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Når studentene overtar biblioteket
Vi ankommer Deichman-filialen på Major-
stua en formiddag i juni. På møterommet 
bak i lokalet finner vi det samla personalet 
fra Oppsal og Bøler filialer. Hva har skjedd? 
Har de stengt et par bibliotek til i Oslo? 
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NFF lever videre - med et nødskrik
Med 13 mot 12 stemmer vedtok årsmøtet i 
Norsk Fagbibliotekforening (NFF) at organi-
sasjonen skulle leve videre. Anette Breder 
Koch fortsetter som leder, selv om det var 
hun som fremmet nedleggingsforslaget. 
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Lederen har ordet

Hanne Brunborg
Fungerende forbundsleder

Lokale forhandlinger

Så er tida inne for å begynne å tenke for-

handlinger igjen, denne gang i kapittel 

3 og 5 i kommunal og fylkeskommunal 

sektor. I de sentrale forhandlingene i år 

ble det ikke satt av pott til kapittel 4, sum-

men var så liten at vi valgte å satse bare 

på sentralt tillegg. Dette nyter ikke de i 

kapittel 3 og 5 godt av, så da er det på’an 

igjen! Noen er allerede i gang, men for de 

fl este starter arbeidet rett over sommeren. 

BF har til nå hatt god uttelling i de lokale 

forhandlingene, men det blir spennende å 

se hvordan kommuneøkonomien nå vil slå 

ut på resultatene.

Første steg i møte med arbeidsgiverne er 

drøftingsmøtet i forkant av forhandlingene. 

Der diskuteres bl.a. om det foreligger noen 

sentrale føringer eller lønnsmessige skjev-

heter som skal prioriteres  i forhandlingene. 

Lønnsvekst og rammer for oppgjøret hører 

også hjemme her. Det er også vanlig å dis-

kutere hva som er god forhandlingsskikk, 

dvs hvilke ”kjøreregler” en vil ha i forhand-

lingene. Her gjelder det for BF-tillitsvalgte 

å være obs!

Ikke godta forhandlingsregler som 

sier at en ikke skal kunne bruke ekstern 

forhandler! Dette gjelder særlig de som er 

eneste BF’er på arbeidsplassen. Dette er det 

lurt  å snakke med andre små forbund om 

på forhånd, for dere kan ikke vente støtte 

fra de store forbundene. Hvis reglene også 

sier at en ikke får forhandle for seg selv, 

så blir en ganske låst og må støtte seg på 

andre YS-tillitsvalgte som ikke kjenner 

bibliotekarbeid. Selv om de sikkert gjør så 

godt de kan, så blir ikke argumentasjonen 

den samme. Derfor er det så viktig at de 

som er alene som BF’er melder fra skrift-

lig til arbeidsgiver at de er tillitsvalgt (jfr 

Hovedavtalen §3-1). Da får du i alle fall 

møteinnkallinger og mer informasjon, i 

tillegg til å kunne påvirke direkte.

Jeg vil også be de som opplever at de 

verken får bruke ekstern forhandler eller 

forhandle selv om å melde fra til BF sentralt, 

for dette anser vi som et brudd på prinsip-

pene om den frie forhandlingsretten. Vi 

ønsker å registrere omfanget og ta saken 

opp med KS.

Det har også dukket opp en annen 

problemstilling i forbindelse med forhand-

lingene i kap.3 og 5: Enkelte arbeidsgivere 

forutsetter at utgiftene til lønnstillegg i 

kap.3 og 5 skal dekkes inn innenfor tjeneste-

områdets budsjett! Dette gjør det særdeles 

vanskelig å få til en utjevning innen sam-

menlignbare yrkesgrupper, da for eksempel 

teknisk sektor har en helt annen inntekts-

mulighet enn kultur/bibliotek. Denne 

praksisen kan også hindre at medlemmer i 

kap 3 og 5 får samme lønnsutvikling som de 

i kap.4, for da vet både de som leverer krav 

og de som forhandler at dette må dekkes 

inn i form av færre bokinnkjøp etc. Denne 

praksisen ønsker vi også å få tilbakemelding 

om omfanget av.

Hva skal vi nå kreve i høstens for-

handlinger? Et nøkkeltall er oppgjøret i 

kap.4, som hadde en ramme på ca 3,45%. 

Arbeidsgiver vil muligens møte oss med 

det generelle tillegget som ble gitt i kap. 4 

pr. 1. mai, dvs kr 2.000. Men det som da må 

tas hensyn til i tillegg er de 1.000 kronene 

som ble gitt ved nyttår. Det ble også gjort 

endringer i grunnlønnen for alle med 0-8 

års ansiennitet, det var heller ikke gratis!

Men for de fl este av oss er det vel bruken 

av feriepenger som står mest i fokus nå. De 

er vel fortjent, så fyll opp kontoen med gode 

tanker og opplevelser og nyt sommeren 

mens den er her. 

GOD SOMMER!

Bibliotekarforbundets 
forhandlingskurs

7. - 9. september 2005

Sted:   Bibliotekarforbundets lokaler - Lakkegata 21 (Grønland) Oslo
Kursholder:   Børge Rostvåg, rådgiver NITO.

Påmelding innen 24. august 2005 til:
BFs sekretariat, tlf. 22 17 04 95 eller epost: bf@bibforb.no.
NB! Det er viktig at du oppgir mailadresse og telefonnummer vi kan nå deg på. 
Du må også oppgi om du skal bo på hotell, og evt. hvor mange netter.
Bibliotekarforbundet dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. 
Bibliotekarforbundet booker hotell.
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Tekst & foto
Erling Bergan

Med fi re nye styremedlemmer og tre nye 

varaer til forbundsstyret, var det behov for 

å gi BF-ledelsen tid til fi nne seg selv etter 

landsmøtet. Tre dager i hytter på Sjusjøen 

gjør underverker for å sveise folk sammen, 

vise hverandres styrker og meisle ned noen 

kanter. Forbundsstyret kom utvilsomt styr-

ket ut av oppholdet.

Styreseminaret begynte med at her-

værende redaktør dro BFs historie for 

deltakerne. Deretter var det satt av tid til å 

fokusere på to konkrete utfordringer som 

BF står overfor nå. 

Det første er prosjekt ”Nytt terreng”, 

som landsmøtet satte av betydelige midler 

til, uten å konkretisere det alt for mye. Det 

dreier seg om å utvide arbeidsmarkedet for 

bibliotekarer, markedsføre og vinne nytt 

terreng for profesjonen. Seminaret gjorde 

styret kjent med mulighetene og avklarte 

hvilken rekkefølge ting trolig måtte gjøres 

i prosjektet. Men ytterligere konkretisering 

ble overlatt til et seinere styremøte. 

Den andre utfordringen gjaldt verving 

blant bibliotekarstudenter og statsansatte. 

De gode erfaringene fra studentverving 

tidligere år var åpenbart noe å bygge videre 

på. Men oppfølging av studentmedlemmene 

– etter at de er vervet – ble oppsummert 

som mangelfull. Ideer ble lansert om ”fag-

lig lunsj” og andre sosiale og faglige tiltak, 

i samarbeid med de respektive fylkeslag av 

BF. Når det gjaldt verving av statsmedlem-

mer, var det behov for å utrede nærmere 

hva som ville være den klokeste måten å 

gå fram på. 

Styreseminaret fortsatte med bred 

gjennomgang av målprogram og budsjett, 

hvoretter en første fordeling av ansvarsom-

råder for styremedlemmene ble gjort. Og så 

ble Sjusjøen-dagene 

avsluttet med et or-

dinært styremøte. 

Etter godkjenning av 

sakliste og referat fra 

tidligere møter, tok 

styret en oppsum-

mering av landsmø-

tesaker som krevde 

oppfølging. 

Neste sak var en 

økonomisk status 

for forbundet pr. 

31/5-2005. Dette var 

første gang det nye 

forbundsstyret fi kk 

seg forelagt en slik 

oversikt. Tallopp-

stillingen var annerledes enn tidligere 

styrer hadde fått, og kunne være vanskelig 

å lese på grunn av periodiseringen. Neste 

styremøte vil få det på ”gamlemåten”, ble 

det lovet. Men innholdsmessig kan det se ut 

som BFs økonomi har vært sunn så langt i 

år, ikke minst takket være et landsmøte som 

ble vesentlig rimeligere enn budsjettert.

Etter en orientering om felles skandi-

navisk samarbeid om stand og trykksak 

til årets IFLA-møte, var det tid for å prøve 

seg med vedtak på prosjekt ”Nytt terreng”. 

Arbeidsutvalget hadde gjort et hederlig 

forsøk på å oppsummere og trekke saken 

videre fra dagen før, men det viste seg at 

tida hadde vært for knapp. Styret ønsket 

det grundigere behandlet før noen del av 

prosjektet ble igangsatt. 

Neste sak gjaldt oppfølging av vervinga. 

Her sa styret enkelt og greitt ”sett i gang” om 

tiltak på studentområdet, mens de vedtok 

å sette ned en arbeidsgruppe for å lage en 

handlingsplan for verving på statssektoren, 

til behandling på styrets desembermøte.

Kursplan for BF ble gjennomgått. 

Grunnkurs, forhandlinger, omstilling og 

mediakommunikasjon er de fire kurs-

temaene som foreslås kjørt med jevne 

mellomrom. I tillegg ønsket styret at sekre-

tariatet vurderte kurs i konfl ikthåndtering 

på arbeidsplassene og egne kurs for stats-

sektoren. 

Styremøtet ble avsluttet med ideer til 

foredragsholdere og tema på BF-arrange-

ment under bibliotekmøtet i Trondheim 

til våren, før den sedvanlige orienterings-

runden om aktuelle saker og status for 

medlemssituasjonen, blad, sekretariat, 

m.m. ble tatt. Fungerende forbundsleder 

Hanne Brunborg informerte spesielt om 

situasjonen for Deichman, Bærum, Tromsø 

og Vestfold fylkesbibliotek. Styret kunne 

til slutt konstatere at medlemstallet i BF 

holder seg. Vi var 1382 medlemmer uka 

før jonsok.  

Tradisjonen tro samlet BFs nyvalgte forbundsstyre seg til noen dagers 
styreseminar på Sjusjøen. 16. – 18. juni kunne de oppdatere seg på 
BFs forhistorie, aktuelle saker og framtidsvyer. Spesielt fokus var på et 
prosjekt for utvidelse av arbeidsmarkedet og verving av medlemmer.

