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28  Peer Gynt og Krishna Ibsens 
 hoved karakter har mye til felles med 
en hinduistisk guddom, sier danser, 
 f orfatter og Ibsen-oversetter Kavitha 
Laxmi.

32 Saemien sijte Bli med til biblioteket 
i Snåsa, den første kommunen som 
 side stilte sørsamisk og norsk språk.

36 Sakprosa con amore Kritiker Anne 
Schäffer har lest alle sakprosabøkene  
for barn og unge som ble påmeldt til 
innkjøpsordningen i 2022.

42 Krigsseilerromaner Jan Erik 
Frantsvåg kom i tanker om ett og 
hitt etter lesning av Jon Michelets 
romaner.

44 Bokomtaler Den avstengte øya,   
Din Vilma, Et sted i tiden, Må. Ha. Katt 

47 Patriarkatets klamme hånd  
Maryam Sharifi savner historisk 
og kulturell kontekst i Håkon Høydals 
Abida Raja –  Frihetens øyeblikk.

52 – Det var min lov sa Else Granheim  
om bibliotekloven av 1971, skriver 
Øivind Frisvold i serien Berømte 
 bibliotekarer.

61 Flytende bestand Svenske 
 undersøk elser finner flere ulemper 
enn  fordeler med å la samlinger flyte 
mellom avdelinger, skriver Ragnar 
 Audunson.

62 – Min jobb bør finnast på alle 
 skular, sa Elisabeth Lombnæs då 
skulebiblioteket ved Gamlebyen skole 
blei Årets bibliotek 2022.

66 Telja eller lytta? Vi høyrer  
for lite om korleis biblioteket verkar  
inn på dei som brukar det, meiner 
Christian  Lauersen frå  
Roskilde folkebibliotek.

70 Medlemssider fra Norsk  
Bibliotek forening

72  Vil kunne mer Prosjektet 
 «Morgen dagens bibliotekar» avslører 
stor  kunnskapshunger hos ansatte i 
 bibliotek for medisin og helsefag.

76 Pauserommet Quiz og kryss

78 Gode bokbusser På studietur til 
 Sverige med NBF sin spesialgruppe 
for mobil  bibliotekvirksomhet.

18 Frihetens veier
 Biblioteksjefen i Ålesund 

Nesteren Hasani fikk livet 
endret av Jean-Paul Sartre.

Innhald

 t e m a  Debattbiblioteket  
Fersk  undersøkelse viser  bibliotekenes 
debatt dilemma.  Vebjørn  Selbekk 
ønsker seg flere  biblioteksjefer som  
tør å stå i stormen.

3–16 

Folk stoler på biblioteket
Selv i Kviteseid, der bibliotek-
sjefen monterte kamera på 
publikumstoalettet. 

 USAs mest bannlyste 
 Margrete Hestenes 
har lest farlige  tegneserier 
som The Magic Fish og 
 Gender Queer.

48

58

 2 Det er ikkje redaktøren som er  
den viktige Leiar

12 Debating Societies  
Janne Haaland  Matlary har 
skrevet bok om demo kratiets død.  
Kan bibliotekene gjøre en forskjell?

16 Det vanskelege redaktøransvaret 
NBF-leiar Vidar Lund kommenterer 
foreininga si ferske debattundersøking.

24 Bibliotek24 Digitalt samarbeid skal  
gi så lik tilgang til aviser og tidsskrift, 
film, musikk og oppslagsverk som råd.
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Undersøkelsen om bibliotekenes rolle som 
debatt arena ble sendt ut til 374 folkebibliotek 
i hele landet på tampen av 2022. Svarene var 
anonyme. 80 prosent av de 169 respondentene 
var biblioteksjefer. En like stor andel hadde bi-
bliotekfaglig utdannelse. 

Et spørsmål om ressurser
22 prosent synes rollen som uavhengig debatta-
rena er problematisk. 17 prosent er redde for å ta 
feil avgjørelser, og 12 prosent synes denne rollen 
tar for mye tid og ressurser. 

Svarene viser først og fremst at det å bestem-
me hvem som skal få slippe til i biblioteket, for 
mange er en ikke-sak. Halvparten av folkebiblio-
tekene har nemlig få eller ingen kontroversielle 
arrangementer og behøver dermed ikke å gjøre 
denne vurderingen. Det er ikke nødvendigvis 
manglende vilje eller engstelse for å trå feil som 
ligger bak det lave tallet. De fleste bibliotekene 
er små med få ansatte. 60 prosent består av tre 
årsverk eller mindre. En av respondentene sa 
det slik: «I en travel hverdag med få ansatte, er 
det vanskelig å jobbe godt nok med problemstil-
lingene i enhver situasjon. Det kan fort bli at en 
velger litt ‘trygge og snille’ temaer eller samtaler.» 

Små og lite egnede lokaler og korte åpnings-
tider begrenser også debattaktiviteten. 

Politiske motpoler
Høsten 2021 ble Mímir Kristjánsson nektet å ha 
et åpent politisk møte på Ulstein bibliotek uten 
politiske motstandere. Rødt-politikeren hevdet seg 
kansellert, og i ettertid ble det en nasjonal debatt 
om hvorvidt biblioteksjefens avgjørelse var riktig. 

I undersøkelsen er 45 prosent imot at enkelt-
politikere eller politiske partier bør få ha åpne 
møter på biblioteket uten politiske motstandere. 
27 prosent svarer at de er usikre eller ikke vet. Til 
sammen 72 prosent stiller seg altså negative eller 
usikre til om politikere skal få snakke uimotsagt 
på biblioteket. 28 prosent synes det er greit at 
politikere har møter uten noen opposisjon.

Reaksjonene spente fra «Selvfølgelig. Det 
burde jo være i alles interesse å kunne få innblikk 
i hvordan lokale partier opererer og hvordan de 
diskuterer saker», til «Nei – det er vel ikke så bra 
at meninger skal ytres uimotsagt. Det er selvsagt 
mulig at publikum er meningsmotstandere – men 
det er fint å ha motpoler organisert på forhånd, 
så de får like mye tid til å snakke.»

Hva med religiøse grupper?
Biblioteket på Lindesnes kom i hardt vær da en kris-
ten gruppe ble nektet å ha møter i det åpne biblio-
teklokalet. Bør religiøse organisasjoner få ha åpne 
møter på biblioteket? Nei, mener 44 prosent. → 

– Kvar er redaksjonen min?
Det var det første eg spurte om då eg begynte å jobba i bibliotek. Yrkes-

livet mitt før dette hadde vore i redaksjonar – i forlag, aviser og tidsskrift. 
No kom eg til lokalbiblioteket for å utvikla arrangement. 

Vi ville setta søkelys på viktige ting, som overmedisinering av ADHD, 
ytringsfridom, sjølvmord og justismord. Men kven skulle eg diskutera repre-
sentasjon med? Kven kunne avsløra mine blinde flekkar? Kven kunne spela 
pingpong om vinklingar og spørsmål? Kven skulle avsløra tilsvarsetten når 
den subtilt blei vekt til live, eller sjekka ut eventuelle bindingar hos kjelde-
ne? Kven skulle arrestera meg når ideane blei for prega av mine personlege 
interesser, preferansar, ideologiar, standpunkt, legning, farge og fasong? Vi 
unngjekk dei største blunderane. Men ikkje heilt. Det gjekk ei stund, men 
så blei arrangementa snillare og snillare.

Biblioteksjefen var ein strålande leiar. Men ho sto midt i eit kommune-
byråkrati med krav og planar ovanfrå, nedanfrå, utanfrå og bortanfrå.  Naturleg 
nok hadde ho ikkje redaktørerfaring. Og rundt seg hadde ho eit bibliotek-
kollegium.

Vi snakka mykje om dette. Eg arrangerte lunsjmøte mellom bibliotek-
sjefen og redaktøren i tidsskriftet eg jobba i før. Vi leikte med tanken om  
at biblioteket vårt burde bli det første i landet som proklamerte at vi slutta 
oss til Redaktørplakaten. Eg tenkjer framleis at vi kunne gjort det. Kanskje 
kjem det finjuss inn i biletet. Men først og fremst handlar dette om biblio-
teksjefar si rolleforståing. 

Som Vebjørn Selbekk har eg tru på å utvikla ein redaktørplakat for bib-
liotek (side 6). Men eg meiner respondentane i Norsk Bibliotekforening 
si undersøking (side 3) bommar når dei meiner det viktigaste for å gjera 
biblioteksjefen tryggare i redaktørstolen er tydelege retningslinjer, nettverk, 
erfaringsdeling og meir kompetanse. Det eg sakna den gongen eg kom til 
biblioteket, var ikkje ein kompetent redaktør med klare retningslinjer. Eg 
sakna dei redaksjonelle prosessane, den stadig pågåande samtalen. 

Bygg redaksjonen. Det er mitt enkle svar på spørsmålet om korleis ein 
skal bli det gode debattbiblioteket. Er det fleire tilsette ved biblioteket, må 
dei bygga felles redaksjonell kompetanse. Reis på kurs på Institutt for jour-
nalistikk, les bøker, tilsett ein journalist, eller hyr inn vaktsjefen i di lokale 
avis på neste internseminar. Er du leiar? Bygg eit miljø med flat struktur, 
felles refleksjon og stor takhøgde. Er du åleine? Lag regionale nettverk, skaff 
deg eit redaksjonsråd med journalistisk kompetanse representert, der de 
bygger ein felles gefühl. Dette kjem ikkje over natta. Men etter kvart vil 
du merka i fingertuppane kva som er det rette å gjera når SIAN bankar på 
døra eller kommunalsjefen raslar med sabelen. Og når du er i tvil (for det 
bør du alltid vera), sjekkar du med dei andre i redaksjonen din om du er på 
rett spor. Heile tida. Kvar dag. I ein stadig pågåande redaksjonell samtale. 
Her ligg nøkkelen.•
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Det er ikkje   
redaktøren som  
er den viktige

Ett av fem folkebibliotek synes 
 rollen som uavhengig debattarena 
er problematisk. Det viser en fersk 

spørreundersøkelse utført av  
Norsk Bibliotekforening.

Bibliotekenes  debattdilemma
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Ønsker klarere retningslinjer
Undersøkelsen viser at rollen som uavhengig debatt-
arena er høyt i bevisstheten hos mange og skaper 
refleksjon i folkebibliotekene om hvordan publikum 
best skal ivaretas, som hos denne respondenten: «Vi 
har hatt besøk av en ‘forening’ som ga seg ut for å 
være noe de ikke var, og som hadde medlemsmøter i 
bibliotekets arrangementsrom som bar preg av å være 
arbeidsmøter. Dette ga oss innblikk i en interessant 
konspirasjonsteori som vi ikke hadde kjent til ellers. 
Det er en balansegang mellom å avvise og å møte folk 
på det de synes er viktig. Samtidig er det et ansvar å 
hindre ‘rekruttering i bibliotekets lokaler’.»

Bare ni prosent forteller at de har opplevd konflikt 
mellom biblioteket og andre i forbindelse med at kon-
troversielle organisasjoner eller personer har hatt eller 
har ønsket å ha møte på biblioteket. Et annet spørsmål 
handlet om hva respondentene ser som bibliotekets 
viktigste funksjon. Her svarer 38 prosent utlån av bøker 

og andre media, mens bare 1 prosent mener rollen som 
arena for debatt og samtale er den viktigste.

Samtidig svarer hele 75 prosent at de mener tydelige 
retningslinjer er det viktigste for å gjøre bibliotek-
sjefen tryggere i redaktørrollen, og mer enn halvparten 
uttrykker behov for nettverk og erfaringsdeling rundt 
disse spørsmålene.

Undersøkelsen avslører også at rollen som debattbiblio-
tek kan gi interne utfordringer: Om biblioteksjefen tar 
en avgjørelse om å slippe til kontroversielle stemmer, 
kan andre ansatte synes at et omdiskutert arrangement 
er vanskelig. En annen kommenterer at her er det lett 
å få kritikk, og at dette kan være en av grunnene til at 
bibliotekarer vegrer seg for å bli ledere. En annen kom-
mer med denne påstanden: «[Det er] mange bibliotek 
som er så redde for å gjøre feil at de ender opp med å 
bli feige, kjedelige og irrelevante.» •

26 prosent svarte ja, mens 31 prosent stilte seg 
usikre. 75 prosent var altså negative eller usikre. 

To som svarer ja, argumenterte slik: «Misjone-
ring godtas ikke, og formål må oppgis ved booking, 
men i utgangspunktet så skal vi ikke si nei til 
noen basert på at de tilhører en religion. ‘Åpent 
for alle’ inkluderer også religiøse organisasjoner.» 
«Selvfølgelig. Det er jo på bakgrunn av informa-
sjon man får kunnskap, og for en opplysende og 
eventuell kritikk av religiøse organisasjoner må 
man jo kunne vite noe om hva de mener og står 
for. Og et åpent møte som de arrangerer er jo en 
glimrende anledning til å innhente denne type 
informasjon.» 

Andre er mer kritiske: «Dette synes jeg er 
vanskeligere. I utgangspunktet ja, men her fø-
les det som man må trå varsommere.» To andre 
kommenterer: «I alle fall ikke innenfor ordinær 
åpningstid.» Og: «Religiøse organisasjoner i kom-
munen har egne lokaler og bes bruke de.»

Islamkritikk og konspirasjonsteorier
Organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge 
(SIAN) og konspirasjonsteoretikere har skapt 
hode bry for flere. Bibliotekene skal sikre at 
ytringsfriheten finner sted, og være en demo-
kratisk møteplass. Betyr det at alle med kontro-
versielle meninger skal få slippe til?

44 prosent svarer nei til at organisasjoner som 
fremmer kontroversielle synspunkter, skal få ha 
åpne møter på biblioteket. 21 prosent svarer ja, 
mens 35 prosent er usikre.

Hva som er kontroversielt, avhenger av lokale 
forhold. Noen steder kan motstand mot vindkraft 
eller oppdrettsanlegg være kontroversielt. En av 
respondentene stiller seg negativ til organisasjo-
ner som er imot demokrati, men sier samtidig at 
«f.eks. dyrevernsorganisajonar som mange her på 
bygda vil meina har kontroversielle standpunkt, 
ville eg ha ønska velkomen».

Kan splitte lokalsamfunnet
Respondentene reflekterer rundt at biblioteket 
kan bli tatt til inntekt for at de støtter syns-
punktet til organisasjoner som får komme til 
orde i lokalene. Dette kan virke splittende på 

lokalsamfunnet. Det behøver ikke være SIAN, 
men like gjerne organisasjoner som kjemper for 
eller imot vindkraft eller rovdyr. Slik kan biblio-
teket ende opp med å å støte fra seg brukere som 
ikke er enige i avgjørelsen som blir tatt. 

En sier det sånn: «Det [blir] feil å nekte et 
arrangement å finne sted fordi man personlig 
ikke er enige med synspunkter som vil komme 
fram på arrangementet.» Alle bør få plass så lenge 
de er fredelige, poengterer en annen, «men det 
kan likevel være vanskelig i praksis fordi man vil 
ha ulik ‘magefølelse’ for hva man er komfortabel 
med også i forhold til hvordan man tror noe vil bli 
oppfattet av omverdenen». En tredje respondent 
mener kommunens standpunkt bør tillegges vekt: 
«Det kommer an på hva det kontroversielle er. 
Hvis det kræsjer veldig med kommunens visjon 
og verdier, ville vi nok sagt nei.»

Uavhengige eller nøytrale?
I lov om folkebibliotek står det at bibliotekene 
skal være uavhengige. Leder i Norsk Bibliotek-
forening Vidar Lund sier til Bok & bibliotek at 
tanken bak ordet uavhengig i lovteksten var å 
sikre at kommunens politikere og ledelse hol-
der en armlengdes avstand til det som foregår 
i biblioteket. 

En av respondentene i undersøkelsen forteller 
om en kommune som ikke er kjent med at biblio-
teket er uavhengig og ikke kan underlegges ytre 
påvirkning. Vedkommende ønsker seg et «regel-
verk som sikrar biblioteksjefen ei uavhengig rolle. 
Denne kampen må takast på nytt og på nytt, då 
leiarar i kommunane skiftar. Nye sjefar trur dei 
kan blande seg inn. Skulle gjerne hatt noko som 
var krystallklart å støtte meg på».

Mange knytter uavhengighet til det å være 
nøytral, enten det gjelder religion og politikk 
eller å ikke være styrt av kommunens politiske 
eller administrative ledelse eller eksterne aktører. 

«Biblioteket må kunne ha politiske og religiøse 
arrangementer som ikke nødvendigvis er politisk 
eller religionsnøytrale, men det skal være like 
muligheter for alle. Biblioteksjefen skal ha rett 
til å bestemme hvilke debatter og samtaler som 
skal kjøres i biblioteket og hvilke som ikke skal 
det», poengterer en. 

En annen definerer uavhengighet som det 
å «være fri og selvstendig til å ta egne avgjørel-
ser innenfor det rammeverket en befinner seg i. 
Altså å ikke være bundet av andre hensyn eller 
forpliktelser som andre måtte ønske å diktere». 
Enda en annen understreker at å være uavhengig 
ikke er det samme som å være nøytral.

«44 prosent svarer nei til at 
 organisasjoner som fremmer 
 kontroversielle synspunkter, skal 
få ha åpne møter på biblioteket.»

«Mange knytter uavhengighet til det å være nøytral.»

d e b at t b i b l i o t e k e t

↑
Illustrasjonsbilde 
fra Drammen bi b-
liotek, tatt under 
en bransjedebatt 
om bibliotek og 
innbyggertorg 
1. desember 2022. 
Foto: Arne Olav 
Hageberg 
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 – En avisredaktør legger til rette for debatt i de 
redaksjonelle artiklene. Men også i debattspalt-
er. For Dagen er det kjempeviktig. Det har blitt 
viktig ere i pressen nå enn før på grunn av det 
digitale. Debattrommet er blitt enda mye større. 
Nå kan en debattredaktør ikke bare sitte og vente 
på at debattinnleggene skal komme inn. En må 
aktivt ut og verve, se hva slags debatter det er 
som går. Er det noen som skriver noe på Facebook 
som en kan spørre om å få bruke, og sette mer 
fart på? Det vil jeg tro en kan ha noe å lære av på 
bibliotekområdet også: Å se hva slags debatter som 
går der ute og hvordan en kan kanalisere dem inn. 
 
 – Burde det lages en redaktørplakat for bibli-
oteksjefer?

– Å ha en redaktørplakat har kjempestor be-
tydning for uavhengigheten, for da har en noe å 
vise til. Hvis det er folk som ønsker å påvirke på 
en utillatelig måte, så har en noe å slå i bordet 
med. Det er viktig å verne om uavhengigheten 
for ulike debattarenaer. Presse er noe annet enn 
bibliotek, men i den grad en plakat kan hjelpe 
å verne om uavhengigheten, så har jeg sans for 

det. En er sårbar, spesielt når det handler om 
pengesekken og styringssignaler og slike ting. 
Med redaktørplakat vet et styre og eiere at det 
er en grense en ikke trår over.

 – Kunne bibliotekene brukt elementer fra 
Vær varsom-plakaten?

– Det er en del punkter i Vær varsom-pla-
katen som handler om debatter, og de kunne 
kanskje vært aktuelt. Det med kildebredde og 
det med å ha rom for ulike synspunkt, samt å 
gi folk anledning til å forsvare seg når de blir 
utsatt for angrep eller sterke påstander. Vær 
varsom-plakaten er skreddersydd for presse og 
er ikke bare lett å overføre til andre arenaer, men 
noen av prinsippene og tenkningen kunne være 
bra for andre også. En kunne ha en forkortet og 
bearbeidet versjon.
 
 – Biblioteket skal være en nøytral arena.

– Ja, her er en forskjell. Aviser har ulike grunn-
syn både politisk og for vår del religiøst, så vi er 
ikke nøytrale. Men presseetikken setter like-
vel rammer. Selv om en har et grunnsyn som 

– En redaktørplakat  
har kjempestor betydning  
for uavhengigheten 

d e b at t b i b l i o t e k e t

Bibliotekledere savner retningslinjer for 
redaktør rollen. Kan de lære noe av pressen?  
Ja, mener  sjefredaktør i Dagen, Vebjørn  Selbekk.

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

Foto: s i l j e  k at r i n e  r o b i n s o n
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pestor betydning for uavhengigheten 
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– Bibliotekene vil ikke ha SIAN med.
– Hvorfor ikke? Hvorfor ikke tørre å ta de 

debattene? Jeg synes vi har gått for langt med 
kansellering og scenenekt. Jeg har grunnleggen-
de tro på at det er bedre å møte det ubehagelige 
tankegodset i åpent lende.
 
 – Når en ikke har teksten, må en vurdere 
personen?

– Det en egentlig snakker om her er forhånds-
sensur. Det å ikke ville ha noen til stede på grunn 
av meningene deres, det er jeg litt skeptisk til. 
Jeg oppfordrer til videre rammer, litt større 
frihet. Og spesielt i det offentlige, som virker 
å være veldig redd for disse tingene. Om det 
grupper som vi ikke liker får leid et rom og det 
kommer 20 personer, så er det kjempekrise. Det 
er ikke krise. Jeg håper på et større ytringsrom, 
også i bibliotekene. Det er ikke det at rommet er 
for åpent som er problemet, men at det kanskje 
er for snevert. Omdømmehysteriet har rykket 
inn til offentlig sektor. De er så nervøse for hva 
omtale betyr for omdømmet deres. Hvis det er 
en debatt på biblioteket og noen er uenig og 
skriver dette på Facebook, så tror de at dette 
skader omdømmet. Nei, det skader ikke om-
dømmet. Det bare viser at her har en kommet 
ut av «hysjebiblioteket» og blitt en arena for 
spennende og interessante debatter. Man må 
tåle mer, og det er mye å gå på.  forts. →

hovedsakelig kommer til uttrykk på lederplass, må 
en la alle syn komme til uttrykk i spaltene. Jeg er 
opptatt av ytringsfrihet. Jeg tror det er mye bedre 
å ha debatter i det åpne. Mitt råd til bibliotekene 
er at de må speile samfunnet. Jeg er veldig skep-
tisk til kanselleringskultur. Hvis en ikke har de 
korrekte politiske meningene blir en utdefinert 
og scenenektet. Jeg oppfordrer heller til å ta de 
vanskelige debattene, også de omstridte debat-
tene som religion og innvandring. Bibliotekene 
bør ikke skygge unna det heller. Folk er opptatt 
av disse spørsmålene. Jeg tror bibliotekene kan få 

en boost som debattarena om de tør å ta de van-
skelige, omstridte debattene, og ikke bare de der 
alle mener det samme – å ta inn ytterpunktene 
og gjøre det spennende.

 – Avisredaktøren leser teksten og vurderer 
den. I arrangementer vet vi ikke på forhånd 
hva som vil skje.

– Det er det samme i etermediene. Fredrik 
Solvang visste ikke hva som ville skje da han 
inviterte lederen for SIAN til debatt. Men han 
gjorde det likevel.

«Jeg har grunnleggende tro 
på at det er bedre å møte det 
 ubehagelige  tankegodset i 
åpent lende»

   

v e b j ø r n  s e l b e k k

• Sjefredaktør i avisen Dagen
• Medlem av Ytringsfrihetskommisjonen
• Fritt Ords Honnør i 2015
• Har gitt ut flere sakprosabøker
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 – Har redaktøren et ytringsansvar?
– Jeg liker ikke ordet ytringsansvar. Det smaker 

litt av sensur. Jeg tror at man heller må trene 
seg på å tåle å høre meninger som en er sterkt 
uenig i. Ytringsfriheten er ikke til for de politisk 
korrekte meningene og hyllester av kongehus 
og den til enhver tid sittende regjering og alle 
de der selvfølgelighetene. Grunnen til at vi har 
ytringsfrihet og vern av det, er de ubehagelige, 
sjokkerende og provoserende ytringene. Det skal 
være rom for det også. I et samfunn som blir stadig 
mer multikulturelt, multireligiøst og multietnisk 
så må vi trene oss på at andre mener noe annet 
enn det jeg mener. Andre folk kan ha meninger 
som jeg synes er helt forferdelige, men sånn er 
det i et fritt liberalt demokrati. Vi må øve oss på å 
tåle å høre andres meninger også når vi oppfatter 
dem som ubehagelige. Der har vi mye å gå på. 
Kanselleringskultur og scenenekt er fenomener 
som uroer meg.

  – Det var en diskusjon etter skytingen på 
Pride-fest ivalen i fjor sommer der de som 
tidligere hadde kritisert Pride ble anklaget 
for medvirkning til terror.

– Skillet mellom debatt og vold er så viktig å 
opprettholde. Å sammenlikne å ha en avvikende 
mening med vold, og si at det fører til vold, det er 
helt absurd. Det må gå an å ha meninger om disse 

tingene og samtidig ta dypt avstand fra de som 
bruker vold og terror. Den type sammenlikninger 
tar jeg sterkt avstand fra.
 
 – Hvordan skal en få til et godt program?

– Hvis en skal lage noe som fenger må det 
være motpoler. En kan jo bokbade, men skal en 
ha debatt der meninger brynes mot hverandre 
er det samme prinsipp på et bibliotek som på 
Debatten i NRK. Der har en mye å lære av pres-
sen, at en tør designe debatter der det er klare 
motsetninger. Det er når det er klare motpoler 
og står noe på spill at man får oppmerksomhet 
rundt debattene. Det må være litt trøkk for å få 
folk til biblioteket.

 
 – Hvor går grensen?

– Jeg vil sette grensen ved vold. Grupper som 
støtter vold. Der går grensen, sier Selbekk og 
finner frem en artikkel fra Aftenposten på mo-
bilen: «Ledere for en delegasjon skiløpere fra 
Kina ønsket å få en kontroversiell kinesisk bok 
på biblioteket i Meråker fjernet. Uaktuelt, svarer 
biblioteksjefen.»

– Biblioteksjef Anne Marken talte hele det 
kinesiske kommunistpartiet midt imot. Det er 
kjempebra! Sånne bibliotekarer trenger vi flere 
av. Som tør å stå i stormen. Det er litt ubehagelig 
og røft, men stå i det! • Finn ut mer på www.axiell.no

Gjør 
biblioteket ditt 

til et knutepunkt 
for kunnskap

 og kultur

Et nettbasert system gjør alt så mye enklere
Borte er tiden da biblioteket måtte holdes stengt for systemvedlikehold. Quria  
oppdateres automatisk ved hver oppstart, slik at ansatte kan fokusere på 
besøkende i stedet for IT-problemer. Et nettbasert system betyr også at Quria  
fungerer på alle enheter med internettilgang. Ta med biblioteket til torget eller 
aldershjemmet og møt lånere i et annet miljø.

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

Quria_annonser_Norge.indd   1Quria_annonser_Norge.indd   1 2022-12-20   11:262022-12-20   11:26
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«EU har en politikk for dette», og da er det ofte 
sjakk matt fordi den som sitter på nasjonalt 
nivå, ikke kan dette i detalj og umulig vil kunne 
evaluere det.

En ny rasisme
Utsagn som at paneler i debatter er blendahvite 
eller bare består av privilegerte gamle, hvite menn, 
mener Matlary står for en repressiv politikk.

– Alle vil ha mangfold, ingen vil ha enfold. 
Kjønn og kultur er også mangfold, men å redu-
sere det til hudfarge, kjønn eller etnisitet blir 
helt feil. Etter mitt skjønn blir det en ny rasisme. 
Denne wokeismen eller identitetspolitikken sier 
at hvis du er svart, så er det det som definerer 
deg som menneske. Hvis du er kvinne, så er det 
det. Hvis du er transe, så er det det. Men disse 
egenskapene er jo bare en del av livet. Vi er like 
som borgere. 

– Martin Luther King håpet barna hans vil bli 
vurdert ut fra sin karakter, og ikke sin hudfarge. 
Men nå er politikken motsatt. En skal ha ytre 
kriterier for mangfold så det ser ut som om det er 
mangfoldig. Men det er helt overfladisk.  forts. →

Debatt for et 
levende demokrati

Demokratiet vårt  forvitrer.  
Det hevder  professor i  stats vitenskap  

ved Universitetet i Oslo  Janne  Haaland 
Matlary i  boken Demokratiets langsomme 

død. Kan bibliotek ene bli en motvekt? 
Kanskje vår tids  debattklubber?

d e b at t b i b l i o t e k e t

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

Det er vi selv som svekker det liberale demokratiet, 
ifølge Matlary. Hva er det som har gått galt i den of-
fentlige samtalen? Og hvordan ser det ideelle debatt-
biblioteket ut?

