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Lederen har ordet

Monica Deildok
Forbundsleder

�

Høringsutkastet til ny Lov om folkebibliotek har kommet. Utkastet legger opp til omfattende endringer 
i bibliotekloven. Omfattende endringer for oss å ta stilling til, og kort tid å gjøre det på. Høringsfristen 
er satt til 1. desember.

Det første som springer en i øynene under gjennomlesningen av høringsutkastet, er det som mangler. 
Her mangler enhver sømløshet. Så står det også å lese i begynnelsen av dokumentet at til tross for at 
ABM-meldinga er en av de offentlige utredninger dette høringsutkastet lener seg på, er det sømløse bi-
bliotek et aspekt dette forslaget til lovendring ikke fanger opp i seg. Dette skyldes at man mener denne 
saken er så kompleks at departementet ønsker å utrede saken nærmere. En slik utredning varsles. 

Det er svært nærliggende å tenke seg at flere av de andre forslagene i høringsutkastet også burde være 
gjenstand for nærmere utredning. Eksempler på dette er forslaget om at fylkesbibliotekene - eller de 
regionale folkebibliotektjenester, som det heter i høringsutkastet - ikke lenger skal ha noe lovfestet 
ansvar i fjernlånssamarbeidet. Nåværende § 9 bortfaller og i endringsforslagets §10 : Oppgaver på re-
gionalt nivå - er kun rådgivning, veiledning, utvikling og kompetanseheving lovfestet.

Dette sammen med økt frihet for fylkeskommunene til å organisere disse regionale folkebibliotektjenstene 
på andre måter enn i dag - for eksempel sammen med andre fylker, eller gjennom kjøp av tjenestene fra en 
kommune - innebærer at fylkesbiblioteket som institusjon kan forsvinne. Og den vesentlige rollen fylkesbi-
bliotekene har spilt og spiller i lånesamarbeidet kan bli borte. 

Vi kan altså oppleve den paradoksale situasjon at en vesentlig del av det nettverket det sømløse bibliotek 
skal tuftes på rakner mens departementet utreder sømløse bibliotektjenester.

Det ligger i endringsforslagets §3 under kapittel I: Folkebibliotekenes mål og virksomhet - en formulering 
som gjør det mulig for departementet å styre lånesamarbeidet i teksten: Departementet kan gi nærmere for-
skrifter om felles regler om lånesamarbeid og registrering, og for utarbeidelse av statistikk og årsmeldinger. 

Dette virker imidlertid veldig svakt sett i forhold til dagens lovtekst, og fjerner ikke denne leserens gryende 
angst for at fjernlånssamarbeidet kan bli svekket som følge av en total omstrukturering av fylketsbibliote-
ket og dets funksjoner. 

På samme måte som fylkesbiblioteket som institusjon vaskes ut av lovteksten, blir også de kommunale 
folkebibliotekene fjernet. Det er ikke lenger snakk om folkebibliotek som institusjon, men man snakker 
om lokale folkebibliotektjenester. Dette innebærer at det lovfestede kravet om et folkebibliotek i hver kom-
mune blir borte. I stedet skal kommunen ha ansvaret for lokale folkebibliotektjenester. Høringsutkastet 
argumenterer for interkommunale løsninger, og derigjennom bedre ressursutnyttelse. Forslaget til lovtekst 
sier imidlertid ingenting om hvilket nivå det skal være på de lokale folkebibliotektjenestene den enkelte 
kommune skal ha ansvar for.

Det at fylkene og kommunene skal stå friere i sin organisering av folkebibliotektjenestene er en av hoved-
hensiktene bak høringsutkastet. Og forslaget til ny biblioteklov fanger her opp en av de vesentlige politiske 
vindene i tiden: større lokal og regional frihet. Prinsippet om større lokal frihet er hentet inn fra Oppgave-
fordelingsmeldinga, en annen av de offentlige utredningene som ligger til grunn for høringsutkastet. 

Departementet gir imidlertid ikke slipp på all styring, men forankrer i lovteksten både når det gjelder regio-
nale og lokale folkebibliotektjenester at henholdsvis fylkeskommunen og kommunen fastsetter reglement 
for folkebibliotektjenestene på bakgrunn av veiledende retningslinjer gitt av departementet. 

Høringsutkastet foreslår bortfall av §5 Krav om fagutdannet biblioteksjef i kommunene. Dette er en sak 
vi har visst om lenge, og allerede i fjor sommer deltok Bibliotekarforbundet i en delegasjon til Stortinget 
sammen med en rekke andre aktører i bibliotek-Norge for å argumentere mot et varslet bortfall av § 5. 
Disse innvendingene har åpenbart ikke blitt tatt til følge. Høringsutkastet fjerner § 5, og som konsekvens 
av dette forsvinner også forskriften om personale i kommunale folkebibliotek. I tillegg fjernes kravet til 
fagutdannet fylkesbiblioteksjef i §8.

Dette innebærer at dersom dette forslaget går igjennom vil det ikke lenger finnes krav om bibliotekfaglig 
kompetanse i norske folkebibliotek i lov eller forskrifts form. For en profesjonsorganisasjon for bibliotekarer 
er dette naturligvis meget dårlig, om enn ikke uventet nytt. 
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� Bibliotekarforbundet var – som sagt - imot et bort-
fall av § 5 sommeren 2001. Jeg kan ikke se at det 
har dukket opp noen nye momenter i samfunnsut-
viklingen generelt eller i kommunene spesielt som 
skulle tilsi at Bibliotekarforbundet skulle skifte me-
ning i denne saken. Det må imidlertid sies at det 
kan synes vanskelig å bevare §5. I så fall vil vi 
måtte være på jakt etter alternative løsninger som 
kan sikre en lovmessig forankring av bibliotekfag-
lig personale i norske folkebibliotek.

Bibliotekarforbundet har nedsatt en hurtigarbei-
dende høringskomité som skal se på alle sider ved 
høringsutkastet slik det foreligger. Denne komi-
téen, som jeg leder arbeidet i, tar imot innspill fra 
alle medlemmer. Samtidig arbeider Bibliotekarfor-

bundet med å bygge allianser med andre aktører i 
bibliotekmiljøet for om mulig å kunne komme med 
fremstøt sammen og dermed veie tyngre i uttalel-
sene overfor departementet.

Fordi vi er midt i en organisatorisk behandling av 
høringsutkastet, ville det være uriktig av meg å 
komme med bastante uttalelser om hva et hørings-
svar fra vår side vil inneholde. Jeg vet det heller 
ikke, for dette må vi diskutere på bredere basis før 
vi kan gjøre oss opp noen mening. Jeg har imidler-
tid forsøkt å komme med noen umiddelbare reaksjo-
ner i håp om at dette vil bli lest og diskutert rundt 
omkring på arbeidsplassene. Jeg ber om innspill til 
høringskomitéen og til forbundsstyrets videre be-
handling av saken. 

Bibliotekarforbundet arrangerte to studieturer til Egypt i oktober. Til sammen 82 deltakere fi kk oppleve det nye 
biblioteket i Alexandria, det gamle folkebiblioteket i samme by, to frittstående bibliotek i Cairo, samt pyramider, 
bazarer, mumier, klostre, moskeer og - ikke minst - det usedvanlig vennlige egyptiske folket. Her ser vi den 
første gruppa utenfor Muba-
rak Public Library i Kairo, 
og den andre gruppa inne i 
Bibliotheca Alexandrina. 

Bibliotekarforbundet vil i 
løpet av høsten vurdere mu-
ligheten for nye studieturer 
neste år. Vi har allerede en 
liste med over 60 interes-
serte, som vil bli informert 
og få tilbud om eventuelle 
turer i 2003. Det er mulig 
for flere å komme på lista 
ved å sende en epost til 
erling.bergan@bibforb.no. 
(Foto: Sunneva Minken)

Studieturer til Alexandria
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Nåværende  lov:
Lov om folkebibliotek. 
Jfr. lov 29 mai 1987 nr. 23. - Jfr. tidligere lover 16 mai 
1935 nr. 1, 12 des 1947 nr. 12, 18 juni 1971 nr. 80. 

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet 
 § 1. Målsetting 
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplys-
ning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjen-
nom informasjonsformidling og ved å stille bøker og 
annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som 
bor i landet. 
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og 
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.        
Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal 
gjøres kjent. 
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksys-
tem. 
 § 2. Lovens virkeområde 
Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirk-
somheten, herunder de lokale folkebibliotekene som 
kommunen har ansvaret for (lovens kap. II), fylkesbi-
bliotekene som fylkeskommunen har ansvar for (lovens 
kap. III), og sentrale bibliotek- og veiledningstjenester 
som staten har ansvaret for (lovens kap. IV). 
Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektje-
nester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og 
andre som har spesielle vansker med å bruke bibliote-
ket. 
 § 3. Lånesamarbeid, registrering m.v. 
Bibliotekene skal følge felles regler om lånesamarbeid 
og registrering, og for utarbeidelse av statistikk og års-
meldinger. Departementet kan gi nærmere forskrifter. 

Kapittel II. Kommunale folkebibliotek. 
 § 4. Generelt
Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et 
folkebibliotek. 
Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i 
helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune 
eller fylkeskommunen. 
Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket på 
grunnlag av veiledende retningslinjer som departemen-
tet gir for bibliotekdriften. 
Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85. 
 § 5. Personale 
Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. 
Departementet kan dispensere fra bestemmelsen i 
denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifi-
kasjonskrav og overgangsordninger. 
 § 6. Samarbeid med skoler 
Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebi-
blioteket og de kommunale skolebibliotekene. 
Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt 
samarbeid. 
Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 7 (i kraft 1 mars 1997 
iflg. res. 10 jan 1997). 
 § 7. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.) 

Lov om folkebibliotek
Regjeringens forslag til ny lov:
Lov om folkebibliotek – med innarbeidede endringsforslag
Jfr. lov 29 mai 1987 nr. 23. - Jfr. tidligere lover 16 mai 
1936 nr. 1, 12 desember 1947 nr. 12, 18 juni 1971 nr. 80. 

Kapittel I. Folkebibliotekenes formål og virksomhet
 § 1. Målsetting 
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplys-
ning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjen-
nom informasjonsformidling og ved å stille bøker og 
annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som 
bor i landet. 
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og 
voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 
Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal 
gjøres kjent. 
Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksys-
tem. 
 § 2. Lovens virkeområde 
Loven gjelder for den offentlige folkebibliotekvirksomheten 
som omfatter lokale, regionale og statlige folkebibliotek-
tjenester.
Folkebibliotekvirksomheten omfatter også bibliotektje-
nester for pasienter i sykehus og helseinstitusjoner og 
andre som har spesielle vansker med å bruke bibliote-
ket. 

 § 3. Lånesamarbeid, registrering m.v
Departementet kan gi nærmere forskrifter om felles re-
gler om lånesamarbeid og registrering, og for utarbei-
delse av statistikk og årsmeldinger. 

Kapittel II. Lokale folkebibliotektjenester
 § 4. Lokale folkebibliotektjenester
Kommunen har ansvar for lokale folkebibliotektjenester.
Kommunen fastsetter reglement for folkebibliotektjenes-
tene på grunnlag av veiledende retningslinjer gitt av 
departementet.

 § 5 Opphevet ved lov …

 § 6. Samarbeid med skoler
Det skal være et organisert samarbeid mellom folkebi-
blioteket og de kommunale skolebibliotekene.
Departementet gir veiledende retningslinjer for slikt 
samarbeid. 

 § 7. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.) �



� Kapittel III. Fylkesbibliotek
 § 8. Generelt 
Til formål på fylkeskommunalt nivå nevnt i kap. I skal 
alle fylkeskommuner ha et fylkesbibliotek ledet av en 
fagutdannet biblioteksjef. Fylkesbiblioteket skal være 
knyttet til et folkebibliotek. 
Fylkeskommunen fastsetter reglement for fylkesbiblio-
teket på grunnlag av veiledende retningslinjer som de-
partementet gir for bibliotekdriften. 
Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85. 
 § 9. Fjernlånsvirksomheten 
Fylkesbiblioteket skal ivareta fjernlånsvirksomheten i 
fylket, organisere bibliotekenes lånesamarbeid, og stå 
ansvarlig for sin del av den felles plan for anskaffelse 
og oppbevaring av litteratur. 
Fylkesbiblioteket kan drive direkte utlån fra bokbuss/
bokbåt, alene eller i samarbeid med andre fylkes- og 
folkebibliotek. 
Fylkeskommunen kan opprette avtaler om felles biblio-
tekdrift med en eller flere kommuner. 
 § 10. Veiledningstjenester m.v. 
Fylkesbiblioteket skal gi råd til lokale myndigheter, yte 
bibliotekfaglig veiledning og assistanse, og arrangere 
møter og kurs om bibliotekspørsmål. 
Det skal være et organisert samarbeid mellom fylkesbi-
blioteket og fylkeskommunens skoleledelse. Samarbeidet 
mellom fylkesbiblioteket og de statlige skolemyndig-
hetene i fylket skal sikres ved avtaler, slik at fylkes-
bibliotekets faglige kompetanse stilles til rådighet for 
skolemyndighetene. 
Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 7 (i kraft 1 mars 1997 
iflg. res. 10 jan 1997). 
 § 11. Særskilte oppgaver 
Fylkeskommunen skal utover det som følger av § 3, gi 
uttalelser vedrørende fordeling av statlige midler, og 
bistå statlige myndigheter ved utredning og planleg-
ging. 
Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85. 
 § 12. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.) 