Lange perspektiver på Sjusjøen

AU jobber fram styresaker mellom seminar og or-
dinært møte på Sjusjøen. Fra venstre: Astrid Kilvik, 
Morten Haugen og Hanne Brunborg.
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NFF lever videre - med et nødskrik

Med 13 mot 12 stemmer vedtok årsmøtet i Norsk Fagbibliotekfore-
ning (NFF) 1. juni at organisasjonen skulle leve videre. Anette Breder 
Koch fortsetter som leder, selv om det var hun som fremmet nedleg-
gingsforslaget. Om NFF lever på lånt tid, eller om noen av lokallagene 
kan bidra til en revitalisering, er et åpent spørsmål.

Tekst & foto
Erling Bergan

Det var knyttet ekstra spenning til årsmøtet 

i NFF denne våren. Leder Anette Breder 

Koch hadde lansert sitt private forslag om å 

legge NFF-nedlegging ut til uravstemming 

i organisasjonen. Styret hennes sto ikke bak 

forslaget, og varamedlem Vibeke Saltveit var 

da også skarp i sin kritikk av lederen. Under 

valget luftet hun ideen om mistillit, uten at 

det ble til noe.

Kochs forslag til årsmøtet lød: ”NFF 

arbeider i perioden 2005/2006 for en nedleg-

gelse av foreningen.” I begrunnelsen het det 

blant annet: ”NFF har i lengre tid hatt pro-

blemer med å rekruttere folk til sine verv, og 

medlemstallet synker jevnt. Liten eller ingen 

oppslutning om møter. … NFF er, og har lenge 

vært, lite synlig i det off entlige rom. Dette er 

i stor grad et ressursspørsmål, og NFF drives 

på meget knappe ressurser …”  

Det er en styrket rolle for fagbibliotekarene 

i NBF som er Kochs alternativ, for det heter 

videre: ”NBF er en stor, veldrevet forening, der 

det også er plass til fagbibliotekene … Norge 

er et lite land, med et godt utarbeidet biblio-

teknett. Vi bør ha ett ansikt utad.”

Kritikerne mot Kochs 

nedleggingslinje viste seg 

allerede under behandling 

av virkeplanen. Vibeke 

Saltveit påpekte at NFFs 

kurs og seminar tidligere 

hadde hatt stor påmelding 

og at kursvirksomheten 

hadde gitt store inntekter 

til organisasjonen. Hun 

forstod ikke at denne virk-

somheten var tatt ut av 

virkeplanen, og foreslo 

den inn igjen. Koch mente 

derimot at det var ressurs-

krevende å arrangere kurs, 

at prisen kan bli høy og at NFF ikke er den mest 

kompetente til å arrangere kurs. Avstemmin-

gen ga støtte til fortsatt kursvirksomhet, mot 

én stemme. Og da Jona Anjer under budsjett-

behandlinga fulgte opp med å foreslå posten 

for seminar-utgifter økt fra 15.000 til 50.000 

kroner, var det ingen som stemte mot.

Men det viste seg at Anette Breder Koch 

hadde flere meningsfeller da nedleggings-

saken skulle behandles. Riktignok var det de 

som ville ha fortsatt NFF-liv som var fl ittigst 

til å ta ordet. Liv Aspaas hadde kommet fra 

Trondheim NFF for å forsvare foreninga. Lis-

beth Eriksen fra FBF ville også at NFF gikk en 

runde til. Ordstyrer Berit 

Ch. Nielsen og styremed-

lem Eva Gjuvsland mar-

kerte begge misnøye med 

måten saken var fremmet 

på. Mens for eksempel 

Mette Krog innså at NFF 

ikke var så aktiv som før. 

Og til slutt vedtok altså årsmøtet med 13 mot 

12 at NFF-nedleggelse ikke skulle legges ut til 

uravstemming. 

- Jeg er veldig fornøyd med resultatet. 

Medlemmene i mitt lokallag har gitt uttrykk 

for at de vil at NFF skal jobbe videre. Det var 

dette jeg kom til Oslo for å få gjennom, sa Liv 

Aspaas etter årsmøtet. Hun var spesielt glad 

for at det var ønske om å legge den negative 

vinklinga med nedlegging bak seg, og heller 

jobbe konstruktivt med å gjøre NFF til en mer 

slagkraftig organisasjon. 

- Du er ikke redd for at NBF nedpriorieter 

sitt arbeid for de små fagbibliotekene så lenge 

NFF eksisterer. 

- Det kan være en problemstilling. Men 

inntil videre velger jeg å tro at vi står sterkere 

med NFF enn uten. Selv om NBF skulle ta 

vare på særinteressene våre slik de sier, så vil 

de små spesialbibliotekene forsvinne i en slik 

organisasjon, sier Liv Aspaas, som synes NFF 

nå burde ta en diskusjon om hva de vil med 

organisasjonen.    

NFF-leder Anette Breder 
Kochs nedleggingsforslag 
splittet årsmøte nesten på 
midten. 

Liv Aspaas kom fra lokallaget i Trondheim for å bidra 
til forsatt liv i NFF. Det lyktes hun med.
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Arne Jakobsson hadde ingen problemer 

med å konkludere da han holdt foredrag 

før årsmøtet i Norsk Fagbibliotekforening 

(NFF). Foredraget hadde tittelen ”Biblio-

tekens rolle i et kommersielt landskap” og 

tok utgangspunkt i oppslaget ”Børs og 

bibliotek: Bonanza i kunnskapsmarkedet” 

i Morgenbladet 15. april. Der skriver de 

blant annet: ”Så du er kjernefysiker, sier du? 

Men har ikke arbeid akkurat nå? Men du vil 

lese tidsskriftet Nuclear Physics, sier du? Et 

årsabonnement koster 185 000 kroner.”

Selv om det poengteres at dette er et 

ekstremt pristilfelle, gjøres det klart at 

”utgiveren av Nuclear Physics, Reed-Else-

vier, vet å ta seg betalt også for sine øvrige 

publikasjoner. Det er nemlig slik at man 

verken vinner ære eller penger ved å være 

henvist til gratis informasjon på nettet 

eller folkebibliotekene.” Universitetet i Oslo 

bruker årlig rundt 30 millioner kroner på 

15.000 tidsskrift-titler. Og det er tilgangen 

til siste nytt innen naturvitenskap, tekno-

logi og medisin som koster mest. 

Arne Jacobsson er overbibliotekar 

ved Bibliotek for medisin og helsefag ved 

Universitetet i Oslo og sier følgende om 

utviklingen: – Det er ille. Men det har det 

alltid vært. Alt jeg kan gjøre er å gråte litt, 

og betale. 

Morgenbladet påpeker at markedet for 

intellektuell eiendom er besynderlig, som 

marked betraktet. De egentlige innholds-

leverandører, altså forskerne som sender 

inn sin artikler, leverer stoff et gratis. Og 

de fl este av dem har utført forskningen på 

lønn fra staten. Men for at resultatene skal 

leses av andre innen fagfeltet, må staten, 

gjennom bibliotekene, betale store sum-

mer. Det markedsmessig underlige stanser 

heller ikke der. – Slik systemet er bygd opp 

nå, så er det et monopolmarked, forteller 

Arne Jacobsson til avisa, og fortsetter: 

– Når man skal kjøpe en bil kan man velge 

mellom Ford, Saab eller Nissan. Bil får du 

jo uansett. Men du kan ikke bytte ut tids-

skriftet Nature med tidsskriftet Science. 

Vi må ha begge to. Artiklene er unike, de 

fi nnes kun der de publiseres og man kan 

ikke gå til konkurrenten etter et alternativ. 

Dermed har forlagene mulighet til å sette 

prisen som de vil, ettersom de vet at vi 

stadig må kjøpe. 

Prisutviklingen taler tydelig om hvilken 

gunstig posisjon de internasjonale for-

lagshusene er i. De siste fi re årene har det 

største av dem, Nederland-baserte Reed-El-

sevier økt prisene med 36 prosent. En av de 

andre store leverandørene, SAGE, har økt 

prisen med 93,5 prosent på fem år.

I Jakobssons foredrag før NFF-årsmøtet 

henviste han til økonomen Mark McCabe, 

som har skrevet artikkelen ”Academic 

Journal Pricing and Market Power”. Der 

tar han utgangspunkt i den aggressive pris-

stigningen på de akademiske tidsskriftene, 

og at denne utviklingen ikke har noen sam-

menheng med økte kostnader eller heving 

av kvaliteten. Dette er spesielt synlig hos 

de største forlagene, noe som skyldes deres 

markedsmakt.  

Forlagenes prissetting er relatert til de 

store bibliotekenes innkjøpsbudsjett, sier 

Jakobsson: - Noen ganger selger de med lav 

pris til mange, andre ganger med høy pris 

til noen få. Når de har høykvalitets-titler 

som bibliotekene må ha, kan de sette høy 

pris. De kan simpelthen sette faktorene inn 

i en formel – og se hvordan de tjener mest, 

Prisgalopp på akademiske tidsskrifter

Tekst & foto
Erling Bergan

- Markedet domineres av store forlag, som har en klar strategi for 
å heve prisene. Fusjoner leder til ytterligere prisstigning. Eierne 
tar ut store gevinster. Risikokapital-selskap fi nner det interessant å 
investere i forlag som utgir akademiske tidsskrift. Er det bonanza i 
kunnskapsmarkedet? Ja, det er det absolutt!
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hevder han. 

Kjøper bibliotekene tidsskrifter til 

hvilken pris som helst? McCabe svarer 

bekreftende på dette spørsmålet, etter å 

ha undersøkt bibliotekenes kjøp av 990 

titler. Dermed ser forlagene dette som et 

svært lukrativt marked. Men også inves-

torer som tradisjonelt ikke har operert i 

denne bransjen har kastete sine øyne på 

tidsskriftsalg til bibliotek. Risikokapital 

fi nner veien til denne arenaen. Selskapet 

Cinven and Candover er i følge Jakobsson 

en slik aktør. De kjøpte Kluwer Academic 

Publishers i begynnelsen av 2003, og gikk 

videre med oppkjøp av Bertelsmann Sprin-

ger senere samme år. 