– Det viktige er at bibliotekets tilbud ikke sensureres. 
Det er en svær debatt i USA mellom foreldre som ikke 
vil ha radikal kjønnsideologi i biblioteket, i hvert fall 
ikke i skolebiblioteket. Det er jo et sensurfremstøt. Var 
det ikke bibliotekarer i Norge som ville sensurere J.K. 
Rowling? Alle forsøk på sensur er jeg veldig skeptisk 
til, det hører ikke hjemme i et bibliotek. 

Gratis kunnskap er nøkkelen
Biblioteket er stedet for kunnskap, mener Matlary. Det 
handler om å lære seg noe. Hun siterer Albert Einstein, 
som sa at det bare er en viktig ting i livet, og det er å 
vite hvor biblioteket er. 

– Utdanning, at man kan tilegne seg kunnskap gratis, 
er nøkkelen til klassemobilitet. 

Professoren finner det rart at kunnskap poli tiseres 
så mye, at det for eksempel finnes folk som ikke ak-
septerer vitenskapelige funn. 

– Å kunne lese, ha kritisk evne og tilegne seg kunn-
skap er viktigere nå enn noensinne. Nå er det så mye 
konspirasjonsteorier, og internett kan skaffe hva som 
helst av såkalte forskningsfunn. 

←
Tekst om Matlary?

←
Dette maleriet av 
Anicet C.G. Lemonnier 
viser høytlesning av  
en Voltaire-tragedie 
i Madame Geoffrins 
salong i Paris. Marie 
Thérèse Geoffrin 
var vertinne for en 
litterær salong i Paris 
mellom 1750 og 1777 
som ble et sentrum 
for opplysning ens 
idéer, debattlokale 
for dens filosofer og 
en viktig inspirasjon 
for engelske Debating 
Societies.

Debattfeil
 – Boken din viser feil som gjøres i debatter. Hva 
kan vi lære?

– Man må være villig til å diskutere. Det jeg 
prøver å skrive om, og som er vanskelig å definere, 
er fryktkulturen som fører til selvsensur og at folk 
blir redde for å diskutere. Det kan gjelde abort, 
kjønnsideologi eller rasismeproblematikk. Iden-
titetspolitikken generelt er veldig betent. Du kan 
ikke si «her er fakta», for det handler om opplevd 
identitet som er umulig å diskutere, og så blir 
det personifisert som krenkelser hvis man setter 
spørsmålstegn ved noe av dette. Det er grunnen 
til at folk unngår det. Med de premissene blir det 
umulig å ha en debatt om noe som helst. Det gjør 
at samer kan diskutere samepolitikk, mens andre 
ikke kan. Tilsvarende at kun kvinner kan disku-
tere abort og kun svarte kan diskutere rasisme. 
Da blir alt på en måte redusert til personlige ting. 
Det er ingen enighet om hva som er politikk, og 
ingen enighet om hva som er fakta. Dette gjør 
det veldig vanskelig å ha noen debatt, og det er 
et stort problem i demokratiet.

– Det andre er overnasjonal maktutøvelse. 
Veldig mye bestemmes gjennom en slags soft 
power-argumentasjon: «FN sier dette», eller 

 Janne Haaland Matlary
•   Norsk statsviter og politiker (før KrF, 

nå Høyre)
•   Dr.philos. Professor i internasjonal 

politikk ved Universitetet i Oslo
•  Statssekretær i Utenriksdepartementet 

1997–2000 og 1. vararepresentant til 
Stortinget fra Oslo 2009–2013

•   Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt (NUPI) fra 1987 til 1992 og 
forskningsdirektør ved ARENA-sent-
eret ved Universitetet i Oslo fra 1995 
til 1997.

•   Opptatt av sikkerhetspolitikk og 
EU-spørsmål og er også rådgiver for 
flere pavelige råd
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«Debating societies»
Ifølge professoren kan bibliotekene bidra ved å 
arrangere debatter med et kontroversielt tema 
der noen får i oppgave å argumentere for, og 
andre imot, uavhengig av hva de selv mener om 
spørsmålet. 

– Så kan vi se hvem som er logisk best, hvem 
er best i å finne fakta, underbygge argumenter – 
altså lære seg å argumentere. «Debating Society» 
kunne være en kjempeide for biblioteker, mener 
Matlary. 

Ifølge Wikipedia dukket slike debattsamfunn 
opp i London på begynnelsen av det attende 
århundre, som barn av opplysningstiden og de 
franske salongene, og var et fremtredende trekk 
ved samfunnet frem til slutten av århundret. 
Temaer varierte fra aktuelle hendelser og politikk 
til kjærlighet og ekteskap. Både kvinner og menn 
fra alle sosiale lag var velkomne. 

– Bibliotekene kunne arrangere debatter hvor 
kvaliteten på argumentasjonen er det viktige, og 
der det ikke er lov å avbryte hverandre, avslutter 
professoren. •

Etterlysning: Reelt mangfold
 – Demokratiet er nødt til å ha meningsmangfold. 
Reelt mangfold må ta utgangspunkt i forskjeller i 
kompetanse, utdannings- og erfaringsbakgrunn. 
Det kan godt være at menn og kvinner har for-
skjellige erfaringer på mange felt, men det er 
slettes ikke sikkert. Det er ikke sikkert at mang-
fold har noe som helst med verken kjønn eller 
hudfarge å gjøre. Skal en ha mangfold og diskutere 
et eller annet politisk tema, kunne en kanskje ha 
med en fra næringslivet. Alder og erfaring er også 
en mangfoldsdimensjon. 

Alt snakket om mangfold er blitt en tvang-
strøye, hevder Janne Haaland Matlary, både for 
politikk og for næringslivet. Bedrifter velger folk 
fordi de har et bestemt kjønn, en hudfarge eller 
en etnisk bakgrunn, for å vise frem mangfoldet. 

– Det er en fornærmelse mot folks intellekt. 
Se på regjeringen til Johnson og Truss i Storbri-
tannia, som ut fra den overfladiske mangfolds-
målingen er den mest mangfoldige regjeringen 
som finnes. Men de er jo ikke valgt av den grunn. 
Hvis du har gått på Eton og Oxford, så er du i 
eliten, og de fleste i regjeringen der har gått på 
de skolene.

Moralisering som hersketeknikk
Moralisering er en hersketeknikk som ødelegger 
offentlig debatt, skriver Matlary i boka. Hvis 
du ikke vil ha illegal immigrasjon av hensyn til 
sikkerhet og økonomi eller av kulturelle grun-
ner, så blir du moralisert imot. Dersom du vil ha 
kontroll på grensen, noe enhver stat må ha, blir 
det kalt umoralsk. 

– Det er mye hyggeligere å være snill og ikke 
få kritikk. Derfor vil man ikke gjøre det som er 
nødvendig, som politiker, for eksempel. Men det 
holder bare til realitetene presser seg på. Det er 
mye posering for å være politisk korrekt og på linje 
med de siste trendene. Det er lett å være enig i alle 
gode ting, men verden er mer komplisert enn det.

Politikerne er folkets tjenere, understreker 
Matlary. Som innbyggere i samfunnet har vi an-
svar for å være demokratiske borgere som er med 
på å vurdere hva som skal være norsk politikk og 
hvor mye som skal bestemmes internasjonalt. 
Hun kaller det en sosial kontrakt: Politikerne re-
presenterer oss og kan ikke finne på hva som helst. 

– Nå er det mange politikere som markedsfører 
seg selv med utspill av forskjellig slag. Dessverre 
er politiker blitt et yrke der de ofte satser på å bli 
kjendis og få en god jobb i næringslivet etterpå. 
Her må vi få til mer ideologisk bevissthet, og 
velgerne må bli mer aktive, siden det er vi som 
bestemmer i et demokrati. Det er vi som eier 
dette landet og alle dets ressurser. 

d e b at t b i b l i o t e k e t

– Alt snakket 
om mangfold er 
blitt en tvangstrøye.

→
Polariseringen mellom folk 
og elite er et av temaene 
i Janne Haaland Matlarys 
nyeste bok Demokratiets 
 langsomme død (Kagge 2022). 

Fagforbundets landsmøte har vedtatt å 
sette ned prisen på medlemskap.  
I tillegg har regjeringa økt skattefradraget 
for fagforeningskontingent.
Alle skal ha råd til å organisere seg!

Billigere medlemskap fra 2023
Inntekt       Billigere pr. mnd.     Billigere pr. år
300 000        49,-            588,-
400 000        92,-            1110,- 
500 000        135,-            1620,-

Nå blir det billigere å være medlem i Fagforbundet.

Bli med på laget! Meld deg inn på fagforbundet.no.

– Wokeismen sier at hvis  
du er svart, så er det det som 
definerer deg som  menneske. 
Hvis du er  kvinne, så er det 
det. Hvis du er  transe,  
så er det det.

↑  
Bibliotekene kunne med fordel la seg inspirere av Debating 
Societies fra 1700-tallets England, mener Janne Haaland  Matlary. 
Akkurat i dette londonske kaffehuset gikk det kanskje litt vel 
varmt for seg. Fra Ned Wards Vulgus Britannicus. Wikimedia 
Commons.
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n o t i s e r

FOR LITE OM BIBLIOTEK

Bibliotekenes rolle for å sikre  
ytringsfrihet er underkommunisert i 
Ytringsfrihets kommisjonens utredning. 

Det hevder Norsk Bibliotekforenings utvalg 
for ytringsfrihet og demokrati i sitt hørings-
svar til «NOU 2022:9 En åpen og opplyst 
offentlig samtale». De minner Kulturdeparte-
mentet om potensialet i å ha over 600 folke-
bibliotekavdelinger, over 2000 skolebibliotek 
og fagbibliotek på alle høyere utdanninger, 
sykehus og en del uavhengige institusjoner. 

Høringssvaret inneholder blant annet for-
slag til regjeringen om å sørge for nødvendige 
tilganger til digitalt innhold i bibliotekene 
og gi økt kompetanse til biblioteksjefer med 
redaktøransvar. Utvalget peker på at bibliote-
kene er den mest utbredte og viktigste fysiske 
arenaen for formidling, debatt og veiledning 
til den voksne befolkningen og for livslang 
læring om offentlighet og ytringsfrihet

Fysisk nærvær gir en annen form for sam-
tale og meningsbrytning enn digitalt filtrerte 
debatter. Bibliotekene som møteplass og 
arena for offentlig samtale og debatt kan fylle 
en slik rolle, men potensialet er langt fra tatt 
ut, skriver de.

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati i 
NBF består av Kjell Gunnar Nilsen-Moen, 
Nordland fylkesbibliotek og NBF Nord (leder), 
Lotte Løkeland Hovda (Sølvberget), Trud 
Berg (hovedstyret) og Bjørg Anlaug Rørtveit 
(Tysvær bibliotek).

LOKALDEMOKRATISK BOMTUR

Ein regjeringsnettstad heiter « Lokaldemokratiet 
i  foregangskommuner». Dette handlar om at: 
«Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt initiativ 
til et lokaldemokratiprogram (2022–2023). Gode 
 eksempel på lokaldemokratitiltak skal vises frem til hele 
kommune-Norge. Sammen med syv utvalgte kommu-
ner med ambisjoner for å videre utvikle sitt lokaldemo-
krati – foregangskommuner, vil departementet få frem 
gode eksempel på hvordan kommunene kan involvere 
innbyggere på måter som skaper engasjement og tillit». 

Eit program der folkebiblioteka vil stå sentralt! 
 Trudde vi. Men i dei aktuelle dokumenta er det ikkje [...] 
éitt ord om biblioteket, ikkje eingong det sterkt profiler-
te «debattbiblioteket». Og heller ikkje i andre dokument 
på nettstaden. Kan nokon forklare? Er dette eit døme på 
dårleg kommunikasjon mellom departementa? [...]

... kan biblioteka i dei sju «foregangskommunane», 
Bergen, Bodø, Sunnfjord, Gjøvik, Lørenskog, Suldal og 
Vadsø, ta kontakt med arrangørane og få til noko? 

Anders Ericsson på bibliotekettarsaka.no 16. januar 2023

GAMLE  
RULLEGARDINER 

har vist seg anvendelige som innbindingsmateriale. 
Vi vil derfor henstille til boksamlinger som har fast 
bokbinderforbindelse å samle inn og nyttiggjøre seg 
det de kan få tak i av gamle, utrangerte rullegardiner. 
Disse representerer en full brukbar erstatning for 
shirting og finnes sikkert stuvet vekk på mange loft 
bortover i heimene.

Bok og Bibliotek 1944; nr. 1

SitertSitert

NavleloNavlelo

Grunnen til at vi tok tak i spørsmålet og sende 
det ut til folkebiblioteka, er at det har vore nokre 
få tilfelle dei siste åra der det har vorte merksemd 
om at biblioteka har valt å avlyse eller takke nei til 
arrangement som eksterne aktørar har ønskt å ha. 
Det har vore snakk om religiøse eller partipolitiske 
arrangement, SIAN og sikkert andre aktørar lokalt. 
Desse tilfella har fått ganske mykje omtale, men 
vi ønskte å finne ut om dette er noko som hender 
ofte, om biblioteka synest dette er problematisk 
eller vanskeleg – og kva som i så fall er problemet.

Folkebiblioteka har full støtte frå kulturmi-
nisteren om ein prioriterer samtale- og debatt-
arrangement. I ei sak der biblioteksjefen vart 
kritisert for å ha prioritert vekk ei fast andakts-
stund i biblioteket, svara Anette Trettebergstuen 
dette i spørjetimen på Stortinget 16. februar i fjor, 
på eit skriftleg spørsmål frå Olaug Bollestad: «… 
Det er biblioteksjefene selv som er ansvarlig for 
sin programmering, og de har en slags redak-
tørlignende rolle. Vi forutsetter selvfølgelig at 
biblioteksjefene er sitt ansvar bevisst og sørger 
for en åpen og opplyst offentlig samtale i tråd med 
folkebibliotekloven og dens formålsparagraf.» 

Min konklusjon basert på svara er: Problemet 
er ikkje fyrst og fremst at biblioteka ikkje forstår 
oppdraget eller synest det er fagleg vanskeleg, 
men meir eit prioriterings- og ressursspørsmål. 
I bibliotekstatistikken for 2021 går det fram at 
om lag 5 % av bibliotekarrangementa blir kate-
gorisert som samtale- og debattarrangement av 

biblioteka sjølve. Ved ein gjennomgang av statis-
tikken der 357 kommunar har levert statistikk, 
går det fram at 176 kommunar ikkje hadde eit 
einaste arrangement kategorisert som samtale 
og debatt. 54 kommunar hadde eitt arrangement 
av denne typen.

Statistikken frå Nasjonalbiblioteket frå 2013, 
året føre revisjonen av folkebiblioteklova, skilde 
ikkje på dei ulike typane arrangement. Dei totale 
tala for arrangement kan derimot samanliknast, 
og det har vore ein enorm auke i arrangement 
på dei ni åra som har gått, særleg for vaksne. Bi-
blioteka har openbert følgt oppmodinga frå både 
den «nye» lova og tilskotmidlane frå Nasjonalbi-
blioteket og prioritert arrangement dei siste åra. 
Samtale- og debattarrangement har ikkje vore 
ein del av denne prioriteringa. Det er mogleg at 
det er meir samtale og debatt enn statistikken 
gjev uttrykk for gjennom dei mange kulturar-
rangementa biblioteka har. Likevel: Det gjev ein 
peikepinn om kor vekta ligg.

I 2023 er det kommune- og fylkestingsval, 
og val til sokneråd og bispedømeråd òg. Det er 
mange gode høve til å setje lokalpolitikk på kartet. 
Etter kvart som mange er vortne lei av dei harde 
ordskifta i kommentarfelta, trur eg at det er både 
viktig og rett av biblioteka å tilby biblioteket 
som ein debattarena for lokalpolitikken. Ein kan 
samarbeide med lokalavisa, lokalradioen eller ta 
jobben som debattleiar sjølv. Ta utfordringa og 
ver den viktige debattarenaen! •

Det vanskelege  
redaktøransvaret

Norske folkebibliotek er ikkje i mål som 
 «uavhengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt», som kom inn i folkebiblio-
teklova i 2014. Slik må vi tolke resultata av 
undersøkinga Norsk Bibliotekforening (NBF) 
gjennomførte i haust som blir presentert på 
side tre i denne utgåva.

Tekst: v i d a r  l u n d 
l e i a r  i  no r s k b i b l io t e k f o r e n i ng
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d i g i ta l e  b i b l i o t e k t e n e s t e r

Tenk deg ein nettbutikk der bibliotek kunne 
handla alle digitale tenester til publikum. Pris, 
tekniske løysingar, oppfølging og vedlikehald 
var avklart, og det du kjøpte, fungerte i det du 
trykte «bestill». Ja, og så kosta fleire av tenestene 
mindre enn i dag, dei mest relevante var kanskje 
finansierte av staten, og du trong berre følga 
opp når du ein gong i året tok stilling til om 
biblioteket ditt ville gjera endringar i tilbodet. 
Ein ønskedraum?

Dei siste par åra har Digin-prosjektet med 
støtte frå Nasjonalbiblioteket etablert ei felles 
løysing for anskaffing og drift av DIGitale INn-
haldstenester for folkebibliotek og vidaregåande 
skular. No er nettportalen Bibliotek24 i ferd med 
å gjera draumescenarioet ovanfor til røynd, også 
for dei mange norske biblioteka som så langt 
ikkje har funne tid og kapasitet til å tilby digitale 
tenester til brukarane sine.

Møte med prosjektgruppa
Initiativtakar og prosjektleiar Trygve Kikut 
frå Vestfold og Telemark fylkesbibliotek møter 
meg i inngangsområdet på Deichman Bjørvika. 
Medan han presenterer Leon Bang-Hetlevik frå 
Agder fylkesbibliotek, Hilde Grefsrud frå Viken 
fylkesbibliotek og Bjørn Kjetil Fredriksen frå 
Rogaland fylkesbibliotek, myldrar det rundt oss 
som i eit modem i midttimen på ein vidaregå-
ande skule. Den siste i prosjektgruppa, Camilla   
Holte Wiig frå Deichman bibliotek, patchar 
oss til riktig node – eit vakkert møterom der 
dei fem har brukt føremiddagen i selskap med 

kommunikasjonsbyrået Catch. Saman skal dei 
knekka koden for marknadsføring. Målet er at 
alle bibliotek, uansett storleik og lokale behov, 
skal få det dei treng for å læra lånarane om dei 
digitale innhaldstenestene som er kjøpte inn 
gjennom Bibliotek24.

Ok, då har vi nemnt nettsida bibliotek24.no, 
og vi har nemnt hjelp til å få lånarane til å bruka 
dei. Kva står att? Faktisk ein heil del. Det finst 
megabytes med informasjon om Digin-prosjek-
tet der ute, som gode sider med svar på vanlege 
spørsmål og forprosjektrapporten basert på data 
frå meir enn 70 prosent av norske folkebibliotek.

 
Organisert gjennom fylkesbiblioteka
Vi hentar opp att fila frå møterommet på Deich-
man, der Trygve Kikut seier:

– Bibliotek24 skal trekka ut essensen i lisens-
avtalane, slik at det skal vera lett for den som står 
i skranken, å finna ut kva dei dekker. 

Han nemner spørsmål som: Kan eg ta ein 
kopi av dette? Kan eg senda over ei digital fil til 
eit nabobibliotek? Er det lov å visa denne filmen 
offentleg, eller dekker lisensen berre privat vising? 

I tillegg tek Bibliotek24 på seg å forhandla 
fram avtalane nasjonalt, sånn at leverandørane 
har ein avtale som gjeld for alle folkebibliotek 
og vidaregåande skulebibliotek. Sentralt i dette 
står opprettinga av eit konsortium som består av 
fylkesbiblioteka og forhandlar på vegner av alle 
som er med i ordninga. Skulebiblioteka passar 
naturleg inn fordi dei offentlege vidaregåande 
skulane er fylkeskommunane sitt ansvar. 

Målet er å gi folk i heile landet eit  
mest mogleg likt digitalt bibliotektilbod  

i form av aviser og tidsskrift, film,  
musikk,  oppslagsverk og meir til.

Bibliotek24 med nasjonalt  
samarbeid for digitalt innhald

←

Hovudprosjekt-
gruppa blant påkopla 
lånarar i Deichman 
Bjørvika: (frå v.) 
Hilde Grefsrud, 
Trygve Kikut, Leon 
Bang-Hetlevik, Bjørn 
Kjetil Fredriksen og 
Camilla Holte Wiig. 
Foto: Arne Olav 
Hageberg

Tekst: a r n e  o l av  h a g e b e r g
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«Vi kan ikkje venta at kvar 
enkelt bibliotektilsett skal 
makta å halda tritt og driva 
fram dette»

d i g i ta l e  b i b l i o t e k t e n e s t e r d i g i ta l e  b i b l i o t e k t e n e s t e r

– Men mange ute i små bibliotek vil nok ikkje oppleva 
at dei har overskot til å gå inn i portalen og forhalda seg 
til det i det heile.

– Difor har vi lokale støtter. Kvart fylke har ein 
representant som fungerer som førstelinje og kvali-
tetssikrar kontoen til alle biblioteka i sitt eige fylke. 
Større bibliotek vil nok ha kontroll på kontoen sjølv, 
og så er det andre bibliotek som vil vera veldig glade 
for at nokon andre kan vareta det for dei. Det er også 
avgjerande for oss at informasjonen om det enkelte 
biblioteket er oppdatert, med riktig fakturaadresse, 
IP-adresse og så vidare. 

Ikkje e-bøker – foreløpig 
Det digitale folkebibliotek i Danmark tilbyr nettsider, 
appar, e-bøker, lydbøker, digitale innhaldstenester og 
mykje meir. Men enn så lenge er dette ikkje del av den 
norske tenesta, forklarer Kikut. 

– For å få stabla noko på beina i det heile valde vi å 
fokusera på databaseløysingar, som tidsskrifttenestene 
PressReader og flipp.no frå Egmont. Det viktigaste 
for oss har vore å få på plass infrastrukturen og sikra 
driftsmidlar til den, så får e-bøker, lydbøker og nett-
sider koma i seinare fasar. Det er noko med å trygga 
overgangen frå prosjekt til drift i størst mogleg grad. 
Vi utelukkar ikkje at Bibliotek24 kan omfatta meir, 
men då treng ein også fleire midlar til drift. 

I skrivande stund har alle fylkeskommunane og 
Oslo kommune ei høyringssak gåande om felles drift 
av Bibliotek24 som interkommunalt selskap. Det står 
ikkje på ambisjonane, understrekar Hilde Grefsrud. 

– Men samtidig må vi ha realisme og ta det i fleire 
steg, seier ho. 

Tilbodet om kjøp av innhaldstenester via Biblio-
tek24 gjekk ut til alle dei relevante biblioteka hausten 
2022. No i februar 2023 får enkeltbibliotek sjølv tilgang 
til sin konto hos Bibliotek24 og kan slik gå inn og be-
stilla tenester og oppdatera informasjon sjølv.

Sist, men absolutt ikkje minst: Prosjekt Digin job-
bar også med å gjera opplevinga meir saumlaus for 
publikum. Brukarar av digitale innhaldstenester frå 
bibliotek bør sleppa å logga inn på tenestene på fleire 
måtar. Difor vil teamet til Kikut i 2023 jobba vidare 
med å etablera ei løysing for single sign on, altså så 
lik pålogging som mogleg på tvers av alle digitale inn-
haldstenester i bibliotek.

Heilt frå første fase har den overordna verdien for 
dette arbeidet vore å samla, styrka og effektivisera 
biblioteka sine digitale innhaldstenester for å sikra 
likare tilgang og betre vilkår. 

– Det er biblioteka som skal skina for lånarane og 
ikkje Bibliotek24, understrekar gjengen. •

Vestfold og Telemark fylkesbibliotek eig prosjektet 
og gjennomfører det i nært samarbeid med fylkesbi-
blioteka i Rogaland, Agder, Viken og Deichman. Alle 
landets fylke har dessutan ein eigen fylkeskontakt 
for prosjektet som fungerer som primærstøtte for 
biblioteka i sine fylke. Når driftsfasen no startar, blir 
desse kontaktane kanskje det viktigaste interfacet, 
især for små bibliotek som ikkje har ressursar sjølv til 
alltid å følga ting opp. 

Klok ressursbruk
Denne tenesta vil gi tydeleg oversikt over kva det 
eigentleg kostar å tilby dei digitale innhaldstenestene. 
Den vil også frigjera tid i biblioteka. Forprosjektrap-
porten viste at folkebiblioteka i snitt bruker litt over 
0,2 stillingar per bibliotek per år på å forvalta digitale 
innhaldstenester, og fylkesbiblioteka bruker i under-
kant av ei halv stilling kvar. 

– Om du gongar opp det på nasjonalt nivå, så bikkar 
du to årsverk ganske kjapt, seier Kikut, og haustar 
smilefjes rundt bordet.

– I Noreg har to av tre bibliotek to årsverk eller min-
dre. Når ein ser alt som blir lagt på dei, er vi nøydde til 
å sentralisera enkelte oppgåver. Og vi treng at tilbodet 
blir likare over heile landet.

To årsverk er det Digin-gjengen har kome fram til 
at skal til for å halda Bibliotek24 online. Stillingane 
skal fyllast med forhandlingar og avtaleinngåing, drif-
ting av nettside og tilkopling til biblioteka (i dag via 
IP-godkjenning, seinare vonleg endå meir brukarven-
leg), koordinering av fylkeskontaktane og levering av 
statistikk til biblioteka som bruker tenestene. Dette 
er avgjerande for at dei skal kunna ta informerte val 
for neste abonnementsperiode.

Aller mest har Bibliotek24 «copy pasta» frå Det 
digitale folkebibliotek (DDF), ei teneste danskane har 
hatt sidan 2011. Dei undersøkte andre tenester i verda, 
men landa raskt på at danske folkebibliotek var mest 
oppdaterte. Globalt er nasjonale ikkje-kommersielle 
konsortium som DDF mest vanleg for universitets- og 
høgskolebibliotek. Norsk UH-sektor har ei liknande 
teneste via sikt.no.

Digitalisering for demokrati
Ytringsfrihetskommisjonen sin rapport frå i fjor drog 
konkret fram tenesta PressReader i bibliotek som 
viktig for å gjera fri journalistikk tilgjengeleg for folk. 
Rapporten frå Digin-forprosjektet viste at berre 140 av 
dei 270 respondentane kunne tilby denne tenesta då 
spørjeundersøkinga blei gjennomført. Dette med like 
tenester er ei hjartesak for Hilde Grefsrud frå Viken. 
Då fylkesbibliotekkollegiet fekk spørsmål om å vera 
med i hovudprosjektfasen til Digin, rekte ho opp handa 
med det same og bad om å få delta i prosjektgruppa.

– Biblioteksektoren har store utfordringar med å 
gjera digitalt innhald tilgjengeleg via folkebiblioteka. 
Det er noko eg har lyst til å kjempa for, ut frå tanken 
om å jamna ut forskjellar mellom folk. Digitale tenester 
har også mykje med tilgjengelegheit å gjera. Digitalt 
innhald har mange fordelar for folk som elles ikkje kan 
nytta seg av bibliotek. Du blir uavhengig av geografi, du 
blir uavhengig av funksjonsevne. Og så ser eg behovet 
for å løfta i fellesskap, at alle fylka samlar seg for å få 
til det digitale skiftet i biblioteksektoren. Vi kan ikkje 
venta at kvar enkelt bibliotektilsett skal makta å halda 
tritt og driva fram dette. 

– Det blir litt som om alle skulle ha fullt innkjøpsansvar 
sjølv og ikkje har kulturfondbøker, ikkje har ferdiglaga 
katalogpostar ...

– Ja, infrastrukturen vi har gjennom både fylka og 
heile folkebiblioteknettverket, gjer oss veldig sterke når 
vi klarar å stå saman og ha ei forbrukarmakt. Eg tenkjer 
også på kvar enkelt tilsett som viktige ambassadørar 
for digitalt innhald. Det er dei som avgjer suksessen i 
dette. Det er dei som står med publikum kvar dag og 
kan fortelja at desse digitale tenestene finst, og at sånn 
brukar du dei. Bibliotek24 blir ein usynleg bakspelar 
og heilt avhengig av oppslutning og engasjement frå 
bibliotektilsette. 