Kapittel IV. Statlige oppgaver
 § 13. Statens bibliotektilsyn 
Statens oppgaver etter denne lov ivaretas av Statens bi-
bliotektilsyn på vegne av departementet, som fastset-
ter retningslinjer for virksomheten. 
Statens bibliotektilsyn ledes av en direktør utnevnt av 
Kongen. 
 § 14. Særlige statstilskudd 
Det kan gis særlige statstilskudd til visse bibliotekfor-
mål som ikke naturlig hører inn under den enkelte kom-
munes ansvarsområde, eller som er av særlig betydning 
for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. De-
partementet gir nærmere bestemmelser. 
 § 15. (Opphevet ved lov 27 mai 1987 nr. 23.) 

Kapittel V. Lovens ikrafttreden. Endringer i andre 
lover. 
 § 16. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen be-
stemmer. Fra samme dag endres følgende lover slik: 
- - - 

Kapittel III. Regionale folkebibliotektjenester
 § 8. Generelt
Fylkeskommunen har ansvar for regionale folkebibliotek-
tjenester.
Fylkeskommunen fastsetter reglement for folkebibliotek-
tjenestene på grunnlag av veiledende retningslinjer gitt av 
departementet. 

 § 9. Opphevet ved lov …

 § 10. Regionale folkebibliotektjenester
Regionale folkebibliotektjenesterskal omfatte bl.a. rådgiv-
ning, bibliotekfaglig veiledning og assistanse til lokale 
myndigheter, samt gjennomføring av møter og kurs som 
ledd i kompetanseutvikling innenfor folkebiblioteksekto-
ren.
Det skal være et organisert samarbeid om folke- og skole-
bibliotektjenester på regionalt nivå, og samarbeid med de 
statlige skolemyndighetene i fylket skal sikres ved av-
taler, slik at fylkesbibliotekets faglige kompetanse stil-
les til rådighet for skolemyndighetene. 

 § 11. Særskilte oppgaver
Fylkeskommunen skal utover det som følger av § 3, gi 
uttalelser vedrørende fordeling av statlige midler, og 
bistå statlige myndigheter ved utredning og planleg-
ging. 
Endret ved lov 11 juni 1993 nr. 85. 
 § 12. (Opphevet ved lov 11 juni 1993 nr. 85.) 

Kapittel IV. Statlige folkebibliotektjenester
 § 13. Statlige bibliotektjenester
Departementet ivaretar statlige folkebibliotektjenester etter 
denne lov.

 § 14. Særlige statstilskudd 
Det kan gis særlige statstilskudd til visse bibliotekfor-
mål som ikke naturlig hører inn under den enkelte kom-
munes ansvarsområde, eller som er av særlig betydning 
for opprettholdelse av et nasjonalt biblioteksystem. De-
partementet gir nærmere bestemmelser. 
 § 15. (Opphevet ved lov 27 mai 1987 nr. 23.) 

Kapittel V. Lovens ikrafttreden
 
§ 16. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 
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I våre hoder er dette biblioteket veldig norsk: Arki-
tektfirmaet er Snøhetta. Møblementet er fra Bosvik 
as i Risør. Bak fjernsynsproduksjonen under den of-
fisielle åpninga står Stein Roger Bull og instruktør 
Bentein Baardson og. I tillegg er vi 43 norsk biblio-
tekfolk på studietur her. Vi er her når det skjer!

Vel, vi fikk ikke plass ved siden av Chirac eller Mu-
barak, eller sist ankomne Kristin Clemet. Vi er ikke 
inne i biblioteket, vi er ikke en gang i Alexandria, 
men tre timer unna, på vårt hotell i Kairo. Like vel 
er vi nær nok til å føle oss litt delaktige. 

Fjernsynet står på i ho-
tellbaren. Vi forklarer 
dansker, engelskmenn 
og egyptere som stik-
ker innom - med dårlig 
skjult stolthet – at, jo, 
nå skjer det! Nå åpner 
det verdensberømte bi-
blioteket endelig dø-
rene. – Jo da, det er 
norske arkitekter. Synes 
du stolene er fine? De er 
… Og der – ser du, på 

annen rad, sitter Terje Rød Larsen – norsk fredsme-
gler i området, sier jeg til kelneren min, som smiler 
stolt over at landet hans åpenbart gir meg så mye 
glede denne kvelden. Dansken ved siden av meg har 
lite å bidra med, men mumler noe om den sorte dia-
mant.

Men biblioteket som åpner denne dagen i Alexandria 
er ingen sort diamant. Det kan heller se ut som en 
hvit diskos, kastet fra den greske kultur, over Mid-
delhavet, og liggende halvt nedgravd i sanden ved 
Nilens utløp. En vakker hvit diskos av et bibliotek, 
og et spyd av en gangbro som skjærer gjennom på 
siden. Praktfullt, uten å være pompøst. Selv  ordi-
nære boligblokker på 7-8 etasjer i nabolaget ruver 
mer enn Bibliotheca Alexandrina.  Det er inne i 
biblioteket at dimensjonene tar pusten fra deg: Å 
gå gjennom inngangsdørene gir deg følelsen av å 
komme ut i et rom, ikke inn i en bygning.

Bibliotekets arkitektur er et selvfølgelig samtale-
tema mens vi ser på åpninga. Hvordan er det å være 
prosjektleder Kjetil T. Thoresen i Snøhetta i dag? 
Eller kunstneren Jorunn Sannes, som har designet 
veggen der tegn fra alle verdens skriftspråk er hug-
get inn i steinen? De har levd med ”evighetsprosjek-

Bibliotheca Alexandrina 
åpner dørene 

Bibliotheca Alexandrina ble offisielt åpnet onsdag 16. oktober i år. - Når vi i dag 
feirer gjenfødelsen av biblioteket i Alexandria, vil vi gjenopplive den menneskelige 
arven i denne delen av verden, sa Egypts president Hosni Mubarak i sin tale. Det 
var i det hele tatt dagen for store ord og svulstige formuleringer. Taler og musikk 
innendørs i biblioteket og et stort anlagt show utendørs lenger vest i byen. Direkte 
overført på alle fjernsynskanaler i Egypt. Og ganske merkbart også i medier verden 
rundt. Svært nok til å huske hvor vi var da det skjedde?

Tekst: Erling Bergan, Foto: Sunneva Minken

Egyptiske aviser 
viet bibliotekåp-
ninga stor plass.
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Bibliotekåpning med brus smak:  En av de mange annonsene i Al Ahram Weekly, 
som tydelig viser at mange fi rmaer gjerne vil assosieres med merkevaren 
Bibliotheca Alexandrina. 

tet” Bibliotheca Alexandrina i 13 år. Hvordan gjør 
man seg ferdig med noe slikt?

Vi snakker om sikkerhetstiltakene. Egyptiske sik-
kerhetsstyrker har inntatt Alexandria og slått en 
jernring rundt byen. Marinefartøyer  patruljerer 
havneområdet utenfor Alexandria, hovedveien med 
fire felt i hver retning er stengt og folk har fri fra 
jobb. Det er skolefri og innbyggerne er blitt oppfor-
dret til å forlate byen. Ved flyplassen i Kairo var det 
nærmest innført unntakstilstand, for at de rundt 
3000 utenlandske tilreisende skulle bli tatt hånd 
om og skysset videre under trygge forhold, til Ale-
xandria 200 kilometer lenger nord. 

På det samme tidspunkt som den planlagte åp-
ningen skulle ha funnet sted sist april, brøt det 
ut opptøyer i byen, og en student ble drept. Det 
knytter seg derfor stor spenning til hvordan inn-
vielsen av biblioteket vil forløpe i dag. Ansvarlig 
for åpningsseremonien, Stein-Roger Bull, forteller 
til Aftenposten at  han aldri har opplevd lignende 
sikkerhetstiltak. 

-Vi er blitt bedt om å holde pass og adgangskort 
klare for i det hele tatt å ta oss gjennom byen til ar-
beidsplassen vår. Etter at seremonien er begynt får 
jeg ikke komme inn i biblioteket, uansett hva slags 
argumenter jeg måtte ha, forteller Bull, og legger 
til: - Vi hadde neppe kommet i posisjon til å få an-
svaret for denne åpningen om det ikke var for at det 
allerede var en sterk forbindelse til Norge gjennom 

Snøhetta. På en måte setter vi med dette en sløyfe 
på hele prosjektet, sier han. 

Sløyfe? – Ja, det er nettopp det vi norske biblioteka-
rer i Egypt gjør, på denne åpningsdagen for verdens 
mest berømte bibliotek. Vi sløyfer slutten av åpnings-
seremonien. En liten seiltur i felucca på Nilen frister 
mer. Vi glir stille ut i kveldsmørket, midt i byen som 
er det egyptiske samfunns hjertemuskel, midt i elva 
som er Egypts livsnerve gjennom historien. Her deler 
Nilen seg i flere løp på vei nordover gjennom delta-
området til Middelhavet. Dovent glir vannet ut til 
Tanta og Mansoura, Damietta og Rosetta. Men det er 
lenge siden noe Nilvann nådde fram til Alexandria. 
Slammet fra Etiopia har for lengst tettet det løpet. 

Alexandria er på sett og vis en utkant. Det blir 
bibliotekets største utfordring. Til tross for sine 5 
millioner innbyggere, har denne byen ingen egen 
dagsavis. Til tross for sin utadvendte plassering mot 
Middelhavet, er det nesten ingen utlendinger å se 
i gatene. Forretningslivet og turismen trekker til 
Kairo. Selv vi som er bibliotekfolk på studietur i 
Egypt, tilbringer flere dager i Kairo enn i Alexan-
dria. Men kanskje det nye biblioteket kan bli en 
magnet i seg selv? Vi var i hvert fall svært nær da 
magneten ble skrudd på. 

Historikerne regner det som sikkert at det var De-
metrius av Phaleron som foreslo for Kong Ptolemeus 
I Soter å etablere et stort forskningssenter i Ale-
xandria, senere kjent som Museion med tilhørende 
bibliotek. Dette må ha vært rundt 290 før Kristi 
fødsel. Allerede noen tiår senere var det stor akti-
vitet i biblioteket. Med Demetrius som den første bi-
bliotekar i Alexandria, ble dette noe langt mer enn 
et oppbevaringssted for papyrusruller. Her ble store 
deler av datidens kjente litteratur anskaffet, over-
satt, kopiert og stilt til rådighet for et blomstrende 
intellektuelt miljø. 

Callimachus av Cyrene hadde muligens aldri titte-
len bibliotekar i Alexandria. Han var selv dikter, 
og assistent til Zenodotus, etterfølgeren til Deme-
trius. Callimachus forfattet den første omfattende 
bibliografien over gresk litteratur på den tiden: 
Pinakes [or Tables] of those who were eminent in every 
branch of learning, and what they wrote, in 120 vo-
lumes. Den skal ha inneholdt gresk poesi og faglit-

teratur innen historie, retorikk, filosofi, medisin, 
jus, m.m. Innen hver gruppe var forfatterne trolig 
satt opp alfabetisk, med en kort biografi først, deret-
ter en bibliografi i alfabetisk rekkefølge etter hver 
forfatter, de første setningene og en antydning av 
lengden på hvert verk. 

Biblioteket i Alexandria hadde rundt en halv mil-
lion ruller på Callimachus tid. Om hans bibliografi 
også reflekterte bibliotekets organisering, er ikke 
sikkert. Men det er åpenbart at bibliotekets samlin-
ger var grunnlaget for hans katalogisering. 

I Bibliotheca Alexandrina er det første utkikkspunk-
tet man kommer til inne i biblioteket - en slags 
innendørs terasse med glassvegger ut mot det store 
bibliotekrommet - oppkalt etter Callimachus. Om 
han skal regnes som grunnleggeren av bibliotekarp-
rofesjonen, eller ”bare” som grunnleggeren av kata-
logisering, det strides de lærde om. 

Demetrius og Callimachus 
Erling Bergan, Redaktør

Demetrius av Pha-
leron, den første 
bibliotekar i Ale-
xandria.
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- Det var nok eventyrlysten som trakk. Og så hadde 
jeg lyst til å se hvordan man organiserer biblio-
tekdrift i andre land. Egypt er veldig annerledes 
enn Norge, og det gjorde det ekstra interessant. Bi-
bliotekarutdanninga i Oslo legger stor vekt på nor-
ske forhold, kanskje for stor vekt. Jeg ville se noe 
annet. 

- Var forholdene på biblioteket annerledes enn i 
Norge? 