Det er drastisk for bibliotek å si opp 

avtaler om tidsskrift-tilgang med – for 

eksempel – Elsevier. Problemet er at den 

frie konkurransen ikke fungerer når det 

gjelder faglig tunge artikler i forsknings-

fronten inne sitt felt. Et prestisjefylt aka-

demisk tidsskrift tiltrekker seg ikke bare 

nye aspirerende forskere som forfattere, 

de genererer også etterspørsel etter tids-

skriftet hos deres kollegaer verden over. 

Og disse kollegaene befi nner seg i stor grad 

ved universitet, der nettopp bibliotekene 

presses til å beholde abonnementet gående 

– uavhengig av hvordan prisen utvikler 

seg. Forlagene ser – og utnytter - denne 

utviklinga til fulle. 

Men også universitetene bidrar til å for-

verre situasjonen. Universitet og høgskoler 

får sine statlige kroner basert på fl ere fak-

torer, ikke minst av det faglige personalets  

forskningsproduksjon. Og i dette systemet 

teller det mye at man publiserer i tidsskrift 

med referee-ordning, dvs. at fagfeller vur-

derer og går god for kvaliteten på det som 

er skrevet. De store forlagene har apparat, 

tradisjon og økonomi til å holde oppe et 

slikt system, mens enklere og billigere 

webpubliserings-alternativ kommer til kort 

i den faglige rangorden. For forskerne er 

opptatt av artiklenes ”impact-factor”, både 

for egen faglig prestisje og sitt eget insti-

tutts økonomi. Og impact-faktoren er i dag 

størst i porteføljen til de store forlagene. 

Ett av spørmålene Arne Jakobsson fi kk 

etter foredraget var hva som måtte til for 

å stoppe denne økonomiske ”bonanza i 

kunnskapsmarkedet”. Hva må skje for at 

dette monopolmarkedet skal bli historie? 

– Det er en stor utfordring å fi nne veien fra 

denne situasjonen og over i et annet system. 

En eff ektiv måte å få til endring på, er at 

markedet kollapser, antydet Jakobsson. 

Men det var dessverre verken håp eller 

optimisme å lese i ansiktet hans. Fram-

tidsutsiktene virker simpelthen dystre. 

Likevel: Det kan kanskje ligge muligheter 

i en eller annen form for forskeres egenpu-

blisering på nettet, basert på en tilstrek-

kelig prestisjefylt fagfellevurdering, under 

forutsetning av at fi naniseringsordninga 

for utdannings- og forskningsinstitusjoner 

bygger opp under en slik endring.  

- Det er ille. Men det har det alltid vært. Alt jeg kan gjøre er å gråte litt, og betale, sier overbibliotekar Arne Jacobsson ved Bibliotek for medisin og helsefag ved 
Universitetet i Oslo, om prisutviklingen for akademiske tidsskrifter. 
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Avdelingsleder Siri Brødholt på Major-

stua forteller bibliotekarene fra østkanten 

hvordan rutiner for lånerregistrering blir 

håndtert hos dem. Hva gjør de når en 

låner kommer med et annet familiemed-

lems lånekort? Eller et barn som har glemt 

lånekortet sitt og heller ikke har legitima-

sjon. Personalet fra Oppsal og Bøler lytter 

oppmerksomt og kaster inn erfaringer og 

synspunkter fra sin hverdag.

- Hele denne uka har vi overlatt driften 

av fi lialene våre til praktikanter fra biblio-

tekarstudiet ved Høgskolen i Oslo, forteller 

avdelingsleder Kari Ravnaas fra Oppsal/

Bøler. – Så får vi sjansen til å oppdatere oss 

på ting vi ellers ikke har tid til.

Det var biblioteksjef Liv Sæteren som 

fikk ideen. Både lærer- og sykepleier-

studenter har gjort tilsvarende i mange år. 

De overtar skoler og avdelinger for en pe-

riode, mens personalet kurser seg. En vinn-

vinn situasjon kan man kalle det. Tidligere 

har bibliotekarstudentene gitt uttrykk for 

at de ønsket større utfordringer i praksis, 

det har gått fram av tidligere evalueringer. 

Så alt lå til rette for at dette kunne prøves 

på noen bibliotekfi lialer i Oslo. Høgskolen 

og Deichman 

ble enige om 

å prøve Opp-

sal og Bøler 

i år. 

- Personalet tente på ideen. Det er så 

mye vi har lyst til å lære. Og vi har ganske 

enkle fi lialer å holde styr på for studentene, 

sier Kari Ravnaas. 

Kurset på Majorstua fortsetter. De 

diskuterer purringer, inkasso, økonomisk 

ansvar og lånerenes alder, skilte foreldre 

som kausjonister, rutiner og etikk, praktiske 

løsninger og holdninger til lånerne. Det 

syder og koker i hodene til de ansatte. Dette 

er nyttig. Dette er artig. Snart er det pause, 

og vi trekker Kari Ravnaas til sides for å 

fortelle oss mer om dette opplegget.

Det dreier seg om studentenes andre 

praksisperiode, fem uker i slutten av andre 

studieår. I Deichman-systemet har det vært 

praktikanter på en rekke avdelinger de tre 

første ukene av perioden. Den fj erde uka 

samles alle på Oppsal og Bøler for å drive 

butikk aleine. 

- Vi har hatt én praktikant på Oppsal 

og én på Bøler fra starten. Det har stilt 

store krav til oss å sørge for opplæring. Vi 

måtte snu praksisperioden litt på hodet. 

De har i utgangspunktet konsentrert seg 

om bibliotekararbeid. Nå må de inn og 

kunne skrankerutiner, bokoppstilling osv. 

De som har vært på Oppsal og Bøler må på 

en måte inn og være avdelingsledere denne 

fj erde uka. 

Kari Ravnaas medgir at siden dette er 

første gang, er det ganske spennende. - 

Kanskje ting kunne vært gjort annerledes. 

Vi merket at det ble ganske mye å forklare 

de siste dagene før overtakelsen. Vi måtte 

Når studentene 
overtar biblioteket
Vi ankommer Deichman-fi lialen på Majorstua en formiddag i juni. På møte-
rommet bak i lokalet fi nner vi det samla personalet fra Oppsal og Bøler 
fi liale r. Hva har skjedd? Har de stengt et par bibliotek til i Oslo? 

Tekst & foto
Erling Bergan

Avdelingsleder 
K a r i  R av n a a s 
h a r  o v e r l a t t 
sine filialer på 
Oppsal og Bøler 
til bibliotekar-
studentene en 
uke. Her er de 
p å Maj o r s t ua 
filial for faglig 
påfyll.



 Side 9Bibliotekaren 7/2005

�

blant annet ha brannøvelse og gå gjennom 

rutiner for sikkerhet. 

Studentene kan ringe til Kari eller andre 

fra personalet hvis de står fast. Men etter et 

par dager hadde de bare benyttet mulighe-

ten noen få ganger. Og det har bare dreid 

seg om ting de ikke har hatt forutsetninger 

for å klare, ting de ikke er blitt forklart på 

forhånd. Avdelingslederen synes de virker 

fl inke, og personalet nikker samtykkende. 

- De virker veldig oppegående. 

- Hvordan tror du bibliotekbrukerne 

reagerer på å bli betjent av studenter?

- Vi har informert dem. Vi har hatt 

oppslag på bibliotekene om at studentene 

overtar denne uka, om at de må vise litt 

tålmodighet og at studentene kanskje fi nner 

andre løsninger enn det faste personalet 

ville gjort. Våre faste brukere synes det 

er stilig, og at det er fi nt at vi får sjansen 

til å kurses og læres opp så vi kan gi dem 

bedre service. Hele opplegget er positivt 

mottatt. 

- Har studentene lært nok til å kunne 

overta drift av fi lialen?

- Jeg tror det. Så lenge det kun gjelder 

en uke, bør det gå greit. Det er ikke så travel 

tid i juni. De går for eksempel ikke rundt 

med bokformidling i skoleklasser. Men en 

gruppe skal faktisk ha en barnehage inn til 

bokformidling. Og på Oppsal skal de ha 

kinoframvisning. Vi har hjulpet dem litt 

med det. 

- Er det arbeidsoppgaver de ikke slip-

per til på?

- De skal kjøpe inn bøker for oss, men 

det er en fi ktiv liste. Med vårt bokbudsjett 

tar vi ikke sjansen på at de bestiller på or-

dentlig. De skal lage en bestillingsliste, og vi 

gir dem tilbakemelding på hva vi eventuelt 

ikke kjøpte inn fra lista. 

- Andre ting de holdes unna?

- Alle inkassosaker håndteres fra Deich-

man sentralt. De har heller ikke budsjett-

ansvar. Så vet jeg ikke hvor alvorlig de tar 

personalledelse. De har fått beskjed om at 

det skal være høyt servicenivå. De er lært 

opp i brukervennlighet og vi har gått gjen-

nom reglementet vårt. 

- Hva får personalet ut av dette?

- I går var vi på bibliotekbesøk og fi kk 

nye ideer. I dag er vi på Majorstua for å 

drøfte rutiner. Dette er noe vi virkelig 

trenger å få gjennomdiskutert. Så er det 

individuelle opplæringer de neste dagene, 

bl.a. dataopplæring. Personalet setter pris 

på å ha en uke til å kunne fordype seg, for-

teller Kari Ravnaas før de forsvinner inn til 

ny faglig økt i møterommet på Majorstua. 

Vi tar turen over til Oppsal, for å se hvor-

dan det går med studentenes overtakelse av 

fi lialen. Alt ser ut til å være under kontroll 

når vi kommer inn. Ingen frustrerte brukere 

å se, ingen fortvilte bibliotekstudenter, 

ingen synlige fl oker. Skal det være så enkelt 

å gjøre jobben vår? To år på Bislet, og så vips: 

Overta et bibliotek uten problemer?

Vel, før jeg gir meg til kjenne som 

journalist fra bransjen, merker jeg ett og 

annet forsiktig fl akkende blikk fra folk bak 

skranken. Hva vil han? Skal han spørre om 

noe vanskelig?

Men jeg vil ikke gjøre det vanskelig for 

dem, selv om fristelsen absolutt var der. Jeg 

hilser på bibliotekarstudent Kari Larsen 

Mariussen. Hun har hele praksisperioden 

sin på denne fi lialen og er det nærmeste 

man kommer en biblioteksjef på Oppsal 

denne uka. 

- Hvordan er det å overta ansvaret for 

en hel fi lial?

- Det er spennende. Vi er glad for å få 

muligheten. Vi fi kk beskjed om dette da 

praksisplassene ble tildelt, og da ble vi nok 

litt spent. Men det har gått veldig bra så 

langt. Dette er jo en kjempeutfordring.