Ikkje monopol
 – Har de prøvd å finna ein leverandør som skal levera 
mest mogleg av tenestene? 

– Vi skal ikkje skapa monopol for nokon, svarer 
Kikut. 

– Vi skal berre, for å seia det veldig enkelt, laga ein 
nettbutikk der det er ulike produkt som biblioteka 
kan velja. Det betyr også at vi ikkje legg føringar for 
kva som kjem i sortimentet. Om det er to leveran-
dørar med identisk innhald, så er det ikkje sånn at vi 
inngår avtale med berre ein av dei. Dersom bibliotek 
er interesserte i prisar og tenester frå begge, freistar 
vi å forhandla fram avtalar med begge, så er det opp 
til biblioteka kven dei dei vil ha. 

k va  f o r  d i g i ta lt  i n n h a l d ?

• Norske og internasjonale vitskapelege 
 databasar, som Idunn.no

• Ordbøker, for eksempel Clarify og 
 Ordnett

• Leksika, for eksempel Britannica
• Aviser, magasin og tidsskrift, nasjonale  

og internasjonale, som flipp.no og 
 Press Reader (55 %*)

• Aviser på nett. For eksempel lokalavisa  
eller avisarkiv som Atekst**

• Musikk, for eksempel Naxos
• Film, som Filmoteket og Cineast
• Slektsgransking, som Ancestry
• Engelskspråklege e-bøker og e-lydbøker, 

som i appen Libby**

E-bøker og e-lydbøker på norsk er fore løpig 
ikkje i Bibliotek24 sin portefølje. 

* Andelen blant norske folkebibliotek som formidla 
 digitalt innhald i 2021 som inkluderte denne tenesta.
** Lokalavis, Libby og Atekst har alle 15–17 %

 

Eit mindre bibliotek vil spara 30–85 % 
på å knyta seg opp via Bibliotek24 framfor 
å gå til innkjøp til listepris hos leveran-
dørane. For det enkelte biblioteket utgjer 
dette potensielt minst 30 000 kroner 
spart.

Eit mellomstort bibliotek vil spara 
17–70 %. For det enkelte biblioteket utgjer 
dette potensielt rundt 100 000 kroner 
spart.

Eit større bibliotek vil spara 10–56 %. 
Samla for det enkelte biblioteket utgjer 
dette rundt 130 000 kroner.

Kalkylar presenterte på Bibliotek24.no
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« k v i t e s e i d s a k e n »« k v i t e s e i d s a k e n »

 – Jeg husker jeg var med bestemor på biblioteket. Hun hadde 
alltid med seg en kurv fylt av bøker da vi gikk til, men også 
på vei fra, sier ordfører Bjørn Nordskog i Kviteseid.

Biblioteket ligger bare et steinkast unna kommune huset. 
Ordføreren innrømmer at han likevel sjelden tar turen 
innom. Tiden strekker ikke til. 

Som ordfører har han hatt nok å gjøre de siste årene. På 
toppen av pandemien og trøbbel med økonomien var «bib-
lioteksaken» i september i fjor det siste han hadde ønsket.

«Biblioteksaken» 
Da et barn tilfeldigvis fant et godt skjult kamera på toalet-
tet i andreetasjen på biblioteket i Kviteseid, gikk alarmen. 
Biblioteket ble stengt, og politiet satte i gang etterforskning. 
Det ble kjent at «en kommunalt ansatt» var varetektsfengslet 
mistenkt for å ha filmet unge jenter som gikk på toalett. 

– Målet har vært å filme unge jenter under 18 år. Og han 
har forsøkt å identifisere jentene, og deretter har han lagret 
og sortert filmene under navn, uttalte Sigrid Dahl, politi-
stasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark, til Varden 27. oktober.

Kunne det være biblioteksjefen? spurte folk seg. Han 
som hadde lagt så fint til rette for ungdommene på biblio-
teket? Først over en måned etter at saken kom ut, ble navnet 
offentliggjort. Det var ham. Biblioteksjefen hadde da vært 
i stillingen siden 2017.

Ifølge politiet har biblioteksjefen erkjent at han har 
montert kameraet og lagret materialet. 

– Barn har ikke vært noe motiv i det hele hatt. Han har 
forklart at han ikke har noen seksuell interesse for unge 
jenter, sa mannens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, til 
Varden.

Til NRK uttalte politistasjonssjefen like før jul at filmene 
har vist at det dreier seg om 20–30 jenter under 18 år.

Når vi skriver midten av januar 2023, er saken fortsatt 
under etterforskning.

Med stor tillit følger stort ansvar Folk stoler på biblioteket og de 
som jobber der. Også i den vesle 
bygda Kviteseid i Vest-Telemark, 
selv etter at et barn oppdaget 
kameraet biblioteksjefen hadde 
montert på publikumstoalettet. 

 «Kviteseidsaken»

Tekst og foto: l i n e  s c h e i s t r ø e n

↓
Biblioteket i Kviteseid lig-
ger bare et steinkast unna 
kommunehuset.
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Ved bestilling på telefon og terminal tilkommer servicehonorarcolorline.no | 22 94 42 00

79,-
PR BRETT

KUN

Brett med brus
24 stk

Deli

Kyllingbryst
2 kg, frys

12990

 PR PK

KUN

S
A

D
–S

H
2

2
-7

3

COLOR CLUB

Ikke-medlemmer 

fra 130,–

BILPAKKE

fra 0,–

SANDEFJORD–STRØMSTAD

REIS MED COLOR LINE  

TIL SVERIGE

Deli

Indrefilet av svin
2 kg, frys

6490

 PR PK

KUN

Indrefilet av storfe
900–1200 g, frys

24990

PR KG 

KUN

4 daglige avganger fra Sandefjord

COLOR VIKING 

KL. 07.00, 13.30
COLOR HYBRID

KL. 10.00, 17.00

Tulip

Bacon
900 g, kjøl

6990

 PR PK

KUN

GJØR TAXFREE-KUPP OM BORD – ALLTID LAVE PRISER

5

Telemarksavisa

nyheTer
Lørdag 15. oktober 2022

kviTeseiD: Kame-
raet som ble funnet 
på et offentlig toalett i 
Kviteseid var mye 
mindre enn et krone-
stykke. Det var festet 
på kanten av et stelle-
bord, og var plassert 
slik at det filmet di-
rekte mot doen.
Torbjørn Tungesvik 
torbjorn.tungesvik@ta.no

Den lille svarte dingsen på det-
te bildet er kameraet som ble 
funnet på publikumstoalettet 
ved Kviteseid bibliotek.

– Det var festet på kanten av 
et stellebord og var festet slik at 
det filmet rett mot toalettet. Vi 
er i gang med å gjennomgå opp-
takene vi har beslaglagt. Kame-
raet har ikke gjort opptak hele 
tiden, men «bare» noen timer 
om gangen enkelte dager, sier 
Sigrid Dahl, som er leder for po-
litiet i Midt- og Vest-Telemark.

Etterforskere er nå i full gang 
med å gå gjennom videoene.
Det var den siste uka i septem-
ber at en mann, som er ansatt i 
Kviteseid kommune, ble pågre-

pet og siktet for å ha montert et 
skjult kamera på bibliotekets 
publikumstoalett. TA siterte 
NRK for noen dager siden, da vi 
skrev at kameraet var gjemt i en 
falsk røykvarsler. Dette er ikke 
riktig. Kameraet som ble fun-
net på toalettet er ikke «for-
kledd» som noe annet, men er 
svært lite av størrelse.

– En av oppgavene vi jobber 
på med nå er å sjekke om det er 
mulig å kjenne igjen folk. Vi er 
fortsatt interessert i å få tips fra 
publikum, men det er viktig å få 
fram at det er begrensa omfang 
på opptakene som er gjort. Ka-
meraet har ikke filmet sam-
menhengende i ni måneder, 
sier Dahl. Politiet har en egen 

tipstelefon for folk som har 
opplysninger i denne saken el-
ler er bekymret for om de selv 
kan ha blitt filmet mens de var 
på do. Dette nummeret er 47 69 
62 00. Hittil er det et par perso-
ner i uka som har tatt kontakt.
Hun kommer med en opplys-
ning som kan være godt nytt.

– Det er ganske dårlig kvalitet 
på filmene, forteller hun.

Hun sier det er for tidlig å gå 
ut med noe om hva som kan ha 
vært mannens motivasjon og 
hensikt med å filme toalettbe-
søk. Det er også for tidlig å si om 
han har delt filmene med noen 
eller lagt noe av det ut på inter-
nett. Den siktede mannen skal 
ha erkjent at det var han som 
monterte kamera på toalettet. 
Politiet har siktet ham straffelo-

vens paragraf 311, som om-
handler «Fremstilling av seksu-
elle overgrep mot barn eller 
fremstilling som seksualiserer 
barn». Hans forsvarer, Andreas 
Nyhaug, har imidlertid sagt til 
TA at mannen ikke har noen ek-
splisitt interesse for barn. 

Han ble fengslet for fire uker 
på grunn av fare for bevisfor-
spillelse. 

Et lite kamera
filmet folk på det mest private stedet

liTe: Kameraet som ble funnet på et offentlig toalett i Kviteseid var mye mindre enn et kronestykke.  

 

FOTO: POliTieT

av OG Til: Sigrid Dahl sier at 

kameraet var på av og til.

Et lite kamera
2022-10-15
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Vi stoler på bibliotekansatte
I desember i fjor utførte Advicia en undersøkelse 
for Nasjonalbiblioteket som blant annet tok for seg 
holdninger til biblioteket i befolkningen. Konklu-
sjonen er i overveldende i favør av bibliotekene: 

*  Det er stor enighet i befolkningen om at 
bibliotek ene har et godt omdømme, og at 
man kan stole på informasjonen som man 
får derfra.

*  De aller fleste mener at ansatte i biblioteke-
ne har høy faglig kompetanse.

*  De aller fleste mener at et bibliotek er et 
godt sted å være.

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand, leder 
for avdeling for bibliotekutvikling ved Nasjonal-
biblioteket, er ikke overrasket over svarene fordi 
det er langt fra første gang at en undersøkelse 
forteller at vi har høy tillit til bibliotekene og 
dem som jobber der. 

– Tilliten til biblioteket er bygd på et mye 
sterkere fundament enn at den lar seg ødelegge 
av enkelthendelser, mener Tinnesand. 

Han sier at vi i Norge forventer at denne til-
liten ikke misbrukes. 

– Vi hører for eksempel sjelden historier om at 
folk stjeler bøker eller lager bråk på bibliotekene. 

Behov for nye krav?
Bibliotekene satser på barn og unge. Likevel stilles 
det i dag ikke krav om politiattest for bibliotek-
ansatte. 

– Jeg skulle gjerne hatt anledning til å kreve 
politiattest, selv om det ikke er en garanti mot at 
noe kan skje, sier personalsjef Karin S. Lauvstad 
i Kviteseid kommune. 

Ifølge Vidar Lund, leder i Norsk Bibliotek-
forening, er det mulig for kommuner å kreve dette. 

– Her må kommunen som bibliotekeier gjøre 
en vurdering om det er nødvendig. Særlig skole-
bibliotek, men også folkebibliotek, kan komme 
i en slik situasjon at det er innafor å be om poli-
tiattest, sier Lund.

Mange med Lund mener at dagens regelverk 
er godt nok. LO, Datatilsynet, flere departementer 
og Bibliotekarforbundet mener at det kan være 
greit med en restriktiv praksis for å innhente 
politiattester. 

– Du skal ha en grunn for å kreve politiattest, 
sier May-Britt Sundal, leder for yrkesseksjon kirke, 
kultur og oppvekst i Fagforbundet.

– Samtidig er det viktig at vi skaper trygge 
arenaer for barn og unge, men om det krever 
politiattest generelt for dem som jobber på bibli-
otekene, er en større diskusjon. Jeg syns vi må ta 
den diskusjonen når vi ser at biblioteker nesten 
blir som fritidsklubber, sier Sundal.

←  
Personalsjef 
Karin S. Lauvstad i  
 Kviteseid opplever 
at «biblioteksaken» 
ikke har gjort noe 
med  innbyggernes 
tillit til biblioteket.

Fredag 28. oktober 2022 15
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b OSLO En rapport om strøm-
kabler i Oslo ble fjernet fra Stat-
netts sider fordi den inneholdt 
beskrivelser som er unntatt 
offentlighet, skriver Dagens Næ-
ringsliv.

Ifølge avisa dreier det seg om 
en analyserapport om kabler 

mellom to viktige trafostasjoner. 
– Slike dokumenter er normalt 

offentlig tilgjengelige som en del 
av konsesjonsbehandlingen. Vi 
ser likevel at dette dokumentet 
ikke burde vært publisert i sin 
nåværende form, da deler av 
det inneholder beskrivelser av 

sårbarhet som er unntatt offent-
lighet, sier kommunikasjonssjef 
Irene Meldal i Statnett.

Eldri Holo, seksjonssjef i 
Norges vassdrags- og energidi-
rektorat (NVE), sier at analysen 
knyttet til kablene er håndtert 
etter regelverk og praksis – og at 

dette er noe direktoratet ønsker 
å vurdere framover.

– Vår vurdering er at skade-
potensialet ved publisering av 
dette ene dokumentet likevel er 
begrenset, sier hun til DN.

(NTB)

Statnett fjernet rapport om strømkabler i Oslo

Omfattende etter-
forskning etter 
kamerafunn på 
bibliotekets toalett. 
Politiet mener man-
nen har siktet seg 
inn på mindreårige 
jenter.

Martin Øyvang
martin.oyvang@varden.no

b KVITESEID

Politiet har gjennomgått mate-
rialet som er beslaglagt. 

– Det er et enormt beslag, så 
det er tidkrevende å gå gjennom 
alt. Vi har 90 ulike lagringsen-
heter som må gjennomgås. Det 
er alt fra minnepenner til hard-
disker, sier politistasjonssjef i 
Midt- og Vest-Telemark, Sigrid 
Dahl.

Ville filme unge jenter
Kameraet var kamuflert som en 
røykvarsler og ble funnet mon-
tert under et stellebord inne på 
toalettet tilknyttet Kviteseid 
bibliotek. Dahl sier at funnene 
så langt tyder på at mannen har 
hatt et klart mål med filmin-
gen.

– Målet har vært å filme unge 
jenter under 18 år. Og han har 
forsøkt å identifisere jentene, 
og deretter har han lagret og 
sortert filmene under navn, si-
er Dahl og legger til at funnene 
samsvarer med innrømmelser 
fra mannen i avhør. 

Hun sier videre at politiet 
ikke har oversikten over hvor 
mange fornærmede det er i sa-
ken på nåværende tidspunkt.

– Det vet vi mer om når vi har 
fått gått gjennom alt. Vi er vel-
dig interesserte i tips i saken. 
Både fra eventuelt fornærmede 
eller andre som sitter på infor-
masjon, sier Dahl.

Mye gjenstår
Onsdag ble mannen i 50-årene 
varetektsfengslet i fire nye uker 
med brev- og besøksforbud. 
Dahl sier at politiet skal bruke 
den tiden godt.

– Vi skal jobbe oss videre med 
å sikre lagringsenhetene. Når 
vi har gjort dette vil vi foreta 
grundige avhør av den siktede 
mannen. Mannen er fortsatt 
siktet etter paragraf 311 i straf-
feloven, men det vil bli tatt en 
vurdering på om siktelsen vil 
bli utvidet, sier Dahl.

Paragraf 311 omhandler blant 
annet produksjon av materiale 
som seksualiserer barn, det vil 
si personer under 18 år.

– En belastning
Politistasjonssjef Dahl sier at 
saken preger lokalsamfunnet 
i Kviteseid, da både siktede og 
fornærmede er fra kommunen.

– Saken er en belastning for 
lokalsamfunnet, det er det 
ingen tvil om. Kviteseid kom-
mune har opprettet en kontakt-
gruppe hvor man kan ta hen-
vende seg hvis man har behov 
for det. Og så kan man selvsagt 
alltids også ta kontakt med oss 
hos politiet. Det er bra å snak-
ke med noen om det som har 
skjedd, sier Dahl.

Mener han siktet seg 
inn på unge jenter

LITE: Kameraet var mindre enn et 
kronestykke og festet under et 
stellebord.   FOTO: POLITIET

PÅ DO: Det var inne på toalettet til 
Kviteseid bibliotek at mannen satte 
opp kameraet. 
 FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

ETTERFORSKER: Politistasjonssjef i Midt- og Vest-Telemark, Sigrid Dahl.   FOTO: ARKIV

Det er flertall på Stortinget 
for en gjennomgang av Gjen-
opptakelseskommisjonen for 
straffesaker. 

b OSLO

– Bakteppet for dette forslaget 
er alvorlig. Et justismord skal 
ikke skje. Nå er det et bredt 
spekter av partier som stiller 
seg bak forslaget SV har initiert 
om at vi må få en gjennomgang 
av kommisjonen, sier SVs jus-

tispolitiske talsperson Andreas 
Sjalg Unneland til NRK.

Høyre, Frp, Rødt, Venstre, 
MDG og KrF bekrefter til kana-
len at de stiller seg bak forsla-
get, som skal fremmes torsdag. 

Også Senterpartiet og Ar-
beiderpartiet er med, opplyser 
Senterpartiet til NTB.

– Forslaget er i tråd med jus-
tisministerens uttalelser. Re-
gjeringspartiene stiller oss bak 
en grundig evaluering av Gjen-
opptakelseskommisjonen, sier 
Else Marie Rødby, justispolitisk 

talsperson for Senterpartiet.
MDG har tidligere tatt til orde 

for at kommisjonen bør legges 
ned.

Etter at riksadvokaten fredag 
ba om at Viggo Kristiansen fri-
kjennes for Baneheia-drapene, 
har SV ønsket en full gjennom-
gang av arbeidet i kommisjo-
nen. Kristiansen hadde forsøkt 
å få saken sin gjenopptatt en 
rekke ganger tidligere før Gjen-
opptakelseskommisjonen tok 
begjæringen til følge i fjor.

Også Gjenopptakelseskommi-

sjonens leder, Siv Hallgren, har 
tatt til orde for at kommisjonens 
arbeid granskes.

– Det er helt naturlig at man 
gjør det, og det er klart at vi skal 
bidra. Alle må se på hva vi kan 
lære av denne saken, sa Hall-
gren til Dagsavisen fredag.

Odd Einar Dørum (V), som i 
sin tid som justisminister fikk 
opprettet Gjenopptakelseskom-
misjonen, mener også ordnin-
gen må evalueres.

(NTB)

Vil granske Gjenopptakelseskommisjonen

FLERTALL: Det er flertall på 
Stortinget for en gjennomgang av 
Gjenopptakelseskommisjonen for 
straffesaker etter at riksadvokaten 
fredag ba om at Viggo Kristiansen 
frikjennes for Baneheia-drapene.  
 FOTO: TERJE BENDIKSBY / NTB

Mener han siktet seg inn på unge jenter
2022-10-28
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Kampanjeperiode 25. sep. - 15. okt. 2022

VEGGPLATE
Forestia Walls2Paint sponplate.

Pris pr. plate.

319,-
SUPERTILBUD

INTERIØRMALING
Jotun LADY Wonderwall 2,7 ltr.

MALING

PRIS-
MATCH

BADEROMSPANEL
 Fibo 0145 S Soft Cement.

Pris pr. m2.

HØYTRYKKSLAMINATGULV
BerryAlloc Grand Avenue Champs Elysees 1-stav.

Pris pr. m2.

EKSPERT
GULV

329,-
SUPERTILBUD

419,-
SUPERTILBUD

VANNTETT OG 
MILJØVENNLIG 

RESULTAT

FERDIG
GRUNNET
SLETT

VEGGPLATE

199,-
SUPERTILBUD

Før: 249,-

KAMPANJEDAGER
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sTenGT: Kviteseid bibliotek er stengt på ubestemt tid i forbindelse med saken som nå er under 
etterforskning.  FOTO: ØysTein ØyGarden/vesT-Telemark Blad 

KVITESEID: Politiet har 
opprettet en egen tipstele-
fon i forbindelse med 
saken hvor en kommune-
ansatt hadde plassert et 
skjult kamera på publi-
kumstoalettet i Kviteseid 
bibliotek. Kameraet var 
plassert i en falsk røykvars-
ler som var festet under et 
stellebord.
Ørnulf Holen
ornulf.holen@ta.no

Lensmann i Midt- og Vest-Tele-
mark, Sigrid Dahl, opplyser at 
tipstelefonen har nummer: 47 
69 62 00, og at den kan benyt-
tes av dem som har relevant in-
formasjon i saken, og av perso-
ner som er bekymra for om de 
kan være filmet. 

– Hvis det er noen som er be-
kymra for det (for om de er fil-
met), så må de ringe tipstelefo-
nen, slik at de blir registrert, 
sier Dahl, som ikke utelukker at 
noen fornærmede kan bli iden-
tifisert underveis i etterfors-
kninga.

Den kommuneansatte som 
har innrømmet å ha plassert et 
skjult kamera på toalettet til 
Kviteseid bibliotek, ble torsdag 
i forrige uke varetektsfengslet 
for fire uker med brev- og be-
søksforbud for hele perioden, 
samt full isolasjon i de to første 
ukene. Det vil si at den siktede 
må sitte i varetekt fram til og 
med 27. oktober.

Bakgrunnen for politiets be-
gjæring om varetektsfengsling 
var at de mener det er fare for 
bevisforspillelse.

Falsk røykvarsler
Politiet må nå blant annet finne 
ut om noe kan være delt med 

andre, og om andre kan være er 
involvert. Den siktede har selv 
forklart til politiet at det skjulte 
kameraet har vært plassert på 
toalettet i rundt ni måneder. 

Dahl sier at de nå jobber med 
å undersøke lagringsenhetene 
som er beslaglagt, og at de må 
foreta flere avhør i saken, deri-
blant av den siktede.

Hun sier at den siktede har 
forklart at ingen andre personer 
er involvert i saken. 

NRK Telemark meldte før 
helga at det skjulte kameraet 
var plassert i det som kan se ut 
som en røykvarsler, som var 
montert under et stellebord på 
publikumstoalettet. Det er på 
det rene at såkalte spionkame-
raer kamuflert som røykvarsle-
re selges på flere nettsider. På 
en av nettsidene som selger et 
slikt spionkamera, står det også 
at det er kundens ansvar at pro-
duktet ikke brukes i strid med 
loven.

Som tidligere omtalt i TA kan 
det teoretisk sett være mange 
som er filmet på bibliotekets 
publikumstoalett. Kviteseid bi-
bliotek ligger bare et steinkast 
fra kommunehuset, og det var 
to ungdommer som oppdaget 
og varslet om det skjulte kame-
raet tidlig i forrige uke. 

koblet inn kriseteam
Ordfører i Kviteseid, Bjørn 
Nordskog (Sp), sier at de har ko-
blet inn kommunens kriseteam 
etter hendelsen.

– Vi har en helsesykepleier 
som er inne på skolen av og til, 
men som nå er der litt mer, sier 
Nordskog.

Han sier at kommunen har 
blitt kontaktet av flere personer 
etter at saken ble kjent i media.

Nordskog sier at de som  

har konkrete tips i saken blir 
henvist til politiet, samtidig 
som kommunen tilbyr samtale-
hjelp til dem som måtte ønske 
det.

– Det er noe kontakt inn mot 
kommunen, og der rettleder vi 
så godt vi kan – om det er at de 
trenger en samtale eller om de 
bør kontakte politiet, sier Nord-
skog.

Han sier at Kviteseid biblio-
tek er stengt på ubestemt tid i 
forbindelse med denne saken. 

– Dette er først og fremst en 
politisak, og nå må politiet få 
lov til å jobbe i fred, sier Nord-
skog.

– samarbeider godt
I fengslingskjennelsen fra Tele-
mark tingrett kommer det fram 
at personen er siktet etter straf-
felovens paragraf 311, som om-
handler «Fremstilling av seksu-
elle overgrep mot barn eller 
fremstilling som seksualiserer 
barn».

I kjennelsen kommer det 
fram at den siktede personen 
har erkjent å ha montert et ka-
mera på toalettet, og det står at 
politiet har funnet mange digi-
tale lagringsenheter som må 
gjennomgås. Videre heter det 
at politiet må undersøke om 
noe kan være delt med andre 
eller ikke.

Den siktedes forsvarer, advo-
kat Andreas Nyhaug, uttalte 
torsdag kveld i forrige uke at 
klienten hans har erkjent å ha 
plassert kameraet på toalettet, 
og at han samarbeider godt 
med politiet.

Forsvareren sa også at klien-
ten hans har forklart til politiet 
at det monterte kameraet ikke 
skyldes noen eksplisitt interes-
se for barn.

har opprettet egen 
tipstelefon i saken om 
skjult kamera på toalett

Har opprettet egen tipstelefon i saken om skjult kamera på
toalett
2022-10-05
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kviTeseiD: En kom-
muneansatt i Kvites-
eid kommune har 
innrømmet å ha mon-
tert et skjult kamera 
på publikumstoalet-
tet til Kviteseid biblio-
tek. I boligen til den 
kommuneansatte har 
politiet funnet flere 
effekter med inne-
bygd skjult kamera og 
mange digitale lag-
ringsenheter.
Ørnulf Holen 
ornulf.holen@ta.no

Kviteseid bibliotek ligger rett 
ved Kviteseid kommunehus, 
og det skjulte kameraet har 
vært montert på publikumstoa-
lettet i rundt ni måneder. Der-
med er det en teoretisk mulig-
het for at mange hundre, kan-
skje over 1000 personer, kan ha 
blitt filmet mens de gikk på do. 

Biblioteket har ifølge egen 
nettside åpent tre dager i uka. 
Hvis 10 personer har brukt pu-
blikumstoalettet hver dag 
innenfor åpningstida, er det en 
teoretisk mulighet for at drøye 
1000 personer kan ha blitt fil-

met på toalettet i den nevnte 
perioden. 

må sitte i full isolasjon
Det var tirsdag denne uka at 
Vest-Telemark Blad først meld-
te at Kviteseid bibliotek var 
stengt av politiet, og at en per-
son var pågrepet. 

Onsdag fortalte etterfors-
kningsleder Mari Moen i Midt- 
og Vest-Telemark lensmanns-
kontor til TA at det var publi-
kum som oppdaget kameraet 
og kontaktet politiet.

Personen som ble pågrepet 
tirsdag ble kjørt til arresten i 
Grenland politistasjon, og i et 
fengslingsmøte torsdag ba poli-
tiadvokat Rikke Ødegård om at 
den siktede blir varetektsfengs-
let for fire uker med brev- og be-
søksforbud for hele perioden, 
og med full isolasjon i de to før-
ste. Hun fikk gehør hos dom-
merfullmektig Mahinthan 
Alonso Markandu, som beslut-
ta at den siktede skal varetekts-
fengsles for fire uker, med de 
restriksjonene som påtalemyn-
digheten ønsket. Dermed må 
den siktede sitte i varetekts-
fengsel fram til og med 27. okto-
ber, mens politiet etterforsker 
saken. 

I fengslingskjennelsen fra Te-
lemark tingrett kommer det 

fram at personen er siktet etter 
straffelovens paragraf 311, som 
omhandler «Fremstilling av 
seksuelle overgrep mot barn el-
ler fremstilling som seksualise-
rer barn».

" 
Klienten min har 
erkjent dette, og 
jeg viser ellers til 

kjennelsen.
anDreas nyhaug
Forsvarer

I kjennelsen kommer det 
fram at den siktede personen 
har erkjent å ha montert et ka-
mera på toalettet, og det står at 
politiet har funnet mange digi-
tale lagringsenheter som må 
gjennomgås. Videre heter det 
at politiet må undersøke om 
noe kan være delt med andre 
eller ikke. 

Retten viser blant annet til at 
det gjenstår en del etterfors-
kningsskritt.

– Politiet har videre under 
ransaking av siktedes bopel tatt 
beslag i en rekke digitale enhe-
ter i form av servere, datamas-
kiner og funn av effekter med 
skjult kamera innebygget. Selv 
om siktede har vært samar-
beidsvillig og har gitt fra seg alt 
av brukernavn, passord, pin-

koder etc., viser retten til at det 
er foretatt et stort beslag i sa-
ken. Politiet har av den grunn 
enda ikke fått fullstendig over-
sikt og kontroll over beslagene, 
herunder kontoer, skytjenester 
og eventuelle andre lagrings-
steder som siktede har benyt-
tet, heter det i kjennelsen. 