- Det nye biblioteket i Alexandria er spesielt. Det er 
veldig moderne. Bortsett fra størrelsen, ligner det 
nok mye på bibliotek i Norge. De har ny teknologi og 
de har mennesker med kompetanse til å bruke den. 

- Dette er ikke typisk for egyptiske bibliotek?

- De andre bibliotekene jeg så i Egypt, var i hvert 
fall veldig gammeldagse. Det var få av dem som 
hadde tatt i bruk datautstyr. De hadde gamle sam-
linger og små midler til å utvide og holde den 
oppdatert. Til gjengjeld er en del av det gamle av 
interesse. De kaster jo ingen ting. 

- Men på Bibliotheca Alexandrina er det mye ny lit-
teratur?

- Både og. Jeg katalogiserte en del norske bøker, 
som så ut til å komme fra kassering i norske bibli-

Norsk praktikant i Alex
Linda Sofie Øye er bibliotekstudent ved Høgskolen i Oslo. Som del av studiet skal 
alle studenter ut i to praksisperioder. Noen drar til Drammen folkebibliotek, andre til 
Menighetsfakultetet eller en videregående skole i Nordland. Linda valgte Bibliotheca 
Alexandrina. I fem uker var hun gjest og medarbeider i verdens mest berømte bibli-
otek.

otek. Det meste var nok donasjoner av brukt litte-
ratur, og mye av dette var gammelt. Blant annet så 
jeg en illeluktende norsk bibel, som nesten datt fra 
hverandre. Den var ikke gammel nok til å bli ver-
difull på grunn av alderen, bare gammel. Jeg lurte 
på hvilke brukere i Alexandria som kan ha bruk for 
slike ting. Men jeg er sikker på at det er veldig mye 
verdifull litteratur på engelsk. 

- Hvilke arbeidsoppgaver hadde du som praktikant?
 
- Jeg gjorde egentlig ikke så veldig mye. Arbeidsda-
gene besto stort sett i samtaler med ledere for ulike 
avdelinger, hvor de fortalte hvordan de organiserer 
arbeidet. Men jeg fikk altså prøve meg med litt ka-
talogisering av skandinavisk litteratur. Det var nyt-
tig, siden ingen av personalet forsto noe av disse 
språkene.

- Og de egyptiske kollegaene var greie å ha med å 
gjøre?

- Jeg ble veldig godt mottatt. Jeg merket meg spesi-
elt hvor gode de er til å ta ting på sparket. Den før-
ste dagen jeg kom dit, ble jeg plutselig plassert inne 
på katalogavdelinga. De visste ikke at jeg skulle 
komme, og ble like overrasket som meg. Men de tok 
det profesjonelt, forklarte meg om arbeidsoppgavene 
sine og hvordan avdelinga fungerte. Man må jo ha 
et ganske godt overblikk over organisasjonen man 
jobber i, for å kunne gi så gode presentasjoner på 
sparket. Det imponerte meg. Og alle snakket godt 
engelsk, et kriterium for å bli ansatt på dette biblio-
teket, forteller Linda. 

Bibliotheca Alexandrina har kun hatt én praktikant 
siden de startet opp. Det siste året har vært hektisk, 
med en myk åpning i oktober i fjor, en planlagt åp-
ning i april som ble utsatt, og en åpning som faktisk 
fant sted i forrige måned. Nå må personalet komme 
seg ovenpå før de har kapasitet til å ta seg av nye 
studenter i praksis. Linda har neppe skremt dem. De 
har nok heller sett verdien av å ha internasjonale 
kontakter – også på dette området. 

Erling Bergan, Redaktør

- Jeg katalogiserte 
en del norske bøker, 
som så ut til å 
komme fra kasse-
ring i norske bi-
bliotek. Det meste 
var nok donasjoner 
av brukt litteratur. 
Mye var gammelt, 
forteller Linda, som 
lurer på hvem i Ale-
xandria  som kan 
ha bruk for slik lit-
teratur. (Foto: E. 
Bergan)
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Det brukes ofte store ord og klisjéer når offisielle re-
presentanter for biblioteket skal fortelle oss om for-
målet. Dette er verdens vindu mot Egypt og Egypts 
vindu mot verden. Det er Mubaraks gave til Egypt 
og Egypts gave til verden. Det er et symbol på at en 
annen verden er mulig, en verden uten krig, into-
leranse, sneversyn og sivilisasjonskonflikter. Intet 
mindre. Da er det unektelig rart å gå langs hyllene 
og møte en tittel som ”Strength Training for Foot-
ball”, en biografi om Prinsesse Diana eller håndbø-
ker om småreparasjoner i hjemmet. Intet stygt sagt 
om noen av disse bøkene, men hvorfor skal noen 
reise til Alexandria for dem?

La oss derfor gå direkte til kilden: Hva sier Bibli-
otheca Alexandrina selv om sine intensjoner? I sin 
”Mission Statement” kan man se hvor de vil med 
samlingene og hvilke brukergrupper de ønsker å til-
trekke seg:  

The Bibliotheca Alexandrina’s mission will be to estab-
lish a specialized research library with a unique collec-
tion and intention in keeping with the traditions of the 
ancient Library of Alexandria. It will become an invalu-
able information resource to support decision-making 
and broaden future horizons for the cultural, social and 
economic development of Egypt and the region. Subse-
quently, the library will play a needed role to further 
cooperation between the north and south of the Medi-
terranean Basin, as well as between the east and west.

It will have a four-pronged approach for its work pro-
gram: 
• Window of Egypt on the world 
• Window of the world on Egypt 
• A library for the digital age 
• A center for dialogue and debate 

This approach is directly related to the collection’s 
strategy and how the library will define itself to be 
unique among the great international libraries of the 
world. The first priority will be broad and deep col-
lections about Egypt, and especially Alexandria and 

the ancient library, and documenting the modern his-
tory of Egypt. Collections about the Mediterranean Re-
gion, Africa, since 70% of the Arab world is in Africa, 
the Arab World, without duplication of efforts, will be 
among those emphasized, in addition to the general 
coverage usually offered in a universal library.

Dette er ganske klar tale: Er du interssert i den kul-
turelle, sosiale og økonomiske utviklinga – fortid og 
framtid – i Egypt og regionen rundt, da kan dette 
være biblioteket for deg. Og har du bøker som under-
støtter disse interesseområdene, da er donasjoner på 
sin plass. 

Samtidig er egypterne et høflig 
folkeferd, som takker hjerteligst 
for alt de får av donerte bøker. 
Det kan altså dreie seg om styr-
ketrening for fotballspillere. Eller 
en helt fersk donasjon av Lø-
renskog kommunes historie på 
norsk. Bukker og takker. Men 
blir det et meningsfylt bibliotek 
av slikt? 

Donasjonenes mare har ridd dette 
biblioteket siden starten. For 
dette biblioteket har ikke store 
budsjetter til årlig egenbestemt 
akkvisisjon. Og de har gjort lite 
for å dempe inntrykket av at 
samlingen vokser med tilfeldige 
donasjoner. I deres eget Newslet-
ter gjorde de heller det motsatte, 
ved å rose bokgaver som spriket 
i alle retninger. I no. 30 (June 1996) står det f.eks.: 
”During the month of April, the library received 31 
books as a donation from Bulgaria” uten angivelse 
av hva dette inneholdt. Videre sto det: “The Spa-
nish Friends of the Alexandria Library contributed 
a valuable collection of books in Spanish.” I no. 34 
(March 1997) står det under “Selected New Additions 
to the Alexandrina”: “Aslund, Anders: How Russia 

Hva står på hyllene i Alexandria?

Et bibliotek og dets samlinger

Erling Bergan, Redaktør

De mangler over 7 millioner bind på å fylle hyllene. De trenger det mange-mangedob-
belte på å bli et ”verdensbibliotek”. Bibliotheca Alexandrina har det ikke lett når det 
prøver å gå i fotsporene til sitt antikke forbilde. For mens Demetrius faktisk kunne 
prøve å favne verdens kunnskap, må det være halsløs gjerning for dagens direktør 
Ismail Serageldin. Hva er det da de prøver på? Hva slags samling av bøker og annet 
materiale er det tilreisende kan vente å finne i det nye Bibliotheca Alexandrina?

Det er ikke alle tit-
ler i samlinga som 
bidrar til å friste 
forskere til et opp-
hold i Bibliotheca 
Alexandrina. 

�
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Became a Market Economy” og “Colman, Andrew 
M., Ed.: Companion Encyclopedia of Psychology”. I 
en tilsvarende liste i no. 45 (December 1999) fin-
ner vi ”Aughteson, Kate: The English Renaissance: 
An Anthology of Sources and Documents”. Flotte 
titler, bevares. Men hvorfor er dette titlene som 
utvelges som spesielt interessante i bibliotekets ny-
hetsbrev?

En spesiell form for donasjoner som nyhetsbrevet 
fremhever, er viktig personer som gir av sine pri-
vate samlinger. I no. 45 (December 1999) finner vi 
f.eks.: ”Mr. Mohamed Yossry El-Sherif has donated 
the library of his father, the deceased Yossry Abed 
El-Magid, which includes valuable books in various 
fields of knowledge.” 

Den tidligere biblioteksinspektør i det danske 
Bibliotekstilsynet/Statens Bibliotektjeneste, Jes Pe-
tersen, hadde en bredside mot hele bibliotek-pro-
sjektet i Alexandria i tidsskriftet Bibliotekspressen 
3/2001. Det var nettopp samlingsutviklinga som var 
hans viktigste ankepunkt: 

”Hele projektet lider nemlig af en afgørende fejl, 
som gør det til en kolos på lerfødder, nemlig den 
at man har bygget, uanset at der kun var penge til 
byggeriet og muligvis løn til de 600 ansatte […] , 
men der er ingen bevillinger til en materialekonto, 
der kan sikre opbygningen af en målrettet bestand 
af bøger, tidsskrifter og andre materialer. Samlin-
gen – og her kommer vi til akilleshælen – skal op-
bygges af gaver og donationer fra ind- og udland.” 

Den britiske avisa The Observer 13. oktober trek-
ker fram de underlige titlene de finner blant de 
230.000 bøkene på hyllene, som altså har kapasitet 
til 8 millioner bind, og fortsetter: ”For an insti-
tution billed as ’a unique research institution, a 
haven for scholars worldwide’, such intellectual po-
verty is embarrassing – though its directors insist 
they will fill up its miles of shelving over the next 
20 years. The fact they have so far tried to perform 
this task by cadging books from visiting dignita-
ries has not done much for the library’s reputation, 
however.”

Antikkens Alexandria-bibliotek inneholdt originale 
verker av tidens store tenkere og vitenskapsmenn. 
Mange av dem tilbragte mye tid der. Byen var vel-
stående og fikk impulser fra mange retninger. Dette 
er vilkår som dagens Alexandria ikke har. En nord-
mann som kjenner byen svært godt, førsteamanuen-
sis Egil Fossum ved Høgskolen i Oslo, sier det slik: 

- Jeg har en viss bekymring for det nye biblioteket. 
Antikkens bibliotek lå i verdens rikeste by, datidens 
mest kosmopolitiske by, midt i sentrum av handels-
veiene. Dagens Alexandria ligger utenfor handels-
veiene og er på ingen måte noe sentrum. Det er 
en stor provinsby med mange millioner innbyggere, 
men uten særlig stor dynamikk og uten noen stor 
betydning i verdenshandelen, sier Egil Fossum. 

Og det er nettopp dette som kan bli Alexandria-
bibliotekets største problem. En mangelfull samling 
er i seg selv ikke drepende for et ungt bibliotek. 
Problemet vil være det manglende trykket fra omgi-
velsene, fra brukere og potensielle brukere, for å få 
til en god og tydelig samlingsutvikling. Ikke er det 
satt av store summer til årlig bokbudsjett. Og det 
ser heller ikke ut til å være noe kravstort og innfly-
telsesrikt intellektuelt miljø rundt biblioteket som 
kan presse på for å få samlingen bygd opp slik at 
den tjener sine formål. Universitetet i Alexandria er 
fysisk nær biblioteket, men mangler trolig vitalitet 
og tyngde nok til å fylle rollen. Det er den egyp-
tiske staten som har lagt sin prestisje bak dette bi-
blioteket. Når Snøhetta og UNESCO har gjort sitt, 
er det president Hosni Mubarak som står igjen som 
eier av ideen, og hans presidentfrue Suzanne Muba-
rak som skal følge det opp fra tid til annen. Det kan 
lett bli idealisme, takknemlighet og volum som blir 
retningsgivende for hvordan de tomme hyllene skal 
fylles. Det kan bli noe tilfeldig og retningsløst over 
det hele. 

Men det nye biblioteket i Alexandria har også vist 
takter som gir grunn til optimisme. Library Direc-
tor Laila Abdel Hady gir besøkende tydeligere sig-
naler om ønskede bokdonasjoner nå enn tidligere. 
Og rekrutteringen av personale ser ut til å ha gitt 
flere medarbeidere med evne til å jobbe selvstendig 
og ta bibliotekets visjoner inn i sine egne arbeids-
oppgaver. Jeg har snakket med flere bibliotekarer 
som setter egne ord på hva slags samlinger og tje-
nester biblioteket søker å bygge opp. Det er løfte-
rikt.