- Var det dere selv som ønsket større 

utfordringer i praksisperioden?

- I tidligere evalueringer har praktikan-

tene meldt at de ønsket større utfordringer. 

Så vi får gleden av tilbakemeldinger fra 

tidligere år, forteller Kari Larsen Marius-

sen. Hun synes det er en del forskjell på 

praksisperioden midt i første studieår, og 

denne i slutten av det andre. - I den første 

blir det egentlig mye hyllerydding, ikke så 

mange bibliotekaroppgaver. Nå får vi dette 

Kari Larsen Mariussen viser oss Oppsal fi lial, som bibliotekstudentene overtok en uke i juni.

Åsta Louise Myr og Gøril Jorem jobber seg gjennom 
bokvalgslistene.
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� i godt monn, i og med at vi har alt ansvaret 

for en uke. 

- Hva lurer dere spesielt mye på, når dere 

ikke har det faste personalet rundt dere?

- Ikke noe spesielt. Egentlig går det let-

tere når de ikke er her. Når de er her kan 

vi alltid spørre når vi er usikre. Når vi ikke 

kan spørre, oppdager vi at vi egentlig kan 

mer enn vi tror. Likevel kommer det noen 

spesielle situasjoner som vi ikke er opplært 

i å takle, innrømmer Kari, og forteller om 

en som ville låne video- og TV-utstyr. - Det 

hadde hun gjort for ett år siden også. Og det 

måtte selvfølgelig skje igjen akkurat den uka 

vi er her, sier hun med et smil. 

- Dere har ikke ringt personalet ofte 

disse første dagene?

- Bare en tre-fi re ganger. Det er ikke 

så ille.

- Lærer dere noe av å ha ansvaret?

- Ja, det syns jeg. Hvis du blir tvunget til 

å fi nne ut av ting selv i stedet for å spørre, 

så får man god selvtillit. Jeg syns det er en 

god prosess.

- Synes du to studieår er nok til å ta 

utfordringen dere har fått nå?

- Ja, vi har jo ansvaret bare en uke. Det 

er sikkert mange oppgaver man har i et 

normalt arbeidsår som vi nå slipper denne 

uka. Om det holder med to studieår for å 

være en av de fast ansatte, vet jeg ikke. 

- Hvilken av de bibliotekfaglige arbeids-

oppgavene synes du er vanskeligst?

- Veiledningen. Men det er også den 

morsomste. Du aner fred og ingen fare, og 

plutselig står det en låner der og spør om du 

har noe god litteratur. Da må man begynne 

å nøste. Hva er god litteratur? Hva liker du 

å lese? Er det til deg selv? Alle spørsmålene 

vi har lært å stille. De har en tendens til 

å blåse av gårde når låneren står der. Det 

krever litt rutine. Det er spesielt fi nt ikke 

å ha noen å spørre. Vi MÅ fi nne ut av det 

selv. I tillegg til veledningen vil jeg peke på 

innkjøp, Jeg tror det er ganske vanskelig å 

kjøpe inn bøker og drive samlingsutvikling. 

Jeg har ikke prøvd, men jeg kan forestille 

meg at det må være vanskelig.

- De daglige rutinene er ikke like ut-

fordrende? 

- Når du har kommet inn i rutinene, 

så er det ikke så vanskelig. Det meste kan 

dokumenteres. Med veiledning er det 

anner ledes. Man kan lage sjekklister med 

alt man skal spørre om, lister over anbefalt 

litteratur og forberede seg godt. Men når 

man står der, må man bare ta det ut fra 

kunnskapen sin. Det er mye vanskeligere 

enn å håndtere rutiner. 

Det er ikke så mange brukere inne på 

fi lialen når jeg er der. Noen studenter betje-

ner utlånsskranken, en passer veiledninga, 

noen sitter på bakrommet og driver fi ktivt 

bokvalg. Kari Larsen Mariussen viser meg 

rundt. Det er jo også en bibliotekaroppgave 

å håndtere media. Jeg har ikke noe å klage 

på. Hun tar seg tid, hun svarer skikkelig 

på det jeg spør om, hun byr meg kaff e, hun 

presenterer meg for kollegaene sine. 

På bakrommet sitter Åsta Louise Myr 

og Gøril Jorem med bokvalgslistene. Det 

er ikke lett å vurdere hva som burde kjøpes 

inn til en fi lial som de bare kjenner sam-

lingene til fra noen dagers arbeid. De må 

stadig sjekke hva som fi nnes fra før. Dette 

er seriøs læring, selv om bokvalget i denne 

omgang er fi ktivt. 

Jeg hekter meg på Kari Mariussen igjen, 

og spør om hun gjør seg noen tanker om 

studieopplegget i bibliotekarutdanninga, nå 

etter noen uker i praksis hvor kunnskapene 

brynes mot hverdagen. 

- I forhold til folkebibliotek synes jeg vi 

har for lite litteraturhistorie. Rett og slett. 

Kari Larsen Mariussen viser fram deler av sommer-
utstillinga på Oppsal: - Håper vi blir ferdig før den 
skal ned igjen. 
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hjemmeside!
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Håper det
smaker!

Første studieår har vi fram til rundt andre verdenskrig. Litteraturen 

etter det har vi egentlig ikke hatt. Det kommer tredje året, men da 

må vi velge mellom litteratur og kunnskapsorganisasjon. Det syns 

jeg er ganske dumt. Vi trenger begge deler. Litteraturundervisninga 

vi har hatt i år har mest gått på analysemetoder og vitenskapsteore-

tiske tilnærminger. Det er interessant, men ikke så veldig matnyt-

tig når du sitter i veiledningen i et folkebibliotek. Så spør meg om 

forfattere på attenhundretallet. Det har vi lært. Men disse nyere 

forfatterne har vi ikke hatt ennå, sier Kari litt oppgitt.

Vi lurer på hvordan lånerne reagerer på at studentene har over-

tatt butikken. De faste brukerne merker det, sier hun. Ellers  er det 

ikke lett å vite hvem som er personale og hvem som er brukere. For 

personalet har verken uniform eller skilt. – Jeg har lurt litt på dette. 

For hvis man er ny bruker på en fi lial, så vet man jo ikke hvem som 

jobber der, sier Kari. 

- Er det ting du gjerne skulle endret på her på fi lialen?

- Jeg synes de er fl inke til å samarbeide med lokalmiljøet og 

bydelen her. Det er veldig positivt. Men det blir mest den eldre delen 

av befolkningen. Det gjenspeiler kanskje lokalbefolkningen. Likevel 

kunne de satset mer mot de yngre. De har jo aktivitet, de ukene jeg 

har vært her har de hatt skoleklasser på både kinoframvisning og 

bokprat. Men det kan se ut til at samarbeidet med historielag og 

eldreuniversitet, billedbasen med gamle bilder fra bydelen, at det 

er slike ting som synes mest utad, sier studenten, med forbehold 

om at hun ikke kjenner fi lialen og bydelen over lang nok tid til å 

være skråsikker.

- Kari Mariussen kommenterer regnværet ute, og forteller at 

de har et eget ”somme r- prosjekt” på fi lialen denne uka. – Vi ville 

lage en utstilling og lurte på tema. Vi var innom Inger Hagerup, 

for hun har 100-års jubileum i år. Så tenkte vi på boka ”Den som-

meren”, og utvidet likesågodt temaet til å gjelde ”sommer”. Et lett 

og greitt tema, med mye stoff  å presentere. Vi har plukket ut en 

del bøker med sommer-tema, vi har pyntet barneavdelinga med 

papirblomster, vi stiller ut småkryp-bøker – om edderkopper og 

meitemarker og sånn. Vi har aktivitetsbøker hvis det regner. Og 

ellers vanlige sommerlesningsbøker. Vi har vært på jakt etter en 

parasoll, det hadde vært litt stilig. Men det har vi dessverre ikke 

funnet. Håper vi blir ferdig med utstillinga før den skal ned igjen, 

sier Kari Mariussen til slutt. 

Vi registrerer at det vises både ansvar og initiativ, og at det 

foregår mye læring på Oppsal fi lial denne uka. Metoden med å la 

bibliotekarstudentene overta en bibliotekfi lial i andre praksispe-

riode blir ganske sikkert gjentatt også neste år. Er det fl ere bibliotek 

som har lyst til å melde seg?  

Heidi Fløtberget veileder en fast bruker på Oppsal fi lial. 
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Jan Tore Sanner 
Nestleder i Høyre

Mye makt kan samles på få hender etter 

valget. Både LO-leder Gerd Liv Valla, 

Fagforbundets Jan Davidsen og Felles-

forbundets Kjell Bjørndalen har nå fått 

plass i Arbeiderpartiets sentralstyre. Får 

Arbeiderpartiet makten til høsten, vil én 

arbeidstagerorganisasjon, nemlig LO, være 

representert i alle de møter der politikken 

blir utformet, mens alle de andre organi-

sasjonene må stå på gangen. Dette er et 

demokratisk problem. For Høyre er det 

helt avgjørende at alle organisasjonene skal 

likebehandles.

Hva tror man vil skje den dagen YS, 

Akademikerne, Legeforeningen, Jurist-

forbundet, Siviløkonomforeningen eller 

LOs makt svekker demokratiet 

andre for-

eninger er 

uenige med 

LO i et po-

litisk stand-

punkt? Tror 

noen at de 

andre orga-

nisasjonene 

v i l  få l ike 

stor mulig-

het som LO 

til å påvirke 

hva en even-

tuell sosia-

listisk regjering bestemmer seg for? 

LO og Ap vil gjøre opp på kammerset 

- før saken fremmes for Stortinget. Det 

gjør at andre arbeidstakere, som enten 

er uorganiserte eller organisert i andre 

organisasjoner, ikke vil bli hørt og ikke vil 

Da parlamentarismen ble innført i Norge 

i 1884 og ble et ledd i unionsoppløsningen 

noen år senere, ble maktfordelingsprinsip-

pet i Norge klart. Stortinget er lovgivende 

makt, og skal i prinsippet representere hele 

folket. Regjeringen er utøvende makt, og 

skal i prinsippet representere fl ertallet på 

Stortinget - og dermed fl ertallet i folket. De-

mokratiet i Norge må kunne sies å fungere 

bra, til tross for at vi opplever tidvis avstand 

mellom prinsipper og virkeligheten. Det har 

vi spesielt sett de siste 10-årene med nesten 

bare mindretallsregjeringer.