Retten påpeker at det derfor 
er viktig at siktede ikke gis mu-
lighet til å påvirke eller slette 
digitale filer og spor. 

– Dersom siktede gis anled-
ning til å kommunisere med an-
dre, kan det gjøre det mulig for 
andre å logge seg på enheter og 
eksempelvis slette sentrale di-

gitale spor, heter det i fengs-
lingskjennelsen.

– samarbeider godt
Advokat Andreas Nyhaug, som 
forsvarer den siktede, sier at 
hans klient har gitt politiet de 
nødvendige passord og bruker-
navn og at klienten samarbei-
der godt med politiet.

– Klienten min har erkjent 
dette, og jeg viser ellers til kjen-
nelsen, sier Nyhaug.

Forsvareren sier at klienten 
hans har forklart til politiet at 
det monterte kameraet ikke 
skyldes noen eksplisitt interes-
se for barn. 

Kommuneansatt tatt 
Monterte skjult kamera - hundrevis kan være filmet på do

unDersØkelser: Politiet har gjort flere undersøkelser på Kviteseid bibliotek denne uka. FOTO: ØysTein ØygarDen/vesT-Telemark BlaD

Kommuneansatt tatt
2022-09-30
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KAMERAET: Et barn fant spionkameraet på toalettet på biblioteket i Kviteseid.   FOTO: POLITIET

Biblioteksjefen i 
Kviteseid hadde 
flere hundre filmer 
av småjenter på do. 
Et barn avslørte 
dette kameraet.

Jon-Inge Hansen
jon-inge.hansen@varden.no

* KVITESEID

Politiet har beslaglagt et enormt 
materiale, fordelt på 91 forskjel-
lige harddisker, flere av filmene 
viser ungjenter biblioteksjefen 
visste hvem var.

53-åringen har erkjent at det 
var han som satte opp kameraet 
på toalettet på sitt eget bibliotek 
og filmet småjenter som gikk på 
do. 

Politiet har bare gått gjennom 
en brøkdel av det beslaglagte 
materialet:

«Etter et overblikk på en av 
harddiskene, kan vi konstatere 
flere hundre opptak fra toalet-
tet, nesten utelukkende hvor det 

er filmet unge jenter,» heter det i 
en foreløpig rapport fra politiet - 
gjengitt i fengslingskjennelsen.

Flere kamera
Det skal dreie seg om egne fil-
mer og nedlastet materiale på 
PC-er, servere, mobil, minne-
penner og spillkonsoller.

Det ble også funnet flere an-
dre effekter med innebygd ka-
mera. Kameraet på toalettet ble 
avslørt av et barn som oppdaget 
det lille svarte spion-kameraet 
som var festet under stellebor-
det.

I oppslått tilstand var det 
vanskelig å legge merke til spi-
on-kameraet.

53-åringen har vært biblio-
teksjef i Kviteseid siden 2017, 
men har bare innrømmet at 
han har snikfilmet på bibliotek-
toalettet siden nyttår.

– Han er ikke siktet for noe 
mer, men siktelsen vil bli vur-
dert løpende etter hvert som 
vi går gjennom materialet, sier 
lensmann i Midt-Telemark, Si-
grid Dahl.

Overgrep mot små barn
Politiet har ransaket hjemmet, 

arbeidsplassen og bilen hans.
Innimellom filmene av lokale 

jenter, har politiet funnet ned-
lastet materiale som viser over-
grep mot små barn.

«Det er også gjort funn av noe 
overgrepmateriale, hvor mate-
rialet viser seg å være grovt også 
av veldig små barn,» heter det i 
politirapporten.

– Barn har ikke vært noe 
motiv i det hele hatt. Han har 
forklart at han ikke har noen 
seksuell interesse for unge jen-
ter, sier 53-åringens forsvarer, 
advokat Andreas Nyhaug.

53-åringen er varetektsfengs-
let for fire nye uker i Telemark 
tingrett. Retten tror han kan 
forsøke å slette bevis, på digita-

le medier og gjennom å påvirke 
vitner, hvis han løslates.

– Vil kontakte jentene
«...Siktede har identifisert noen 
av de fornærmede jentene som 
han har filmet inne på toalettet 
på biblioteket, dette viser at det 
er svært stor sannsynlighet for 
at han vil kontakte jentene før 
politiet får dem i tale. Det må 
tas avhør av jentene og tilrette-
lagt avhør kan være aktuelt der 
alderen tilsier det,» heter det i 
den siste fengslingskjennelsen.

Retten legger til grunn at 
fengslingen av 53-åringen kan 
bli langvarig, på grunn av den 
store mengden beslaglagt ma-
teriale politiet må gå gjennom.

– Vi må sikre materialet og 
gå gjennom innholdet; hvor det 
kommer fra, om det er egne fil-
mer eller lastet ned, sier Dahl.

Biblioteksjefen har bare delvis 
erkjent at det kan finnes mate-
riale i beslaget som viser nedlas-
ting av overgrep mot barn. Han 
er ikke konfrontert med noe av 
det ennå, og skal bare ha sagt i 
avhør at det kan finnes materia-
le på dataenhetene hans politiet 
vil mene ikke er lovlig.

Barn avslørte bibliotek-
sjefen som snikfilmet

SPERRET: Politiet sperret av biblioteket udner etterforskningen. Det 
gjprt ransakelser både på arbeidsplassen, i hjemmet og bilen til bibliotek-
sjefen.   FOTO: ANDREAS SOLTVEDT

Barn avslørte biblioteksjefen som snikfilmet
2022-11-02

Optional[© Varden] 
Alle artikler er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk. Artikler må ikke videreformidles utenfor egen organisasjon uten godkjenning fra

Retriever eller den enkelte utgiver.

Les artikkelen ved å klikke her.

Innbyggerne tok biblioteket tilbake
Kommunen satte umiddelbart krisestab. De unge 
fikk noen å snakke med. Det ble brukt tid og 
ressurser på å informere, det var gjennomgang 
av ulike rutiner, og blant annet ble kommunale 
bygg sjekket for mulige skjulte kameraer. 

– I et lite samfunn som vårt vet alle alt veldig 
fort. Vi opplever at folk er flinke til å ta vare på 
hverandre, sier ordføreren. 

Da biblioteket i Kviteseid åpnet igjen, kom 
folk raskt tilbake. 

Mange stikker innom den vakre bankbygnin-
gen fra 1911. Biblioteket er for tiden betjent onsda-
ger og torsdager, fra klokka 12 til klokka 16. Som i 
mange andre kommuner kan man også i Kviteseid 
bruke biblioteket utenom åpningstidene. 

Biblioteket er en viktig møteplass for mange. 
Barn og unge bruker det mye etter skoletid. Det 
samme gjør lag og foreninger. 

– Vi er et samfunn basert på tillit. Det er jo 
sånn vi vil ha det i Norge, sier ordføreren. 

«Biblioteksaken» er det få som er opptatt av. 
De er heller ikke veldig interessert i å snakke 
om den hvis du spør. Det er akkurat som om 
folk er ferdig med saken og at de har et behov 
for å gå videre. 

– Vi var redd for at saken skulle gjøre at færre 
bruker biblioteket, men det virker ikke slik, og det 
er jeg glad for, sier personalsjef Karin S. Lauvstad 
og legger til:

– Jeg opplever ikke at innbyggerne har mistet 
tilliten til biblioteket. 

Svein Arne Tinnesand 
Nasjonalbiblioteket

Vidar Lund  
Norsk Bibliotekforening

May-Britt Sundal 
Fag forbundet

↑
Faksimiler fra regionavisene 
TA og Varden. 
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Ja takk, begge deler
På Ranheim i Trondheim er «Kulturtribunen» bi-
bliotek og fritidstilbud for barn og unge. Generelt 
kreves det ikke politiattest av dem som jobber 
på bibliotekene i Trondheim, men på Ranheim 
er det litt annerledes. 

– De som jobber på fritidstilbudet for 5.–7. 
trinn, har levert politiattest på lik linje med dem 
som jobber på fritidsklubb ellers i Trondheim 
kommune. Vi forsøker å skape trygge arena-
er på biblioteket ved å ansette trygge voksne 
medarbeidere med god kompetanse, sier Lars 
Danielsen, avdelingsleder på Ranheim bibliotek.

Deichman i Oslo har en lignende praksis. For 
stillinger der man jobber hovedsakelig med barn, 
blir det bedt om politiattest.

→
I Kviteseid kommune  
har innbyggerne tatt 
biblioteket tilbake, noe 
ordfører Bjørn Nordskog 
og personal sjef Karin S. 
Lauvstad er glade for. Stine 
E. Ruud (i døra) tar imot 
innbyggerne på dager når 
biblioteket er betjent.

Veronicha Angel Bergli, 
Bibliotekar forbundet

↑
Kviteseid folkebibliotek er  
en viktig møteplass for mange 
av innbyggerne i kommunen. 
Ordfører Bjørn Nordskog  
er opptatt av å ta godt vare 
på det. 

« k v i t e s e i d s a k e n »« k v i t e s e i d s a k e n »

Er én nok?
Mange biblioteker i Norge er som Kviteseid. Små 
med bare én ansatt. Er det trygt? For innbyggerne 
og for ansatte? Burde det vært bemanningskrav 
for bibliotekene? 

– For oss er det bra at det ikke er et beman-
ningskrav. Vi har utfordringer nok med å rekrut-
tere slik det er i dag. Det handler om økonomi, 
men det handler også om at ikke alle ønsker å bo 
i små kommuner, som Kviteseid kommune, sier 
personalsjef Karin S. Lauvstad 

I Bibliotekarforbundet og Fagforbundet er 
de ikke så opptatt av bemanningskrav, men av 
at kommuner må ta ansvar for å sikre et godt 
bibliotektilbud til innbyggerne. 

– Det er først og fremst av hensyn til den bi-
bliotekansattes trygghet og ikke minst mulighet 
til å kunne levere gode bibliotektjenester, samt 

gode og relevante åpningstider, at én ansatt er 
noe knapt, sier forbundsleder Veronicha Angell 
Bergli i Bibliotekarforbundet.

Møteplassen
 – Har du en bok av Erika Fatland?

Den godt voksne mannen er en av dem som 
nesten alltid stikker innom biblioteket i Kviteseid 
når det er åpent. Vi kommer i snakk om bøker og 
om reiser til fjerne verdensstrøk. Vi deler historier 
fra land vi allerede har besøkt, og vi forteller 
hverandre om land vi gjerne vil reise til. 

Han forteller at han allerede som ung var mye 
på biblioteket. Som i dag var det også den gangen 
et av få møtesteder de hadde i bygda. 

– Vi opplever at biblioteket er viktig for inn-
byggerne. Vi har ikke tenkt å røre ved det, sier 
ordfører Bjørn Nordskog.  →
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Vil ha minst to på jobb 

Det stilles ikke krav om politiattest for bibli-
otekansatte. 

– Så langt jeg kjenner til, har ikke et slikt 
krav vært en aktuell diskusjon i forbindelse med 
ansettelse i bibliotek. Saken knyttet til biblio-
teket i Kviteseid er trist og uakseptabel. Biblio-
tekene skal være trygge møtesteder, og det er 
kommunens ansvar å sørge for at de er det, sier 
Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær 
i Kulturdepartementet.

Kommuner kan eventuelt kreve politiattest 
med hjemmel i politiregisterforskrift § 34-16 hvis 
den ansatte «skal utføre oppgaver som innebærer 

Troberg er opptatt av hvordan de kan tryg-
ge bibliotekene for innbyggerne, men også for 
ansatte. 

– Vi mener at hovedprinsippet må være at du 
aldri skal jobbe alene, og at det alltid skal være 
minst to på jobb. Undersøkelser viser dessverre 
at det blir mer og mer vanlig å jobbe alene på 
biblioteket. •

et tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindre
årige eller personer med utviklingshemming».

I forarbeidene til politiregisterloven uttalte 
Justis- og beredskapsdepartementet følgende om 
bruk av politiattester:

«Det har de senere år vært en tendens til 
stadig å utvide bruksområdet for politiattester, 
og departementet finner det derfor nødvendig at 
det foretas en prinsipiell vurdering av når det bør 
være adgang til å utstede politiattest. Hensynet til 
samfunnsbeskyttelse må i denne forbindelse veies 
opp mot alminnelige personvernhensyn, samt hen-
synet til rehabilitering av tidligere straffe dømte.»

Som i Norge stilles det ikke krav om politiattest 
for ansatte på biblioteker i Sverige og Danmark. 
Det er heller ikke minstekrav til bemanning. 

Det danske forbundet Kultur og Information 
har ikke tatt stilling til om slike krav er ønskelig.

Det samme er tilfellet i Sverige, forteller Anna 
Troberg, forbundsleder i Forbundet for kultur, 
kommunikasjon og kreative yrker. 

De kjenner ikke til lignende saker i Sverige 
eller Danmark som den i Kviteseid. 

– Kommunens  ansvar  
å sørge for trygge møtesteder

Om Peer Gynt 
og Sri Lankas tapte 

litteratur

Oversetteren Kavitha Laxmi

Tekst:  e l d r i  h .  fa g e r l u n d

– Peer Gynt har mye til felles med hinduguden  
Kannan, sier danser, koreograf, forfatter og 

 Ibsen-oversetter Kavitha Laxmi. I fem år har hun 
jobbet med å gjøre historien om Ibsens berømte 

rundbrenner tilgjengelig på tamilsk.

Anna Troberg  
Foto: Alexander Donka

Statssekretær Odin Adelsten 
Aunan Bohmann

Foto: Privat
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o v e r s e t t e r e n  k av i t h a  l a x m io v e r s e t t e r e n  k av i t h a  l a x m i

– Det finnes ingen tamilsk oversettelse av Peer 
Gynt fra før, forteller Kavitha Laxmi (42), som 
nå ser enden på den store jobben. Underveis har 
hun fått hjelp fra flere professorer.

– Jeg leste det jeg fant
Kavita Laxmi har bodd i Bærum i 30 år, helt siden 
hun som tolvåring kom til Norge sammen med 
moren. Hun er aktiv kulturarbeider og driver to 
dansestudio der hun underviser i klassisk tamilsk 
dans. Hun oversetter også norsk poesi til tamilsk. 
Til daglig jobber hun som miljøarbeider i Bærum 
kommune.

Biblioteket på Rykkinn har vært viktig for 
henne så lenge hun har bodd her. 

– Jeg gikk dit og leste det jeg fant. Der ble jeg 
også kjent med bibliotekar Eva Marie Bellis, som 
jeg har samarbeidet med, i tillegg til at hun har 
vært en god støtte gjennom årene. 

I dag har Kavitha et eget bibliotek i huset sitt 
hjemme på Slependen, med overvekt av tamilske 
bøker i samlingen. 

– I Jaffna på Sri Lanka hadde vi et av de største 
offentlige bibliotekene i Asia, med 97 000 eldre 
skrifter, noen av dem skrevet på palmeblader. 
Under krigen i 1981 ble det angrepet og satt i brann, 
og uerstattelige skrifter og dokumenter gikk tapt. 
I dag lever tamilene i diaspora, og mange jobber 
utrettelig og frivillig med å bevare den tamilske 
litteraturen og språket. Det er blant annet oppret-
tet et digitalt bibliotek med base på Sri-Lanka. Jeg 
har et ønske om at det offentlige biblioteket kan 
være en arena for mangfold, et sted med kultur-
utveksling og dermed også et fristed. Et sted uten 
bibliotek er helvete, nærmest hvisker Kavitha.

Peer og Krishna
Tilbake til de siste fem årenes oversettelsesarbeid. 
Peer Gynt-karakteren har vært analysert og kom-
mentert helt siden lesedramaet kom ut i 1867. I 
1876 ble det første gang satt opp som scenestykke. 
Henrik Ibsen skal selv ha sagt at karakteren Brand 
fra stykket med samme navn (1866) viser hans 
beste sider, mens Peer viser hans dårligste. Eller 
som Francis Bull skrev: «Ibsen erklærte engang 
i en tale at han hadde skapt Peer Gynt» over det 
materiale av «slagger og bundfald» som han er-
kjente i sitt eget vesen; men «Brand», sa han, «er 
mig selv i mine bedste øyeblikke» (Tretten taler 
på Grini, Oslo 1945 s. 85–91).

Kavitha Laxmis bringer et nytt blikk på Peer 
Gynt. Han er ofte betraktet som en relasjonsløs 
drømmer, en som lyver og dikter seg bort fra 
virkeligheten, sier hun. Han er en karakter som 
mange i Vesten tar avstand fra. Men hinduguden 
Kannan, som han deler egenskaper med, blir i den 
indiske verden hyllet og opphøyet. 

– Kannan er en variant Krishna, en guddom-
melig forfører som leker som et barn. Hvis man 
sier til en indisk person at han er en Kannan, 
blir han stolt. Blir en nordmann omtalt som en 
Peer Gynt, oppfattes det vanligvis ikke som et 
kompliment. 

Kavitha mener Peers mangel på omsorg i barn-
dommen har drevet ham inn i en drømmeverden, 
der han skaper seg roller som konge og keiser med 
all den storslagenhet som følger med.  

– Solveig er det eneste ekte i Peers liv, hun gir 
ham alt, og hennes totalt hengivne kjærlighet 
bærer ham gjennom livet, selv om han ikke klarer 
å ta den imot. 

Solveig og Radha
Jobben med å oversette Peer Gynt har vært kreven-
de, ikke minst på grunn av at stykket er skrevet 
i verseform, og på dansk språk. I tillegg har det 
vært utfordrende å formidle det politiske budska-
pet til Henrik Ibsen og å forstå datidens tidsånd, 
sier Kavitha. 

– Stykket utspiller seg på den norske lands-
bygda, langt fra borgerskapet som forfatteren 
vanligvis hentet sine skikkelser fra. Kannan, eller 
Krishna, vokste også opp på landsbygda og hadde 
mange amorøse eventyr med kvinnene som passet 
geitene, såkalte gopier. Han var en rundbrenner. 
En av de som betød mest, var Radha, som var 
forelsket i Krishna. Radha fremstilles som en 
viktig kvinne i den hinduistiske mytologien og 
får stor betydning for Krishna. Hun står for den 
totale hengivne kjærligheten, bhakti, som også 
Solveig i Peer Gynt representerer, sier Kavitha.

«Solveig! La meg se på deg! Ikke for nær! 
Bare se på deg! Nei, hvor lys og skjær!. … 
Jeg skal ikke smusse deg. Med strake arme  
skal jeg holde deg ut fra meg, du vene og varme.»

Ibsen viser gjennom Peer Gynt hvordan et men-
neske ikke skal være, sier Kavitha. 

Tekster og dans
I 20 år har Kavitha drevet dansestudio i Oslo og 
i Bærum. Hun er selv klassisk tamilsk danser og 
underviser både jenter og gutter. 

– Jeg ønsker også å lage en danseoppsetning av 
Peer Gynt. Klassisk tamilsk dans er et språk, uav-
hengig av tema. Og likhetene mellom Krishna og 
Peer gjør at stykket kan forstås uten ord, om man 
kjenner stykket i utgangspunktet. For meg er det 
også viktig å modernisere den klassiske tamilske 
dansen og frigjøre den fra den religiøse sirkelen 
som fanger et menneske, sier Kavitha. – Faktisk 
har vi en rik tamilsk litteratur, over 2000 år gam-
mel, som ikke er religiøs, men som forteller om 
hvordan folk levde. Det vil si hvordan de bodde, 
spiste, arbeidet, om kunst, og ikke minst om 
kjærlighet. Dette er noe vi har tradisjon for, og det 
vil jeg formidle. Tamilsk språk, med sine 247 tegn, 
er uavhengig av territorium og politiske grenser.  

Krigen i Ukraina vekker til live noe av det 
Kavitha selv har erfart. 

– Et land som har naturressurser eller har po-
litisk interesse, vil alltid være et krigsmål, sier 
hun. Selv har hun som en følge av dette gått i 
sjette klasse tre ganger, tre steder i verden. Første 
gang som flyktning i Tamil Nadu i India, en gang 
i hjemlandet Sri-Lanka og siste gang i Norge. 

– I India bodde mor og jeg sammen med førti 
soldater. Min far var tamilsk soldat og forsvant, 
vi antar at han er død. Vi levde i en palmehytte, 
som ikke var stor. Jeg fikk noen gode og noen 
dårligere erfaringer som selvfølgelig preger meg 
og mitt liv. 

Disse erfaringene har Kavitha skrevet om i 
boken Utenfor livmoren, som utkom på tamilsk 
i 2013. •

↖
Henrik Ibsen  Peer 
Gynt på tamilsk. 

↑
Det finnes en rik tamilsk litteratur, som er  
over 2000 år gammel, forteller Kavitha Laxmi. 
Her er hun hjemme i sitt eget flerspråklige 
bibliotek. Foto: Eldri H. Fagerlund
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s n å s a  b i b l i o t e k

Det første som møter oss idet vi går inn døra inn 
til Snåsa bibliotek nesten lengst nord i Trøndelag, 
er sko. Barnesko i all verdens farger. De tilhører 
barna som synger, danser og spiller instrument 
i kulturskolen i etasjen over biblioteklokalene i 
Snåsa sentrum.

– Vi prøver å si til dem at de gjerne kan ta 
med seg skoene til trappegangen, men de gjør 
som de er vant til hjemme, tar av seg skoene ved 
døra, sier Ragna Strugstad og Erika Hauffen med 
to store smil.

Får kultur for å låne
Strugstad var biblioteksjef på Snåsa fra 2014 og 
fram til høsten 2021. Da sa helsa stopp, og ansvaret 
for bygdas litterære tilbud ble overlatt til Erika 
Hauffen, som vikarierer for Strugstad. Fram til 
da hadde hun glede av strømpekledde føtter som 
forventningsfulle løp opp trappa til kulturskolen 
over hodet på oss. Ei trapp som ligger midt inni 
biblioteket. Dette biblioteket er ikke et stille 
bibliotek. Dempa lyder fra instrument siver ned 
til etasjen under.

– Jeg synes det er trivelig med litt lyd, jeg, 
sier Hauffen.

Det å ha kulturskolen så tett på biblioteket 
ser de kun på som en fordel. Kulturskolebarna 
lærer seg å bruke biblioteket, slik at det blir et 
naturlig sted å oppsøke senere. Foreldrene som 
venter på sine små, sitter i biblioteket med ei avis 
og en kopp kaffe på huset. Når barna er ferdige 
med undervisningen, hjelper foreldrene dem 
med å låne bøker. Mor og far har også selv ofte 
benyttet anledningen til å ta en titt på titlene i 
reolene rundt dem.

– Jeg tror kulturskolen har betydning for utlå-
net. Det lånes i hvert fall mye mer ut nå enn under 
koronaperioden, da de holdt stengt, sier Strugstad.

Et samlingssted for snåsninger
Lengst inne i biblioteket åpner det seg opp et stort 
rom med stoler, sofa og to piano. Store vindu ut 
mot gata slipper dagslyset inn. «Snåsarommet» 
brukes aktivt. Ikke minst er det her kulturskole-
elevene holder sine konserter.

– Vi samarbeider mye med andre, blant annet 
har Den kulturelle skolesekken sine arrangement 
i Snåsarommet. Det er også her vi har forfatter-
besøk i samarbeid med Trøndelag fylkesbibliotek 
eller Namdalsbibliotekene, sier Strugstad.

Kulturelt fellesskap  
i  tospråklig kommune

Kulturskolen i sørsamiske  
Snåsa  skaper liv og røre  

i lokalene til  biblioteket.  
Samboerskapet får både barn  

og  foreldre inn blant  
bokhyllene.

Tekst: k j e t i l  s .  g r ø n n e s ta d  /  Foto: a l f  b e r g i n

←
Barnesko i 
inngangen til 
Snåsa bibliotek 
røper at det 
er aktivitet på 
kulturskolen i 
etasjen over.
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s n å s a  b i b l i o t e k

Mange av bygdas foreninger og lag, både historie-
laget og det lokale hagelaget, møtes her. Seniorene i et 
«voksent» borettslag like ved er blant de mest trofaste 
brukerne. De kalles Meierigjengen, siden borettslaget 
ble bygget der det tidligere lå et meieri.

– Allerede før borettslaget var ferdig, kom en av 
beboerne hit og spurte om de kunne ha faste treff i 
Snåsarommet. Det var fordi borettslaget ikke hadde 
noe rom de kunne møtes i, sier Strugstad.

Nå møtes Meierigjengen i biblioteket hver torsdag.

Samlet den samiske samlingen
Det lille biblioteket i nordenden av Snåsavatnet er 
ikke bare et samlingssted for kulturelle barn og sosiale 
seniorer. Det ligger også i en av svært få tospråklige 
kommuner. Snåsa var første norske kommune som 
sidestilte norsk og sørsamisk språk. Det skjedde i 
2008. Etter det ble også Røyrvik, Røros og Hattfjelldal 
tospråklige med norsk og sørsamisk.

Dette er svært synlig på Snåsa. Størsteparten av 
den samiske litteraturen er samlet i en egen intim 
lesekrok rundt et bord med stoler. Bøker, magasin og 
tidsskrift på sør- og nordsamisk språk, samt ordbøker 
og norskspråklige bøker om samisk kultur, er samlet 
her. Utenom det har biblioteket en sørsamisk del i 
bildebokavdelingen.

Sørsamisk er et lite språk. Etter fornorsk-
ningsprosessen er det ganske få som behersker språket 
i dag. Men interessen for sørsamisk er stigende.

– Det er flere unge som kan sørsamisk i dag enn det 
er i foreldregenerasjonen, sier Hauffen.

Hun har ikke samisk bakgrunn selv, men har likevel 
lært seg det sørsamiske språket.

 s ø r s a m i s k  e r  e t  s t e r k t 
 t r u e t  s p r å k

• Sørsamisk blir snakket av 500–600  personer, 
av en etnisk gruppe på rundt 1200 mennesker 
i Norge og Sverige. UNESCO regner det som 
et sterkt truet språk.

• På grunn av den over hundre år lange 
 perioden med aktiv fornorsknings politikk 
(ca. 1850–1960) gikk sørsamisk ut av bruk som 
dagligspråk i store deler av den sørsamiske 
befolkningen. Skolebarn fikk ofte fysisk straff 
hvis de brukte språket.

• De siste tiåra er det gjort mye for å styrke 
sørsamisk. I 2008 ble det offisielt språk i 
Snåsa kommune. Senere har kommunene 
Røyrvik, Hattfjelldal og Røros kommet med. 

• 6. februar er samenes nasjonaldag, til 
minne om det første samiske landsmøtet i 
 Trondheim i 1917.

     Kilde: snl.no, nn.wikipedia.org og  sametinget.no

→
– Vi har på en måte meråpent, 
for biblioteket er åpent så lenge 
kulturskolen har åpent, selv om 
biblioteket ikke er betjent. Da er 
det lærerne som låser biblio-
teklokalene, sier vikarierende 
biblioteksjef Erika Hauffen (t.h.). 
Her sammen med biblioteksjef 
Ragna Strugstad.

←
Når språksenteret Gïelem 
Nastedh har sin årlige språkuke, 
legges noen av  aktivitetene til 
 biblioteket, for eksempel en 
innendørs lavvo med lyttestasjon 
der kjente norske barnesanger er 
oversatt til sør samisk.  Tidligere 
samerådsmedlem Berit Marie Eira 
(t.v.) og Hanne Lena Wilks, daglig 
leder for Gïelem Nastedh, besøkte 
 lyttelavvoen inne i biblioteket.  
Foto: Ragna Strugstad / Snåsa 
bibliotek

– Jeg har alltid vært interessert i samisk språk, for-
klarer Hauffen.

Samarbeider med sørsamiske institusjoner
Når språket er lite, er utvalget av litteratur for de 
som ønsker å lese noe på sitt eget språk, også begren-
set. Men det har blitt bedre. Ikke minst har flere års 
innsats fra Trøndelag fylkesbibliotek med å oversette 
barnebøker til sørsamisk gitt resultater. Arbeidet er 
gjort i samarbeid med språk- og kompetansesenteret 
Gïelem Nastedh på Snåsa. Navnet er samisk og betyr 
«å nøre opp under språket». Da kong Harald besøkte 
Snåsa den 23. oktober 2022 for å markere åpningen 
av Samisk språkuke, hadde arrangørene bygd et bål 
som han fikk tenne – for å symbolisere støtten til det 
samiske språket.