Det som også peker i positiv lei, er en manuskript-
samling som bør interessere mange forskere. Kjernen 
i denne samlinga kommer fra Alexandrias kommu-
nale folkebibliotek, fra biblioteket i Abul-Abbas Al-
Mursi Mosque, og fra Sumuha Religious Institute 
Library. Historiske manuskripter fra disse tre ale-
xandrinske samlingene er donert til biblioteket, som 
dermed kan være stolte over å ha rundt 6000 ori-
ginale manuskript på arabisk. Mange av disse var i 
dårlig forfatning da Bibliotheca Alexandrina over-
tok dem. Dette har gitt dem muligheten til å bygge 
opp kompetanse i å ta vare på manuskripter. 

The Observer tref-
fer spikeren på 
hodet: Tomme hyl-
ler skjemmer gjen-
oppstandelsen av 
Egypts stolthet.
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Det eldste manuskriptet i bibliotekets museum, er 
en del av samlinga Sahih Muslim fra det 10. år-
hundre. Den eldste boka i samlingene er Saxonia : 
De Rerum Germanicae, en historiebok om Tyskland, 
skrevet på latin av Albertus Krantzus i 1575. Men 
boka som biblioteket er mest stolt av å ha i sitt eie, 
er nok Description de l’Egypte, det berømte kollek-
tive arbeidet av vitenskapsmenn som fulgte Napo-
leons franske ekspedisjon til Egypt på slutten av 
1700-tallet. Bibliotheca Alexandrina har nå tre ek-
semplarer av den originale utgaven, som inneholder 
artikler og illustrasjoner som beskriver forholdene i 
Egypt og egypterne på denne tiden, med skisser av 
skikker, tradisjoner, kunst og håndverk. Verket har 
rundt 3000 illustrasjoner og kart. En virkelig perle i 
samlinga.

Men også manuskript-samlinga er noe ufokusert. 
Amina Elbendary fra avisa Al-Ahram skriver: ”The 
rare books collection covers a wide array of lan-
guages and subjects; here again, the acquisitions 
policy (if any) is not clear. It is as if any book 
that is old, yellowed or foxed enough, whether or 
not it is rare, a first edition, or signed, could very 
well find its way here. There are old dictionaries, 
old editions of the Encyclopaedia Britannica and 
old copies of Dickens and Thackeray; potentially 
interesting material, by all means, but if a rese-
archer were undertaking a study of the publica-
tion history of Bleak House, or a comparison of 
entries under “Islam” in the Encyclopaedia Britan-
nica over its 234-year history, one suspects she 
would not start here.”

Hva så med sensur av materiale? Hvor fritt kan 
Bibliotheca Alexandrina oppføre seg i forhold til 
bøker som for eksempel de religiøse fundamenta-
listene regner som tvilsomme eller direkte ugude-
lige? Hva med politisk opposisjonell litteratur? Det 
som er klart, er at dette biblioteket er gitt en sær-
stilling i det egyptiske samfunnet. En egen lov 

(”Law No.1 for the year 2001”) regule-
rer rammene for bibliotekets virksom-
het. Her er det formuleringer som kan 
tolkes som fritak for sensur, og det er 
nettopp det bibliotekets direktør også 
gjør åpent i pressa. Sekretæren for den 
britiske venneforeninga til Bibliotheca 
Alexandrina, David Wardrop, er kritisk 
til mye av det biblioteket har foretatt 
seg fram til nå, men fremhever også 
betydningen i forhold til ytringsfrihet 
og informasjonstilgang: ”In a country 
blighted by censorship, this library has 
enormous intellectual importance. It 
will be free of the religious constraints 
that affect the rest of Egypt. It is the 
only place you can see a copy of Satanic 
Verses, for example. You cannot unde-
restimate the symbolic value of that”, 
sier han til The Observer. 

Og direktør Ismael Serageldin viser 
overblikk og polemiske evner når han 

blir konfrontert med spørsmål om sensur: ”Folk hen-
viser stadig til hendelser der visse bøker blir for-
budt. Dette foregår i USA. I delstaten Kansas fikk 
foreldre fjernet Darwin fra skolene; pendelen kan 
svinge begge veier”, sier han til Al-Ahram. Og han 
har nok rett: Regelrett sensur er nok et vel så 
stort problem i USA som i Egypt. Riktignok lever 
den egyptiske stat fremdeles på unntakslover inn-
ført etter mordet på president Anwar Sadat for over 
tjue år siden. Og unifor-
mert politi er å se overalt 
i de store byene. Men det 
er nok heller manglende 
øknomi, enn myndighete-
nes inngripen, som hin-
drer bibliotek fra å vokse 
mer enn de gjør. Så får vi 
se i hvor stor grad biblio-
teket erstatter manglende 
penger til planlagte inn-
kjøp, med tilfeldige dona-
sjoner de av høflighet må 
si ja takk til. Det er ikke 
lett å leve med mange ti-
talls kilometer tomme hyl-
ler i lengden. 

En perle av en bok i bibliotekets samlinger: Description de l’Egypte 
er i stort format, men det er også det Egypt dette verket beskriver. 
Her kolossene i Memnon. (Illustrasjon fra boka.)

- Jeg har en viss bekym-
ring for det nye bibliote-
ket, sier førsteamanuensis 
Egil Fossum, og peker på 
Alexandrias perifere rolle 
i dag sammenlignet med 
dens sentrale rolle i antik-
ken. Her tar han samlin-
gene i øyensyn under BFs 
studieturer til Egypt i 
forrige måned. (Foto: 
Sunneva Minken)
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Foto: E. Bergan

Erling Bergan, Redaktør

Constantine Cavafy ble født i Alexandria i 1863, 
men sa selv at han var ”fra Konstantinopel av her-
komst”. Dette var samme året som Mohammed Alis 
barnebarn Ismael ble pasja og brakte Suez-kanalen 
til fullførelse noen år etterpå. Alexandria gjennom-
levde sin andre blomstring som verdensby. Her var 
det mange grekere, armenere, syrere, briter, fransk-
menn og italienere. Forretningslivet, det sosiale 
livet og kulturlivet var europeisk moderne – for 
denne delen av befolkningen. Her var det verdens-
utsyn og dekadanse nok til å inspirere en poet.

Blomstringstida til Alexandria var over da vi var 
midt i det forrige århundre. Utlendingene var for 
det meste forduftet, og Alexandria framstår i dag 
som en i hovedsak egyptisk by, mot et blekt bak-
teppe av sin kosmopolitiske fortid. Fra jernbanesta-
sjonen kan du gå rett fram inn i byens arabiske 
souker. Men du kan også gå ned Nabi Daniel til Cecil 
Hotel ved Cornichen, der Lawrence Durrell har gjort 
five o’clock tea berømt. Men før du kommer så langt, 
kan du også stikke inn en sidegate til høyre og 
finne Cavafy Museum, like ved den gresk-ortodokse 
kirken St. Saba. 

Constantine Cavafy bodde her i annen etasje over 
et bordell. ”Hvor kunne jeg bo bedre?”, sa Cavafy. 
”Nedenunder, et bordell som dekker de kjødelige 
behov. Og der er kirken som tilgir våre synder. Og 
der er [det greske] sykehuset hvor vi dør.” 

Det er den lokale berømtheten Madame Christina 
som går god for dette sitatet. Som eier av kult-
restauranten Elite, kan hun fortelle om besøk og 
vaner til internasjonale celebriteter som Umm Kalt-
houm, Edith Piaf og – altså - Constantine Cavafy. 
Riktignok var Cavafy for lengst død da Elite ble star-
tet, men Madame Christina lar ham like fullt inngå 
i fortellingene hun gir til beste fra sitt stambord i 
restauranten. I følge journalist Hala Halim i avisa 
”Al Ahram”, var det mye rykter som gikk om Cavafy, 

En poet fra 
en by som 
ikke er mer

I et Egypt der det drikkes svært lite alkohol, der prostitusjon er lite synlig og homo-
fili er et ikke-tema, der skulle man tro Constantine Cavafy passet dårlig inn. Men 
denne greske poeten bodde i et kosmopolitisk Alexandria som var ganske annerledes 
enn dagens homogene egyptiske storby. 

rykter en ung pike som Christina sikkert blandet 
inn i egne inntrykk. 

Madame Christina forteller hvor spesielt – nærmest 
mystisk - det kunne være å møte denne tankefulle 
mannen, vandrende gatelangs i Alexandria. Han 
kunne til tider være menneskefiendtlig: ”Møtte han 
en kjenning på gaten, kunne han spørre hvilken vei 
vedkommende skulle. Vanligvis repliserte han da at 
han, dessverre, skulle motsatt vei.”

Hadde Cavafy levd etter åpningen av Elite, hadde han 
ganske sikkert vært en stamgjest – også der. Er det 
noe Madame Christina beklager, så må det være den 
uheldige tidsforskyvningen som gjorde det umulig 
for Cavafy å være kunde i hennes restaurant. Likevel 
er det en kobling, forteller Hala Halim: ”En av hennes 
stamgjester var Singopoulo, en nær venn av poeten, 
som ga henne noen av Cavafys manuskripter.”

Constantine Cavafy døde – som han selv forutså – i 
det greske sykehuset like ved der han bodde, i 1933. 
Hans eiendeler ble først tatt hånd om av det greske 
konsulatet i byen, som for ti år siden kjøpte Cavafys 
gamle leilighet og etablerte et museum der. Muséet 
gjør ikke akkurat noe nummer ut av hans homosek-
sualitet, men forteller gjerne om hans forkjærlighet 
for drikkevarer og levende lys. I hans upubliserte 
dikt Half an hour (Μιση ωρα) fra 1917 er det kan-
skje noe av dette vi ser: 

I never had you, nor will I ever have you
I suppose. A few words, an approach
as in the bar yesterday, and nothing more.
It is, undeniably, a pity. But we who serve Art
sometimes with intensity of mind, and of course only
for a short while, we create pleasure
which almost seems real.
So in the bar the day before yesterday -- the merciful alcohol
was also helping much --
I had a perfectly erotic half-hour.

Madame Christina 
i kult-restauranten 
Elite husker Con-
stantine Cavafy, 
og bringer histo-
riene om ham vi-
dere til de som vil 
høre. (Foto: Randa 
Shaath)



Bibliotekaren        Nr 11/200215

And it seems to me that you understood,
and stayed somewhat longer on purpose.
This was very necessary. Because
for all the imagination and the wizard alcohol,
I needed to see your lips as well,
I needed to have your body close.

Constantine Cavafy er ingen kjent dikter for egyp-
tere. Han skrev på gresk og ble oversatt blant annet 
til engelsk. Han levde et liv i det kosmpolitiske Ale-
xandria, og var ikke midt oppi bevegelsene rundt 
islamsk kultur, arabisk nasjonalisme eller arabisk 
språk. Slik sett er han et bilde på det særegne 
ved en periode i Alexandrias historie. Hans dikt 
The City (Η Πολις) viser hvilken spesiell betydning 
denne byen hadde for ham, samtidig som han går 
langt inn i allmennmenneskelige dilemmaer: 

You said, “I will go to another land, I will go to another sea.
Another city will be found, better than this.
Every effort of mine is condemned by fate;
and my heart is -- like a corpse -- buried.
How long in this wasteland will my mind remain.
Wherever I turn my eyes, wherever I may look
I see the black ruins of my life here,
where I spent so many years, ruined and wasted.”

You won’t find a new country, won’t find another shore.
This city will always pursue you.
You’ll walk the same streets, grow old
in the same neighbourhoods, turn grey in the same houses.
You’ll always end up in this city. Don’t hope for things elsewhere:
there’s no ship for you, there’s no road.
Now that you’ve wasted your life here, in this small corner, 
you’ve destroyed it everywhere in the world.

Men Constantine Cavafy hadde ikke vært en gresk 
dikter om han ikke hadde tatt tungt for seg av 
denne kulturens antikke reservoar. Han trekker sta-

dig vekk paralleller mellom personlige eller samti-
dige temaer, og for eksempel Trojanerne, Dionysos 
eller de gamle greske templer. Eller det berømte dik-
tet Ithaca (Ιθακη) fra 1911: 

As you set out toward Ithaca,
hope the way is long,
full of reversals, full of knowing.
Laistrygonians and Cyclops,
angry Poseidon you should not fear,
never will you find such things on your way
if your thought stays lofty, if refined
emotion touches your spirit and your body.
Laistrygonians and Cyclops,
savage Poseidon you will not meet,
if you do not carry them with you in your soul,
if your soul does not raise them up before you.

Hope the way is long.
May there be many summer mornings when,
with what pleasure, with what joy,
you shall enter first-seen harbors;
may you stop at Phoenician bazaars
and acquire the fine things sold there,
nacre and coral, amber and ebony,
and sensual perfumes, every kind there is,
as much as you can abundant sensual perfumes;
may you go to many Egyptian cities
to learn and learn again from those educated.

