioteket. Vi 
ønsker at Helsebiblioteket skal få en 
fast post på statsbudsjettet. 

Helsebiblioteket ble opprettet av en 
rødgrønn regjering i 2006, og var et 
pionerprosjekt med sitt arbeid med 
nasjonale avtaler. Det brukes både av 
primær- og  spesialisthelsetjenesten. 
Biblioteket bidrar til likhet og til 
desentralisering ved å sikre god 
tilgang til kunnskapsressurser over 
hele landet.

Opprettelsen av Helsebiblioteket 
har spart landet for mye penger 
ved å kjøpe kunnskapsressurser 
nasjonalt i stedet for at hver enkelt 
institusjon kjøper selv. Det sikrer at 
alt helsepersonell får lik tilgang til 
 helseinformasjon. 

De færreste kommuner har et eget 
helsefaglig bibliotek å støtte seg til,  
og det er sjelden midler i kommune-
budsjettene til å abonnere på sentrale 
helsefaglige tidsskrifter. Det lille 

fastlegekontoret ute i distriktene får 
gjennom Helsebiblioteket samme tilgang 
til oppdatert medisinsk kunnskap som 
sykehusene i de store byene. 

Helsebiblioteket vant prisen for Årets 
bibliotek i 2011. Juryens begrunnelse var 
blant annet at «nettbiblioteket sikrer 
tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap for 
hele Norges befolkning, bibliotek innen 
medisin og helsefag og hele helsesektor-
en, og bidrar til å dekke et stort informa-
sjonsbehov.»

Norsk Bibliotekforening jobber for at 
regjeringen og stortingspolitikere skal 
satse på Helsebiblioteket. 

– Det er engasjerte enkeltpersoner, blant 
annet fra Høgskolen i Innlandet, som har 
satt fokus på Helsebiblioteket. Vi i Norsk 
Bibliotekforening har også engasjert oss i 
denne viktige saken.  Bibliotekforeningen 
vedtok i 2020 en landsmøteuttalelse 
om Helsebiblioteket. Sammen med 
Spesial gruppen for medisin og helsefag 
og Bibliotekarforbundet har foreningen 
hatt kontakt med politiske partier og 
stortingspolitikere, sier generalsekretær 
Ann Berit Hulthin. 

– Vi har tidligere fått Helse- og omsorgs-
komiteen med på en budsjettmerknad om 
Helsebiblioteket. En merknad som vi nå 
håper de vil stå inne for. Foreningen har i 
tillegg en god dialog med Helsebiblioteket 
for å få fram fakta som kan legges fram 
for politikerne. For statsbudsjettet 2023 
har foreningen deltatt på høringsmøter i 
Stortinget og sendt informasjon til regje-
ringspartiene og SV med tanke på at disse 
skal danne flertall for neste års budsjett. 

– Politisk arbeid kan oppleves som svært 
langsomt arbeid og til tider frustrerende, 
men det er viktig å ikke gi opp! Vi mener 
Helsebiblioteket er et genialt tiltak, og 
Norsk Bibliotekforening skal gjøre vårt 
for å få informasjon og argumenter om 
Helsebiblioteket fram til politikerne, 
avslutter Hulthin.

Mye helseinformasjon for penga

Tina Halkinrud og Vidar Lund fra Norsk Bibliotekforening, forbundsleder 
i  Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli på Stortinget for å delta på 
høring i helse- og omsorgskomiteen.

«Jeg er medlem i Norsk Bibliotekforening 
fordi jeg vil sikre tilgang til gode biblioteker 
og møteplasser over hele landet.»

Helene Voldner, Deichman Linderud

Bli medlem!

Bibliotek er ikke nødvendigvis en fysisk samling med bøker.  
Helsebiblioteket er et digitalt bibliotek som gir deg og meg og 
alle deler av helsetjenesten i landet tilgang til oppdatert medisinsk  
kunnskap. Men denne nettjenesten kan bli sterkt redusert på grunn  
av nedskjæringer. Norsk Bibliotekforening har engasjert seg og 
kjemper mot kutt.

