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Bibliotektilbud bak murene
Hun har undersøkt hvilket bibliotektilbud de palestinske fangene 
i israelske fengsler har. Selv om tilgangen på bibliotek av mange 
er regnet som en menneskerett, er denne retten i praksis ganske 
ulikt fordelt. I Norge stanger vi som regel mot økonomiske ram-
mer. I israelske fengsler stanger de også mot sensur og kontroll. 
Den tysk-palestinske bibliotekaren Samira Hanini kan fortelle om 
bibliotektilbudets særegne vilkår bak murene. 

18
Et selvmordsbrev fra platebransjen 
Nye avtaler mellom plateselskapene og internettleverandørene 
vil drive musikkdeling under jorden og tære ned selskapenes 
fortjeneste enda mer, skriver Cory Doctorow.
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Når skolebibliotekarene i videregående 
skoler startet opp arbeidet igjen etter 
sommerferien var det for manges vedkom-
mende med ansvar for lærebokutlånet på 
skolen. Det innebærer at et ganske bety-
delig antall bøker skal mottas, registreres, 
istandgjøres og utleveres. Antallet varierer 
naturligvis fra skole til skole avhengig av 
elevantallet. Arbeidets omfang for den 
enkelte bibliotekar varierer også, men det 
er ikke nødvendigvis noen sammenheng 
mellom disse to variable størrelsene. I 
samtalene jeg har hatt med skolebiblio-
tekarer rundt omkring har jeg sett at det 
er stor forskjell på hvordan arbeidet med 
lærebokordningen er organisert, hvor store 
ressurser som brukes til administrering av 
ordningen, og hvilke praktiske løsninger 
man har funnet å løse logistikken rundt 
det på. Som følge av dette er det stor 
forskjell på hvor involvert bibliotekaren er i 
arbeidet med lærebøker, og hvor stor del av 
arbeidstiden hennes som i løpet av høsten 
vil gå med til administrasjon, organisering 
og praktisk arbeid med ordningen.

Bildet er broket. Ved noen skoler har bi-
bliotekaren ingenting med lærebokutlånet 
å gjøre. Bøkene bestilles og lagres utenom 
biblioteket, de leveres ut til elevene etter 
lister, og blir dermed heller ikke registrert i 
bibliotekets database. Ordningen adminis-
treres i sin helhet av annet personale ved 
skolen. Ved andre skoler har bibliotekaren 
alt ansvar for lærebokutlånet, fra bestil-
ling til utlån. I noen tilfeller uten tilførsel av 
ekstra ressurser, men simpelthen som en 
del av det ordinære arbeidet.

De fleste steder har man en situasjon 
som ligger imellom disse to alternati-
vene. Det kan være slik at bibliotekaren 
har ansvaret og at bøkene registreres i 
bibliotekets base, men at man samtidig 
har knyttet til seg en ekstra stillingsres-
surs i den tiden der selve utlånet foregår. 
Noen steder har bibliotekaren ansvaret 
for ordningen, men uten at hun bruker 
bibliotekets utlånssystem til å registrere 

titler og utlån, utlånet administreres da via 
lister. Noen steder har bibliotekaren ansvar 
for deler av arbeidet med lærebøkene, som 
for eksempel ut- og innlevering, men ikke 
bestilling og istandgjøring. Jeg har hørt om 
et lite firma som påtar seg å drive lære-
bokutlånet for skolene. Firmaet er drevet 
av en pensjonert bibliotekar, og påtar seg 
å gjøre jobben både ved utlevering og 
innlevering av lærebøkene. Ordningen er 
altså ”out-sourcet”. 

Det at bildet er så broket gjør det litt 
mer komplisert for meg som forbundsle-
der å ta tak i BFs arbeid med ordningen, 
enn hvis situasjonen hadde vært entydig. 
Som et resultat av de lokale forskjellene 
er det ikke ett problem som utkrystal-
liserer seg, og heller ikke én løsning som 
representerer fasiten. Det dukker opp ulike 
problemstillinger i tilknytning til de ulike 
organiseringsmåtene. 

Det har vært opp til den enkelte skole-
leder å finne en måte å organisere ordnin-
gen på som passer for den enkelte skole. 
Dermed har noen utviklet gode systemer 
i samhandling med øvrig personale og bi-
bliotekar, som bibliotekaren er fornøyd med 
og som skolen og elevene er fornøyd med. 
Men ved noen skoler er lærebokutlånet 
organisert på en måte som er belastende 
og som fører til frustrasjon og slitasje for 
våre medlemmer. 

Jeg vil understreke at de som blir syke/får 
helseplager av arbeidet, må oppsøke lege 
og få lege-erklæring så raskt som mulig. 
Verneombudet på arbeidsplassen eller BF-
tillitsvalgt kan bistå i dialog med arbeidsgi-
ver dersom det er behov for det. 

BF har tidlig gjort det klart at ansvar for 
lærebokutlån skal kompenseres. I denne 
sammenhengen er det to faktorer jeg vil 
trekke frem:  

Det skal kompenseres for ekstraarbeid  y
og ekstra ansvar.

BF har uttalt at ansvar for lærebo-
kordningen skal kompenseres. Dette 

betyr at det ikke bare må kompenseres 
for ekstra arbeid i forbindelse med ord-
ningen. Der bibliotekarene har ansvaret 
for utlånsordningen skal dette ansvaret 
også kompenseres for. Skoleleder ved den 
enkelte skole bør avtale lønnsmessig kom-
pensasjon direkte med skolebibliotekaren 
ved skolen. Der skolelederen ikke har gjort 
dette, er dette ansvaret tilstrekkelig til å 
kreve særskilte forhandlinger. 