Keep Ithaca always in your mind.
Arriving there is what has been ordained for you.
But do not hurry the joumey at all.
Better if it lasts many years;
and you dock an old man on the island,
rich with all that you’ve gained on the way,
not expecting Ithaca to give you wealth.

Ithaca gave you the beautiful journey.
Without her you would not have set out.
She has nothing more to give you.

And if you find her poor, Ithaca has not fooled you.
Having become so wise, with so much experience,
you will have understood, by then, what these Ithacas mean.

Dette diktet er hentet fra en oversettelse gjort av 
Theoharis Constantine Theoharis, i ”The Complete 
Poems of Constantine P. Cavafy”, Harcourt, New York, 
s.n. Ellers finnes det flere engelske og svenske over-
settelser og gjendiktininger av Cavafy, eller Kon-
stantinos P. Kavafis, eller Konstantinos P. Kavaphes, 
eller Konstantinos P. Kabaphes. Og i år kom Kjell 
Arild Pollestads samling ”Siden jeg ikke kan tale om 
min kjærlighet”, som inneholder gjendiktninger til 
norsk av et utvalg Cavafy-dikt. 

Utsikten fra balkongen til Cavafys leilighet i Alexandria. (Foto: Michael Haag.) 
Trolig er det mye av det samme vi ser i dag som dikteren så for over 70 år 
siden, da han skrev diktet In the evening:

Then, sad, I went out on to the balcony,
went out to change my thoughts at least
by seeing something of this city I love,
a little movement in the streets, in the shops

.
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Erling Bergan, Redaktør

- Folk sto i kjempelange køer for å komme inn. Vi 
stilte oss opp, men etter en stund skjønte vi at vi 
først måtte i et annet bygg og kjøpe inngangsbil-
lett til biblioteket. Alexandrinerne betaler 2 egyp-
tiske pund for å komme inn, mens vi som kommer på 
besøk fra utlandet betaler 10 egyptiske pund. Med 
billett i hånda kunne vi igjen delta i køståinga for å 
komme inn. En kø for herrer, en annen for damer. 
Det tok sin tid. Eller ”just a minute”, som de blide 
vaktene så trøstende sa, forteller Berit. 

- Var det noen sikkerhetskon-
troll?

- Vi måtte sjekkes på samme 
måten som vi blir på flyplas-
ser. Etter det ble vi bedt om å 
avlevere alle vesker i et eget 
oppbevaringsrom i kjelleren. 
Store mengder folk skulle da 
prøve å få gjort dette i noe 
som lignet et bøttekott. Det 
ble et kaos av en annen ver-
den. Det var varmt og lo-
gistikken var håpløs. Men 
forhåpentligvis skyldes det 
startvansker. De kom rullende 
med nye reoler til oppbeva-
ring og fikk mer plass til avle-
vering i løpet av denne første 
dagen. 

- Hva slags folk var det som 
kom denne første dagen?

- Mange unge mennesker, sko-
leklasser og studenter. Og 
masse familier. Noen eldre var 
det også, men de fleste var 
kanskje mellom 16 og 40 år gamle. De kom inn, fant 
seg bøker, satte seg ned og leste. De satte seg ned 
foran PC-ene og søkte på internett. Det var fullt av 
folk over alt. Oppe på ”glassverandaen” sto de som 

bare skulle se i kø. Men de som gikk inn i bibliote-
ket, var tydeligvis der for å bruke det. 

- Og de lånte med seg bøker? 

- Ingen får låne med seg bøker hjem fra biblioteket. 
Bibliotekarene sa at det først kunne bli aktuelt om 
ett års tid. Alt må leses og brukes på stedet. Folk 
vandrer og plukker fra hyllene selv, men de skal 
ikke sette bøker opp på hyllene igjen. Når de var 
ferdige, skulle de la dem ligge på skrivebordene 

og de breie rekkverkene som 
beregnet til dette formålet. 
Leste du en bok og hadde en 
stabel med andre bøker ved 
siden av deg, kom bibliote-
karene rundt som kelnere og 
spurte om du var ferdig og 
om de kunne ryddes på plass. 
Så tok de bøkene med seg for 
å sette dem tilbake. 

- Hvilke åpningstider skal bi-
blioteket ha?

- De åpner kl. 11.00 og sten-
ger 19.00. Hver dag skal de 
rydde bøker i to timer etter 
stengetid. Hver tirsdag er det 
også helt stengt for indre ar-
beid. Alle andre ukedager er 
det åpent. 

- Du fikk se barneavdelinga 
også? 

- Det var en skuffelse. Et 
lite rom, uten gjennomført 
design. Bibliotekarene 

unskyldte seg med at rommet var blitt til etter at 
arkitekttegninga var ferdig, den var ikke en del av 
programmet. Avdelinga var for de fra 6 til 12 år. Og 
de fikk ikke lov å ha med seg voksne, bortsett fra 

Bibliotheca Alexandrina har endelig åpnet dørene:

De første brukerne
Hvilke nordmenn som var med på åpninga av det nye biblioteket i Alexandria? Ok, 
Kristin Clemet og Terje Rød Larsen var der under den offisielle åpningen 16. oktober. 
Men hvem var der 20. oktober? Da Bibliotheca Alexandrina endelig åpnet dørene for 
publikums daglige bruk? Jo, da var bibliotekarene Berit Bjørklid og Toril Bang Lance-
lot til stede! Vi snakket med en litt fortumlet Berit Bjørklid samme kvelden. 

Berit Bjørklid var ikke spesielt imponert 
over barne- og ungdomsavdelingene 
på Bibliotheca Alexandrina. (Foto: E. 
Bergan)
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et unntak denne åpningsdagen. Denne regelen syn-
tes personalet var helt grei. Vi savnet i det hele tatt 
den forståelsen og det engasjementet for barnebi-
bliotekarbeid som vi for eksempel så i Mubarak Pu-
blic Library i Cairo. Det var lite bøker på hyllene, 
men det var pene eksemplarer som sto der. Persona-
let sa at de hadde tilgang på mer, som ville komme 
på hyllene etter hvert. 

- Hva med tilbud til ungdom?

- Det gikk en dør fra barneavdelinga til ungdomsav-
delinga. Men den var stengt, og vi måtte gå rundt 
Ungdomsavdelinga var dobbelt så stor som barneav-
delinga, og designet av arkitektene. Men heller ikke 
denne var spesielt imponerende. Størrelsen kan ha 
vært på rundt 100 kvadratmeter, med 8-10 datamas-
kiner og en del bord og reoler. 4 ansatte satt der og 
ventet på at noen skulle spørre dem, og drev ellers 
og førte lister over de som fikk adgang til internett. 
Det var nesten bare gutter som brukte internett på 
ungdomsavdelinga. 

- Det er også en egen audiovisuell avdeling?

- Den skulle blant annet inneholde musikk. Man 
kunne bla i noen utskrifter som viste hva de hadde, 
og høre på musikken på stedet. Det var en svært 
liten samling, det var de klar over. Men de skulle 
kjøpe mer.

- Det er åpenbart det store åpne bibliotekrommet 
med faglitteratur og tilbud for for voksne som det 
satses mest på. Hvordan var stemninga der på en 
slik åpningsdag?

- Det var jo den første hverdagen. Med mange strå-
lende blide mennesker. Vi snakket med personalet, 
som var fornøyd og syntes biblioteket var flott. De 
likte bygget, interiøret, møblene, og i det hele tatt 

hvordan biblioteket var designet. 

- Du sier det var mye folk der. Virket det overfylt? 

- Nei, absolutt ikke. Og det imponerte meg. Det 
flomma inn med mennesker og det var mange som 
til en hver tid også skulle ut. Det fungerte bra. All 
trafikken forstyrret heller ikke de som satt og leste. 
Vi ble stående og snakke med to bibliotekarer like 
ved noen lesebord, uten at det så ut til å forstyrre de 

som satt der. Akustikken var 
god. Det vandra folk over alt, men 
lyden var dempet. Aircondition 
var også nydelig. Og lyset! Det 
var så vakkert med sola som lyste 
opp bibliotekrommet uten å gi di-
rekte lys inn. Og gikk du ned på 
laveste plan i biblioteket, kunne 
du gjennom takvinduene beundre 

den fremre 
steinveg-
gen med 
alle skrift-
t e gnene . 
Det var en 
fin effekt. 

- Var det 
noe norsk 
preg i bygget? 

- Vi kunne ane en monumental skandinavisk design. 
Det lyse treverket og de grå betongsøylene, ikke 
ulikt det vi ser for eksempel på Gardermoen. Nesten 
litt hjemmekjært for oss. 

- Du likte du deg i dette biblioteket?

- Ja, ja! Jeg vil tilbake om fem år, for å se hvordan 
det egentlig fungerer, sier Berit Bjørklid til slutt. 

Norske bibliotekarer på studietur i Alexandria får se barneavdelinga 
i det nye biblioteket. Berit Bjørklid melder at det ikke var noe å bli 
imponert av så langt. (Foto: Sunneva Minken)

Jorunn Aasland fant kjent litteratur på 
barneavdelinga i Bibliotheca Alexan-
drina. (Foto: Sunneva Minken)
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Samlingen er omtalt som liten og tilfeldig. Størrel-
sen på de årlige innkjøpsbudsjettene er uavklart. 
Det er ikke noe pulserende intellektuelt liv rundt 
biblioteket. Byen det ligger i er i en kommersiell 
bakevje. Innflytelsesrike kritikere mener at hele 
prosjektet er en feilsatsing. Det er – kort sagt – lite 
som tilsier at Bibliotheca Alexandrina vil lykkes. 

Men er nå det så sikkert? Når noen har greidd det 
umulige – nemlig å bringe dette kjempeprosjektet 
fram til sin åpningsdag, bør vi ikke da stille spørs-
målet: Hva skal til for at enda en umulig oppgave 
skal finne sin løsning, nemlig å få dette biblioteket 
til å fungere? 

Før jeg skisserer noen elementer som jeg tror kan 
bidra til et levende bibliotek i Alexandria, la meg gi 
en ekstra begrunnelse for at vi bibliotekarer bør en-
gasjere oss: På verdensbasis er vår virksomhet vikti-
gere enn noensinne, og mer utsatt enn noensinne. 
Vi konkurrerer knallhardt om folks fritid, vi konkur-
rerer om arenaer for kunnskapstilegnelse, vi kon-
kurrerer om å gi  profesjonell navigasjonshjelp i 
et eksploderende informasjonsunivers der automa-
tiseringsmulighetene virker blendende, og vi kon-
kurrerer med de sensurkåte fundamentalistene i 

mange land om hvor 
fritt tilgjengelig yt-
ringer og uttrykk skal 
være. Bibliotek er en 
kampsak, som tren-
ger gode symboler og 
vellykkede modeller. 
Og intet symbol lyser 
kraftigere for tida enn 
Bibliotheca Alexand-
rina. En fiasko der, 
vil ramme oss alle. 

La meg derfor nevne 
noen bidrag vi kan gi 

til bibliotekets utvikling. 

1) Vår støtte til biblioteket må være kritisk. Selv om 
dette er en egyptisk institusjon, henvender de seg 
i like stor grad til omverden. Vi er derfor en viktig 
del av korrektivet de trenger. Når vi ser problemer i 
vårt forhold til dem, må vi tørre å si ifra. Et aktuelt 
eksempel: Hva skal de med en barneavdeling i Bibli-
otheca Alexandrina? Er det et tilbud for barna i na-
bolaget, er det et modellbibliotek, eller et nasjonalt 
ansvarsbibliotek? Hvis ikke dette blir tydelig, bør de 
vurdere å gi de få bøkene de har til de kommunale 
folkebiblioteket i byen og legge avdelinga ned. 

2) Når vi hører om forskere, skribenter, forfattere, 
eller andre nysgjerrige, som har reist til Bibliotheca 
Alexandrina med et klart formål, og som har hatt 
utbytte av det, må vi formidle det så godt vi kan til 
andre som kan ha lignende behov. Vi må regne med 
at visse emner og visse deler av samlingene blir be-
tydningsfulle og interessante før resten, og beviset 
vil ligge i fornøyde brukere på smale områder. De vil 
være få i starten, og vi må bidra til at de blir ekspo-
nert. 

3) Når vi deltar i diskusjoner om hvor internasjo-
nale konferanser, seminarer og møter skal legges, 
bør vi ha Alexandria med i vurderingene. Å få in-
tellektuelle og deres diskusjoner i større grad til å 
foregå i og rundt Bibliotheca Alexandrina, er av stor 
betydning. Det generer spørsmål om litteratur, om 
tidsskrifter, om referanser, og det bidrar til bedre 
samlingsutvikling. Et aktuelt eksempel: Bør vi ikke 
støtte en søknad fra Alexandria om å få arrangere 
neste ledige IFLA-konferanse, i 2008? Det vil i så fall 
bli første gang, etter 73 konferanser, at den avhol-
des i et arabisk land.