– Vår samling bygges opp ved at vi bestiller sørsamis-
ke titler fra det sørsamiske museet og kultursenteret 
Saemien Sijte. Gïelem Nastedh dekker det meste av 
disse utgiftene, sier Strugstad på biblioteket.

Strugstad er sykmeldt fra jobben som biblioteksjef, 
men har fortsatt en 20 prosent stilling på Saemien Sijte, 
som ligger et par kilometer unna biblioteket. Gïelem 
Nastedh dekker 20 prosent av biblioteksjefstillingen.

Sørsamisk fjernlån
Som et senter for sørsamisk litteratur fjernlåner Snåsa 
bibliotek ut bøker til lånere fra andre steder i landet.

– Vi sender ut titler på sørsamisk cirka annenhver 
uke, sier Hauffen.

Motsatt vei låner Snåsa bibliotek inn samiske bøker 
de ikke har i egen samling, fra Nasjonalbiblioteket i 
Mo i Rana eller fra Sametingets bibliotek i Karasjok. •
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s a k p r o s a  f o r  b a r n

Barn og natur
Skogen er stor, dyp og mørk, med gule glimt av 
høst. Loke er liten, trygg og på vakt. Han er på jakt, 
etter dyrespor, sammen med bestefar og onkel 
Bjørn. De er jegere, de skyter, Loke leter etter 
spor. Jeg leser og kjenner på duften av våt skog, 
på spenningen i magen når dyr er i nærheten, og 
jeg kjenner på utålmodigheten til Loke. Vi er på 
tur sammen, og Loke trekker meg ned til barnets 
blikkhøyde. Teksten, fotografiene og hvordan 
de er satt opp mot hverandre, holder meg der, i 
barnets opplevelse, i jakten. Jakt er mest venting, 
å observere, bevege seg forsiktig, være stille. Jakt 
er også en måte å være i naturen på, en måte å 
lære om dyr og landskap, og det er en måte å 
skaffe mat på, og det handler og om dyrevelferd. 
Beskatning, det å felle dyr på en god måte – er 
dyrevelferd. Det er fint å lese denne boka, både 
høyt for noen og som stille lesing. Sakprosa er 
også litteratur, i tillegg til at vi lærer noe av den, 
og noen ganger er det god litteratur, som her.

Barn på jakt er det fint lite av i norsk sakprosa 
for barn og unge, denne boka er et godt unntak. 
Loke er jeger – jaktbok for barn, tekst Bjørn Arild 
Ersland og foto Tommy Ellingsen (Vigmostad 
Bjørke 2022). 

Det gis stadig ut bøker om og med barn på tur, 
i fjell og li, i skog og mark, men få klarer å trekke 
leseren, i dette tilfellet en godt voksen kvinne, 
med og inn i fortellingen slik at jeg kjenner det i 
kroppen, som på jaktturen med Loke. 

Sakprosa con amore

Tendenser i norsk sakprosa for barn og unge 
2022! En stille øvelse, mer egnet for regneark i 
et Excel-program enn for ettertanken, kanskje. 
Du kan begynne med å se på hvilke titler norske 
forlag har meldt på til innkjøpsordningen i 2022. 
Det ligger ute på Kulturdirektoratets nettsider. 
Deretter kan du notere deg antall utgivelser og 
tema. Slik kan det gjøres. Det sier deg noe. For 
eksempel om det handler om dinosaurer, om 
maneter, bjørnedyr, steiner og mineraler, men-
struasjon eller fotball. Men det sier ingenting 
om hvordan bøkene ser ut, hvordan de er skrevet, 
hvor godt de er skrevet. Ei heller om de treffer 
barn og ungdom, en stor og høyst differensiert 
gruppe lesere. 

I kraft av å være en av tre medlemmer i vur-
deringsutvalget for ny norsk sakprosa for barn og 
unge har jeg lest alle de 60 påmeldte utgivelsene 
fra 2022. Her er noe av det jeg festet meg ved.

Tekst: a n n e  s c h ä f f e r

Tendenser i norsk sakprosa for barn og unge i 2022

Jeg har lest alle de påmeldte 
 utgivelsene til  innkjøpsordningen 
for sakprosa for barn og unge i 2022. 
Av plikt og av kjærlighet. 
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s a k p r o s a  f o r  b a r ns a k p r o s a  f o r  b a r n

Fotball tar bølgen
VM i fotball tar bølgen i sakprosautgivelser i 2022, selv 
om fotballbøker årlig er gjenganger på forlagslistene. 
I sakprosaen er spennet stort. Heltelegenden for de 
yngste i den gjennomillustrerte Historia om Erling 
Braut Haaland (Samlaget 2022) er en av ytterst få 
utgivelser på nynorsk, det er et pluss. At forfatteren, 
som er fra samme sted som Braut Håland, ikke har 
klart å få fotballegenden selv i tale, det trekker ned. 
Det gjør også illustrasjonene, som er stive, maskinelt 
og dårlig tegnet. 

I den motsatte enden av skalaen er Amahl Pelle
grino Fotballproff mot alle odds, levende ført i pennen 
av tidligere politisk redaktør i Drammens Tidende, 
og fotballentusiast, Karianne Braathen. Fortellingen 
om den spedbygde gutten fra Hedensrud i Drammen 
som mot alle sosiale og fysiske odds ble seriemester 
og toppscorer i Bodø/Glimt, det er et ekte fotbal-
leventyr. Og bak eventyret er det en virkelighet av 
breddeidrett, av ildsjeler, frivillighet og kameratskap 
som gjorde at drømmen om en fotballkarriere holdt 
seg og gikk i oppfyllelse. Pellegrino snakker om ra-
sisme, om barnefattigdom og om hvor viktig det er å 
beholde breddeidretten slik at alle har en reell sjanse 
til å følge fotballdrømmen sin uansett bakgrunn og 
økonomi. Det er fint å lese, og det at småforlaget 
Sitamoja, (Karianne Braathen, Amahl Pellegrino og 
Stian Johansen) ble opprettet for å gi ut denne boken, 
viser at det nytter å være liten i en stor forlagsverden 
bare boka er god nok.

At det er fotballbøker som topper sakprosautgivel-
sene i 2022, er for meg et overraskende faktum. Årets 
beste bok, som også fikk Brageprisen for beste sakprosa 
for barn og ungdom, er Peder Samdals Mer enn en klubb 
(Cappelen Damm 2022). Undertittelen 11 klubber som 
er større enn seg selv gir et hint om hva det handler om. 
Her er klubbhistorie, historie, samfunnsfag, så godt 
skrevet og kritisk fortalt, så godt presentert at selv de 
som ikke elsker fotball … «vil forstå hvor viktig fotball 
er i samfunn over hele verden» …, for å omformulere 
noe av baksideteksten. 

Vær og vind 
Om naturopplevelsene står i kø, så er det lite av vind og 
vær i siste års sakprosa for barn og unge her til lands – 
og til vanns. Bemerkelsesverdig få bøker om klima i et 
år der vær og vind er til de grader opphetet. Antakelig 
skyldes det en liten kunstpause, en treghet i det litte-
rære systemet. På samme måte som krig og flyktninger 
sjelden speiles i sakprosa for barn. Er temaet for vanske-
lig, for farlig å skrive om? Er det skjønnlitteraturen som 
tar opp i seg den harde tematikken, klima i dystopiene, 
krig og flyktninger i ungdomsromaner?

Turbøker
Noen ganger, dessverre ganske ofte, står det en voksen 
forteller i veien og sperrer bredrygget og allvitende for 
opplevelsene. En ustoppelig og høylytt fortellerstemme 
som overdøver lydene, duftene og stillheten i naturen. 
En voksen som er livredd for at barna som er med på 
turen, og leseren, skal bli utålmodige, slitne og lei hele 
reisen. «Hei og hå, så moro vi har det!» roper de høyt 
som for å overdøve ethvert sukk og kjedelig øyeblikk, 
og dem er det mange av, også der haren hopper. Hu 
hei! Og av og til glemmer fortelleren hvem hen er, og 
tid og sted. Barnets fortellerstemme som først lokket 
oss med, er plutselig blitt en voksen forteller som ser 
seg tilbake og snakker ned til det barnet som helst skal 
og vil oppleve verden i egen øyehøyde. Slik kan både 
(na)turens magi og naturopplevelsene med en kjær 
bestefar bli borte med blesten om de krongler seg inn 
mellom bokpermene via TV-formatet som i Mina og 
meg – Jakten på turmagien av Alexander Read (People 
Egmont) og Det jeg lærte av bestefar, fortalt av Jens 
Kvernmo, men skrevet av Otto Ulseth (People Egmont).

Kongelig
Til gjengjeld trigger ulike merkedager og ikke minst 
sportshendelser utgivelser fortløpende. I et rojalt ju-
bileumsår, kongen og dronningen fylte begge 85 år i 
2022, kom det ut flere kongebøker for barn, store og 
små. I Konge! av Kristin Storrusten (Gyldendal 2022) 
og Sonja og Harald av Lise Osvoll (Cappelen Damm 
2022) handler det om kongen, kongeparet, kjærlighet 
og den vanskelige veien dit. 
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Romhunden Laika
«Man måste jämföra» sier 12 år å gamle Ingemar 
i filmen Mitt liv som hund (regi Lasse Hallström 
1985) og tenker på romhunden Laika når moren 
er dødssyk og livet for overveldende. Laika, som 
betyr bjeffer, var en russisk gatehund og astronaut. 
Det første dyret i bane rundt jorda, en høstdag i 
1957. «Laika så kanskje ned på den blå kulen som 
sakte forsvant under henne mens det ble varme-
re og varmere i den lille kapselen der hun satt», 
skriver Line Renslebråten i Helter fra dyreriket 
(Cappelen Damm 2022). Laika døde raskt i den 
overopphetede kapselen, men fartøyet fortsatte 
å sirkle rundt jorda i 162 dager. Boka handler om 
ulike dyr som har hjulpet mennesker i arbeid, i 
krig og i forskning. Det er mange helter, og for-
fatteren og illustratøren Renslebråten gir også 
plass til et kapittel for ettertanke om manglende 
dyrevelferd. Akkurat det mangler ofte i de mange 
bøkene om ulike dyr til lands og til vanns, ekstre-
me, heltemodige, søte og skumle dyr i sakprosaen 
for barn og ungdom. 

For ikke å snakke om bjørnedyret, min favoritt 
i Ekstreme dyr av Sara Östlund Nilsson og med 
illustrasjoner av Sam Klein (Gyldendal 2022). Og 
nå snakker vi om ekstremt! Bjørnedyret overle-
ver år uten mat og vann, tåler ekstrem kulde og 
varme, er eldre enn dinosaurene og finnes overalt, 
på badet ditt – og på månen. Var det noen som 
sa dyrenes konge! 

Sluttord
Ordbok til å bli klok av er Ingeborg Sennesets 
Ordbok for overlevelse (People Egmont 2022) . Det 
er en overlevelsesguide fra A til Å om skam og 
angst, om selvskading og spiseforstyrrelser. Om 
hvor jævlig vanskelig det er å være ung. Forfatter-
en er ikke frisk, hun vet hva hun snakker om, og 
hun sier det høyt, for hun har kjent på det meste. 

Ordbok til å bli glad i er Helene Uris og Kristin 
Roskifte (ill.) Rare ord (Cappelen Damm), 426 ord 
for nysgjerrige folk, og det rareste er kanskje 
triskaidekafobi, som betyr redsel for tallet 13. 
Selv liker jeg troglodytter og er muligens en både 
tvetydig og trumpete lesehest av en skjoldmøy i 
sakprosaens mangslungne univers. •

Grøss og gru
Det er en stor og salig blanding som havner i 
sekken for skumle og merkelige historier. Uflaks, 
Ekte gjenferd, Uløste mysterier, True Crime, skrekk 
og skumle grøss! Det har vært et interessant ord-
skifte på nettstedet periskop.no om et par av de 
skumle utgivelsene som kom ut rundt Halloween, 
Camilla Otterlei: Ekte gjenferd (Vigmostad Bjørke 
2022) og Pernille Radeid: Uløste mysterier (Cappe-
len Damm 2022). Begge fikk relativt hard, men 
grundig kritikk av Ida Skjelderup med overskriften 
«Trenger vi virkelig halloween-bøker?» Camilla 
Otterlei svarte på kritikken, og Skjelderup utdypet 
den. Fruktbare diskusjoner om kritikk generelt og 
sakprosa spesielt er det ikke mye av i norsk litterær 
offentlighet, vel verdt å følge lenken til en god 
diskusjon. Selv stusser jeg ved tittelen Ekte gjenferd 
i en sakprosabok! Her handler det om tro og tvil. 
Og når flere av de ekte gjenferdene også dukker 
opp i Uløste mysterier og presenteres som True 
Crime, tror jeg det spøker for sannhetsgehalten.

Om innkjøpsordningen
Dessverre er det under halvparten av de påmeldte 
bøkene som blir kjøpt inn til norske skole- og 
folke bibliotek via innkjøpsordningen i Kulturrå-
det (Kulturdirektoratet fra 1. januar 2023). Ord-
ningen er selektiv, det vil si at vurderingsutvalget 
for ny norsk sakprosa for barn og unge har en gitt 
sum med penger til rådighet (i motsetning til de 
automatiske innkjøpsordningene). For 2022 er 
denne summen på 7 032 000 kroner. Det holder 
til innkjøp av mindre enn halvparten av de rundt 
60 påmeldte bøkene i 2022. Bibliotekene kjøper 
heldigvis også inn sakprosa for egne midler, så 
de fleste norske utgivelsene finner veien til le-
serne, får vi tro. 

«Når flere av de  
ekte gjenferdene  
presenteres som  
True Crime, tror  
jeg det spøker for  
sannhetsgehalten.»
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Jeg ble vel ikke slått til marken av det litterære i 
Michelets verk, for meg kom den journalistiske 
historiefortelleren langt klarere frem enn den 
skjønnlitterære forfatteren. Michelet har gjer-
ne mye på hjertet som må frem, det fremstod 
klart i disse bøkene at han var ute etter å skrive 
historie, en historie som ble tvunget inn i en 
skjønnlitterær form. Jeg er klart av den oppfat-
ning at det var verdt bryet å lese bøkene, de ga 
mye ny innsikt for meg. Men nesten 3700 sider 
er en solid dose.

I tillegg til bedre kunnskap om en viktig del 
av norsk sjøfarts- og krigshistorie satt jeg igjen 
med noen tanker basert på annen lesing. 

Om å kle på seg skjønnlitteratur
Det ene er formen, hvor et formidlingsbehov ikles 
en skjønnlitterær form. Dette er ikke en ny ting. 
Et veldig kjent verk, som av mange oppfattes 
som en fortelling for barn, er Nils Holgerssons 
forunderlige reise gjennom Sverige av Selma La-
gerløf. Mange i min generasjon ble kjent med 
dette verket gjennom Lørdagsbarnetimen – for 
mange svenske barn på tidlig 1900-tall var dette 
læreboken i Sveriges geografi.

Den var et bestillingsverk, men boken har 
overlevd som et populært verk for barn i mange 
land i mange tiår etter at den kom ut. Riktignok 
er det gjerne i (sterkt) forkortede versjoner boken 
har overlevd, originalen er nok for full av detaljer 
og beskrivelser som ikke lenger stemmer med 
virkeligheten, og den er for lang for den yngre 
generasjon. For min generasjon også, for den del. 

Om å fylle tomrom
En annen tanke er at verket om krigsseilerne ut-
fyller et tomrom i skjønnlitteraturen om sjøfolk 
og sjøfart i Norge. Det finnes selvsagt en god 
del litteratur hvor sjøfolk og sjøfart er viktige 

tema, f.eks. skrev Nordahl Grieg både romaner og 
skuespill fra jobbetida i den tidlige mellomkrigs-
tida. Men gjennomgående er dette tekster som 
omhandler et relativt kort tidsspenn og ikke gir 
særlig rom for å beskrive utvikling over tid. Det 
finnes to – ganske så glemte, frykter jeg – romaner 
som kan bidra til en beskrivelse over tid. 

Det en er Hans Geelmuydens (nei, ikke han 
De vet i GeelmuydenKiese, men en slektning) 
Åpent Hav, en «røverroman» i tre bind som kom 
i 1945. Bøkene forteller om Jon Ramsøy, fra han 
mønstrer på som jungmann i 1888 til han dør 
som skipsreder like før utbruddet av 2. verdens-
krig. I tillegg til hans eventyr forteller bøkene 
om sjømannsliv og utviklingen av internasjonal 
shipping i denne perioden gjennom beskrivelsen 
av hva Ramsøy gjør, hvilke beslutninger han tar, 
og hvordan han investerer. Det kan noteres at 
Geelmuyden noen år senere også utga en mer 
faglig bok om skipsfarten, Skipsfarten vår. Hva 
var den? – hva blir den? (1951). 

Om krigsfly og handelsflåte
Den andre «glemte» sjøromanen står Vera Hen-
riksen for. Hun er nok mest kjent for sine mid-
delalderromaner, men har også skrevet om Luft-
forsvaret og om sjøfart. Boken Silhuetter mot hvitt 
lys som kom i 1990, er en roman om en tidligere 
krigsflyger som etter krigen slår seg opp som 
skipsreder, og gir et bilde av oppbyggingen av deler 
av den norske handelsflåten etter krigen. Vi følger 
hovedpersonen fra krigens slutt opp mot hans død 
i 1990. Her er det skipsfart og redervirksomhet, og 
samlivsproblemer og familietrøbbel; og flygernes 
liv under krigen. 

Jeg kan godt anbefale både Geelmuyden og 
Henriksen til den maritimt nysgjerrige leser. Og ta 
gjerne med Geelmuydens Kontoret når du likevel 
er innom biblioteket – eller antikvariatet. •

Om En sjøens helt,  
men også om mer glemte 

 krigsseilerromaner

Tekst: j a n  e r i k  f r a n t s vå g 
u n i v e r s i t e t s b i b l io t e k a r  
v e d  no r g e s  a r k t i s k e  
u n i v e r s i t e t i  t r o m s ø

Lesingen av Michelets bøker  
om  krigsseilerne sist sommer utløste  

noen refleksjoner som jeg  
hadde lyst til å dele.
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En lang, lang rekke av mennesker dukker plutselig og 
uventa opp og vandrer stille gjennom byen. Det viser 
seg snart at det samme skjer over hele verden. Disse 
menneskene lar seg ikke berøre av noe, men setter alle 
andre i en form for krisetilstand. Hvem er de? Hva vil de? 
Hvor kommer de fra? Er det de døde som vender tilbake?

Romanen vandrer med de store spørsmålene, altså. 
Oppstandelse og undergang. Liv og død.

Vi følger unge Viljar og familien. Samtidig som klo-
dens folk opplever denne plutselige krisa av bibelsk bred-
de, har familien sin egen historie som hele tida bobler, 

om en død datter, og som nå bobler opp til overflata og 
setter alt på kok. Vil datteren komme tilbake? Er hun 
blant disse som vandrer gjennom byene?

Så romanen er mer enn dommedagsstemning og 
overnaturlige hendelser, den er også en historie om folk 
og familie. Anders Lunde sjonglerer skrekk og hverdag 
godt. Ikke minst skriver han godt. Det var nok en gang 
en glede å lese hans skriverier. •
Først publisert i Telemarksavisa (TA) sin spalte  
«Biblioteket leser». 

Sigridur Hagalin Bjørnsdottir: 
Den avstengte øya
Cappelen Damm, 2019

Hvor tynn er fernissen  
utenpå menneskene her  
i Vesten? Hvor sterk er vår 
samfunnsstruktur? Hvor  
er vår plass i verden,  
og hvem har vi plass til?

Vi følger journalisten Hjalti, som sliter i jobb 
og privatliv, samboeren Maria, den vellykkede 
storebroren Leifur, som er lege, og tidligere klas-
sekamerat Elin, som blir landets statsminister.

Island blir plutselig avstengt fra resten av 
verden. Alt fungerer tilsynelatende som vanlig 
innenlands, men all kontakt med omverdenen 
er brutt. Skip og fly kommer ikke til øya, og de 
man sender ut, forsvinner uten spor.

Elin stopper utskriving av nyvalg for å sikre 
Islands fremtid. Hjalti jobber som journalist og 
skriver stadig støttende artikler om regjeringen og 
Elin og deres nybrottsarbeid for å holde Island på 
stø kurs inn i en selvforsynt rettferdig fremtid for 
alle. Samtidig blir det etter hvert klart at det bare 
er mat til halvparten av Islands befolkning, og hva 
med turistene som har strandet, og innvandrerne?

Boka er tilsynelatende enkel å lese, men klarer 
allikevel å spille på strenger som viser vei inn i 
en dypere mening. De vakre naturskildringene 
og håpet i menneskene blir satt opp mot vold, 
passivitet og samfunnets skjørhet. 

Særlig tankevekkende er skildringene av de 
unge personenes tanker og handlingsmønstre 
i møtet med samfunnets kollaps. De er tilpas-
ningsdyktige, og aksepten for forandringene som 
kaoset rundt skaper, er større enn hos de voksne. 

Boka kan leses som et varsku om hvor skjørt 
det samfunnet vi lever i, er, og ikke minst som 
en påminnelse om vårt ansvar til å ta vare på den 
verdenen vi lever i. •
Først publisert i Telemarksavisa (TA) sin spalte 
«Biblioteket leser». 

Islandsk dystopi

Vilma Veierød er verkeleg ein hovudperson å bli glad i. 
Dersom du ikkje allereie vart kjend med henne i boka 
Tre menn til Vilma (2020), har du sjansen no, og du må 
ikkje lese første bok først. Du fell uansett pladask. 

 Vilmas veg frå einsam og forsagt til «Erfaren kvin-
ne» går via kjærleiken. Endeleg skjer det henne! Han 
heiter Robert, er akkurat passe deilig og har tics som 
gjer at han bannar i tide og utide. Heldigvis! Viss ikkje 
hadde dei kanskje aldri blitt saman. Robert må nemleg 
be Vilma om orsaking for å ha kome med eit høgst 
upassande utbrot i minnesamværet etter faren hennar. 

 Sjølv om det utrulege no er eit faktum, at ein 
mann vil ha henne, Vilma Veierød, er det på langt nær 
roseraudt i tida som følger. For i hovudet til Vilma 
dukkar dei verste farar opp. Roberts eks, til dømes, 
Malin «Føkkings» Andreassen frå Lommedalen, er ho 
til å stole på? Og Vilma kjenner trass alt ikkje Robert 
så godt enno heller, kan vere at dei to framleis held på? 

 Men ho prøver verkeleg å tru på det gode, på at 
jula kan vare heilt til påske og kanskje enno lenger? 

 På biblioteket får vi ofte spørsmål etter bøker 
der det ikkje er noko krig og elendigheit, bøker som 
berre er lette, men samtidig gode. Og ver så god, her 
er Din Vilma! •

Gudrun 
 Skretting:  
Din Vilma
Aschehoug, 
2022

Tekst: l a r s  e r i k  ly n g å s  
s k i e n  b i b l io t e k «Nå er det ikke akkurat vanlige  

tider», står det i romanen,  
og det skal være sikkert.

Anders Lunde:  
Et sted i tiden
Forlagshuset  
i Vestfold, 2022

Skrekk og hverdag

Tekst: s t i a n  j o h a n s e n 
s k i e n  b i b l io t e k

For ei sjarmbombe!

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

Bridget Jones møter Elling  
i  skikkelsen til ei 35 år gammal  
dame på veg ut av skalet sitt. 
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Abida Rajas bok Frihetens øyeblikk er et viktig 
skritt på veien mot å avsløre og avvæpne patriar-
katet. Men den personlige historien til Abida Raja 
som boka forteller, blir i for stor grad stående alene, 
isolert fra en historisk og kulturell kontekst som 
kunne gi leseren verdifull og nødvendig innsikt. 

Boken forteller historien til en muslimskfødt 
norsk kvinne med foreldre fra Pakistan. Norge har 
nest lavest plassering på FN-sambandets indeks 
for skjevfordeling mellom kjønnene, bare slått 
av Danmark. Pakistan ligger i den an-
dre enden av skalaen. Det er et land der 
barneekteskap, æresdrap og andre drap, 
tvangsekteskap og fysisk og psykisk vold 
ikke er nytt for mange kvinner. For å 
overleve i et slikt patriarkalsk system må 
pakistanske kvinner selv ta aktive grep. 

Ofrene for tvangsekteskap blir lagt 
til sengs med menn som bruker  religion 
for å hevde sin rett til å bestemme over 
kvinners kropp, og de sovner i tårer over 
at opprør er så farlig og oppleves nyt-
teløst. Abida Raja opplevde det samme. 
Da foreldrene oppdaget hennes hemmelige kjæ-
resteforhold til en gutt i Norge, ble hun sendt til 
Pakistan og etter hvert tvangsgiftet der med en 
mann som forgrep seg seksuelt og var voldelig 
mot henne. Abida Rajas historie er med andre ord 
et typisk resultat av en patriarkalsk maktsyklus. 

Å stoppe en slik syklus krever et mot som 
Abida Rajas. En bror som Abid Raja er også nødven-
dig. Hver enkelt har en stor oppgave med å bryte 
patriarkatets makt og avsløre det gjennom å dele 
sin fortelling. Det er selvsagt ikke lett å formidle 
et slikt narrativ i en islamsk kontekst. I mange 
tilfeller er ofrene blitt vant til det patriarkalske 
systemet og godtar alt. 

Kvinnenes liv blir styrt av religionen gjennom 
Guds kontroll over godt og ondt – den allmektige 
som man ikke kan si imot.

Hovedpersonen i Frihetens øyeblikk kjenner 
det norske samfunnet godt. Samtidig er dette 
historien til en pakistansk kvinne. Sammenlignet 
med Pakistan er Norge som himmelen for kvinner, 
og Pakistan er et helvete. Abida Rajas historie er 
ført i pennen av en etnisk norsk mann som ikke er 
muslim. I begynnelsen av boken legger jeg merke 

til dette dype biologiske gapet mellom 
forfatteren og Abida på tre måter: kjønn, 
geografi og religion.

Forfatterens vinkling har sterilisert 
Abidas sjokkerende historie. Han forklarer 
ikke spørsmålene som oppstår, og fyller 
ikke inn de blinde flekkene i historien. 
Etter min mening gjør dette at boka får 
mindre betydning enn den kunne hatt.

 Systematiske og kulturreligiøse pro-
blemer blir i liten grad forklart. En som er 
født i Norge og leser denne boken, vil ha 
vanskelig for å forstå Abida Rajas mentale 

rom og sosiale status. Det islamske teokratiet blir 
ikke forklart. Forfatteren presenterer problemet 
uten å si noe om mulige løsninger. 

Det oppleves som at forfatteren har glemt å 
beskrive den sosiale, politiske, religiøse, økono-
miske og mentale atmosfæren omkring Abida, 
kanskje for at leseren skal være fornøyd på slutten. 
Abida Rajas historie ender godt. De aller fleste 
lignende historier gjør ikke det. 

Til slutt en kommentar om tittelen på boka: 
Hvorfor kunne den ikke vært bare Abida Raja, eller 
hentet en bra tittel fra hennes historie? Hvorfor 
måtte man låne tittel fra en gammel bok skrevet 
av en hvit norsk mann? •

Patriarkatet har holdt sin klamme hånd rundt planeten i 
århundrer. Ved å blande seg med ekstremistiske religioner 
som islam har det tatt enda mer skremmende former.

Maryam Sharifi 
har utdanning 
fra Kabul innen 
sosiologi og har 
mange års erfar ing 
som festivalprodu-
sent og kultur-
aktivist. Hun 
kom til Norge 
som  flyktning 
på bakgrunn av 
sin mann Hamid 
Sakhizadas musi-
kalske virksomhet i 
Afghanistan.

En kritisk lesning av  
Abida Rajas Frihetens øyeblikk

Tekst: m a r ya m  s h a r i f i

«Abida Rajas 
historie 
er ført i 

pennen av 
en etnisk 

norsk mann 
som ikke er 

muslim.»

listen_up_bitches!  
Eli Må. Ha. Katt

Jeg er redd for dem, synes de er uberegnelige, 
ustyrlige, utrivelige. Jeg må absolutt ikke ha katt. 
Eli i Ellen Sofie Lauritzens barnebok Må. Ha. Katt, 
derimot, hun virkelig elsker katter! Tanken på å 
eie og ta vare på sin egen katt er altoppslukende. 
Ikke minst fordi det er det eneste som gir henne 
trøst. For livet til snart sjetteklassingen Eli er alt 
annet enn kult. 