I dette bildet er YS en av flere sam-

funnsaktører. Det skal erkjennes at det har 

skjedd en stor og etter min mening positiv 

utvikling på vårt område. Som YS-leder 

merker jeg et stadig voksende krav fra hele 

organisasjonen. om at YS skal bli mer aktiv 

i samfunnsdebatten; samtidig skal vi verne 

om vår partipolitiske uavhengighet. Jeg kan 

også bekrefte vi har et godt faglig samarbeid 

med andre hovedorganisasjoner. I tillegg 

er det tettere og bedre kontakt mellom 

YS-leder og alle partilederne, enn noen 

gang tidligere. 

Dette er gledelig for YS. Samtidig må det 

innrømmes at utviklingen vi så for noen år 

siden, hvor også andre parter i arbeidslivet 

syntes å ville kutte partipolitiske bånd, 

har snudd. Dette er en utfordring for de 

av oss som fortsatt fastholder uavhengig-

het. Problemstillingen er ikke ny. Den 11. 

mars 1988 deltok over 300.000 arbeidsta-

kere i forbund utenom LO, i en to timers 

politisk streik mot regjeringens inngrep i 

lønnsoppgjørene. De streikende mente at 

regjeringen, med sin inntektsregulerings-

lov, hadde redusert forhandlingsretten til 

hovedorganisasjonen utenfor LO og N.A.F. 

Dette var første gang YS streiket.

Jeg håper vi ikke skal komme i en si-

tuasjon hvor YS igjen skulle bli nødt til å 

streike som følge av at en regjering eller 

et fl ertall på stortinget kun snakker med 

noen av arbeidslivets parter. Uavhengig av 

valgresultat og regjeringsskifte har jeg ett 

krystallklart krav til alle partiene: Nemlig 

å styre landet i full respekt for alle parter 

i arbeidslivet. 

YS er blitt en aktør i norsk samfunns- 

og arbeidsliv som det lyttes til. Det skyldes 

langsiktig og målrettet arbeid. Ingenting er 

kommet gratis; og utviklingen den senere 

tiden viser at vi fortsatt må stå på for å 

opprettholde og videreutvikle plassen vi er 

kommet til. Vår partipolitiske uavhengighet 

gir oss noen ekstra utfordringer, men den 

er også vår styrke.  

All makt i denne sal
Randi Bjørgen
YS-leder

få mulighet til å påvirke før avgjørelsen 

er tatt. Det betyr igjen at konsekvensen 

av et eventuelt regjeringsskifte til høsten 

er at LO ikke bare vil være den sterkeste 

arbeidstagerorganisasjonen i landet, men 

også den sterkeste politiske organisasjonen. 

Jeg synes det er faretruende at politikk i så 

fall vil handle om å gi den sterkeste parten 

all makt. Regjering og Storting må tale hele 

befolkningens sak – ikke særbehandle én 

organisasjon. Dersom Stoltenbergs drøm 

om fl ertall i Stortinget blir en realitet, vil 

LO/Ap utgjøre en veldig sterk makt som 

ikke har noen motvekt. 

Får dagens Regjering fortsette vil vi 

selvsagt lytte like mye til alle organisasjo-

ner. Vi står for en politikk som skal være til 

det beste for samfunnet som helhet, ikke én 

stor mektig aktør.  
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Bibliofilbibliotekene krydrer selv postene i katalogen. Med bruk av KatalogKrydder legger
bibliotekene inn forsidebilder, innholdsfortegnelser og forlagenes omtale. Innlagt Krydder blir
automatisk lagt tilgjengelig for samtlige Bibliofilbibliotek, og kommer også naturlig frem i internett ved
publikums søking i katalogen. 
Denne sommeren arrangerer vi konkurransen ”GrillKrydder”, hvor aktive Bibliofilbibliotek kan vinne
premier for sin innsats. Konkurransen varer fra 20. juni til 13. august, og det blir premiering både
pr. uke og vektet(*) pr måned.
Blir det litt ekstra krydring hos dere denne sommeren?
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bruksretter i biblioteket.
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Tekstmøter

ÅRBOKA 

Litteratur for barn og unge 2005 

Kaldestad og Vold (red.)

Samlaget / NBI, 2005 

184 s.

Årboka kom i år for åttende 

gang. Boka byr på statistikk, 

bibliografi , og artikler om 

og fra barnelitteraturen. 

Noe for enhver smak. Her 

er artikler om leseprosjekt, 

og nærlesninger av H.C. 

Andersen, Eide, H. Hagerup 

og Berggren. Årets forfat-

tere som skriver selv er R. Trohaug og S.E. 

Lunde. Et høydepunkt er intervjuet med Tor 

Åge Bringsværd, men jeg sitter likevel med 

en følelse av at vi aldri kommer riktig innpå 

Bringsværd i intervjuene, heller ikke her.

Utrolig bra bok!!

Kari Sønsthagen og Torben Weinreich

LEKSIKON FOR BØRNELITTERATUR

Branner & Korch, 2003

552 s.

Dette er en utrolig nyttig 

bok, som jeg er meget 

glad for å ha oppdaget.  

Den er ikke helt ny, men 

det er kanskje likevel 

mange som ikke kjen-

ner den.

Forfatterne er Dan-

marks ledende barnebokforskere, og de har 

sammen laget et barnelitteratur-leksikon med 

oppslagsord i alle typer tema jeg kan tenke 

meg: barnebokforfattere, og -illustratører, 

priser, tidsskrift og institusjoner i barnebo-

kverdenen, og sjangerbegrep som ”nonsens” 

og ”tredjepersons fortælling”. Også begrep 

som ”tantebog”, ”kassation”, ”Bibliotekscen-

tralen” og ”samtryk” er oppslagsord. Jeg har 

med glede merket meg at land er oppslagsord; 

her er det en gitt en presentasjon av landets 

barnelitterære historie, med gode litteratur-

henvisninger. Artikkelen om Norge er på 4 

velorienterte sider. For fj ernere land – som 

f.eks. ”Rumænien” er det bare gitt litteratur-

henvisninger. 

Begrepet barnelitteratur er gitt en meget 

bred defi nisjon, Golding, Gorkij, Kittelsen og 

katekismen er oppslagsord. 

Jeg har mitt eksemplar av boka stående ved 

hjemme-pc’en, og slår opp i den nesten daglig. 

Den har fort blitt uunnværlig for meg, og det 

er den beste anbefalingen jeg kan gi! 

Zinken i 100

ZINKEN – en bok om Zinken Hopp

Carl Lauritz Lund-Iversen (red.)

Eide forlag

231 sider, stort format

Zinken Hopp ble 

født Signe Marie 

Brochmann den 

9. januar 1905. I 

år er det hundre 

år siden, og 18 år 

siden hun døde., I 

stedet for en bio-

grafi  har hun fått 

en artikkelsamling 

med 12 bidragsy-

tere. Her er minner 

fra folk som kjente 

henne, og artikler 

om ulike sider av 

hennes virksomhet: teateranmeldelsene, rei-

sebrevene, diktene, gjendiktningene.

Høgskolelektor C. L. Lund-Iversen fra 

Høgskolen i Bergen har redigert og selv skre-

vet artikler. Anne Kristin Lande har laget 

bibliografi en. Einar Økland er som alltid en 

essay-mester, enten han er personlig eller 

analytisk. 

Når jeg leser nekrologer, hender det at jeg 

skulle ønske at jeg hadde kjent den avdøde 

bedre og tidligere. Slik er det også med denne 

boka. Zinken Hopp framstår som elegant, 

eksentrisk,  uvøren, litterært kompetent, stil-

bevisst og verdt et nærmere bekjentskap.

Jeg avslutter ofte anmeldelsene her i 

”Bibliotekaren” med at boka kan være ”nyttig 

å lese” for en eller annen type leser. Denne 

boka kan jeg ikke komme på at noen burde 

lese for nyttens skyld, det måtte eventuelt 

være bergensere. Ikke dessto mindre er det 

en hyggelig bok som gir meg respekt både for 

den omtalte, og for forlaget som tok seg bryet 

med å gi den ut. Lykkelig den forfatter som 

har et så omtenksomt forlag til å ivareta sitt 

ettermæle.  

Bøker om barnelitteratur
Morten Haugen
Biblioteksjef, Ørland kommune

”Barokk” kommer av et por-
tugisisk ord som betyr ”ure-
gelmessig perle”; fortelles 
det treff ende i denne boka.Fungerende leder Hanne Brunborg i Bi-

bliotekarforbundet sendte 21. juni et brev 

til Vestfold fylkeskommune, der hun ga ut-

trykk for ”sterk bekymring for situasjonen 

og den måten fylkeskommunen håndterer 

dette på”. Det gjelder ”ulike problemstil-

linger som gjelder arbeidsoppgaver og 

bemanning ved fylkesbiblioteket”. 

Fylkesbiblioteket har i dag 9,6 faste 

stillinger fordelt på 11 personer. Fylkes-

biblioteksjefen skal være tilbudt annen 

stilling i fylkeskommunen fra årsskiftet. 

Fire av bibliotekarene har sagt opp stil-

lingene sine, 3 av dem med begrunnede 

oppsigelser. 

Høsten 2003 ble det satt i gang en 

prosess for å se på fylkesbibliotekets nye 

rolle, noe som resulterte i en utviklings-

plattform for fylkesbiblioteket. ”Det har 

vært en uryddig prosess hvor ansatte har 

opplevd at faglige argumenter ikke har 

nådd fram”, skriver Hanne Brunborg i 

brevet til fylkeskommunen. ”Det forelig-

ger ingen virksomhetsplaner og ingen 

medarbeidersamtaler eller lønnsamtaler 

er holdt”, skriver hun også. Tiltakene som 

nå er gjort virker derfor vilkårlige og lite 

planmessige. Blant annet er avtalen med 

Tønsberg bibliotek sagt opp og bokbussen 

står foran en mulig nedleggelse. 

I følge BF er vilkårene for å påberope 

seg omstilling eller ekstraordinær be-

handling av bemanning ikke til stede. ”Vi 

mener at fylkeskultursjefen legger opp til 

en bemanning som er uforsvarlig ut i fra de 

oppgavene fylkesbiblioteket har i dag og er 

bundet til i en god stund framover”, hevder 

Brunborg og slår fast at ”prosessen så langt 

er ikke i tråd med verken Bibliotekloven, 

Hovedavtalen eller Arbeidsmiljølovens 

§7 og 12.” 