4) Ulike fagmiljøer bør søke kontakt med sine 
kollegaer ved Universitety of Alexandria, også de 
bibliotekfaglige miljøene i Oslo og Tromsø. Økt in-
ternasjonalt samkvem vil gi universitetet mer vita-
litet, gjøre dem til mer krevende brukere og dermed 
bidra til skjerping av tjenestene på biblioteket. Et 
aktuelt eksempel: Bør BIBIN se på mulige hospite-
ringsavtaler mellom dem og bibliotekarutdanninga 
ved universitetet i Alexandria? 

La meg til slutt poengtere det ekstra ansvaret som 
ligger på oss kollegaer i Norge. Denne naive og selv-
gode nasjonen, hvor vi innbiller oss at alle våre 
internasjonale handlinger er nestekjærlige, og som 
har hatt en statsminister som hevdet offentlig at 
det er typisk norsk å være god. La meg avsløre et 
par ting: Kunnskapen om at stolene i Bibliotheca 
Alexandrina er fra Grimstad, er ikke allemannseie 
i denne byen, som har flere innbyggere enn hele 
Norge til sammen. Snøhetta er ikke på alles lepper, 
og Stein Roger Bull er det ingen som vet hvem er. 
Innenfor biblioteket er Norge riktig nok en kjent 
størrelse. Men den gjengse alexandriner vet knapt 
nok at landet vårt eksisterer. Vi bør altså ikke 
komme til Alexandria med høy sigarføring, men hel-
ler sette oss ned ved Cornichen med en rolig vann-
pipe. ”Spør ikke hva vi har gitt Alexandria, men hva 
Alexandria kan gi deg.”, kan være en sunn innfalls-
vinkel, når stadig flere nordmenn besøker byen i 
årene som kommer. 

Er det håp for Alexandria-biblioteket?

Kommentar av Erling Bergan, Redaktør

Det er konstruktivt 
å bidra til at intel-
lektuelle og deres 
diskusjoner bringes 
inn i Bibliotheca 
Alexandrina, hev-
der artikkelforfat-
teren. Her venter 
en gruppe norske 
bibliotekarer på å 
komme inn i okto-
ber i år. (Foto: Sun-
neva Minken)
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Bernt Lage Breivoll vil være fast spaltist i Bibliotekaren ut året. Han er nyutdanna bibliotekar fra HiO, og 
har ellers bl.a. fl ere års studier innen litteraturvitenskap. Breivoll har også vært redaktør for [sine nomine], 
tidsskrift for bibliotek- og informasjonsstudiene.

Er norske folkebibliotekarer i stand 
til å forholde seg til vold i mo-
derne, audiovisuelle medier på en 
anstendig måte? For noen uker 
siden gjorde jeg et høyst overfla-
disk søk i Bibsys og Sambok, og 

fant at to norske folkebibliotek har Garth Ennis/
Steve Dillons Predikanten (den finnes i halvparten 
av fylkesbibliotekene). To folkebibliotek har Quen-
tin Tarantinos Pulp Fiction. Jeg kunne ikke finne 
spor av Eminem eller Final Fantasy. Senere har tje-
nestevillige bibliotekarer gjort meg oppmerksom på 
at det ikke står SÅ dårlig til, og at man får et bedre 
resultat ved hjelp av Samsøk. Men det jeg ville ta 
opp var heller ikke disse fire titlene spesielt, de var 
ment som prøvestener: De er sentrale titler innen 
sine medier/genrer, og hvis bibliotekene ikke har 
dem, så vet vi noe om den generelle tilstanden… Vi 
har illuminert og illustrert et mer generelt problem. 
Jeg prøver å ta opp til offentlig debatt hvorvidt en 
bestemt type materiale er underrepresentert, og om 
dette i så fall skyldes at norske bibliotekarer opp-
trer som sensurinstitusjoner. Jeg ble glad for å høre 
at noen flere bibliotek enn jeg var kar om å finne 
faktisk tilbyr denne typen titler, og håper de fort-
setter i samme spor. Men det er ikke dermed påvist 
at denne typen materiale IKKE er underrepresentert 
– det blir å påstå at to eller tre svaler, det må da i 
hvert fall være en sommer. 

Implikasjonen er at norske folkebibliotek ikke kjø-
per og ikke låner ut ekstrem vold i audiovisuelle 
medier, uansett hvor meget det er snakk kritiker-
roste verk eller verk som har en sentral posisjon i 
moderne massekultur. Jeg vil gå ut fra at dette i en 
god del tilfeller er et uttrykk for en ubevisst mot-
vilje, skjønt jeg ikke tviler på at det finnes bibliotek 
der ute som har et ”prinsipielt standpunkt” om ikke 
å håndtere den slags. Det er uansett en alvorlig sak,  
og lar seg overhodet ikke forsvare ut fra et etisk syn 
på bibliotekargjerningen. 

Norske folkebibliotek har ingen betenkeligheter med 
voldsskildringer så lenge de er i bøker. Odysseen og 
Rolandskvadet er knapt annet enn kampscener, fag-
hyllene våre er fulle til overflod av 2. verdenskrig 
og vi låner ut kriminalromaner med begeistring. Å 
si nei til vold i andre media må nødvendigvis inne-
bære at man vurderer disse lavere enn boken – og 
det er ikke noe akseptabelt utgangspunkt for å ta 
andre medier inn i biblioteket overhodet. Hvis man 
foretar en slik vurdering på grunnlag av en forestil-
ling om at vold ”virker sterkere” eller har ”større 
påvirkningskraft” i audiovisuelle medier, gjør man 
seg skyldig i å oppheve sin egen trening og erfa-
ring i å se visuelle fremstillinger av vold til normal 
– med andre ord, man opphever sin egen omgang 
med medier til den normale, som alternativ omgang 
med dem skal dømmes ut fra. I siste instans døm-
mer man selvfølgelig den som tilfeldigvis skulle like 
Predikanten, Pulp Fiction, Eminem og Final Fantasy 
som menneske.  

Ovenstående burde imidlertid ikke ha noen betyd-
ning i det hele tatt. Ingen av disse verkene er for-
budte i Norge, altså er de LOVLIGE. Ethvert (voksent) 
menneske som har lyst til å se eller høre dem har 
RETT til det. Våre brukere har RETT til å finne denne 
typen kunstverk anstendig representert i offentlig 
kulturformidling. Hvis en kulturformidlende insti-
tusjon som biblioteket velger å, bevisst eller ube-
visst, sortere volden bort, så fremstår den som en 
ekstra sensurinstans utover norsk lov – med andre 
ord, man velger å legge sin egen dømmekraft til 
norsk lovs når det gjelder hva brukerne skal tillates 
å se eller høre. Dette er ikke vår funksjon. Vi har 
verken den juridiske, psykologiske eller sosiologiske 
kompetansen til å gjøre den slags vurderinger – på 
dette området vet vi ikke det døyt mer enn bru-
kerne. Og selv om vi hadde visst bedre enn bru-
kerne, hadde det ikke spilt noen rolle: ingen har gitt 
oss noen lovlig rett til å opptre som sensurinstans. 

Et forsvar for 
vold i biblioteket
Essayet er basert på egne innlegg på biblioteknorge@nb.no



At det finnes brukere som vil hevde at de har rett til 
å slippe å bli konfrontert med ”støtende” materiale, 
er uinteressant. Ingen bibliotekar skal la disse to 
synene på hva som er rett veie likt. De er verken 
logisk eller etisk ekvivalente. Logisk: Hvis du får 
ha lov til å ha ditt (for eksempel Bonytt) i bibliote-
ket så vil jeg jaggu ha lov til ha mitt (for eksempel 
Predikanten) der. Hvis jeg ikke får ha lov til å mitt 
(for eksempel Predikanten) i biblioteket, så skal du 
jaggu ikke ha lov til ha ditt (for eksempel Bonytt) 
der heller. Dette er to helt forskjellige krav: det ene 
er et krav om frihet for meg selv: La meg lese Pre-
dikanten, det andre er krav om å få lov gripe inn i 
andres frihet: forby ekle Bonytt! Etisk: Det er frem-
satt mange begrunnelser for at vi overhodet har et 
offentlig bibliotekvesen, men den eneste jeg finner 
å være holdbar, er at gratis tilgjengelig informasjon 
er nødvendig for at demokratiet skal fungere. Det 
inkluderer ekstreme tolkninger av samme informa-
sjon, om det er i form av politiske meninger eller i 
form av kunstneriske tolkninger av virkeligheten. 
Dermed er vi radikale og ekstreme meningers of-
fentlig oppnevnte forsvarere og beskyttere. Det er 
vår mest fundamentale plikt å være siste skanse for  
ytrings- og informasjonsfriheten. Vi skal IKKE låne 
øre til dem som ikke måtte ønske et bestemt mate-
riale, uansett hvilket, inn i biblioteket. 

Dette er selvfølgeligheter. Men det er blitt nødven-
dig å si dem, nettopp fordi bibliotekarer tar det som 
en selvfølge at vi mot sensur – for eksempel kjem-
per vi mot filtre på Internett, gjør vi ikke? Men hva 
betyr usensurert Internett - at det ikke er lagt inn 
noen filtre, eller at brukerne faktisk får lov til å søke 
etter hva de vil? De fleste bibliotek har stilt opp sø-
kemaskinene slik at enhver forbipasserende, betje-
ning eller andre brukere, kan se hva brukeren holder 
på med. Dette er ekvivalent med å henge ut lister 
over hvilke bøker brukeren låner på en oppslagstavle 
– aha, hun er på doktoronline og leter etter informa-
sjon om…! Foruten å bryte med privatlivets fred er 
dette en effektiv og nådeløs form for sensur; sensur 
ved offentlig uthegning. Når bibliotekarer diskute-
rer sensur diskuterer vi gjerne hva vi skal gjøre hvis 
krefter utenfor biblioteket, den mystiske fienden, 
”de” prøver å sensurere oss. Men sensurinstansen vi 
må frykte mest er ikke ”de”, men ”vi”. 

Det er ikke noen vanskelig kunst å finne årsaker til 
problemet. Dette synes mange er viktig: finn årsa-
ken til noe, så vet du hvorfor det er som det er og 
hvorfor det ikke er din feil og hvorfor du ikke kan 
gjøre noe med, dessverre. Jeg er enig i at det finnes 
årsaker, derimot er jeg ikke enig i at årsaker, som 
konsensus synes å være, er naturlover. ”Årsaken” er 
tvert i mot som oftest det som kan og bør endres på! 
Det er nettopp en del av poenget mitt at norsk bi-
bliotekvesen er strukturert for å sortere bort volds-
skildringer i audiovisuelle medier - at vi har lagt oss 
til arbeidsvaner og organisasjonsformer som holder 
sånt på trygg avstand. Og selvfølgelig kan vi gjøre 
noe med det.

Flere har påpekt at 
når denne typen 
materiale ikke fin-
nes, har det sin 
årsak i økonomiske 
prioriteringer. Det 
er selvfølgelig i 
mange tilfeller rik-
tig nok, men etter 
min mening ir-
relevant. Det jeg 
ønsker å 
diskutere er de 
tilfellene hvor 
en tittel/et do-
kument ikke 
blir kjøpt inn 
til biblioteket 
med den ek-
splisitte eller 
implisitte be-
grunnelsen AT 
DE ER FOR 
VOLDEL IGE . 
Med andre ord, tilfeller 
hvor økonomi IKKE er en del av begrunnelsen for 
å la være ta dokumentene inn. Her er det viktig å 
ikke la seg forlede. Hvis man har dårlig råd, og bare 
kjøper det vesentligste, og bestemmer seg for at au-
diovisuelle voldskildringer per definisjon ikke er ve-
sentlige, da er det ikke økonomien som er grunnen 
til at du ikke har disse titlene, det er volden. Dette 
argumentet har generell gyldighet: Hvis du ikke har 
Predikanten i biblioteket ditt og begrunnelsen er EN 
ANNEN enn at tittelen er for voldelig, så faller til-
fellet ditt utenfor diskusjonen… så fremt begrun-
nelsen er reell. Men her er vi i et landskap hvor de 
vikarierende argumentene løper fritt omkring. 

Det er blitt meg fortalt at det går så lite reklame 
og info om denne typen materiale ut til folkebiblio-
tekene – vi får ikke tilbud om sånt! I så fall: Hvor-
for? Fordi folk, med god grunn, ikke regner med å 
få solgt slikt til oss. Fordi selve kildene for tilbu-
dene regnes som uakseptable i norsk bibliotekvesen. 
Fordi vi, i de små bibliotekene, baserer innkjøpet på 
tilbud fra BS og bokklubbene og de gode gamle for-
lagene, punktum. Vi siler effektivt bort tilbudene, 
og så bruker vi mangelen på tilbud brukt som en 
unnskyldning for ikke å gjøre kjøpene. Dette er selv-
forsterkende tendenser og onde sirkler. Hvor mange 
steder i Norge er dette praksis? Selve metoden må 
bekjempes. Vi må ut på markedet og lete opp tilbu-
dene selv. Dette krever selvfølgelig kompetanse, men 
hvis biblioteket har en bibliotekar under 30, har de 
også denne kompetansen.  