Helt siden hun så det røde hjertet i mel-
dingsinnboksen på mammas telefon, har livet 
vært dritt. Mamma har flytta til Dritt-Stein på 
Nesodden, pappa er trist og taus, og i venne-
gjengen og i snapgruppa listen_up_bitches er det 
drama. Det aller verste er at Billie ikke vil være 
Elis BFF lenger. Eli flykter fra alt det kjipe med å 
se på utallige kattevideoer på YouTube, og det gir 
henne ikke akkurat mindre lyst på en egen firbent 
bestevenn. Da Eli kommer over Finn-annonsen 
der katten Alf gis bort gratis, er hun overbevist om 
at det er det eneste som kan gjøre livet litt lettere. 
Pappa lar seg overtale, og vips, er Eli katteeier. 

«Stay relevant, pappa», sier Eli og forteller faren 
om planene om å gjøre Alf til stjerne på YouTube. 
Til venninnene har hun allerede sagt at Alf kan 
fange ting i lufta, gå på to bein og snakke til TV-
en når han ser på naturprogram. Og sånne løgner 
blir det forviklinger, intriger og magevondt av. 

Ellen Sofie Lauritzen har skrevet en nydelig, 
varm og sår barnebok om livet i sjetteklasse, om 
vanskelig skilsmisse og om kjærligheten til et 
kjæledyr – det hele pakket inn i et svært auten-
tisk tenåringsspråk og lun humor. Jeg tok meg i 
å le høyt av Eli mange ganger. Hun er umulig å 
ikke bli glad i. Dette er boka til barn som elsker 
katter. Men jammen er det ikke en bok for en 
kattemislikende snart tenåringsmor også. Nå skal 
jeg bare se én kattevideo til på YouTube. For jeg 
er enig med Eli: De er jo sykt funny. •
Først publisert i Telemarksavisa (TA) sin spalte 
«Biblioteket leser». 

Jeg kan ikke noe for det. 
Men jeg misliker katter. 
Kanskje til og med hater 
jeg katter like mye som 
Odd Børretzen hatet 
måker. 

Tekst: m a r t e  l i e  
s k i e n  b i b l io t e k
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Eventyr som felles språk 
På hver sin måte forteller tegneseriene The Magic 
Fish og Gender Queer begge om anstrengelsen av å 
måtte gå off-piste i møte med etablerte fortellinger 
og uttrykksmåter. 

The Magic Fish er historien om Tiên, som har for-
eldre som kom til USA som flyktninger etter Vietnam-
krigen. Moren sliter med å lære seg språket og savner 
familien i hjemlandet. For å øve seg i engelsk låner 
de eventyrbøker på biblioteket og leser dem for hver-
andre. Mange av eventyrene har parallelle historier i 
vietnamesisk kultur – historier som moren husker fra 
sin egen barndom.

b o k e s s ay

The Magic Fish og Gender Queer tar opp 
sammenhengen mellom språk,  fortellinger 
og identitet. Og de minner oss om at 
mange fortsatt vil sensurere og begrense 
 andres identitetsuttrykk.

Tekst: m a r g r e t e  h e s t e n e s

Identitet og sensur

Da jeg leste The Magic Fish av Trung Le Nguyen 
var det to andre bøker som stadig vekk dukket 
opp i hodet mitt. Den ene har en stund hatt den 
tvilsomme æren av å være USAs mest bann-
lyste bok. Den andre er et essay av en svensk 
teolog og samfunnsdebattant som slett ikke er 
begeistret for dagens mangfold av legninger og 
kjønnsuttrykk.    

Når minoriteten tar majoriteten som gissel av 
den svenske teologen Olof Edsinger er akkurat 
det den høres ut som – en kritikk av skeiv teori, av 
woke-het, og spesielt av at barn og unge i svenske 
skoler og barnehager får undervisning om ulike 
legninger, kjønnsidentiteter og kjønnsuttrykk.  

Edsinger mener at det er urettferdig at majori-
tetssamfunnet må forholde seg til kjønnsidenti teter 

og legninger som han ikke tenker at angår ham selv. 
Jeg vil ikke ødelegge spenningen for dem som skul-
le være interessert, men varianter av argumentet 
«men det er jo så få av dem og så mange av oss» 
dukker opp med jevne mellomrom. Han er også 
bekymret for at det å bli presentert for så mange 
uttrykk og begreper, så mange muligheter, vil gjøre 
det vanskeligere for unge mennesker å finne fram 
til den heterofile motorveien.   

Selv om det kan være vanskelig å ta denne 
bekymringen på alvor, så er Edsinger inne på noe 
essensielt. Han forstår at språket vi bruker for å 
beskrive opplevelsene våre ikke bare er deskrip-
tivt, men også formativt. Det er lettere å se for 
seg muligheter man har ord for, og det er enklere 
å handle etter et narrativ man er kjent med.

Eventyrene får mye plass i denne tegneserien. De 
utspiller seg i en tidslinje som foregår parallelt med 
nåtiden, og speiler ofte utfordringene til familien. De 
blir en felles kultur og et felles språk for Tiên og moren 
hans, og noe de bruker for å forstå ting som savn og 
hjemlengsel.    

Samtidig er eventyrene noen ganger slående util-
strekkelige. Som kjent er det i eventyrenes verden 
ikke mangel på prinser som forelsker seg i vakre jenter, 
men det Tiên opplever finner han ikke i eventyr-
bøkene.   forts. →

← ←
The Magic fish,
av Trung Le Nguyen,
Random House 
 Graphic, 2020.

←
Gender Queer,
av Maia Kobabe,
Lion Forge Comics, 
2019.

→
↙
Fra The magic fish.

Margrete  
Hestenes  
har en master i 
engelsk litteratur 
fra UiO. Hun 
jobber som 
bibliotekar og 
kritiker. 
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«Både The Magic Fish  
og  Gender Queer forteller  
om ganger der språket  
og de kjente fortellingene 
oppleves utilstrekkelige»

rommet hva den handler om. Den er tilgjengelig 
og synlig og unnskylder seg ikke for å være det. 
Det gjør den også farlig for dem som vil begrense 
hvilke muligheter ungdom ser for seg når det 
kommer til kjønn, legning og kjønnsuttrykk, og 
hva de kan kommunisere om sine egne opplevelser

Både The Magic Fish og Gender Queer forteller 
om ganger der språket og de kjente fortellingene 
oppleves utilstrekkelige, og om bevisste forsøk 
på å holde ungdom vekke fra informasjon som 
angår hvem de er og hvordan de kan velge å leve.

Selv om det kan være lett å tenke at det nå 
finnes en bred enighet om at inkluderende språk 
og representasjon er en positiv ting, så er ikke 
dette nødvendigvis tilfellet. Og det kan være 
verdt å merke seg at det finnes dem, også i Skandi-
navia, som jobber for å begrense tilgangen unge 
har på kunnskap og fortellinger om legning og 
kjønnsuttrykk. •
Første gang publisert på empirix.no 29.9.2022.  
Empirix er et gratis nettidsskrift for tegneseriekultur.

Tiên vet ikke hvordan han skal fortelle moren 
at han er forelsket i bestevennen Julian. Han vet 
ikke en gang om det finnes ord på vietnamesisk 
som beskriver legning. I et sårbart øyeblikk hen-
vender han seg til skolebibliotekaren for å få hjelp, 
men hun klarer ikke å finne ut av det.

Språk og sosial kontroll
Etter å ha blitt tvunget inn i en samtale med 
skolepresten forklarer Tiên på en nesten hjerte-
skjærende naiv måte problemet med språket til 
ham også. Presten kaller mangelen på ord for en 
«velsignelse» fordi det vil være en sorg for moren 
hans å ha en homofil sønn. På samme måte som 
Edsinger uttrykker presten en slags forståelse for 
at språket er muliggjørende, og at en begrensning 
av det kan fungere som sosial kontroll. I likhet 
med Edsinger føler han seg også berettiget til å 
legge rammene for hva som er et godt liv.  

Det viser seg at det kanskje ikke umulig for 
Tiên og moren hans å bruke eventyrene for å kom-
munisere som de er vant til. De er heldigvis ikke 
fullstendig prisgitt begrensningene av de kjente 
fortellingene. Men det krever en vilje og en fore-
stillingsevne som ikke kan tas som en selvfølge.      

Sensur, sensur, sensur
Det siste året har det vært kontroverser i USA 
rundt tegneserien Gender Queer av Maia Kobabe, 
en selvbiografisk fortelling om å komme ut som 
ikke-binær. Boken har blitt fjernet fra skolebibli-
oteker på bakgrunn av foreldres bekymring for at 
den er «pornografisk».

Hvis man har lest boken er det ikke utenkelig 
at pornoanklagene virker en smule absurde; den 
inneholder lite sex og nakenhet, men derimot 
mange refleksjoner rundt oppvekst, kjønn og 
språk. Kobabe forteller blant annet om friheten 
i å finne kjønnsnøytrale pronomen som føltes 
riktige og beskrivende.

Som lesere får vi være med på en oppdagel-
sesreise i kjønnsuttrykk og seksualitet. Vi får 
også se hvor mye arbeid som ligger bak det å bli 
komfortabel med å skille seg fra visse normer, 
særlig når det kommer til å ha et kjønnsuttrykk 
som skiller seg fra det kjønnet man ble tildelt fra 
fødsel av. Kobabe beskriver alt fra eksperimen-
ter med klær og hårfrisyre til å måtte dekke seg 
til på stranden uten å forstå hvorfor. E (som er 
pronomenet hovedpersonen velger) har konstant 
blitt konfrontert med en følelse av at noe ikke 
stemmer, uten å ha vokabularet for å beskrive 
opplevelsen.   

Jeg er tilbøyelig til å mistenke at sensuren 
av Gender Queer handler lite om nakenhet, men 
at det i stedet handler om tilgjengeliggjøring av 
språk.  Med ordene GENDER QUEER i blokkbok-
staver på coveret kan man se fra andre siden av 

↖
Fra Gender Queer.

←
Fra Gender Queer.
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På slutten av «Gerhardsentida» sto det dårlig til med 
folke- og skolebibliotekene her til lands. Norge var på 
nordisk jumboplass. Bekymringsmeldingene strømmet 
inn fra Bibliotekforeningen, fagforeninger, fylkesbibli-
otek og landets bibliotekinspektører. Ble bibliotekene 
glemt i den materielle gjenreisningspolitikken? 

Det var «min lov»
For bibliotekene var det ikke bare et spørsmål om penger. 
Det handlet også om å finne sin plass i et nytt samfunn. 
På 1960-tallet ble antall kommuner redusert fra 744 til 
454, Folkeskolen ble avløst av 9-årig grunnskole, gymnas 
og yrkesskoler ble samlet i fylkeskommunale «videre-
gående» skoler, voksenopplæring og distriktshøyskoler 
ga nye studietilbud, vi fikk nye medier og Kulturfondet. 

Alt dette berørte bibliotekene, og selv om lov om 
folke og skuleboksamlingar fra 1935 ble justert litt i 1947, 
var den gått ut på dato. Sommeren 1965 hadde Kirke- og 
undervisningsdepartementet endelig klargjort mandatet 
for «Utvalg til å komme med forslag om ny biblioteklov». 
Det var bare fire medlemmer, alle var fra departementet 
og ingen fra bibliotek eller organisasjoner! Leder var 
bibliotekdirektør Anders Andreassen, og hans stedfor-
treder Else Granheim var både medlem og sekretær. Det 
ble Granheim som sørget for den daglige fremdriften, og 
som satte sitt preg både på den solide utredningen og på 
den nyskapende bibliotekloven av 1971. Som nyutnevnt 
bibliotekdirektør fra 1970 fikk hun også som oppgave 
å få loven innført og akseptert i fylker og kommuner. 
Hun har selv, i et intervju, sagt at loven «var det beste 
som har hendt i min tid. […] Jeg tør si det på en måte 
var ‘min lov’» (intervju med Bødtker 1991).

Else Granheim  
1926–1999

←
Else Granheim 
som bokbuss-
bibliotekar i 
Trøndelag i 1948. 
Foto: Schrøder 
/ Sverresborg 
Trøndelag 
Folkemuseum.
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Med lov skal bibliotek bygges  

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 

Berømte bibliotekarer
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Fra boksamling til bibliotek
Bibliotekloven oppgraderte alle krav til kommun-
ene om organisering, lokaler og personale. Det ble 
gitt refusjon fra staten for bokkjøp og lønn, og 
det kom støtteordninger for lokaler og bokbusser. 
Pengene var øremerket og gikk dit de skulle. Bi-
bliotektilsynet skulle ikke bare kontrollere, men 
direktoratet kunne også gi pålegg til kommuner 
som forsømte sine forpliktelser. Det ga nok litt 
ekstra pondus å ha «et ris bak speilet» og nekte 
tilskudd til kommuner med slett bibliotekstell. 
Granheim brukte ikke dette virkemidlet i utide, 
hun visste at god kommunikasjon mellom stat 
og kommuner ga de beste løsningene. 

Det viktigste var likevel at loven fikk en helt 
ny målsetting. Den gamle sa at «boksamlinga-
ne» skulle gi «auka folkeopplysning». Nå fikk de 
navnet bibliotek, og oppgaven var «å fremme opp-
lysning, utdanning og annen kulturell virksom-
het». Tilbudet omfattet ikke bare bøker. De nye 
mediene var med, og de ble dekket av lovens vide 
begrep «bøker og annet egnet materiale». Gratis 
utlån ble tydelig lovfestet, også for lånere utenfor 
egne kommunegrenser. Loven var en stor suksess, 
den ga et «bibliotekløft» i hele landet. Økningen 
i utlån og besøk var oppsiktsvekkende. Granheim 
kunne med god grunn kalle denne loven sin lov. 

Gratisprinsippet – ei hellig ku?
I det etterfølgende tiåret var det flere som var 
skeptiske til at «alt» skulle være gratis på biblio-
teket. Noen friskuser hevdet til og med at gratis-
prinsippet bare var «ei hellig ku». Dette ble Else 
Granheims viktigste kampsak. 

Debatten strammet seg til da bibliotekdirektø-
rens overordnede, kulturminister Langslet, i 1985 
kom med et forslag til ny biblioteklov som åpnet 
for å ta betalt for «særskilte bibliotektjenester». 
Dette skulle ikke gjelde for bøker, men spesielle 
tilbud som lån av film/video eller søking i databa-
ser. Det var bare noen få folkebibliotekarer som 
støttet forslaget, men fagbibliotekenes fremste 
talsmann, riksbibliotekar Bendik Rugaas, hevdet 
i 1990 at det kanskje var på tide at bibliotekene 
«kommer etter og innfører en blandingsøkonomi 
også for sine tjenester». 

Bibliotekdirektør Granheim sto hardnakket på 
sitt. Slik sa hun det i 1985: «For ‘kreative effektive 
mennesker i et ekspansivt miljø’ kan det kanskje 
være vanskelig å forstå at en tjeneste som tilbys 
gratis, også er av verdi og bør tas seriøst.» Hun 
begrunnet avslaget med sosial rettferdighet og at 
gratis folkeopplysning var enda viktigere enn før.

  
Et sterkt sosialt engasjement
Granheim avviste altså brukeravgifter på et mo-
ralpolitisk grunnlag og uttrykte i 1988 tvil om 
motstanderne av gratisprinsippet var klar over 
hvor mange bøker enkelte barn lånte per uke. 
«I Oslo er det f. eks. innvandrerbarn som låner 
20–30 bøker pr. uke, og det er dem vel unt!» Else 
Granheim visste hva hun snakket om. Hun sa 
det ikke i debatten, men selv var hun vokst opp 
som skilsmissebarn med en syk mor og to sterke 
«kvinnesakstanter» i en gammel nedslitt bygård. 
Hun syntes det var flaut å måtte ta imot friplass i 
gymnaset, men det måtte til. Det var bibliotekar 
hun ville bli. «Hun ville være omgitt av bøker» 
(Bødtker, intervju).

Var «gratisdebatten» et tegn på at også den 
gamle folkeopplysningstanken var gått ut på 
dato? På de nasjonale bibliotekmøtene fra 1986 
til 1990 gikk Granheim hardt ut: Folkeopplysning, 
handlet ikke det om å gi folk den informasjon de 
hadde bruk for? Var ikke bibliotekenes oppgave 
å støtte dem som på egen hånd ville skaffe seg 
kunnskap og kulturell innsikt? Folkeopplysnin-
gen bidro til likhet og en nødvendig demokratise-
ring av informasjonssamfunnet. Selv om vi ikke 
hadde så gode bibliotek som i Skandinavia ellers, 
hadde «vi vår ideologi, våre likhetsprinsipper 
slik de er nedfelt i bibliotekloven» (1986). Slik 
sto bibliotekdirektøren på et fast, demokratisk 
grunnlag.

Granheims sosiale engasjement kom også til 
uttrykk i et pionerarbeid som ga ulike grupper 
funksjonshemmede bedre bibliotektilbud. Hun 
ledet utredningen som banet vei for tilpasset 
litteratur for synshemmede og lesesvake, funksjo-
nelle bibliotekbygninger for bevegelseshemmede 
og egne bibliotektilbud til dem som ikke kun-
ne komme til biblioteket selv – enten de bodde 
hjemme eller i institusjon eller satt i fengsler 
(NOU 1976:54).

Ny lov måtte til 
Det viste seg fort at 71-loven gikk ut på dato. De-
taljert «særlovgivning» med statlig kontroll sto i 
veien for reformene om økt kommunalt selvstyre. 
Lenge så det ut til at bibliotekloven måtte ofres. 
Statens bibliotekråd utredet og ga også en sterk 
begrunnelse for gratisprinsippet. Kanskje var det 
grunnen til at statsråd Langslet ikke ville trykke 
rådets grundige utredning? 

Else Granheim fikk likevel gjennomslag for en 
ny folkebiblioteklov i 1985. Vittige tunger kalte 
den Kardemommeloven, men tross alt, innholdet 
var viktig. Kommunene skulle ha folkebibliotek, 
fagutdannet personale og, slik Stortinget vedtok, 
gratis utlån. Loven ga også skolebibliotekene en 
bedre pedagogisk forankring, i skolelovgivningen.  

Kulturstrid
1970-tallets Ny kulturpolitikk førte til at kommu-
nene måtte organisere nye styringsorganer og 
administrasjoner for lokalt kulturarbeid. Mange 
biblioteksjefer følte seg degradert og satt til side 
i det utvidede kulturbegrep. Det var ikke lenger 
slik at Bibliotektilsynet med loven i hånd hadde 
styringsmidler og fasitsvar på alle spørsmål som 
bibliotekarene stilte. Granheim innså at «Tilsy-
net» måtte satse på andre oppgaver. Nå var det 
en tid for mindre kontroll og mer til rådgivning 
og forsøks- og utviklingsarbeid. I feltet var for-
ståelsen for dette begrenset. Gikk det galt, fikk 
ofte Tilsynet ta skylda!

Endringene stilte også krav til arbeidsmåten 
i Tilsynet. Else Granheim hadde gått gradene 
i en departemental, sentralstyrt og autoritær 
kultur. Ventet en ny generasjon 68-ere og politisk 
bevisste saksbehandlere å få større spillerom enn 
det fru Granheim åpnet for? Selv karakteriserte 
hun noen av dem som «av det menende slaget» 
(Ericson). Kanskje var det et tegn på nye tider 
da en av de ansatte foreslo at alle kunne være 
på fornavn? Dagen etter lå det i postmappen en 
hilsen fra Else. 

Berømt i utlandet
Selv om Granheim markerte seg tydelig i den 
norske bibliotekdebatten, var det i utenlandske 
kretser at hun ble den store kjendisen. Dette 
gjaldt spesielt i den internasjonale bibliotekorg-
anisasjonen IFLA. Her satt hun i styret og var 
første kvinnelige president i hele seks år fra 1979. 
Hennes merkesaker var å bidra til at «den tredje 
verden» fikk nytte av organisasjonen, og for at 
det ble et bedre samarbeid mellom øst og vest. 
Sissel Nilsen har et godt poeng når hun sier det 
slik i Norsk biografisk leksikon: «Under hennes 
styre ble IFLA en mer global organisasjon, og på 
en uanstrengt måte lyktes det henne å forene 
profesjonell etos med forhandlingsevne, grup-
peånd og hjertevarme.»

Else Granheim hevdet at bibliotekarutdan-
ningen måtte legges opp slik «at det vesentligste 
læres først: Ideologien og hensikten med bibliote-
karyrket». Det er grunn til å se seg tilbake. Det er 
mye å lære av Else og hennes bibliotekhistorie. • 

b e r ø m t e  b i b l i o t e k a r e r
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Bibliotekar  
Else Granheim 
avbildet i 1989  
da hun utnevnt  
til ridder av  
1. klasse av St. 
Olavs Orden.
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Erratum   HENRIK (IKKJE HÅKON)

Vakne lesarar på Rjukan har gjort oss merksame  
på at den vidgjetne bibliotekaren Henrik J. Hjartøy  
oftare fekk feil førenamn enn riktig i utgåve 4/2022. 

Sånt er berre pinleg. Eg kan ikkje anna enn å be  
om orsaking og lova betre namnekorrektur  
i  komande utgåver.
 
Arne Olav Hageberg  redaktør
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Frihetens veier

– I en religionsfagtime på 
 videregående fikk jeg høre om 
 eksistensialisme for første gang. 
Etter  skolen dro jeg straks og kjøpte 
Frihetens veier av  Jean-Paul  Sartre. 
Denne boken  endret livet mitt, 
 forteller  biblioteksjef i Ålesund 
 Nesteren  Hasani (36). 

Tekst: e l d r i  h .  fa g e r l u n d

Foto: g r y  s t ø r e
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faktisk på min 19-årsdag. Ikke så langt fra Mont-
pellier flyplass ligger byen Sète, en by jeg liker 
godt. Ålesund ligner veldig på den. Det er noe med 
havet, sundet, fisken og den frie luften. 

Ulovlig morsmål
Nesteren kom til Norge som treåring sammen 
med sine kurdiske foreldre fra Iran. Der var deres 
kurdiske morsmål ulovlig å bruke i offentlige 
sammenhenger. 

– Vi var en minoritet og på den måten omtrent 
som samene i Norge. 

I likhet med mange kurdere fra Iran er Ha-
sanis familie sekulære, men hun har også jøder 
og muslimer i slekten. Mange kurdere er sunni-
muslimer, mens staten Iran praktiserer sjiaislam 
og sharialovene. Kurderne blir sett på som en 
trussel mot sharia. Kurdiske navn blir heller ikke 

akseptert, derfor har mange kurdere to navn, et 
sjiavennlig navn og et kurdisk, forklarer Hasani. 

– På grunn av mye flytting og et ulovlig mors-
mål ble det vanskelig for meg å lære norsk de 
første årene. Du aner ikke hvor mye tid jeg har 
brukt for å mestre norsk sånn som jeg ønsker. 
Det har kostet mye innsats. Og ikke minst vilje.  

Bibliotekminner
Hennes første møte med et bibliotek var media-
teket på Haugen skole i Oslo. 

– Vi vet at mange flyktninger og innvandrere 
besøker biblioteket selv om de ikke snakker norsk. 
Når det gjelder egne erfaringer, så kan jeg ikke 
huske at biblioteket hadde en spesiell betydning i 
min familie. Så da jeg kom til mediateket på sko-
len, skjønte jeg ikke engang at det var et bibliotek, 
sier hun.  forts. →

– Gjennom Frihetens veier (1945–1949) forstod 
jeg at menneskers plassering i sosiale klasser 
bestemmer hvordan man klarer seg i livet. Det 
var kanskje en deterministisk tanke, men det var 
også en frigjørende tanke, fordi det også forklarte 
mye om min livssituasjon. Det ga meg verdifull 
kunnskap for å bryte ut av et sosialt arvet mønster 
som var påført meg gjennom samfunnsstrukturer. 
Før denne erkjennelsen var jeg farget av alt jeg 
så på TV, blant annet av amerikanske filmer der 
alle familier virket lykkelige og velstående. Jeg 
følte skam og skyld over ikke å være en del av 
dette bildet. Nå begynte jeg å stille meg det store 
spørsmålet: Finnes det fri vilje? 

Dette trigget Nesteren Hasani. Hun innså at 
hun ikke ønsket en forutbestemt fremtid. Hun 
ville definere den selv med egne valg og jobbet ek-
stremt hardt for å bryte ut av et konvensjonelt liv. 

Inn for landing
På biblioteket i Ålesund rådhus, tuftet på et for-
dums fuglefjell, har Hasani nå regjert i litt over 
ett år. Hun er veldig fornøyd med å lede de ti 
folkebibliotekene og fengselsbiblioteket i sen-
trum. Men hvorfor akkurat Ålesund? Spørsmålet 
henger litt i lufta før Hasani svarer at mange tror 
hun kom på grunn av en mann. 

– Det er så typisk at kvinner får et slikt spørs-
mål når de søker seg ut i distriktene. Ville en mann 
fått det spørsmålet? spør hun og avslører at det 
var den vakre naturen som fikk henne til å gå inn 
for landing her på Nord-Vestlandet. 

Til Ålesund kom hun fra Deichman i Oslo. 
Men Nesteren Hasani hadde en sommerjobb som 
flyvertinne ved siden av studiene. Som ung reiste 
hun på språkreise i fransktimen. 

– Med klassen min reiste jeg til Frankrike, 

Jean Paul Sartre (1905–1980) var en fransk 
filosof og forfatter og den mest fremtredende 
representanten for den ateistiske eksistens-
ialismen.

Sartre postulerer menneskets absolutte 
frihet. Av denne følger at man uopphørlig 
befinner seg i valgsituasjoner som til enhver 
tid bestemmer hvem man er. Bevisstheten om 
at man må velge og aldri på forhånd kjenner 
det «rette» alternativet,  skaper angst som 
mange flykter fra, blant annet ved å fastholde 
konvensjonelle og tradisjonelle verdier. Det 
finnes derfor et grunnleggende skille mellom 
de menneskene som tar følgen av friheten, og 
de som bedrar seg selv fordi de tror det er mulig 
å leve uten å måtte foreta risikable valg.

I 1929 møtte han Simone de Beauvoir 
(1908–1986), og de ble siden et utradisjonelt par 
i fransk kulturliv. Sartre ble tildelt Nobelprisen 
i litteratur i 1964, men tok det kontroversielle 
valget å nekte å ta imot den.

I den uavsluttede romantrilogien  Frihetens 
veier søkte Sartre å forklare forholdene som 
 førte til andre verdenskrig og hvordan de kan 
forstås filosofisk, psykologisk, politisk og 
 historisk i lys av den senere utviklingen. 

Kilde: snl.no og Pax forlag

Jean Paul Sartre, 
Frihetens veier.
Pax forlag 1968. 
Omslag av Peter 
Haars.
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Men biblioteket var likevel et harmonisk sted. 
– Jeg husker at damen på mediateket alltid var 

blid, åpen og kunnskapsrik. Hun aksepterte meg 
som jeg var. Her trengte jeg ikke å prestere, men 
kunne innhente informasjon på egne premisser. 
Det var for eksempel her jeg fant brosjyrer om 
utvekslingsmuligheter på skolen. Noe som igjen 
førte til at jeg som syttenåring hadde et utveks-
lingsår i London. Etter videregående vendte jeg 
tilbake til London og studerte musikk og scene-
kunst, juss og menneskerettigheter. 

Fremtidens bibliotek er et makerspace
Nesteren Hasani legger vekt på en modernisering 
av biblioteket. Samtidig mener hun at mennes-
ker er det viktigste i et bibliotek, i samspill med 
papirbøkene.   

– Innkjøpsordningene til Norsk kulturråd er 
veldig bra. Den styrker fellesskapet. Jeg håper også 
det kommer en godt kuratert formidlingspakke 
med i kjølvannet. Det ville gjøre det enklere å 
formidle den nye litteraturen og utvikle leselyst.

Biblioteket skal være gratis, gi oppdatert 
kunnskap og være et trygt sted for alle, under-
streker hun.

– Å mene noe medfører et ansvar. Bibliotek-
utvikling trenger aktive innbyggere. Vi skal ha 
et rom for handling, sier hun og mener at frem-
tidens bibliotek er et makerspace – et sted for 
kreativitet, utforsking, kompetanseheving og 
samhandling. 