BF aksepterer at Vestfold fylkeskom-

mune ønsker å videreutvikle sine biblio-

tektjenester. ”Det vi ikke aksepterer er en 

vilkårlig planlegging og behandling av 

ansatte, hvor en foretar en styrt nedbeman-

ning uten at tjenestenivå eller konkrete 

tiltak er fastlagt”, skriver BF-leder Hanne 

Brunborg, som ”imøteser korrekt utlysning 

av de ledige stillingene snarest og at det 

tilsettes en kompetent fylkesbiblioteksjef 

uten opphold i fast stilling.”  

BF-bekymring i Vestfold
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Kjære bibliotekar!
Hvorfor skrive litteratur overhodet? Er ikke verden over-
svømmet av andre og umidelbart mer tilgjengelige, ja, like-
frem påtrengende medier? Ja, ærlig talt, er den ikke det?

– martin deichmann, side 34

Flukten fra forpliktelser
Philippe Sands om USAs forsøk på å
unnslippe sin egen verdensorden.

side 28

Krasjstaden
Hadle Oftedal Andersen om
Øyvind Rimbereids
romtidskontinuum.

side 34

Det subversive mellomspråket
Språket hos Jonas Hassen Khemiri er
oppbrutt, rått og poetisk.

side 35

intervju dikt anmeldelse

Bøker

Om melankolien
Er melankolien en adekvat holdning, spør Eivind Tjønneland.
For eksempel hos mennesker som sutrer over «meningstap»
og kjedsomhet i verdens rikeste land i år 2005?

Essay, side 30.

Bare trist
Melankolien må kritiseres,
skriver Eivind Tjønneland.

Bøker side 30

Kronikk: «Om det er verdt å beregne kostnadene ved kriminalitet, vil avhenge av formålet med disse opplysningene.» Finn Jørgensen, Handelshøgskolen i Bodø, side 18
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debatt
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kunngjøringer

aktueltaktuelt

Bondevik og Bush
Guds rolle undervurdert 
i utenrikspolitikken

side 2

Ja til reformer
– Vi må gjøre oss
attraktive for studentene,
sier filosofiprofessor.

side 4

Ukens stemmer:

Thomas Hylland Eriksen om misfornøyde akademikere • Hanne Andrea Kraugerud om retorikk og estetikk • Aslak Bonde om protest-
partier i ny posisjon • Sigurd Allern om kuttene i Dagbladet • John Pilger om sivilisasjonskrig • Erling Sandmo om Rameaus operaer

bøker

Jens Stoltenberg
Portrett av en
lidenskapelig
pragmatiker

side 14

side 2

side 16

side 19

side 27

side 36

Nordgrens spor
Sune Nordgrens fortid som
kunstdirektør i Newcastle ble
også heftig debattert.

Kultur side 20

Klassisk nekrofili
– Selsom skikk å feire
komponistenes dødsår, 
skriver Erling Guldbrandsen.

Musikk side 25

Tvilsom ære
Norge får best karakter i
utdanningsklassen. Synd vi
ikke kan stole på karakterene.

Kommentar side 5

Fyll og dop 
Endelig en utelivsroman som
er blottet for arroganse.

Anmeldelse side 33

aktuelt

Øker mest! 
Opplagsvinner 2004
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EUs skjebnetime: Jacques Chiracs formaninger hjelper lite. Om en uke
kan franskmennene si nei til EU-grunnloven – og ryste hele unionen.

Reportasje, side 6–11

Det umulige folket

Det er vanskelig å skrive, det vet (nesten) alle.
– geir gulliksen side 23

Actionpainting
Jackson Pollock var macho-
maler nummer én.

side 32

I transe
Musikkdokumentar om Monica  
opprinnelig født som Morten.

side 24

Kunst mot okkupasjon
Dror Feiler skapte furore da han laget
kunst av en palestinsk selvmordsbomber.
Nå er han i Oslo for å spille musikk.

side 30

F I L M B I L L E D K U N S T MUSIKK

Kultur

Harde bud
Morgenbladet har vært på NM i wrestling.

reportasje side 26
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Bøker
Sakprosa og skjønnlitteratur. Vi følger 
samtidslitteraturen tettere enn noen 
annen norsk avis, og gir deg troverdige 
anmeldelser og forfatterintervjuer.

Aktuelt
Politikk, forskning og utenriks. Morgen-
bladet ser på verden med et analytisk 
blikk. Vi går bak nyhetsbildet og formi-
dler sammenhengen.

Kultur
Morgenbladet følger kunsten der den 
bryter mot samfunnet. Vi har noen av 
landets mest  spennende og kvalifiserte 
kulturskribenter.
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Morgenbladet  var den avisen som økte opplaget mest i 2004. Vi vil gjerne gi deg anledning til å finne ut hvorfor.
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Bibliotekarens 
kryssord nr. 07

Løsningen sendes innen 20. juli til:  Bibliotekaren, Runnen 4, 6800 Førde

Navn:  ________________________________________________________

Adresse:  ________________________________________________________

Forrige måneds vinner:
Inger-Marie Skarheim, Røyken
Premien er sendt i posten. Gratulerer!

Rett løsning på forrige måneds oppgave:

Premien er fem Flax-lodd.  Vinner kunngjøres i neste nummer.

Seniorer med gode, grunnleggende lese-

ferdigheter, evne til tallbehandling og pro-

blemløsning har dobbelt så stor sjanse for å 

bli lenge i arbeidslivet som mindre skolerte 

i samme aldersgruppe. Det er en undersø-

kelse foretatt ved Universitetet i Stavanger 

(UiS) som viser dette. Resultatene kommer 

frem av intervjuer med et tilfeldig utvalg i 

aldersgruppen 45-65 år. 

– Mange av de problemene som senio-

rene i dag står overfor på arbeidsmarkedet, 

skyldes ikke først og fremst alder, men 

mangelen på basisferdigheter i lesning 

og matematikk som igjen kan skyldes lav 

utdannelse, sier førsteamanuensis Reidar 

Mykletun til seniorpolitikk.no. – Basis-

ferdigheter som å lese og regne er helt 

grunnleggende for et langt yrkesaktivt liv, 

hevder han.

I undersøkelsen ble respondentene tes-

tet både for leseferdigheter, tallbehandling 

og problem-

l ø s n i n g ,  o g 

forskerne fant 

at eldre skårer 

g j en nom g å-

ende dårligere 

enn yngre. 

– Utdan-

n i n g s n i v åe t 

spiller en stor 

rolle. Dagens 

u nge ha r et 

helt annet ut-

danningsnivå 

enn de f leste 

seniorer i yr-

kesaktiv alder. Dette forklarer mye av 

forskjellene mellom eldre og yngre når det 

gjelder lesning, sier Mykletun, som har 

utført undersøkelsen sammen med Egil 

Gabrielsen.

De foreløpig resultatene fra undersø-

kelsen viser en klar sammenheng mellom 

basisferdigheter og deltakelse i vokseopp-

læring. De beste leserne er de som har gjen-

nomgått mest voksenopplæring. 

– Det er helt tydelig at voksenopplæring 

er god investering også i basisferdigheter 

som er avgjørende for forholdet en har til 

arbeidsmarkedet. Både virksomheten selv 

og det off entlige må investere i tiltak som 

fremmer livslang læring på en helt annen 

måte enn vi har sett til nå hvis de mener 

alvor med å ville holde seniorene lengre i 

arbeidslivet, sier Mykletun. Undersøkelsen 

er gjort i tett samarbeid  med Statistisk 

sentralbyrå.  

Gode lesere dobler sjansen for å bli i arbeidslivet  

S Ø B Ø M
T O K Y O R A I D
E M S K R E V I

B R A U T E D I K T
I N T E T O S S
L G R I B B T Å
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Ren
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Finnes
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Vektenhet

Kontor

Instrument
Væske
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Rapporten AFP eller Arbeid Fremfor Pensjon som ECON Analyse 

har utarbeidet for Senter for seniorpolitikk, dokumenterer at det 

er betydelige forskjeller mellom ulike virksomheter når det gjelder 

hva man kan spare på å forebygge førtidspensjonering. Høyest er 

gevinsten i kommuner med egen pensjonskasse. Årsaken er at disse 

ikke får statstilskudd, og at de må ta på egen kappe alle kostnader 

knyttet til egne AFP-pensjonister. Til gjengjeld sitter de igjen med 

hele innsparingen om den ansatte heller velger å fortsette i job-

ben. Annerledes er det for den delen av kommunesektoren som 

eksempelvis er med i KLPs fellesordning, og som har valgt full 

utjevning av alle AFP-kostnadene. I disse tilfellene er 100 prosent 

av kostnadene innbetalt på forhånd. Kommuner med få AFP-pen-

sjonister er da med på å bære byrdene for kommuner med mange 

AFP-pensjonister.

Oppsiktsvekkende er  det også hvordan AFP-ordningen slår ut 

i statlig sektor: Her er det per dags dato overhodet ingen direkte 

gevinst å hente på virksomhetsnivå dersom omfanget av AFP-ord-

ningen går ned. Staten betaler hele regningen for AFP-pensjonering 

av egne ansatte. Den synlige delen av dette er en årlig bevilging 

over Moderniseringsdepartementets budsjett. Konsekvensen 

er at det i statlige virksomheter ikke fi nnes snev av økonomiske 

insitamenter til å legge til rette for at ansatte velger bort AFP, og i 

stedet står i arbeid til 67. Snarere tvert imot, heter det i rapporten, 

siden virksomhetene normalt belastes kostnadene ved tilretteleg-

gingen selv, mens de ikke belastes noen kostnader dersom ansatte 

går over  på AFP.

Ekspedisjonssjef Finn Melbø i Moderniseringsdepartementet 

sier til seniorpolitikk.no at det er et problem at statlig sektor man-

gler økonomiske insentiver på virksomhetsnivå for å forebygge at 

senior arbeidstakere går av med avtalefestet pensjon. Han påpeker 

imidlertid at spørsmålet er under vurdering.

– Problemstillingen er blitt ytterligere aktualisert ved at det nå 

er inngått et pensjonsforlik i Stortinget, og må ses i sammenheng 

både med uførepensjon og systemet med særaldersgrenser, sier 

han.