Mange vil innvende at det er vanskelig å avgjøre hva 
som er kvalitet i dette materialet. Det er det aldeles 
ikke. Det skal ikke spille noen rolle for en bibliote-
kar at hun aldri har hørt om Garth Ennis, eller at han 
ikke kan skille mellom PJ Harvey og Britney Spears: �



dette er bare bortforklaringer. En bibliotekar skal 
kunne finne frem i materiale han eller hun ikke 
har førstehånds kunnskap til – det er det vi GJØR, 
hver eneste dag, det er ikke umulig å summere opp 
vår kompetanse med de ordene. En bibliotekar leser 
ikke alle bøkene i biblioteket selv; det vi gjør er å 
stole på andres kompetanse i form av den litterære 
kanon etablert av våre litteraturhistorikere, kjente 
kritikere, troverdige nyhetskilder, respekterte for-
lag osv. Og vi skal gjøre nøyaktig det samme med 
hensyn til audiovisuell vold. 

Innkjøp av audiovisuelle medier sies å være hem-
met av at katalogiseringen av dem ikke er prioritert 
i norsk bibliotekvesen – særlig hvis tittelen man 
gjerne skulle ha klippet en marcpost til er det aller 
minste voldelig. Spørsmålet er så hvorfor det ikke 
er prioritert, og hvem som har ansvaret for det. 
Det hevdes videre at innkjøpet er hemmet av at tit-
lene i seg selv ikke er merket ”voldelig” – som om 
det at de var voldelige skulle tilsi at de behøvde 
noen form for særbehandling i forhold til vanlig 
praksis, en slags emnebeskrivende ildtenger vi kan 
ta i dem med. Men vi merker ikke BØKER med ”vold” 
og ”sex”, altså er å insistere på en slik merking 
av andre medier å insistere på en forskjellsbehand-
ling av mediene. Det er ikke vår oppgave å definere 
hva som ”støtende”, hvilket tanken om advarsler 
faktisk innebærer. Det er ingenting som gjør det 
mer naturlig å merke et dokument med ”advarsel: 
vold” enn å merke det med med for eksempel ”advar-

sel: homofili” – utover 
bibliotekarens eventu-
elle personlige menin-
ger.

Vi rettleder, og bør 
selvfølgelig rettlede 
våre brukere med 
hensyn til medium, 
genre, emne, syns-
vinkel osv. Men 
dette er informa-
sjon vi bruker til 
å FINNE dokumen-
ter til brukere, 
ikke til å BE-
SKYTTE dem mot 
dokumenter. Det 
kan i praksis 
være vanskelig 
å skille, fordi 
samme informa-

sjon kan brukes til begge deler. Og dette er noe som 
bør taes opp, men da underordnet det jeg prøver 
å komme frem til her: den etiske umuligheten av 
å opptre som en sensurinstitusjon. Den foreløpige 
konklusjonen må bli at vi ikke kan la være å kjøpe 
inn Pulp Fiction fordi vi ikke får denne informa-

sjonen servert 
opp i fanget. 
Hva er argu-
mentet her, 
egentlig – at 
vi ikke bør 
gjøre jobben 
vår fordi den 
er for vanske-
lig for oss? 

Jeg er ikke 
glad i genera-
sjonskonf lik-
ter: De gamle 
har vært unge 
og de unge vil 
bli gamle, og 
alle parter 
møter med 
nødvendighet seg selv i døren. Men dette er til en 
viss grad et generasjonsproblem. Bibliotekssjefer og 
innkjøpssansvarlige er passert femti, for ikke å si 
seksti, og har ikke noe forhold til materiale som 
ikke ble regnet som kultur i 1970. Yngre bibliote-
karer prøver, men får ikke gjennomslag for egen 
smak eller sine jevnaldrendes smak. Hvis dette er 
en korrekt forståelse av virkeligheten, så er innkjø-
pene i hendene på feil generasjon, og yngre folk 
må overta. Men det eksisterer, uavhengig av gene-
rasjon, et sett med forestillinger om hva som hører 
hjemme i et bibliotek, og vi lar, ubevisst, disse fore-
stillingene styre samlingsutviklingen. Bibliotek er 
noe de fleste av oss er vokst opp med, og vi tar med 
oss inn i yrket en forestilling om hva bibliotek ER – 
og denne forestillingen er bare vanetenkning, som 
utdannelsen vår dessverre i alt for liten grad røsker 
opp i. Jeg har vært bibliotekbruker i mange år, og 
har på en måte tatt de eksisterende samlingene for 
gitt – selv om disse samlingene i relativt stor grad er 
fremmede for meg. Det falt meg aldri inn som bruker 
at jeg faktisk kunne kreve at bibliotekene tok inn 
sånne bøker, filmer, tegneserier osv. som JEG liker. 
Det er først nå når jeg er blitt bibliotekar, og tar del 
i å forme tilbudet selv, at det har gått opp for meg at 
det går an å ha for eksempel Predikanten i et bibli-
otek - ja, at den faktisk BØR være med i en samling 
av en viss størrelse. Å endre disse inngrodde fore-
stillingene krever en kulturkamp, i en ubehagelig 
røre sammen med en generasjons- og kjønnskamp… 
Dette kan bli vanskelig å holde det fra hverandre, og 
her kan komme til å bli utrivelig en stund. Men det 
er en kamp det er blitt nødvendig å ta, nå. 

�
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Boka Verdens største forfattere omtaler et utvalg på 
95 forfattere, fordelt med 30 norske, 7 krimdamer, 
6 barnebokforfattere og 52 fra verdenslitteraturen. 
Vinje, Homer, Dante og Conan Doyle mangler. På den 
annen side er utvalget fra det 20. århundre overras-
kede bredt: Lorca, Singer, Golding,  Mailer og French 
er blant overraskelsene. Det brede utvalget vitner 
om ambisiøs vilje til ”folkeopplysning”, ment som 
å gi allmennheten kjennskap til forfatternavn man 
kan ha snublet over i nyhetene, gjennom skolegang 
eller på vei ut fra kinosalen.

Forfatteren av Verdens største forfattere er Svend 
Einar Hansen og presenteres som journalist i Lar-
vik-avisen Østlandsposten. Han har forfattet andre 
bøker som ”Steinarbeid og steinarbeidere i Tjølling 
: brokker av en industrihistorie” og ”Hvalfangerkir-
ken : fangst, tro og dristighet på Syd Georgia”.

Teksten er biografisk og refererende. I den grad det 
gis rom for ”litterær analyse”, er det i samme om-
fang og form som vi kan finne i leksika. Et eksem-
pel: ”I ’Juvikfolket’ skildrer Duun også den moralske 
utviklingen, fra en primitiv hevnetikk til humanis-
tiske idéer om samhold og ansvar”.

Bildene må nevnes. Det er små portretter av for-
fatterne. Ellers 2-4 bilder til hver artikkel. Disse 
bildene er fra film og teater, fra forfatterhjem, bo-
komslag og av typen ”Tyrefekting er tema i flere 
av Hemingways bøker”. Det er betegnende at det er 
flere bilder av Laila Goody og Mari Maurstad enn 
det er av henholdsvis Ibsen og Brecht. Av kolofonen 
kan det se ut som om Scanpix har stått for billedre-
daksjonen. Det kan selvsagt være tilfeldig at byrået 
hadde bilder fra filmene om Elling og Harry Potter, 
men ikke adgang til Wiklands og Blakes unike teg-
ninger til Lindgrens og Dahls bøker.

Jeg er i tvil om hvorvidt boka egner seg spesielt 
godt til skolebibliotek. Den er noe ordrik, med 

en del underlige 
språkblomster og 
tunge setninger. 
Dernest tror jeg 
at skolen trenger 
mer nysgjerrige 
forfatterbiogra-
fier, med færre 
kjappe karakte-
ristikker, men 
med flere utfor-
dringer når det 
gjelder varierte 
innfallsvinkler til 
forfatterenes tek-
ster.

Jeg synes at denne boka er folkelig på sitt beste 
og sitt verste. Den er preget av to sammenfallende 
genre, den er  journalistisk og den er folkeopply-
sende. Den teller de suksesser som kan telles og den 
forteller om ekteskap, ”gjennombrudd” og huskjøp. 
Men den er også folkeopplysende i god forstand ved 
at den gir oss alle noen flere faktiske opplysninger 
som knagger å henge vår viten på, til alle boktitler 
og forfatternavn som svirrer rundt oss.

Konklusjonen må være at dette er en interessant 
bok, med de tusen vitebegjærlige hjem som mål-
gruppe. Verdt å lese, verdt å bla i, men vanskelig å 
’bruke’ som referanseverk i et bibliotek. Som lesebok 
vil den gi de fleste, også drevne bibliotekarer, mye 
ny kunnskap.

Hansen, Svend Einar
Verdens største forfattere
Oslo, Norsk Fakta Forlag, 2002 
82-7888-037-9

Leseboken om 
verdens største forfattere

Morten Haugen, Biblioteksjef Ørland kommune

Nå foreligger et populært utvalg forfatteromtaler, pent og ordentlig gjennomført – 
kun til salgs gjennom direktehandel. Bak utgivelsen står Norsk Fakta Forlag, et out-
siderforlag som kommer med få bøker hvert år. Og bøkene selges bare i direktesalg 
fra forlaget selv, eller via telefonsalg fra Norsk handelspartner as. Kanskje det kan 
kalles bokbransjens svar på tupperware: Bøkene er sydd, har fargetrykk og annen 
kvalitet som gjør at de ville bli urimelig dyre i bokhandel.
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Norske folkebibliotek lanserte i forrige måned en 
nasjonal veiledningstjeneste på nett, der du får fak-
taopplysninger, lenketips eller informasjon om hvor 
svaret finnes. 

- Hvor finner jeg husleieloven?
- Hvilke bøker har Roald Dahl skrevet?
- Hvorfor er gresset grønt? 

Det er ikke lenger nødvendig å gå til biblioteket 
for å få hjelp. Nå kan du bruke nettet og klikke 
deg fram til bibliotekvakten.no. I det døgnåpne bi-
blioteket kan du ta kontakt når det passer deg. 
Bibliotekvakten.no er åpen for chat mandag til fre-
dag kl. 10–16. E-post kan sendes hele døgnet. Sva-
ret skal komme så fort som mulig, senest påfølgende 
virkedag. 

Bibliotekvakten.no er et nasjonalt prosjekt støttet 
av Statens bibliotektilsyn, med varighet fram til 1. 
mars 2004. Det finnes tilsvarende tjenester i Dan-

Cyberbibliotekaren er her
mark, Sverige og Finland, samt i mange andre land. 

Forløperen til Bibliotekvakten.no var Bibliotekvak-
ten i Vestfold. Forprosjektet gikk fra 21. januar til 
30. juni i år. Dette var et samarbeid mellom syv 
av fylkets bibliotek med åpningstid mandag til fre-
dag kl. 13-16. Du kan lese mer om forprosjektet på: 
http://www.bibliotekvakten.no/omprosjektet.html. 
Tjenesten blir nå utvidet med det dobbelte både hva 
gjelder åpningstid og antall bibliotek. Det er i alt 14 
bibliotek som samarbeider om tjenesten og det hele 
ledes av Vestfold fylkesbibliotek. 

Følgende bibliotek er med i prosjektet: Bergen Of-
fentlige Bibliotek, Bærum bibliotek, Deichmanske 
bibliotek, Drammen bibliotek, Holmestrand biblio-
tek, Horten bibliotek, Kristiansand bibliotek, Lar-
vik bibliotek, Sandefjord bibliotek, Stokke bibliotek, 
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Trondheim folkebibli-
otek, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, og Vestfold 
fylkesbibliotek. 

Bruk av Open Source som plattform i stedet for li-
sensbasert software viser betydelige besparelser for 
offentlig sektor. Samarbeid over grensene kan gi 
enda større besparelser. Dette er konklusjonen i en 
rapport om Open Source som Teknologirådet i Dan-
mark står bak. Rapporten er også bakgrunnen for et 
seminar der nordiske IT-ansvarlige skal diskutere 
overgang til Linux og andre Open Source program-
mer. Seminaret arrangeres i Stockholm 11. novem-
ber. 

Open Source, eller såkalt ”åpen kildekode”, betyr 
i praksis at programvaren i motsetning til vanlig 
kommersiell programvare er fritt tilgjengelig for 
alle brukere, etater og bedrifter. Dette betyr ikke 
bare at programvaren kan installeres kostnadsfritt 
på en eller flere datamaskiner, men også at brukere 
og bedrifter kan gjøre tilpasninger, endre og fak-
tisk lage helt ny programvare basert på den.

”Økonomien i en lang række open source instal-
lationer er påvist bedre end sammenlignelige le-

Store besparelser ved bruk av 
Open Source

verandørejet software installationer. Dertil kommer 
økonomiske fordele af en øget konkurrence på pris 
og kvalitet, herunder sikkerhed, hvor open source 
produkter bliver udbredt”, sier prosjektleder Jan Ops-
trup Poulsen i Teknologirådet i Danmark. Rapporten 
viser blant annet at den offentlige forvaltningen i 
Danmark kan spare 3,7 - 5,4 milliarder kroner per år 
gjennom å gå over til Open Source. 