Nr. 4 / 2022 – et bilag til Bok & bibliotek

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.
 
Melde deg inn på  
norskbibliotekforening.no
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Send løsningen (den markerte setningen) til post@bokogbibliotek.no  
- bli med i trekningen av Bok & bibliotek-koppen. Lykke til!

Løsningen på kryssordet i nr 3-2022:  
«det er god terapi å lese bøker»

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 norsk kunstner er kjent for land-
skapsbilder som «Ved Christianiafjorden  
(Japansk lykt)» (1886) og «Ved engen  
(Kinesisk lykt)» (1889)?

2.   Hvor mange brikker har hver spiller  
i  backgammon?

3.   Hvilket europeisk lands navn både starter  
og slutter med samme konsonant?

4.   Hvilken retning må du sveipe dersom  
du liker noen på Tinder?

5.   I hvilken norsk by ligger Norsk 
 Oljemuseum?

6.   Hvilken farge er det mest av i det  
samiske flagget?

7.   Hvem slapp albumet Midnights i slutten  
av oktober 2022?

  8.  Afrikas største land i utstrekning pleide  
å være Sudan, men så delte Sudan seg  
i to. Hvilket land er størst nå?

  9.  Hvor mange kvadratmeter er et dekar?
10.  Hvem mottok Kritikerprisen for  

Jørgen + Anne er sant (1984)?

Speed Bum
p used w

ith the perm
ission of D

ave C
overly.

Flere som synes  
filmen var bedre?

LESEKLUBBUTKASTER

På bokogbibliotek.no/
svar finn de svara. 

Pauserommet

ledetråden

Romanen vi er ute 
 etter, ble gitt ut i 
1963. Forfatteren 
 heter David John 
Moore Cornwell,  
men hva heter  
romanen?

Vi røper allerede her 
at Cornwell ga ut 
denne, og de fleste 
andre av sine verker, 
under pseudonym. 
Hvilket pseudonym 
får dere ikke vite  
før i Ledetråd 4.

Tallet er også den 
skostørrelsen du 
etter alt å dømme 
bruker dersom foten 
din er en fot lang.

Vi er ute etter et 
primtall – det fem-
tende i rekken.

Tallet er lands-
koden man må 
bruke for å ringe  
et norsk nummer 
fra utlandet.

Romanen har blitt 
film. Det skjedde i 
1965, med Richard 
 Burton i rollen 
som Alec Leamas. 
 Sjangermessig 
befinner vi oss i 
 spionthrillerland.

Pseudonymet  
er John le Carré.  
Tittelen inne-
holder en 
 yrkesgruppe og 
en temperatur.

Tema

Denne norske  kongen 
var sønn av Åsta 
 Gudbrandsdatter.

Ifølge Snorre 
 Sturlason var det 
denne kongen som 
grunnla Oslo.

Han var nummer 
tre i navnerekka si.

25. september 
i 1066 falt han 
i  slaget ved 
 Stamford Bridge.

konge

roman

tall

Ledetråd 1 Ledetråd 2 Ledetråd 3 Ledetråd 4

Hvor mange herreløse 
samuraier, eller rōnin, 
skal ha vært involvert 
i Akō-hendelsen, en 
brutal hevnaksjon ret-
tet mot Kira Yoshinaka 
i det 18. århundre?



Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening

Vår erfaring | Din trygghet

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

På tide med vedlikehold? Vi har renseproduktene til dine skrivere.

Behov for fjernhjelp? Ta kontakt for pris.

Med en skriver fra Datamax-O’Neil og programvaren Bartender, kan du skrive dine egne RFID brikker. 
Beskytt RFID brikken med transparent etikett. Har du behov for en strekkodeskanner som leser like fint fra 
nettbrett og mobil som fra bøker, har vi håndholdte, for stativ eller nedfelt i skranke.
Ønsker du å lese RFID og strekkoder på en enkel måte, anbefales en titt på våre nettsider.

Følg med på våre nettsider www.beyerhandel.no

Bok & bibliotek
ønsker alle lesere og annonsører  

en riktig god jul!



 