Senter for seniorpolitikk har med partene i arbeidslivet i ryggen 

tidligere foreslått et system som overlater til off entlige virksomheter 

selv å bære utgiftene ved tidligpensjon.

Direktør Åsmund Lunde, sier til seniorpolitikk.no at det er viktig 

å synliggjøre de reelle pensjoneringsutgiftene. 

– Etter dagens system, fi nnes det i mange off entlige virksom-

heter overhodet ingen økonomiske insentiver for å forebygge at 

seniorarbeidstakere går av med avtalefestet pensjon. Årsaken er at 

de kan sende pensjonsregningen ut av huset, sier han.  

Grong kommune og Grong videregående skole

BIBLIOTEKANSVARLIG/
BIBLIOTEKAR

Ved Grong folkebibliotek og ved Grong vg. skole er det fra
august 2005 ledig 100 % vikariatstilling i ett år som 
bibliotekansvarlig med muligheter til forlengelse. Stillingen
blir fordelt med 50% på videregående skole og 50% 
stilling på folkebiblioteket (st.nr. 24/05).

Vi søker en kreativ og initiativrik person som har godkjent
fagutdanning fra bibliotekhøgskolen eller annen relevant 
utdanning. Det blir lagt vekt på personlige egenskaper 
som resultatorientering og  god samarbeidsevne.
Stillingen er plassert i stillingskode 7026, bibliotekar.
Lønn etter avtale.

Nærmere oppl. fås ved henv. til Grong kommune 
v/kulturkonsulent Jorunn Lilleslett, tlf. 74 31 21 57 
og/eller til Grong videregående skole v/ass. rektor 
Ann-Mari Haugen tlf. 74 31 28 00.

Se også www.grong.kommune.no eller 
www.grong.vgs@ntfk.no - for fullstendig utlysningstekst.

Søknad med CV, referanser, vitnemål og attester sendes
Grong kommune, pb. 162, 7870 Grong, innen 25.07.05. fr
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Ett fett om seniorer står eller går
Kommuner med egen pensjonskasse sparer nærmere 1,4 millioner kroner over 
fem år på at én ansatt står i jobb fremfor å gå av med avtalefestet pensjon. Stat-
lige virksomheter får ingen økonomisk gevinst av legge til rette for at ansatte vel-
ger jobb fremfor AFP, men en endring kan være underveis. 

Per Halvorsen 
Senter for seniorpolitikk

Mads Eriksen gjenåpner Tronsmo-trappen

I juni åpnet serieskaper Mads Eriksen stripe-

utstillingen sin på Tronsmo bokhandel. Mads 

Eriksen står bak stripeserien M som både går 

i månedsbladet Pondus, og fast som stripe i 

Dagbladet. Nå er han aktuell med sitt første 

M-album. Anmeldere har pekt ham ut som 

den neste Lise Myhre og Frode Øverli, for serien M har blitt svært 

populær blant tegneserielesere.

Utstillingen vil henge i trappen ned til tegneserieavdelingen, 

og vil både ha smakebiter fra Eriksens tidligere tegneserier, som 

Gnom, foruten striper fra M. 

Med dette gjenåpnes en gammel serietradisjon. For på midten 

av nittitallet hadde Tronsmo-trappen utstilt storheter som Frode 

Øverli, Karine Haaland, Lise Myhre og Jason. Dette var den gang 

de fi re enda var relativt ukjente serieskapere. Den gang, som nå, var 

hensikten å promotere nyetablerte og lovende serieskapere. I dag 

har det vokst frem en ny generasjon dyktige serieskapere og derfor 

var det på tide å gjenåpne Tronsmo-trappen.

Mads Eriksens serier vil henge til ut august, og deretter vil den 

mer melankolske serieskaperen Odd Henning Kyllingstad bli utstilt 

i trappen. Utover høsten vil det følge fl ere serieskapere.  
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Trondheim folkebibliotek består av hovedbiblio-
tek og fem fi lialer. Vi har et høyt aktivitetsnivå 
med mer enn en million besøkende hvert år. 
Biblioteket benytter Bibliofi l og har høyt fokus på 
e-tjenester . Folkebiblioteket er vertsbibliotek for 
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Vi er vel 55 ansatte.

IT-BIBLIOTEKAR / IT-KONSULENT

Ved Trondheim folkebibliotek er det fra 20. 
oktober 2005 ledig vikariat i hel stilling som it-
bibliotekar/it-konsulent. Vikariatet varer til 15. 
oktober 2006 med mulighet for forlengelse.

Arbeidets innhold:
IT-arbeid, brukerveiledning, brukeropplæring, 
medievalg.

Ønskede kvalifi kasjoner:
IT-kompetanse på biblioteksystem og web-
publisering. 
Utdannelse på høyskolenivå, primært bibliotek-
fag. 
Søker bør være utadvendt, kreativ og kunne 
arbeide både selvstendig og i team.

Vi tilbyr en spennende og krevende jobb med 
gode utviklingsmuligheter og et godt arbeids-
miljø. Vi arbeider hver 4. lørdag og hver 8. 
søndag. 

Lønn etter gjeldende avtaler og søkers kompe-
tanse, kvelds- og helgetillegg.

For nærmere opplysninger kan førstekonsulent 
Sølvi Karlsen kontaktes (telefon 91 11 22 47, 
e-post solvi@trondheim.folkebibl.no) For nær-
mere opplysninger om biblioteket, prøv også 
vår hjemmeside med adressen http://www.tfb.
no.

Søknadsfrist: 6. august 2005.

 Oslo kommune
 Kultur- og idrettsetaten

 Deichmanske bibliotek

Deichmanske bibliotek er Oslo kommunes
folkebibliotek. Vi er 300 ansatte fordelt på 
hovedbibliotek, 13 filialer, fengsels- og 
sykehusbibliotek. Vi søker nå 

Avdelingsleder ved Stovner filial
(ref.nr.  0127348) 

Deichmanske bibliotek har ledig fast 100 % stilling 
som avdelingsleder ved Stovner filial, med snarlig 
tiltredelse.

Avdelingsleder har den faglige og administrative
ledelsen av Stovner filial med underavdelinger på 
Romsås og Nordtvet, med budsjett- og 
personalansvar og ansvar for mål og resultater. 
Stillingen innebærer ansvar for planlegging og drift
av bibliotektjenesten i Stovner og Grorud bydeler 
og et utstrakt samarbeid med lokale institusjoner, 
organisasjoner og bydelene. Avdelingen har 11 fast 
ansatte, fordelt på 10,22 årsverk. 

Vi søker en person med Bachelor i bibliotekfag 
eller tilsvarende, erfaring - , evne - og vilje til å 
lede, samt gode samarbeidsevner og som vil trives i 
et aktivt og multikulturelt miljø.

Stillingen lønnes i lønnstrinn 50, kr. 398.300,-/år. 

Avdelingen har sommer-/vintertid. Kveldsvakter og 
enkelte helgevakter inngår i arbeidstiden 

For videre informasjon om stillingen kontakt: 
Biblioteksjef Liv Sæteren, tlf. 23 43 28 70, eller 
Avdelingsleder Synnøve Standal, tlf. 22 10 21 10. 

Søknad merket referansenummer 0127348, og 
vedlagt CV og kopi av attester og vitnemål sendes 
innen 22.07.05 til:
Kultur- og idrettsetaten v/personalavdelingen, 
Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
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Leie gård i Sørvest Frankrike?

Gården ligger i et aktivt jordbruksområde i depar-
tementet Lot & Garonne mellom Bordeaux og Tou-
louse og 4 km fra middelalderlandsbyen Penne 
d’Agenais. Du leier hele gården. Hovedhuset har 
sengeplass til 12 personer fordelt pa 3 rom, og er 
fullt utstyrt. Det er 2 bad og 2 kjøkken, samt stor 
oppholds- og spisestue. Gården har svømme-
basseng og egner seg til generasjonsferie, ven-
neferie, aktivitetsferie, gourmetferie, sykkelferie, 
golfferie og for seminarer o.lign.  

Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 20 % rabatt! 

www.vagant.com

En gresk øy...
Folegandros er en liten gresk øy, der du kan 
ha en rolig ferie i familehotellet Ampelos resort 
like utenfor den vakre landsbyen Hora. Du kan 
dyrke dine kreative sider i en opplevelses- og 
kursferie på øya. Tilbudene spenner fra maling, 
fisking, dykking og matlaging, til yoga og høsting 
av oliven. Det dansk/greske vertskapet ønsker 
deg velkommen til en ferie du kan tilpasse dine 
behov. Se våre nettsider for mer informasjon:

www.folegandros.dk
www.ampelosresort.com
Medlemmer av 
Bibliotekarforbundet 
får 10 % rabatt! 

BFs medlemsregister 
blir aldri bedre enn 
kvaliteten på informa-
sjonen som er lagt inn. 
Har vi korrekt informa-
sjon om deg? Dersom 
du har skifta lønn, 
jobb, telefonnummer, 
e.l., går du inn på BFs nettsider og finner ”Oppdate-
ring av medlemsregisteret”.  Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?
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SEND EN SMS MED KODEORD ABO BIBLIOTEKAREN TIL 1960 
og du har avisen på døra i løpet av et par dager!

PRØV KLASSEKAMPEN 
3 UKER GRATIS!

Utfordrer det etablerte

DAG OG TID
Pilestredet 8, 0180 Oslo • Tlf: 21 50 47 21 • E-post: tinging@dagogtid.no 

Årsabonnement kostar kr 895,– Tilbodet gjeld nye abonnentar

Fire veker gratis!
Bli kjend med DAG OG TID!

Du får dei fire neste 
utgåvene av DAG OG TID, ei fri 
vekeavis for kultur og politikk 
gratis utan å binde deg. 
Blir du årsabonnent, kan du
velja mellom to bokgåver:

1. Ragnar Hovland:
Norske gleder.

2: «Eg gir ein god dag i det vonde» 
Fyndord frå Olav Duuns dikting
redigert av Otto Hageberg.

Ta kontakt med det same!

– Di større avis, 
di dummare fram-
side, ser det ut til. 

Men den vesle avisa
blir jamt klokare ...