Også i andre nordiske land utredes mulighetene. Fi-
nansministeriet i Finland har en utredning på gang 
om Open Source i statsforvaltningen. Statskontoret 
i Sverige gjør en utredning om hvordan forvaltnin-
gen skal jobbe med Open Source. Den finske byen 
Åbo har bestemt seg for å gå over til Linux. Dette 
er bare noen eksempel på hva som skjer i Norden. I 
Europa er trenden den samme. I Tyskland og Frank-
rike har man dessuten kommet betydelig lengre enn 
i Norden. 



Ingrid Modum       
16. mars 1965 -27. september 2002

Tønsberg og Nøtterøy biblioteks dyktige musikkbibliotekar er død etter kort tids syke-
leie.

Vi kan nesten ikke tro det er sant at en ung, kjær kollega ikke er mer.

Hun kom til Tønsberg fra Fredrikstad bibliotek  i 1998 for å arbeide som musikkbiblio-
tekar og har vært her siden. Mer og mer vokste hun inn i stillingen, og musikk fant hun 
stadig mer engasjerende. Hun var litt alene med sitt spesialområde, men  holdt kontakt 
med andre for å utvikle musikktilbudet best mulig.

Som musikkbibliotekar i et bygg som egner seg ypperlig til konserter og alle typer musikkarrangementer innledet hun 
en rekke forbindelser med stedlige musikkforeninger og andre musikkforetak. Hun var opptatt av å få ungdommen til 
biblioteket og var alltid lydhør for deres ønsker. Musikkavdelingen skulle være et godt sted å være for alle grupper.
 
I møte med alle typer mennesker opptrådte hun blidt, profesjonelt og faglig dyktig. Aldri virket hun utålmodig eller 
uinteressert i de mange henvendelser som utgjør møtet med publikum.

Ingrid hadde et ryddig hode og var flink til å formulere sine tanker på en rolig og lett forståelig måte. Derfor ble hun 
også tillitsvalgt for Bibliotekarforbundet her i Tønsberg. En ekstraoppgave hun syntes var interessant og utfordrende 
og som hun skjøttet svært godt.

Selv om hun hadde et beskjedent vesen, greide hun å gjøre seg hørt og hevde sin mening på en rolig og saklig måte. Som 
kollega og venn var Ingrid til dels reservert, men alltid interessert i andres bekymringer og hjalp så sant hun kunne. 
Hennes personlige styrke og ubøyelighet vistes først og fremst når hun mente at andre trengte henne - da kunne hun 
være sterk både i argumentasjon og holdning.

Ingrid gav mye til andre, hun var trygg i seg selv og det hun sto for og viste oss etter hvert både sin sårbarhet og sin 
styrke. En styrke som tydelig viste seg når sykdommen tok en slik alvorlig vending.

Vi vil savne deg dypt Ingrid og tenker på din nærmeste familie som var så tilstede - som hjalp og støttet deg hele denne 
vonde tiden.

Vi lyser fred over ditt minne.

Kollegaer ved Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland var invitert til 
NBFs landsmøte i Stavanger, planlagt til 27. april 
i år. Og statsråden hadde takket ja. Hun hadde til 
og med skrevet talen hun skulle holde. Så kom ho-
tellstreiken, som gjorde at NBF ikke kunne holde 
landsmøtet som planlagt. Det hele ble utsatt til sep-
tember. Dermed holdt ikke Valgerd noen tale om 
bibliotek i april i år. Men, det skal mer til for at 
hennes departement stopper publisering av talen, 
som altså ikke er holdt. I mange måneder lå hennes 
usagte ord ute på statens offisielle nettsted ODIN. 
Som et slags felles bibliotek, kan man likevel ikke 

helt stole på ODIN, ettersom forfatteren selv inndro 
talen fra samlinga, da hun oppdaget at de usagte 
ord var stilt til rådighet for allmenheten. Takket 
være en snarrådig generalsekretær i Norsk Biblio-
tekforening, ble imidlertid talen bevart for etterti-
den. Som papirkopi. Alle deltakerne på NBFs utsatte 
landsmøte i september kunne nemlig lese statsrå-
dens tale, der hun blant annet la vekt på at det er ”ei 
grunnleggjande bibliotekoppgåve å sikra ein del av 
det kollektive samfunnsminnet”. Men altså – berre 
”ein del”. 

Valgerd kom og Valgerd gikk



Kurs og videreutdanning 
ved Bibliotek- og informasjonsstudiene
21.-22. november:  Klassifikasjon etter DDK5. Kursansvarlig: Høgskolelektor Jon Anjer. Påmeldingsfrist: Snarest. Pris: 

Kr.600,- (inkl.lunsj).

28. -29.november: Konferansen “Kan kvalitetsreformen gi oss en kvalitativt god bibliotekutdanning?” Arrangør: Norsk 
bibliotekforening i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Påmeldingsfrist: 10. november. Pris: 
Kr.800,- (inkl. lunsj).

5. desember:  Film i biblioteket. Kursansvarlig: Høgskolelektor Marit Grøtta. Program og påmeldingsfrist: Kunngjø-
res senere.

13. -17.januar:  Grunnkurs A i bibliotek- og informasjonskunnskap. For ansatte i bibliotek og arkiv uten bibliotekfaglig 
utdanning. Søknadsfrist: 1. desember. Pris: Kr.5.000,-

17. januar:  Konferansen “E-boka - slutten på biblioteket?”. Arrangør: Norsk bibliotekforening og Høgskolen i 
Oslo (JBI). Program og påmeldingsfrist: Kunngjøres senere.

31. januar:  Seminaret “Digitale referansetjeneter : strategi, samarbeid og konkurranse”.  Arrangør: Høgskolen i 
Oslo (JBI) i samarbeid med NOLUG og Deichmanske bibliotek. Program og påmeldingsfrist: Kunn-
gjøres senere.

Påmelding til alle kurs: kurs@jbi.hio.no eller fax 22 45 26 05.
OBS! Til kurs/utdanninger med søknadsfrist: bruk elektronisk søknadssskjema: http://www.hio.no/JBI/kurs/form.html 
eller ta kontakt med kurskonsulent Kristin Skorpen , kurs@jbi.hio.no, eller tlf. 22 45 26 10 for tilsending av dette. 
Det tas forbehold om programendringer.
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”Bibliotekaren” er et rimelig og effektivt alternativ for annonsering av ledige 
stillinger. Vi er alene om å komme ut hver eneste måned året rundt. Vi er 
alene om å ha så kort produksjonstid. Og vi er alene om å ha så lave priser. 

Ta en titt på vår utgivelsesplan og våre annonsepriser på side 2, eller ring 
redaksjonen på 57 82 07 65. Neste gang du skal lyse ut en ledig stilling kan 
du trygt ta kontakt med oss!

Ledig 
stilling?
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www.bibforb.no

Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven:
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Bibliotekarforbundet 
INNMELDINGSSKJEMA

Postnr.                Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf.

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arb. giver

Adresse

Postnr.                    Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

Ansiennitet fra

Skjemaet sendes: Bibliotekarforbundet, Lakkegt. 21, 0187 Oslo, 
vedlagt dokumentasjon av bibliotekarutdanning.

Dato       Signatur

Stillingskode           Lønnstrinn                  Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:

Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 3660 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år.
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.
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Styret:

Fylkeslagene:
Finnmark

Lillian E. Rushfeldt
Vadsø videregående skole, Boks 610, 9811 Vadsø
Telefon: 78 95 56 63
Telefaks: 78 95 28 50
E-post: 
lillian.rushfeldt@vdsvgs.fi nnmark-f.kommune.no

Troms

Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Boks 753, 9258 Tromsø
Telefon:  77 68 37 02
Telefaks: 77 65 74 14
E-post: stinefj@hotmail.com

Nordland

Aasa Storlien
Brønnøy bibliotek, 
8900 Brønnøysund
Telefon:  75 02 06 35
Telefaks: 75 02 08 29
E-post: Aasas@bronnoy.folkebibl.no

Trøndelag

Liv Vikan
FoU-avdelingen,
Sykehuset Levanger, 7600 Levanger
Telefon: 74 09 83 36
Telefaks: 70 09 85 00
E-post: liv.vikan@hnt.no

Møre og Romsdal

Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Bøen 22, 6440 Elnesvågen
Telefon: 71 26 64 20
Telefaks: 71 26 64 01
E-post: fvgsbib@online.no

Leder:                        Monica Deildok 

Org.sekretær:       Thor Bjarne Stadshaug
                                   

Adresse:                Lakkegt.21, 
                                   0187 Oslo

Telefon:                22 17 04 95

Fax:                      22 17 04 96

E-post:                   bf@bibforb.no

URL:                     www.bibforb.no

Sekretariatet:

Sogn og Fjordane

Anne Siri Fardal Bruteig
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
6863 Leikanger
Telefon:  57 65 51 92
Telefaks: 57 65 50 55
E-post: afa@fm-sf.stat.no 

Hordaland

Siri Sjursen
Hordaland fylkesbibliotek
Fylkeshuset, 5020 Bergen
Telefon:  55 23 93 74
Telefaks: 55 23 93 79
E-post: siri.sjursen@hordaland-f.kommune.no

Rogaland

Kari Aardal
Vardafjell vid. skole
Spannavn. 25, 5532 Haugesund 
Telefon:  52 70 99 10
Telefaks: 52 70 99 15
E-post: aaka.vardafjell-vgs@rogaland-f.kommune.no

Agder

Anne Kristin Undlien
Kristiansand folkebibliotek, 
Postboks 476, 4664 Kristiansand
Telefon:  38 12 49 11
Telefaks: 38 12 49 49
E-post: 
Anne.Kristin.Undlien@Kristiansand.kommune.no

Telemark

Kari Madsen Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Postboks 1133, 3905 Porsgrunn
Telefon:  35 54 71 71
Telefaks: 35 55 90 93
e-post: karim@porsgrunn.folkebibl.no

Vestfold

Pippi Døvle Larssen 
Vestfold fylkesbibliotek
Storgt. 16, 3126 Tønsberg
Telefon:  33 31 93 03
Telefaks: 33 31 33 25
E-post: pippi@vf.fylkesbibl.no

Buskerud

Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Boks 1136 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon:  32 80 63 55
Telefaks: 32 80 64 53
E-post: foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland

Klaus Jøran Tollan
Høgskolen i Hedmark, avd. for lærerutdanning, 
Holsetgt. 31, 2318, Hamar
Telefon:  62 51 76 62
Telefaks: 62 54 24 95
E-post: klaus.tollan@luh.hihm.no

Østfold

Anne Woje
Fredrikstad bibliotek, 
Boks 100, 
1601 Fredrikstad
Telefon:  69 38 34 33
Telefaks: 69 38 34 34
E-post: annec@fredrikstad.folkebibl.no

Oslo/Akershus

Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Boks 85, 2027 Kjeller
Telefon:  63 80 10 20
Telefaks: 63 81 09 26
E-post: 
cathrine.undhjem@vgs. akershus-f.kommune.no

Leder
Monica Deildok
BFs sekretariat, Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Tlf. jobb:    22 17 04 95
Faks:          22 17 04 96
Tlf. priv.:    33 77 77 16 
Mobil:         41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Mona Magnussen
PricewaterhouseCoopers
Karenslyst allé 12, 0245 OSLO
Tlf. jobb:    23 16 04 17
Faks:           23 16 10 00
Mobil:         95 26 04 17
Epost: mona.magnussen@no.pwcglobal.com

Styremedlemmer
Lone Johansen, 
  Mosseporten videregående skole
Richard Madsen, 
  Sørfold folkebibliotek
Monica Nævra, 
  Buskerud fylkesbibliotek
Klaus Jøran Tollan, 
  Høgskolen i Hedmark 
Pippi Døvle Larssen, 
  Vestfold fylkesbibliotek

Varamedlemmer
Ola Eiksund, Arendal bibliotek
Guri Haugan, Levanger bibliotek
Hanne Brunborg, Gol bibliotek
Grethe Simonsen, Aukra folkebib.
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Sitatet:

B-blad
Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

“The city had been brought to a virtual standstill, in preparation for the official ceremony. Schools and offices were 
given a three-day holiday starting 15 October, some buildings and Chatby hospital in the vicinity of the library, were 
evacuated. And while security may have been a concern, particularly in light of the imminent strike against Iraq, con-
tinued Israeli violence in the occupied territories and a politically active Alexandrian student body, most Alexandrines 
seemed to take the measures in stride. And so, while a group of young men at a late night cinema discussed the latest 
pro-Palestine demonstration that took place that day, Mohamed, a taxi driver, explained ‘The roads near the library 
need to be washed in preparation for the grand opening tomorrow. After all, it is not every day that all these presidents 
and queens come to the city. The opening of our library is a huge international event’.”

Journalisten Fatemah Farag i avisa Al-Ahram Weekly 17. oktober 2002.