Hun trekker frem Ålesund litteraturfestival, 
der hun er styreleder. Festivalen ble opprettet 
etter et åpent møte der alle som var interessert, 
kunne bidra med ideer og tanker. Hasani ser 
festivalen som en viktig sosial arena for språk, 
litteratur, kreativitet og samhandling. 

– Min ambisjon er å utrette noe sammen med 
folket. Vi må ha en folkelig dialog, der vi forsøker 
å redusere byråkratiske hindringer. Bibliotekbud-
sjettet i Ålesund er lavt, likevel klarer de ansatte 
å få mye ut av pengene. De er kompetente og 
engasjerte, og det er en glede å jobbe sammen 
med dem. •

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

Organisatoriske moter og trender ligger ofte til 
grunn for endringsprosesser som ledere prøver å 
iverksette. Her er ikke bibliotekledere annerledes 
enn andre. Også de har en tendens til å falle for 
motesvingninger og ta i bruk det som er siste 
skrik på forfengelighetens marked av ledelses- og 
organisasjonsoppskrifter.

To slike trender som henger nært sammen, 
og som berører en helt fundamental dimensjon i 
bibliotekenes faglighet og rolle – samlingsutvik-
ling – er flytende bokstamme og sentralisering 
av bokvalg og innkjøp. 

Flytende bokstamme vil si at i et bibliotek-
nettverk med mange avdelinger, for eksempel i 

de store byene, hører ikke lenger en bok hjemme 
på en bestemt filial. Boka blir værende på den 
avdelingen der den leveres inn. Begrunnelsene 
for en slik nyordning er mange. Noen viktige 
begrunnelser er for eksempel: 

Det reduserer transportkostnader og bidrar 
slik til bærekraftige bibliotek.

Det understreker at bibliotekets samlinger er 
en felles ressurs for hele det aktuelle nettverket.

Det fremmer brukerorientering. Bruker-
nes valg og adferd får en større innvirkning på 
samlingsutvikling og samlingsforvaltning enn 
tidligere. →

I Sverige har man nå drøyt ti års 
erfaring med å la samlinger flyte 
mellom filialer innad i storbyene. 
Flere masterhavhandlinger har 
sett på effekten.  Ulempene 
ser ut til å dominere når man 
 vurderer virkningen i forhold til 
det som skal være  bibliotek enes 
 samfunnsmessige rolle. 

Flytende bestand 

            – hva kan vi lære av Sverige? 

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

↖
Illustrasjonene  
til denne teksten 
er den kunstige  
 intelligensen 
DALL-E sine svar 
på oppgaven: Books 
floating on river 
in a Swedish city 
as painted by Carl 
Larsson.
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som er utviklet i Danmark, og som skal bidra til 
å utjevne de ubalansene som flytende bestand 
ellers kan skape. En av hennes konklusjoner ser 
ut til å være at dette systemet er nyttig, men 
samtidig at man må finne en måte der teknikken 
og menneskelig faglighet kan samvirke på slik at 
man ikke styres fullstendig av algoritmene.

Matteusprinsippet
Den siste i rekken av avhandlinger som studerer 
flytende bokstamme, er Beatrice Bergs fra 2022. 
Hun har gjennomført en kvalitativ studie ved 
Göteborgs bibliotek der hun har dybdeintervjuet 
sju bibliotekarer knyttet til bibliotekfilialer i ulike 
bydeler som skiller seg fra hverandre med hensyn 
til etnisitet og sosioøkonomisk status. Hun har 
disse forskningsspørsmålene:

Hvilke fordeler og ulemper opplever bibli-
otekarer i Göteborg at flytende samlinger har?

Hva er effekten av at samlingene flyter, først 
og fremst i et likhetsperspektiv?

Hvordan håndterer bibliotekarene effekter og 
konsekvenser av flytende samlinger?

Et av hennes hovedfunn understøtter det 
som mange bibliotekarer har hevdet i debat-
ten i mediene: Ressursene flyter fra bydeler 
med lavt utdanningsnivå, lav inntekt og høy 
innvandrerandel der brukerne sitter igjen med 
glisne hyller, til de ressurssterke bydelene. Bak-
grunnen for det er at det som kalles brukersty-
ring, egentlig er en form for markedsstyring. 
Markedet forutsetter informerte brukere som 
kjenner sine egne preferanser, har oversikt over 
tilbudet og kan gjøre rasjonelle valg. Slik vet vi 
det ikke er i virkeligheten. Det skaper ulikhe-
ter og såkalte markedsimperfeksjoner. Akkurat 
som i markeds tenkningen går tankegangen bak 
flytende samlinger ut fra at individuelle beslut-
ninger og individuell adferd fra hundretusener 
av brukere til sammen skal skape balanse og 
optimal ressursutnytting. Men slik er det ikke. 
Brukernes kompetanse med hensyn til å ut-
nytte systemet, og for eksempel benytte seg av 

muligheten til å reservere materiale, varierer 
svært mye. Og det varierer systematisk mellom 
bydeler etter de sosiale forholdene som preger de 
ulike bydelene. Dermed flyter ressursene fra de 
svakerestilte bydelene til de rikere områdene av 
byen. Den som har, han skal få, den som intet har, 
skal fratas det lille han har – Matteusprinsippet 
som bibliotekene skulle bidra til å motvirke, blir 
styrende nettopp som et resultat av reformen.

Det som i ord beskrives som brukeroriente-
ring, er i virkeligheten en rendyrket New Public 
Management-reform.

Negative effekter av markedsmekanismene
Ubalansen går ut over bibliotekenes rolle som 
demokratisk møteplass og opplevelsesarena. I 
biblioteket skal man finne både det ventede og det 
uventede. Man skal kunne gjøre nye oppdagelser. 
Men når hyllene er skrinne, blir det vanskelig å 
finne det ventede og umulig å finne det uventede.

Et annet av Bergs hovedfunn er at bibliotekar-
ene opplever at rollen som litteraturformidlere 
blir vanskeligere når man ikke vet hva man har i 
samlingene og – ikke minst – når man ikke lenger 
har det tette forholdet til samlingen som man får 
ved å delta aktivt i bokvalg og samlingsutvikling. 

I forrige nummer av Bok & bibliotek skrev 
jeg om biblioteket som samarbeidspartner i sitt 
lokalmiljø. Det forutsetter en kunnskap om lo-
kalmiljøet som biblioteket blant annet får ved 
å tenke samlingsutvikling med utgangspunkt 
i lokale interesser, behov og utfordringer. De 
effektene knyttet til flytende samlinger og sen-
tralisert innkjøp som bibliotekarene i Göteborg 
her peker på, kan svekke bibliotekene som lokal-
samfunnsaktør og gjøre dem mindre interessan-
te som samarbeidspartner, fordi den spesifikke 
bibliotekarkompetansen knyttet til litteratur 
og formidling som de kan bidra med, tynnes ut.

De svenske masteravhandlingene sammen 
med debatten i fagpresse og medier ellers utgjør 
et rikt erfaringsmateriale vi kan nyttiggjøre oss 
når vi skal vurdere slike reformer i Norge. •

Sentralisering av innkjøp
Sentralisert innkjøp innebærer et farvel med 
tradisjonen der bibliotekaren velger ut og bygger 
opp en samling med utgangspunkt i kjennskap til 
lokalsamfunnet hun eller han arbeider i. I stedet 
overføres bokvalg og innkjøp til en sentralisert 
enhet. Kostnadseffektivitet og oppbygging av 
innkjøpskompetanse er sentrale argument her. 

Slike trender er det viktigst å vurdere i for-
hold til hvordan de virker inn på bibliotekenes 
rolle og samfunnsoppdrag, for eksempel det å 
gjøre litteraturen tilgjengelig for alle, å bidra til 
integrasjon og å fremme lesing og interesse for 
litteratur. I Sverige har en rekke store folkebi-
bliotek tatt i bruk både flytende bokstamme og 
sentralisering av bokvalg og innkjøp, for eksemp el 
i Stockholm, Göteborg og Malmö. Man har etter 
hvert mer enn ti års erfaring. Det har vært en 
ganske omfattende debatt både i fagpressen og 
i media ellers. Bibliotekarene som har ytret seg 
i disse debattene, ser ut til å være kritiske til 
reformene. De argumenterer for at effektene 
er negative i forhold til målet om å motvirke 
segregering, og at de gjør formidlingsarbeidet 
vanskeligere fordi bibliotekarene ikke kjenner 
egen samling. 

Undersøkt i masteravhandlinger
I 2014 evaluerte et konsulentfirma effektene av 
flytende bestand i Göteborg, som da hadde en 
tre år lang historie i byen. Deres konklusjon var 
at de tre hovedmålene – tilgjengelighet til alle 
medier for alle, økt brukerstyring og kontroll med 
transport – alle var oppfylt. Etter hvert har det 
kommet flere masteravhandlinger som analyserer 
effekten av reformene mer i dybden. Disse stiller 
nok noen flere kritiske spørsmål til effektene. 

Linda Åslund Jerkvall skrev en masteravhand-
ling i 2014 der hun så på effekten av flytende 
bestand for tilbudet til barn. Hennes avhandling 
avdekket at systemet ledet til betydelige skjev-
heter og ubalanser i barnetilbudet. Kanskje var 
hennes funn noe av bakgrunnen for at man i 2015 
bestemte at tilbudet til barn ikke lenger skulle 
flyte. Johansen Jensen skrev i 2021 en avhandling 
der han analyserer beslutningsprosessen som 
ledet fram til flytende bestand og sentraliserte 
innkjøp i Göteborg. Hans konklusjon er at be-
slutningsprosessen var lite transparent med svak 
involvering fra de ansatte. Ledelsen bestemte 
relativt suverent. Lovisa Liljegren skrev i 2021 
en masteravhandling om logistikksystemet In-
telligenty Material Management System (IMMS), 

«Ressursene flyter fra bydeler  
med lavt utdanningsnivå, lav inntekt  
og høy innvandrerandel der brukerne  

sitter igjen med glisne hyller, til  
de ressurssterke bydelene.»

fa g e s s ay

←
Ill.: dall-e
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Ho tok imot prisen saman med rektor Geir 
Johansen under eit arrangement på Deichman 
Grünerløkka torsdag 12. januar. Alle dei nomi-
nerte var i salen, også Horten bibliotek, Rings-
aker bibliotek, Viken fylkesbibliotek og Senja 
bibliotek. Spenninga var til å ta og føla på før 
jubelen braut laus då Knut Olav Åmås las opp 
namnet på vinnaren. 

Lombnæs dediserte prisen til alle born som 
ikkje har skulebibliotek. 

– No skal vi flaten mæ bruka dette til å jobba 
for det til alle! sa sørlendingen i takketalen. 

Prisen Årets bibliotek er blitt delt ut av Norsk 
Biblio tekforening kvart år sidan 1988 (med unna-
tak av 1989). Sist eit skulebibliotek fekk prisen, var 
i 2008, då den gjekk til biblioteket på Breivang 
videregående skole i Tromsø. 

Kommunal satsing
Ifølge juryleiar og leiar i Norsk Bibliotekforening 
Vidar Lund fekk biblioteket på Gamlebyen skole 

prisen grunna sin store innsats for skulen og for 
elevane si leselyst, og som eit førebilete for andre 
skulebibliotek. Prisen var også ei anerkjenning 
av Oslo kommune sine grep for å styrka skule-
biblioteka i byen. 

– Veldig hyggeleg å bli anerkjent for det arbei-
det kommunen har gjort, seier fagansvarleg for 
skulebibliotek i Oslo kommune Cathrine Bergan.

– Når ein ser kva som skjer elles i landet, med 
kutt i tilbodet og kommunar som ikkje vil vedta 
skule bibliotekplanar, er det så viktig at dette blir 
løfta fram, seier ho til Bok & bibliotek. 

– Vi treng ein nasjonal standard og ein nasjonal 
plan for skulebibliotek. Kanskje kan dette vera 
ei hjelp.

Gullstandard
For to år sidan vedtok Oslo ein skulebibliotek-
standard for grunnskulen. I fjor blei den utvi-
da til også å gjelda for vidaregåande skular og 
vaksenopplæring. Og målet om innkjøpsbudsjett 
på 100 kroner per elev blei auka til ei bok per elev. 

– Nokre av skulane møter standarden no, mest 
dei vidaregåande. Og mange er langt unna. 

Men det viktigaste er satsinga er på kompe-
tanseheving, seier Bergan. 

Med støtte frå arbeidsgivaren har 38 
skulebibliotek arar i Oslo no fullført vidareut-
danninga «Skolebiblioteket i fagfornyelsen» ved 
Universitetet i Agder. 

– Representerer Gamlebyen ein gullstandard?
– Ja. Når nokon treng eksempelskulebibliotek, 

har vi vist dei til Gamlebyen, fordi dei driv så bra. 
Dei har integrert biblioteket i læreplanen over 
fleire år, slik at det er blitt heilt sjølvsagt å bruka 
det, seier Bergan

Ytringsfridomens infrastruktur
Det gode skulebibliotekarbeidet på Gamlebyen 
skole var medverkande til at Geir Johansen søkte 
seg dit som rektor for fem år sidan. 

– Det var noko av det eg visste om skulen som 
gjer det attraktivt å vera her. Nokon tenker at 
om ein skal ha ei heil stilling på biblioteket, så 
tek ein noko frå noko anna. Nei, tenker eg, ein 
gir noko til alle! 

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås kalla bibli-
oteka eit av dei viktigaste elementa i samfunnet 
sin infrastruktur for ytringsfridom. Både rektor og 
biblioteklærar kjenner seg som ein del av denne 
infrastrukturen.

– Absolutt, det ligg i biblioteket sin natur, seier 
Lombnæs. 

– Og det inspirerer elevane til å tenka nye 
tankar, supplerer Johansen, – til å undersøka 
korleis ting heng saman. Éin les den eine boka, 
og éin den andre, og så skjer det noko når dei to 
snakkar saman. 

Skulebiblioteket er ekstra viktig i den polari-
serande tida vi lever i, meiner Elisabeth Lombnæs. 

– Mange opplever at ein ikkje lenger toler 
å vera ueinige. Då blir ein krenkt og kan ikkje 
diskutera lenger. Skjønnlitteraturen er nøkke-
len inn der. Der blir du automatisk dregen inn 
i andre sine synsvinklar og andre sine opple-
vingar av verda. Eg er oppteken av at vi ikkje 
berre seier «No skal vi bli demokratiske, no må 
vi lesa ei bok om demokrati», men at vi badar 
i forteljingar. Og det har vi som skulebibliotek 
eit utruleg høve til når vi kan halda på med det 
eksklusivt, kvar dag. •
 

 
I episode 11 av Podkasten Bok & bibliotek kan du 
høyra takketalane, Knut Olav Åmås sitt kåseri  
og heile intervjuet med prisvinnarane.

– Born treng kultur og litteratur!
– Min jobb bør ikkje vera unik. Den bør finnast på alle 

 skular i  heile Noreg, sa  biblioteklærar  Elisabeth Lombnæs 
då skulebiblioteket ved Gamlebyen skole  

i Oslo blei Årets bibliotek 2022. 

Årets bibliotek 2022

LESERSØRVISSAMTALEN  
MED BARN

Hvordan anbefale bøker sånn at barn får 
lyst til å lese? Lesersørvis lover en metode 
for mer treffsikre leseanbefalinger. 

I 2017 gav Vanja Øyrås ved Telemark fylkesbi-
bliotek ut boka Lesersørvis. Nå er oppfølgeren 
her: Lesersørvis til barn, denne gangen med flere 
forfattere, både fra skole- og folkebibliotek, og 
flere fylkesbibliotek i ryggen. 

Lesersørvis tilbyr et begrepsapparat og en 
metodikk for utarbeidelse av leseforslag basert 
på folks interesser og tidligere lesing. Noen av 
temaene i boka er: metoder for å gjøre seg kjent 
med samlingen, skolebibliotek, tips til å skrive 
bokbeskrivelser som fenger, og apellfaktorene 
(illustrasjoner, tempo, karakterer, tone, bak-
grunnsramme, hendelsesforløp og språk). 

Er du bibliotekansatt i skole- og folkebibliotek? 
Da er du definitivt i målgruppen. Men boka kan 
også brukes av lærere, formidlere og andre voksne 
som jobber med å skape leselyst.

«Ved å skape sterke lesere, skaper vi også 
kritiske lesere som kan vurdere kildenes 
troverdighet. Lesing gjør veien til utdanning 
lettere, utjevner forskjeller og åpner muligheter,» 
skriver Kultur- og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen i forordet. 

Utgivelsen er støttet av Nasjonalbiblioteket 
gjennom det nasjonale prosjektet Formidlings-
kompetanse i folkebibliotek og finnes gratis til-
gjengelig for nedlasting. Den vil også bli tilgjeng-
elig i e-bokappen BookBites. 

For papirutgave, ta kontakt med ditt fylkesbi-
bliotek.

å r e t s  b i b l i o t e k

↑
Elisabeth Lombnæs 
og Geir Johansen 
tok imot prisen 
på vegne av Ella 
 Østhus Alvheim, 
Kaisa Stav- Koefoed, 
Ask Sibeko, Vibe 
Danielsen Brustad, 
Martine Ørstavik, 
My Aurora Ras-
mussen Kleveland, 
Nolaveer og resten 
av elevene ved 
Gamlebyen skole.
Foto: Arne Olav 
Hageberg / Privat
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Er du av dei som har opplevd å gå heim frå jobb 
gjennom haustregnet etter å ha helt 3,5 liter fersk 
kaffi i vasken? Forventinga før arrangementet 
hadde vore høg. Diskusjonane i formidlingteamet 
ved biblioteket ditt var mange før de landa på kva 
for debatt de måtte arrangera. Denne ville folk 
garantert ha! Alle de spurde om å sitta i panelet, 
sa ja. Samtaleleiaren var litt dyr, men de tok dykk 
råd. Tittelen blei idémyldra og spissa og pussa på 
og endra igjen. På Facebook stod det at 73 var in-
teresserte, og 31 garanterte at dei skulle koma – i 
tillegg til alle dei som måtte ha sett annonsen i 
lokalavisa. Kvelden rann, med ekstra bemanning 
på kveldsskiftet. 

Framom bibliotekscena sat det fire. Fem om 
de talde med lydmannen, han frå kultursku-
len som stilte gratis. Og etterpå, korleis snakka 
de om arrangementet? Og kva for inntrykk sat 
lokalpolitikarane att med då de leverte orien-
teringssaka til kulturutvalet og det stod «5» i 
kolonnen for besøkstal på «Samtale og debatt» 
i november? For det var jo det som var svaret, 
var det ikkje? Fem? 

Eller finst det andre svar, andre historier å 
fortelja?

Oppmoding til kommuneaktivisme
Christian Lauersen kjem frå ein by i Danmark, så 
han opererer med litt høgare tal enn fem.  Roskilde, 
der han er biblioteksjef, har rett over 87 000 
innbyggarar. Men prinsippet han presenterer 
frå scena under Bibliotekseminaret på Kapittel 

i Stavanger onsdag 21. september i fjor, er det 
same som i den litt tungsindige introduksjonen 
til denne saka.

– Kom det 15 eller 60? Kanskje dei 60 blei 
skuffa, medan fem av dei 15 fekk endra liv, seier 
han til salen, som her er full av bibliotekfolk, 
ikkje så reint få med litt blanke augo. Den karis-
ma tiske bibliotekemissæren veit korleis han 
skal snakka så det når inn. No vil han læra oss 
å gjera det same. 

– Når systemet ber om tal og statistikk, må vi 
sjølvsagt levera det, men spør kva det skal brukast 
til, ver litt kommunerebell eller kommuneakti-
vist! oppmodar han. Spør om vi kan få utvida 
biletet som tala teiknar. 

Tilbake til november
For kva om ei av dei fem den kvelden i november 
blei inspirert av noko ein i panelet sa, for eksem-
pel til eit livslangt engasjement i lokalpolitikken? 
Eller kanskje ein blei redda ut av ein negativ spiral 
etter å ha opplevd å vera del av det uforpliktande 
samværet i rommet? 

Lauersen og kollegaer ved Roskilde folkebibli-
otek hadde ei aning om at måten både dei sjølve 
og andre snakka om biblioteket på, ikkje trefte 
blink, at viktige sider (kanskje dei viktigaste) ved 
kva biblioteket tyder, blir verande i det skjulte når 
alt vi spør etter, er besøkstal og utlånsstatistikk. 

I Roskilde sette dei seg føre å finna ut av dette 
gjennom vitskaplege metodar. Kvalitative inter-
vju, meir bestemt.

Feil historier 
om folkebiblioteka

Korleis verkar biblioteket inn på dei som 
brukar det? Det høyrer og veit vi altfor lite 
om, meiner Christian Lauersen frå Roskilde 
folkebibliotek. Viktigare enn å telja er det  
å høyra kva dei vi tel, har å fortelja. 

Tekst: a r n e  o l av  h a g e b e r g
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Sist, men ikkje minst, så påverkar folkebi-
bliotek brukarane ved å skapa og vedlikehalda 
fellesskap, mellom anna gjennom at materiale og 
fasilitetar er felleseige, utan økonomiske barrierar 
for bruk. Heile 90 prosent av foreldra sa det var 
viktig for borna å få oppleva at vi har noko felles 
i samfunnet som vi tar vare på saman. 

For mange fungerer personalet også som eit 
relasjonelt haldepunkt i lokalsamfunnet, noko 
som var mest signifikant på små bibliotek der 
det er dei same som jobbar heile tida. Det gleder 
folk å møta eit menneske som kan hjelpa til med 
stort og smått. 

Biblioteket er der nå du treng det
Som i Noreg ligg talet på bibliotekbesøk i året 
blant folk i Danmark og vakar rundt 50 prosent. 
Men kva betyr det, eigentleg? Er det dårleg, og 
burde vi vera misnøgde? Også her har Lauersen 
ei anna historie å fortelja: 

– Heile 96,5 prosent brukar danske bibliotek 
gjennom livsløpet! Folk brukar biblioteket når dei 
har bruk for det. Hadde dei brukt det heile tida, 
så hadde vi ikkje hatt plass til dei!

Biblioteket er der for deg når livssituasjonen 
endrar seg slik at du får bruk for det. 

Det som betyr noko, historia vi må fortelja 
dei som spør etter tal og statistikk, er kva desse 
96,5 prosentane av befolkninga får den dagen 
dei treng biblioteket – og opplever at det er der 
for dei. •

Det teoretiske grunnlaget
Metodikken og mykje av det teoretiske grunnlaget 
for undersøkinga si fann dei i eit renommert bri-
tisk forskingsprosjekt frå 2019 kalla The Cultural 
Value Project. Det hadde som overordna mål å sjå 
på effekten og verdien av kultur og korleis dette 
kan målast med empiriske og analytiske metodar. 
Individet må settast i sentrum, konkluderer dei 
britiske forskarane. Altfor ofte hoppar vi over 
dette og rett inn i kunsten sine derivat (verdiar 
som er bestemt av verdien til noko anna), som 
økonomi, byutvikling eller helse.

The Cultural Value Project oppfordrar oss om 
å ha individet i fokus, eit sterkt argument for 
tilbakeføring av kvalitative metodar i den of-
fentlege samtalen. Altså å snakka med folk, ikkje 
berre telja dei. 

The impact of public libraries in Denmark: A 
haven in our community er det fulle namnet på 
rapporten Roskilde folkebibliotek enda opp med 
å laga i samarbeid med konsulentfirmaet Seis-
monaut. 

Det dei fann
Resultata viser at mange brukarar opplever folke-
bibliotek som fristadar der dei kan ta ein pause og 
fordjupa seg. Minst like viktig er det at biblioteket 
gir perspektiv på livet og påverkar tilgangen til 
kuratert kunnskap og informasjon. Nokre opp-
lever i stor grad at bibliotek utvidar kreativiteten, 
især gjennom bøkene. 

Bibliofil 
…er intuitivt 

og brukervennlig, og 
passer for bibliotek 

i alle størrelser.

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

Systemet er 
funksjonsrikt, pålitelig 
og har høy stabilitet. 

Bibliofil er moderne og 
skybasert, tilgjengelig i 
både nettleser og app.

Bibliofil – utviklet i samarbeid med 
norske bibliotek siden 1984

• Rapporten The impact of public 
libraries in Denmark: A haven in 
our community ligg tilgjengeleg på 
 heimesida til Roskilde bibliotek. 

• Der finst også metodeskildring og 
rettleiing for korleis du sjølv kan 
gjennomføra ei liknande under-
søking for å finna dei relevante 
historiene å fortelja om ditt lokale 
bibliotek.

• Der ligg også kontaktinformasjon 
til Christian Lauersen og til Andreas 
Linnet Jessen og Nicklas Hilding 
Andersen frå Seismonaut. 

f r å  d a n s k e 
f o l k e m u n n a r

– For meg kjennes det som at 
biblioteket er ei varm teneste. 
Det er ei teneste som vil det 
beste for meg, der eg ikkje er 
eit produkt eller ein kunde. 
Mann, 39

– Du kan ta fleire sjansar  
med bøker og prøva mange 
forskjellige ting.  
Par, 33

– Eg var innom ein gong fordi 
eg ikkje hadde noko å gjera. 
Men så forstod eg at dei har 
gode datamaskiner her, så eg 
begynte å spela spel. Det sat 
ein attmed meg og spelte. Etter 
kvart begynte vi å seia «hei»  
til kvarandre når vi møttest  
ved datamaskinene. 
Gut, 12

 
– Mange forskjellige menneske 
deler denne staden. Du deler 
bøker, du deler tidsskrift. Det 
knyter lokalsamfunnet saman.  

Kvinne, 18
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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

Medlemssider fra Norsk Bibliotekforening 2  
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Budsjetthausten 2022 var hendingsrik mange stader. Noreg er inne 
i eit demografisk skifte med færre ungar og fleire eldre. Når det i 
tillegg er ekstrem prisvekst og renteauke som slår hardt ut i kommu
nane, kan ein isolert sett skjøne ein kommunedirektør som tenkjer 
at «Vi kan da berre kutte litt på biblioteket. Det er det jo ingen som 
døyr av.» Biblioteka har ei unik rolle gjennom at vi ikkje berre er for 
ei aldersgruppe eller for enkeltsaker. Vi skal drive med lesefremjing. 
Informasjonssøk. Møteplass. Utlån. Arrangement. Kommunane som 
satsar på bibliotek får utruleg mykje att på mange nivå.

I Arendal har biblioteksjefen kjempa med både administrativ og 
politisk leiing i mange år og opplevd enorme kutt i både stillingar 
og innkjøpsbudsjett. Det gjekk rett og slett på helsa laus, og han 
måtte gje seg av helsegrunnar. Der andre bibliotek gjerne opplev
er at ein er med på ein felles dugnad der alle einingar må kutte 1 
eller 2 prosent av driftsbudsjettet, har Arendal bibliotek opplevd 
målretta åtak frå særleg politikarane. Heilt på tampen av 2022 kom 
gladmeldinga om at bystyret i Arendal likevel auka budsjettet til 
biblioteket med 500.000 kroner. Vi må vone at det er fyrste del av 
ein snuoperasjon, men for biblioteksjefen var det for lite og for seint.

I Noreg elles òg ser vi at lokalpolitikarane hjelper. I Kragerø berga 
biblioteket frå å kutte 1/3 av personalbudsjettet. I Nordre Follo 
berga ei stilling, i Bodø berga to stillingar, i Ås berga Nordby filial – 
og fleire døme finst. I 2022 såg eg ikkje døme på at kommunestyre 
vedtok budsjettkutt for bibliotek etter framlegg frå lokalpolitikarane 
sjølve. Mange av sakene vart vunne gjennom innsats frå både Norsk 
Bibliotekforening sentralt og lokalt, Bibliotekarforbundet og andre 
fagforeiningar og lokale aktivistar. Engasjement nyttar! 

Vidar Lund
Leiar av Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening har en rekke 
utvalg som er rådgivende organer for 
hovedstyret og sekretariatet. Utvalge
ne bidrar i høringer, kunnskapsdeling, 
arrangerer seminarer og konferanser, 
og fremmer forslag overfor myndig
heter og skaper debatt.

Siri Lindstad er leder i Utvalget for 
litteraturpolitikk, som ble konstituert 
i fjor høst. Utvalget skal ta for seg pro
blemstillinger rundt innkjøpsordnin
gen, litteratur, formidlings, lese og 
språkpolitikk. Utvalget skal følge med i 
den aktuelle samfunnsdebatten innen
for disse spørsmålene og foreslå tiltak.  