Berge Furre

Postboks 7044 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Tlf. 21 50 47 21  E-post tinging@dagogtid.no

Årsabonnement 895 kroner (20 % rabatt for studentar)
Tilbodet gjeld berre for nye abonnentar
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Finnmark
Mari Lundevall
Finnmark fylkesbibliotek, 
Telefon: 78 40 71 75
E-post: E-post: mari.lundevall@ffk.no

Troms
Stine Fjeldsøe
Tromsø bibliotek, 
Telefon:   77 68 37 02
E-post:  stine@tromso.folkebibl.no

Nordland
Ragnhild Merete Hassel
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Telefon:   75 65 10 17
E-post:  rmhbodin@nfk.no

Trøndelag
Astrid Kilvik
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:  73 55 91 25
Epost:  astrid.kilvik@hist.no

Møre og Romsdal
Gro J. Sandvik Fegth
Fræna vidaregåande skole
Telefon:   71 26 64 20
E-post:  fvgsbib@online.no

Fungerende leder: Hanne Brunborg 
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 22 17 04 95
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Marit Lofnes Mellingen
Norge.no
Telefon:   57 65 50 14
E-post:    marit.mellingen@norge.no

Hordaland
Hanne Fosheim
Universitetet i Bergen
Telefon:   55 97 92 00
E-post:  hanne.fosheim@isf.uib.no

Rogaland
Tove Gausen
Sølvberget FK / Stavanger bibliotek
Telefon:   51 50 71 41
E-post:  tove.gausen@stavanger-kulturhus.no

Agder
Margunn Haugland
Kristiansand folkebibliotek
Telefon:   38 12 49 13
E-post:  
margunn.haugland@kristiansand.kommune.no

Telemark
Carl Bodenhagen
Bamble folkebibliotek
Telefon:   35 96 56 56
E-post:  carl@bamble.folkebibl.no

Leder  (permisjon til 29/9-05)
Monica Deildok
Tlf.  mobil:   41 21 23 57
E-post: monica.deildok@bibforb.no

Nestleder  (fungerende leder til 29/9-05)
Hanne Brunborg
Gol bibliotek 
Tlf.  mobil:  99 69 64 80
E-post:  hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Liv Evju, Rælingen videregående skole
Morten Haugen, Ørland bibliotek
Ritha Helland, UB Bergen
Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Varamedlemmer
Roger Dyrøy, Direktoratet for samfunnstryggleik 
     og beredskap
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Tove Gausen, Stavanger bibliotek
Margunn Haugland, Kristiansand bibliotek
Signe Witsø, Sogndal bibliotek

Vestfold
Marit Bunæs Gossner 
Horten bibliotek
Telefon:  33 08 53 25
E-post:   maritb@horten.folkebibl.no

Buskerud
Anne Foss
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:   32 80 63 55
E-post:  foss@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Jan Erik Sandhals
Gran bibliotek
Telefon:   61 32 72 44
Epost:   jan.erik.sandhals@gran.kommune.no 

Østfold
Marianne Thorsen
Borg videregående skole
Telefon:   69 97 31 12
E-post:  marianne@borg.vgs.no

Oslo/Akershus
Anne Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:   63 80 10 20
E-post: 
cathrine.undhjem@fia.akershus-f.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

       Bibliotekarforbundet
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På forsommeren ble huset jeg 

vokste opp i solgt. I løpet av 

våren måtte vi tømme et hus 

som fire generasjoner i min 

familie har hatt ett eller annet 

forhold til. Sytti år med akku-

muleringer fordelt på skuff er, 

skap, loft og kjeller ble tatt ut, 

vurdert, kommentert og fordelt 

på kategorier: Kastes, Fretex, 

Loppemarked, Beholdes. Det 

var møbler, spiker, fotografi er, 

gamle leker, sengetøy, redska-

per, bøker, maling, duker, kir-

sch-stenger, klesruller, lamper, 

servise, sko, gamle dokumenter, 

campingstoler, sølvtøy, herme-

tikk, ferieminner, pynteting, 

gamle skistaver og tusen andre 

gjenstander. 

Mange av dere har sikkert 

vært gjennom tilsvarende. Det 

blir et sveip i ens egen private 

familiehistorie. Vemodig og 

interessant. Mesteparten er nok 

av begrenset interesse for folk 

utenfor egen familie. 

Men hva med de neste ge-

nerasjonene? Hvor mye vil de 

ønske at vi oppbevarer? Hvor-

dan vil de dømme oss, om de 

fi kk vite at min farmors gamle 

klesrulle gikk i søppelcontaine-

ren? Eller hva vil de synes om 

at vi oppbevarer absolutt alle 

lysbilder tatt fra ulike reiser, selv 

om noen av dem har mistet all 

farge. Og hva om de ser bilder 

som viser møbler og lamper vi 

ga til loppemarked, fordi ingen 

av oss så at det hadde noe tids-

typisk over seg?

I løpet av perioden vi holdt 

på med tømming av huset, fi kk 

jeg mange assosiasjoner til bi-

bliotek, kassasjonspolitikk og 

samlingsutvikling. For når vi 

sto med en norsk bok i hånden, 

samme hvor håpløst innholdet 

måtte være, visste vi at Nasjo-

nalbiblioteket med lov i hånd 

vernet noen identiske eksem-

plar. Men når vi stoppet opp ved 

andre gjenstander, for eksempel 

en kassettspiller fra 1970-tallet, 

et par Kongsberg Kofi x hoppski 

fra 1960-tallet eller en duske-

lue fra før krigen, så hadde vi 

ingen anelse om hvor mange 

tilsvarende eksemplarer som 

kunne være tilgjengelige for 

nye generasjoner som ønsket 

å se dette.

Museale gjenstander er mu-

seenes ansvar, jeg vet det. Poen-

get mitt er at museenes evne til 

å sette sammen representative 

samlinger av gjenstander, heller 

enn å basere seg på pliktavleve-

ring av det de skal oppbevare, 

gir dem et annet forhold til ak-

kvisisjon og kassasjon. De skal 

sørge for at summen de har kan 

bidra til å fortelle historier om 

fortida på stadig nye måter for 

stadig nye generasjoner. 

Så lenge bibliotek i all ho-

vedsak dreier seg om bøker, og 

bokproduksjonen er oversikt-

lig, kan samlingsutviklingen 

basere seg på den totale bok-

produksjonen: Hvert bibliotek 

kjøper sitt tilpassede utsnitt av 

totaliteten, vel vitende om at 

andre deler av bibliotekvesenet 

kjøper andre deler av den totale 

bokproduksjonen. Og bakom 

svever nasjonalbibliotekene 

som et sikkerhetsnett. De skal 

uansett fange opp noen eksem-

plar av alt.

Nå har totaliteten for lengst 

sprengt grensene for det over-

siktlige. De ordinære forlagenes 

bok- og tidsskriftproduksjon er 

bare en brøkdel av alle doku-

menter som bringes til torgs. 

Og bibliotek dreier seg defi nitivt 

ikke bare om bøker lenger. Digi-

tal publisering og interaktivitet 

er også relevant for bibliotek. 

En politikk for samlings-

utvikling har mange aspekter. 

En av dem må gjelde bibliote-

kets evne til å fortelle om tanker, 

ting og forhold til ulike tider, 

ikke minst det som til enhver 

tid er ”vår egen tid”. Da tror jeg 

tilvekst og bevaring i større grad 

må dreie seg om gode, nyttige 

og representative eksempler 

på tidens dokumenter, heller 

enn på hele definerte serier. 

Konkret: Et mellomstort folke-

bibliotek abonnerer på en større 

dagsavis, og oppbevarer kun et 

halvt år bakover, av forståelige 

grunner. Men alle eksemplarer 

eldre enn et halvt år kastes. En 

smak av avisverden anno 1990, 

1970 eller 1950 er praktisk talt 

umulig, hvis man ser bort fra 

den kjønnsløse mikrofi lmfor-

matet, som de ihuga kan skaff e 

tilgang til via fj ernlån. 

En alternativ samlings-

utvikling, i hvert fall den delen 

som dreier seg om å sikre at 

fortida på ett eller annet vis 

avleires i bibliotekets sam-

linger, kan baseres på å sikre 

enheter og mengder som kan 

bidra til å fortelle historier på 

stadig nye måter til stadig nye 

generasjon er. Bibliotekarer kan 

forestille seg at de er journalist er 

utsendt fra framtida inn i vår 

tid, med oppdrag å identifi sere 

og sikre dokumenter som sam-

let kan si noe om livene vi lever 

og tankene vi tenker her og nå. 

Og da er det naturlig å 

spørre: Hvor mange bibliotek 

oppbevarer eksempler på post-

kassereklame, brosjyrer fra 

valgkampen, lokale nettsider, t-

skjorter med tidstypiske motiv, 

Vålerenga-skjerf, tidstypiske 

blogger, bruksanvisninger for 

montering av IKEA-møbler, 

m.m.? Det er sikkert et mildt 

lite helvete å oppbevare dette, 

katalogisere det, finne gren-

sedragninger mot museum og 

arkiv, og bruke det på en vettug 

måte når det kan trengs. Men 

når vi fi nner plass til en rekke 

meningsløse samlinger ord 

mellom to permer, bare fordi 

de er velsignet av markeds-

avdelingen i et forlag eller en 

ukritisk innkjøpsordning, må 

vi vel også kunne fi nne plass til 

en del ”odde” dokumenter som 

bedre kan bidra til å fortelle 

historier til framtidas bibliotek-

brukere.  

For ettertiden

Redaktøren 

skriver

Flu Hartberg 

tegner



Returadresse:

Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-blad

Sitatet:

Trondheim folkebibliotek 
har ikke tverrpolitisk støtte 
til alt de gjør: Hermann Han-
sen lurer på hvorfor Frem-
skrittspartiet skiller mellom 
tekst og lyd/bilde når det 
gjelder bibliotekets ”konkur-
ranse med private aktører”. 
(Foto: Vadim Makarov)

”Fremskrittspartiet i Trondheim isolerer seg med åpne øyne i kulturpolitisk sam-
menheng når partiet tydelig slår fast at den profesjonelle kulturen får klare seg selv, 
uten støtte fra det off entlige. Bedre blir det ikke når partiet krever at biblioteket skal 
slutte med utleie av video, dvd og musikk og begrunner dette med at slik virksomhet 
er i konkurranse med private aktører. Heller ikke produksjon og formidling av fi lm 
er, ifølge Frp en off entlig oppgave. Hvorfor ikke plusse på utlån av bøker? Konkur-
ransemomentet er det samme. Også utlån av bøker skjer i konkurranse med private 
aktører i bokbransjen.”

Fra en kommentar av Hermann Hansen i Adresseavisen 24. juni 2005.