Hvor er det du jobber, og hva jobber 
du med?
Jeg jobber som arrangementsansvarlig i 
voksenavdelingen ved Gjøvik bibliotek 
og litteraturhus. Den tittelen sier vel 
det meste – jeg planlegger og gjennom
fører forfattersamtaler, temakvelder, 
lunsjkonserter og lesesirkel, blant 
annet. En fredag i måneden har jeg 
dessuten Litterær støvtørking, hvor jeg 
snakker om et norsk verk som har blitt 
litt gjemt og glemt. Og så inngår jeg 
ellers i den vanlige skranketurnusen – 
heldigvis, vil jeg si, for jeg liker å prate 
med lånerne våre. Jeg er opprinnelig 
utdannet journalist og har jobbet som 
det i mange år, men gikk lei.

Hvorfor har du valgt å engasjere deg 
i utvalget for litteraturpolitikk?
Å, det er et stort spørsmål! Jeg har 
gjennom tidene hatt på meg ulike 
hatter innen bokbransjen. Jeg har 
vært med på å drive en bokhandel, 
jeg har skrevet fagbøker og har 
jobbet i ulike kulturtidsskrifter, og 
jeg er litteraturkritiker ved siden av 
jobben i dag. Jeg har med andre ord 
sett bokbransjen fra ulike kanter. I 
alt dette opplever jeg at biblioteket 
har en helt egen posisjon, som en 
institusjon som skal være tilgjengelig 
for alle, ikke minst uavhengig av øko
nomi. Og vi skal være der for leserne, 
først og fremst. Jeg synes ofte at det 
tas som en selvfølge at biblioteke
ne finnes, og ikke minst at bøkene 
finnes der. Men jeg tror vi skal verne 
om denne institusjonen, både i form 
og innhold. Plutselig er det noen som 
får det for seg at bibliotekene koster 
for mye.

Er det noen saker som dere i utval-
get har vært særlig opptatt av?
Vi er såpass nykonstituerte at vi så 
vidt har kommet i gang, og jeg synes 
det foreløpig er vanskelig å skulle 
snakke på vegne av «oss». Men vi 
har selvfølgelig diskutert forslag til 
ny boklov, og vi har bitt oss merke i 
regjeringens offensiv for leselyst og 

begynt å diskutere den. Denne offensiven 
hilser vi selvfølgelig velkommen, samtidig 
som vi er opptatt av at det også må foku
seres på voksne (nåværende og potensiel
le) lesere, ikke bare barn og unge.
 
Er det noen saker som du tenker er 
viktige fremover?
Er det ok om jeg svarer litt ambisøst og 
vidtfavnende her? Jeg er nemlig opptatt 
av hvordan vi snakker om det å lese, og 
om hva vi egentlig vil med litteraturen. 
Jeg tror vi i dag må øve oss litt på å tåle 
kompleksitet, både i oss selv og hver
andre. Vi må kunne leve med at det ikke 
er snakk om et enten/eller, men et både/
og. Og der tror jeg kunsten, inkludert 
litteraturen, har noe å gi. Verden er ikke 
enkel, det har den neppe noen gang vært, 
og vi må kunne leve med det motset
ningsfylte og også det litt uforståelige. 
Jeg synes rett og slett vi har blitt dårlige 
til å tenke, til å abstrahere og forestille 
oss. Vi må øve oss mer på å fundere, filo
sofere, fabulere, fantasere. Om jeg, her i 
min jobb og gjennom mitt engasjement 
i Norsk Bibliotekforening, kan bidra til å 
fremme dette på noe vis, blir jeg glad! 

Og om jeg skal være veldig konkret: Vi 
må verne om (og helst øke) biblioteke
nes innkjøpsbudsjetter og styrke skolebi
bliotekene, og det må være kompetente 
folk på jobb. Meråpent i all ære, men 
erfaring tilsier at bøker må snakkes ut av 
hyllene.
 
Medlemmer i Utvalg for 
 litteraturpolitikk:
Leder: Siri Lindstad, Gjøvik bibliotek  
og litteraturhus
Hilde Ditmansen, Tønsberg og  
Færder bibliotek
Mailin Toft, Stange bibliotek
Helene Voldner, Deichman bibliotek og 
hovedstyret i Norsk Bibliotekforening
Øyvind Ellenes, forfatter og forlags
redaktør i Forlaget Oktober
Signe Lind, Leser søker bok

Bøker må 
snakkes ut  
av hyllene

Lokalpolitikarane 
bergar biblioteka!

Foto: Martine Hagebakken

«Eg er medlem i Norsk Bibliotekforening 
fordi eg meiner biblioteka er ein sentral del 
av vår demokratiske infrastruktur.»

Torgeir Brun, Norsk Bibliotekforening

Møre og Romsdal

Bli medlem!

- Vi må snakke om det å lese og hvordan litteraturen kan hjelpe  
oss til å tenke og fabulere. Til det trengs det gode bibliotek og  
kompetente bibliotekarer på jobb.

Nr. 1 / 2023 – 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



Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023 vektleg-
ger ny kompetanse for å utvikle nye tjenester og 
et fremtidsrettet bibliotektilbud. Med støtte fra 
Nasjonalbiblioteket har vi i prosjektet «Morgen-
dagens bibliotekar» undersøkt hvilke kompetan-
sekrav arbeidsgivere stiller i stillingsannonser, og 
hvilke oppfatninger ansatte i fag- og forsknings-
bibliotek har om egne kompetansebehov. Analy-
sene av stillingsannonser er tidligere publisert i 
artikkelen «Generalister eller spesialister – that’s 
the question» (DF-revy nr 4/2022).

I denne artikkelen ser vi på kompetansebehov 
til bibliotekansatte. 102 bibliotekansatte svarte 
på spørreundersøkelsen sendt til norske fag- og 
forskningsbibliotek innen medisin og helsefag. Vi 
spurte om førstelinjetjenester, undervisning og 
veiledning, åpen vitenskap, forskning og kunn-
skapsbasert praksis. I tillegg spurte vi om samar-
beid og ledelse, og trender og utvikling.

Hva kan jeg hjelpe deg med?
Tradisjonelt har bibliotekene vektlagt første-
linjetjenester, og at de fleste ansatte skal være 
involvert i denne typen arbeidsoppgave. Slik er 
det fortsatt i 2022 i de medisinske og helsefaglige 
bibliotekene. Over 90 % av respondentene har 
førstelinjetjenester som fast arbeidsoppgave. For 
å gi relevante førstelinjetjenester ønsker nær 
halvparten av respondentene seg mer kompetanse 
innen akademisk skriving og tekstutforming, og 
i siteringsteknikk og referansehåndtering. 

Bibliotekarer holder kurs og gir veiledning 
til studenter
Fagbibliotekene gir kurs integrert i studiepro-
grammene og gir individuell veiledning. Målet 
er at studenter og ansatte kan bli selvhjulpne til 
å finne medisinske og helsefaglige ressurser til 
sin forskning og praksis. I spørreundersøkelsen 
svarer over 80 % at de underviser noen ganger i 
måneden, og nesten halvparten underviser eller 
veileder daglig eller  flere ganger i uken. Med en 

slik hyppighet av oppgaver innen undervisning og 
veiledning er det forståelig at de ansatte ønsker 
videreutdanning. Ønskede temaer er studentak-
tivisering og digitale verktøy, undervisningsplan-
legging, samarbeid med fagansatte, integrering i 
fagplaner, presentasjonsteknikk og grunnleggen-
de pedagogikk og didaktikk.

Bibliotekarer hjelper forskere 
Forskningsstøtte til arbeidet med kunnskapsopp-
summeringer i alle fagområder er nevnt spesielt i 
Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning 2023–2032. I medisin og helsefaglig 
praksis er kunnskapsoppsummeringer allerede 
godt forankret, og nå følger flere fagområder etter. 
Bibliotekarer bidrar med systematiske litteratur-
søk som er sentralt i arbeidet med kunnskaps-
oppsummeringer. Det er viktig å kunne basere 
avgjørelser på all tilgjengelig kunnskap, f.eks. i 
pasientbehandling, eller før man setter i gang et 
forskningsprosjekt. 

I spørreundersøkelsen ønsker de fleste mer 
kompetanse om bruk av digitale verktøy for kunn-
skapsoppsummeringer. Slike digitale verktøy tar 
blant annet i bruk kunstig intelligens, og bidrar 
til å forenkle og korte ned tiden med kunnskaps-
oppsummeringer. Ansatte ønsker også mer kom-
petanse i forskningsmetoder og studiedesign 
innen medisin og helsefag. Metodekompetansen 
er verdifull når bibliotekansatte er involvert i 
forskningsprosessen. Når ansatte i biblioteket er 
medlem av forskningsgruppen, er det naturlig å 
være medforfatter av artikkelen.

Ansatte i  bibliotek 
for medisin og 
 helsefag har stor 
bevissthet om egne 
kompetansebehov
 

Tekst:

r e g i n a  k ü f n e r  l e i n ,  
u n i v e r s i t e t s b i b l io t e k a r ,  
u n i v e r s i t e t e t i  b e r g e n

i r e n e  h u n s k å r ,  
u n i v e r s i t e t s b i b l io t e k a r ,  
v i d  v i t e n s k a p e l ig e  hø g s ko l e 

t h e r e s e  s k a g e n ,  
u n i v e r s i t e t s b i b l io t e k a r , 
hø g s k u l e n  på v e s t l a n de t

Det viser prosjektet «Morgendagens 
bibliotekar». De ansatte ønsker mer 
kunnskap om emner som digitale 
verktøy, undervisningsplanlegging 
og samarbeid med fagansatte, 
forskningsmetoder og åpen vitenskap.

p r o s j e k t r a p p o r t

«I spørreundersøkelsen ønsker  
de fleste mer kompetanse om 

bruk av digitale  verktøy for 
kunnskapsoppsummeringer.»
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nsatte i  bibliotek for m

edisin og  helsefag har stor bevissthet om
 egne kom

petansebehov 
p r o s j e k t r a p p o r t



Videreutdanning i en travel hverdag
Når bibliotekansatte skal velge videreutdanning 
er det viktig at den er relevant for praksis, med 
mulighet til å bruke arbeidstid og at de har støtte 
av sin leder. Imidlertid kan det være utfordrende 
å gjennomføre etter- og videreutdanning. De bi-
bliotekansatte nevner manglende tid, usikkerhet 
om tilgjengelige kurs og kurslengde. 

En tredjedel av respondentene mener at høyt 
arbeidspress og arbeidsmengde gjør videreut-
danning vanskelig, fordi kollegaer må overta 
oppgaver. Den enkelte vil ikke være til byrde 
for sine kollegaer. Tre fjerdedeler av deltakerne 
foretrekker kurs med varighet 1-3 dager, fremfor 
langvarige studieforløp som strekker seg over 6 
måneder eller mer. 

Bibliotekansatte er fleksible og åpne for ulike 
undervisningsformer, fysisk, på nett eller hybrid.

Kompetanse for morgendagens bibliotekar
Vårt prosjekt har vist at ansatte i medisinske 
og helsefaglige bibliotek har stor bevissthet om 
trender og egne kompetansebehov. Til tross 
for manglende utdanningstilbud for enkelte 
arbeidsfelt, har mange klart å skaffe seg noe av 
den relevante kompetansen ved hjelp av kol-
leger og uformelle kurs. Men uansett hvilket 
arbeidsfelt man jobber med i biblioteket, ønskes 
mer kompetanse.

Fag- og forskningsbibliotekene må være vil-
lige til å investere i de ansatte for å bygge ny 
kompetanse og for å holde kompetansen oppda-
tert. Sammen med arbeidsgiver bør den enkelte 
bibliotekansatte jobbe for at aktører innen bi-
bliotek- og informasjonsvitenskap organiserer 
arbeidslivsrelevante, fremtidsrettede og synlige 
tilbud for etter- og videreutdanning. •

Forskning som kan etterprøves
Åpen vitenskap er et annet viktig felt som er 
nevnt i Regjeringens langtidsplan. Bibliotekene 
har tidlig engasjert seg i institusjonelle arkiv og 
åpen tilgang av forskning, senere har arbeid med 
forskningsdata kommet til. Med åpen vitenskap 
mener man at alle deler av forskningsprosessen 
skal være dokumentert og tilgjengelig, og dermed 
etterprøvbar. Et viktig prinsipp er at offentlig 
finansiert forskning skal være tilgjengelig for all-
mennheten. I spørreundersøkelsen svarer 15 % av 
respondentene at de jobber med oppgaver innen 
åpen vitenskap i løpet av uken. Over halvparten 
av alle respondentene ønsker mer kompetanse 
innen opphavsrett, åndsverklov, lisensiering og 
åpen publisering. Mange ønsker også økt kompe-
tanse om planlegging, kuratering og arkivering av 
forskingsdata. Dette viser at de ansatte er opptatt 
av å få bedre kompetanse på feltet for å gi best 
mulig støtte til alle deler av åpen vitenskap.

Samarbeid og kommunikasjon er nøkkelen
Å ha gode samarbeidsevner og kunne arbeide i 
team er et viktig krav i stillingsannonsene for 
bibliotekansatte. Ansatte i biblioteket samarbeider 
både med kollegaer og andre ansatte i og utenfor 
egen organisasjon. Bibliotekansatte er også opp-
tatt av å synliggjøre verdien av bibliotek i egen 
organisasjon. I vårt prosjekt svarte en tredjedel 
at de samarbeider med fagmiljøet og promote-
rer bibliotekets tjenester. Kommunikasjon for 
å synliggjøre bibliotekets verdi, evaluerings- og 
målemetoder for å forbedre tjenester, og mar-
kedsføring av bibliotekets tilbud og tjenester er 
uttrykt som viktig av over halvparten. 

Hvor er du om fem år?
I spørreundersøkelsen ba vi de ansatte om å nev-
ne hvilke trender og utviklingsområder som er 
relevante de neste fem årene. For egen stilling 
fremhever bibliotekansatte områder knyttet til 
digital utvikling som kunstig intelligens, algo-
ritmer og ny teknologi. Andre trender er digitale 
læringsressurser, digitale kilder og nye undervis-
ningsformer. De fleste mener at undervisning 
fortsatt skal være en sentral oppgave fremover, 
levert både i fysisk og digital form.

Hva bør biblioteket fokusere 
på de neste fem år? 
Å skape synlighet i egen organisasjon og kom-
munisere verdien av biblioteket nevnes oftest, i 
tillegg til digital utvikling. Bibliotekets synlighet 
er viktig, spesielt i situasjoner med budsjettkutt 
og nedbemanning. Respondentene fremhever at 
både de ansattes kompetanse og tjenester som 
biblioteket leverer bør promoteres. Videre påpe-
kes at biblioteket fortsatt skal være en attraktiv 
møteplass og en plass for læring, med gode mu-
ligheter for støtte fra bibliotekansatte.

Livslang læring og deling av kunnskap
I undersøkelsen svarer respondentene at de 
bygger mye kompetanse på eget initiativ. Mange 
deltar på kurs, konferanser og nettverk nasjo-
nalt og internasjonalt. Nesten en fjerdedel av 
bibliotekansatte har tatt studiepoenggivende 
videreutdanning knyttet til egen yrkesutøvelse. 
Mange har tatt fordypning i kunnskapsbasert 
praksis i medisin og helsefag. Utdanningen gir 
grunnlag for å gi god støtte til kunnskapsopp-
summeringer. Noen har tatt videreutdanning 
i pedagogikk, som er en viktig kompetanse for 
å kunne planlegge, holde og evaluere under-
visning. 

Vi finner at bibliotekansatte er opptatt av 
egen og kollegers faglige utvikling. Nesten to 
tredjedeler holder kurs i egen institusjon for å øke 
kollegaers kompetanse. Nær en tredjedel forsker 
selv, enten bibliotekfaglig eller innen andre fag-
felt, og publiserer resultatene. Å forske på egen 
praksis synes viktig for å kunne tilby forbedrede 
og relevante tjenester for brukerne.

FiksFerdig

«Vi har spart 
ekstremt mye tid!
Det er en helt ny 

hverdag.»

– Jeanett, biblioteksjef 
Siljan bibliotek

Med FiksFerdig får du: 

• Ferdig merkede bøker med strekkode, 
oppstillingsbokstaver, deweynummer og 
programmert RFID -brikke

• Katalogposter og metadata til alle bøker og 
medier

• Frigjort tid
• Nye bøker raskt ut til lånerne

Ta kontakt for mer informasjon 
og gratis prøveperiode. 

www.bibsent.no/fiksferdig
kundeservice@bibsent.no

Telefon: 22 08 39 00

Få bøkene levert ferdig merket for utlån!

«En tredjedel av  
 respondentene mener at høyt 

 arbeidspress og arbeidsmengde 
gjør videre utdanning  

v anskelig, fordi  kollegaer  
må overta oppgaver.»
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Send løsningen (den markerte setningen) til post@bokogbibliotek.no  
og bli med i trekningen av Bok & bibliotek-koppen. Lykke til!

Løsningen på kryssordet i nr 4-2022:  
«vinjeboka inneholder en miks av folketro troldom og religion».

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 Håvard debuterte med diktsamlingen 
Kall på heltene i 1977? 

2.  På hvilken øy heter hovedstaden Nuuk?
3.  Hvem sang «About damn time», en av de 

store sommerhitene i 2022?
4.  Hva heter han som skapte og ledet «Der ingen 

skulle tru at nokon kunne bu» de første tolv 
åra? 

5.  William Shakespeares kone hadde samme 
navn som en kjent skuespiller fra vår tid. 
Hvilket navn? 

6.  I hvilket land er Sanna Marin statsminister?
7.  Hvilken er Norges nordligste kommune som 

starter med «Sør»?
8.  For hvilken roman vant Ingeborg Arvola 

 Brageprisen i 2022? 

9.   Hvem er administrerende direktør og  
sjefredaktør for Aftenposten?

10. Hvilket ord, som inneholder et dyrenavn,  
er en annen betegnelse på råmelkspudding? 

Speed Bum
p trykt m

ed løyve frå  D
ave C

overly.
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På bokogbibliotek.no/
svar finn de svara. 

Pauserommet

ledetråden

I 2000 startet Dagbla-
det nettstedet Funda-
mental.net, som et 
møtested for folk i det 
flerkulturelle Norge. 
Hvem ble nettstedets 
første redaktør?

Redaktøren det er 
snakk om, ble født i 
Karachi i 1976, men 
flyttet til Norge som 
ettåring.

Året ga oss  filmene 
Zoolander, Den 
fabelaktige Amélie fra 
Montmartre og Et 
vakkert sinn.

I august dette året 
gifter den norske 
kronprinsen seg i 
Oslo domkirke.

Tilbake til filmens 
verden; årstallet er 
også en sentral del 
av tittelen til en film 
fra 1968, regissert av 
Stanley Kubrick.

I 2022 mottok hun 
Ossietzkyprisen.

Hun gikk bort  
29. desember 2022 
og ble begravet på 
statens bekostning 
som den åttende 
kvinnen etter andre 
verdenskrig.

Tema

Byen er sentral i Victor 
Hugos roman Han 
d’Islande (1823), som be-
finner seg i fantasy-land-
skapet, men er basert på 
virkelige hendelser.

Da Storbritannia 
 opplevde ekstremvær i 
begynnelsen av  desember 
2022, var det denne byen 
man kalte været opp 
etter.

Byen holder seg 
med nyperose som 
kommuneblomst og 
praktiserer  nøytral 
målform.

Byen ble etablert 
av Olav Tryggvason 
i 997 og arrangerte 
ski-VM hundre år 
senere.

by

offentlig 
figur

årstall

Ledetråd 1 Ledetråd 2 Ledetråd 3 Ledetråd 4

Året vi skal frem til, 
startet på en mandag og 
regnes som utgivelses-
året for operativsy-
stemet Windows XP.

Eg forsøkte å lytta til  
ei e-bok, men sakna den   
taktile responsen av glas  

mot  fingertuppane. 
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Aktivitetsstøtte fra Norsk Bibliotekforening 
gjorde turen mulig. Vi var ti personer som reiste 
til Piteå og Luleå i Norrbotten på sensommeren i 
fjor. Med på opplegget var også avtroppende og på-
troppende ledere i vår svenske søsterorganisasjon 
Expertnetverket för mobil bibliotekverksamhet. 

Bokbiler, bibliotekbusser og bokbåter kan 
møte folk der de er, enten det er på festival eller 
i barnehagen. I et samfunn der alle skal ha lik 
tilgang til informasjon, litteratur- og kulturopp-
levelser er mobile bibliotek framtidsrettet. 

I Sverige satses det på bokbusser. Antallet 
bibliotekenheter går ned, men tallet på mobile 
bibliotek er stabilt på omtrent 90 busser. Disse 
kjører i både grisgrendte og mer sentrale strøk 
og har til sammen 6000 stopp. 

I Norge har vi nå 15 bibliotekbusser, og  tallet 
har vært synkende i mange år. Gullalderen for bib-
liotekbusser var etter at det kom på plass støtte-
ordninger for mobil bibliotekvirksomhet. I 1995 
var aktiviteten på topp, med 55 mobile bibliotek 
og over 300 000 årlige besøk.

Prisvinnende bokbuss i Piteå
Piteå kommun ligger i Norrbotten og er et pop ulært 
feriested med ca. 42 000 innbyggere. På biblioteket 
ble vi møtt av Åsa Norström og Britt Bergström, 
som er ansvarlige for planlegging og drift av Piteå 
bokbuss. De to bytter på å kjøre, men er begge med 
på å betjene brukerne. Bokbussen har moderne og 
godt teknisk utstyr. Ruteplan legges fast for ett år 
om gangen, og de har 14 dager med faste ruter til 
skoler og barnehager og 14 dager til allmenne stopp 
der de ønsker å nå både voksne og barn, mest på 
ettermiddag og kveld. De har et utlån på 65 000 i 
året. Åsa og Britt har lagt mye arbeid i å planlegge 
innredningen i bussen for å komme brukerne i møte 
på en god måte.

Det spesielle med deres mobile bibliotek er 
skrankens plassering midt i bussen og i lengderet-
ningen. Dette gir god kontakt med lånerne, og de 
kan enkelt veilede og betjene utlån og innlevering. 

Bokbussen i Piteå ble årets mobile bibliotek i 
2021. Juryen la vekt på «ett nytänkande som ger 
besökarna möjligheter till upplevelser som stär-
ker intresset för bildning, upplysning, utbildning 
och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt, 
helt i enlighet med Bibliotekslagens skrivning. 
[...] Alltifrån slajmtillverkning till konstworks-
hops med kaniner (!) finns på programmet och 
turlistan sträcker sig från besök på fotbollstur-
neringar, via välkomstdagar för nyanlända till 
besök på rättspsyk. Så fort coronarestriktionerna 

lättar, väntar även en förberedd och efterlängtad 
digital satsning, i samarbete med universitet 
och region.»

Åsa og Britt brenner for bibliotekbusstilbudet, 
og deres entusiasme var det fint å ta med hjem 
fra Piteå. Vi fikk også en omvisning i biblioteket 
som lå litt utenfor selve sentrum, men det var 
lyse og store lokaler med en populær Mamma 
Mø-skulptur!

Digital bokbuss og fritidsklubb på hjul
Luleå kommun ligger ved kysten og har dobbelt 
så mange innbyggere som Piteå, ca. 80 000. Bibli-
oteket er en del av Kulturens hus, som var nytt i 
2007 og ligger i nærheten av sentrumskjernen i et 
markant bygg. De 14 kommunene i Norrbotten har 
et utstrakt biblioteksamarbeid, og hjemmesider 
er en del av dette.   forts. →

På hjul med Mobilis 
til Piteå og Luleå
Hva er suksessfaktorer for mobile 
 bibliotektjenester på 2020-tallet? 
For å finne ut av dette dro Norsk 
Bibliotek forening sin  spesialgruppe 
for mobil bibliotekvirksomhet, 
 Mobilis, på studietur til Sverige. ↑

Den splitter nye bibliotek-
bussen, full av utstyr for 
digital litteraturformidling 
og veiledning, var enda 
ikke ankommet byen da 
Mobilis var i Luleå.  
Foto: Therese Hedman

← ↑
Åsa Norström og 
Britt Bergström i 
den overraskende 
romslige 12 meter 
lange bokbussen i 
Piteå (over). Foto: 
Olga Skrinde

Tekst: o l g a  s k r i n d e  o g  a n n e  g r e t h e  l a u r i t s e n
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Leder for Kulturens hus Lena Lundberg Vesterlund 
tok imot oss. I Luleå har de to bokbusser, hvor den ene 
er spesialinnredet for barn og unge, og den andre er 
ment for alle aldre på generelle ruter. Seks personer 
arbeider fast med den mobile bibliotektjenesten, og 
fire av disse kan også kjøre bussene. Voksenbussen 
er nå gammel og skal fases ut til fordel for en split-
ter ny stor buss. Biblioteket i Luleå er i gang med å 
endre den mobile bibliotektjenesten til å ha fokus 
på digitale tjenester, digital litteraturformidling og 
digital veiledning. Den nye bussen har derfor mye 
digitalt utstyr, noe som gjorde oss veldig nysgjerrig på 
hvordan den er innredet, og hvordan den vil fungere 
både for brukere og ansatte.

I avdelingen Ung i Luleå hadde de kjøpt inne en 
varebil som var en mobil fritidsgård, eller fritidsklubb, 
som vi sier på norsk. Det er et tilbud til ungdom, siden 
hovedbiblioteket hadde en heller dårlig ungdoms-
avdeling og ingen av bokbussene rettet seg spesielt mot 
denne målgruppen. Den mobile fritidsgården er kom-
munenes satsing på ungdom. Det har vært vellykket å 
dra dit ungdommene er, for å oppnå kontakt. På den 
måten kan tillit bygges og ungdommene få kunnskap 
om hva biblioteket kan tilby for dem.

Hva har vi lært?
Vi har lært at mobile bibliotek er verd å satse på for 
framtida også i Norge. At å nå folk der de er, med 
formidling og tilgang på litteratur og litteraturopplev-
elser er et viktig tilskudd til de faste bibliotekenhet-
ene. Videre ser vi at de mobile bibliotekene også er 
markedsføring av alle bibliotek, og at det for mange 
mennesker er lettere å gå inn i en bibliotekbuss enn 
et stort bibliotek.

Vi har sett at svenskene investerer i mobile biblio-
tek, og at Kulturrådets satsing «Stärkte bibliotek» fra 
2018 som ble forlenget fram til 2023, har vært viktig 
også for finansiering av nye busser i Sverige. Finans-
ieringsordninger for nye kjøretøy er vesentlig for å 
opprettholde mobile bibliotektjenester ikke minst til 
barn og unge på skoler og barnehager der vi når mange 
barn, også de som ikke har foreldre som tar dem med 
på biblioteket.

Vi har forsterket kontakten med vår søsterorganisa-
sjon i Sverige og snakket med folk som har visjoner for 
mobil bibliotektjeneste. Det har vært inspirerende og 
gjør det lettere å ta kontakt senere.

Og vi har lært at fellesskapet vi har i Mobilis, er 
viktig både faglig og sosialt. Våre medlemmer kommer 
fra Nord-, Vest-, Øst- og Midt-Norge, og det sier seg selv 
at det ofte er vanskelig å samles fysisk. På studieturen 
fikk vi tid til å utveksle erfaringer og snakke om det 
vi er litt alene om i våre respektive bibliotek fordi vi 
er få som arbeider med bibliotekbuss i Norge. Så vi lo 
masse sammen og bygde nettverk. 

Noen må gå i bresjen og framsnakke bibliotekbus-
sene og deres potensial også i Norge, og det skal Mobilis 
fortsette med. Vi har plass til flere medlemmer. •

↓
Deltagere på studieturen, fra venstre: Tove 
 Nilsen, Anne Grethe  Lauritzen, Erik Vollmer, 
 Silje Namtvedt, Jørgen Bretten, Idun Ribe 
 Hovrud, Maria Anderhagen, Lise Gyldmar,   
Roger Johan Pedersen og Britt-Marie 
 Ingdén-Ringselle. Anne Gerd Lehn og Olga  
Skrinde var også med på turen. Foto: Privat
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– Biblioteksjef Anne Marken talte 
hele det kinesiske kommunistpartiet 
midt imot. Det er kjempebra! Sånne 
bibliotekarer trenger vi flere av.  
Som tør å stå i stormen. Det er litt 
ubehagelig og røft, men stå i det!
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