Ekstra stillingsressurs. y
I forbindelse med ordningen bør det 

settes inn ekstra stillingsressurs ved sko-
lene i de arbeidsintensive periodene. 

I denne sammenhengen er det relevant 
å trekke frem det faktum at det er satt av 
midler til administrasjon av lærebokordnin-
gen. Et betimelig vil være spørsmål er: Hvis 
disse ikke brukes til å lønne ansvar eller 
til ekstra stillingsressurs i forbindelse med 
ordningen, hvordan brukes de da?

På førstkommende styremøte skal for-
bundsstyret diskutere lærebokordningen 
og BFs videre arbeid med denne. Mitt ut-
gangspunkt i forkant av denne diskusjonen 
er at jeg har et behov for en tettere dialog 
med skolebibliotekarene i forbindelse med 
lærebokordningen. Både for å kartlegge 
hvordan ordningen administreres rundt 
omkring og for å få bedre kjennskap til 
skolebibliotekarenes behov i forhold til 
ordningen. Jeg har en fornemmelse av at 
skolebibliotekarene også har et behov for 
en tettere dialog seg i mellom for å utveksle 
erfaringer og synspunkter om disse spørs-
målene. I mellomtiden arbeides det med å 
yte bistand til de skolebibliotekarene som 
samlet eller alene har henvendt seg til BF 
med behov for bistand. 

Monica Deildok
Forbundsleder

Lederen har ordet
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Bibliotektilbud   bak murene
Hun har undersøkt hvilket bibliotektilbud 
de palestinske fangene i israelske fengs-
ler har. Selv om tilgangen på bibliotek av 
mange er regnet som en menneskerett, er 
denne retten i praksis ganske ulikt fordelt. 
I Norge stanger vi som regel mot økono-
miske rammer. I israelske fengsler stanger 
de også mot sensur og kontroll. Den tysk-
palestinske bibliotekaren Samira Hanini 
kan fortelle om bibliotektilbudets særegne 
vilkår bak murene. 

Det dreier seg om palestinere fra Vest-
bredden og Gaza som sitter i israelske 
fengsler. Vi snakker ikke om de ”vanlig 
kriminelle”, men de som omtales som 
politiske fanger. Eller krigsfanger, som pa-
lestinere kaller dem. Totalt er det snakk om 
8400 personer (våren 2008), hvorav bare 
litt over 5000 har fått en dom. Resten sit-
ter i varetekt og venter på rettsbehandling, 
eller de er simpelthen blant de rundt 800 
som holdes i administrativ forvaring uten 
lov og dom. 

Noen soner kortere dommer, men 
mange sitter i årevis. Fangene er fra 
13 år og oppover. 

Kastet stein på muren
- Jeg besøkte en militær domstol 

i forrige uke. Der så jeg en 14 år 
gammel gutt bli dømt til 4 måneders 
fengsel for å ha kastet stein på separa-
sjonsmuren. Dette er ikke uvanlig. De 
israelske militærlovene som gjelder for 
den okkuperte Vestbredden slår fast 

at det kan gis inntil 10 års fengsel for 
å kaste stein på separasjonsveggen 
og inntil 20 år for å kaste stein på 
soldater eller militære kjøretøyer, sier 
Samira Hanini. 

Hun er ansatt ved Goethe-instituttet 
i Ramallah på Vestbredden. Med tysk 
mor og palestinsk far er Samira to-
språklig, i tillegg til at hun behersker 
engelsk. Vi møter henne etter den 
internasjonale konferansen ”Libraries 
from a Human Rights Perspective” i 
Ramallah på Vestbredden i mars-april 
i år. Der holdt hun et fordrag om feng-
selsbibliotekene for politiske fanger i 
israelske fengsler. Et vanskelig tema 
som Samira håndterte på en måte 
som imponerte den internasjonale 
forsamlinga. 

Fangene grupperer seg politisk
Vi er gjennom media blitt godt kjent 

med at det er ulike politiske retnin-
ger blant palestinere. Slik er det for 

så vidt i alle samfunn. Men at dette 
også slår inn i fengslene, der fangene 
grupperer seg i ulike rom etter hvilken 
politisk retning de tilhører, er mindre 
kjent. Og at dette også fører til egne 
”spesialbibliotek” for hvert parti, er 
særegent. 

Skjønt ”spesialbibliotek” er kanskje 
å ta litt hardt i. Det er egentlig den 
enkelte fange som har lov til å ha 
inntil 8 bøker hos seg selv. Og disse 
deles ofte med de andre fangene 
på cella. Noen bøker ligger igjen fra 
tidligere løslatte fanger. Det kan være 
trykte bøker og håndskrevne bøker. 
Det kan være håndskrevne kopier og 
oversettelser. 

Ikke stive permer, ikke gaver, 
ikke om konflikten, ikke om fysikk

- Er det familiemedlemmer som tar 
med bøker til fangene når de er på 
besøk?

- Nei, de israelske myndighetene til-

[ ANDRE STEMMER ]
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Bibliotektilbud   bak murene
Tekst & foto:  Erling Bergan

Teksten er basert på Samira Haninis 
foredrag under den internasjonale 
konferansen ”Libraries from a Human 
Rights Perspective” i Ramallah på 
Vestbredden i mars-april i år, samt 
intervju gjort med henne etter foredra-
get og hennes skriftlige artikkel som 
foredraget baserte seg på. Artikkelen 
var opprinnelig skrevet på tysk, og re-
daksjonen takker Monika Winkler for 
den norske oversettelsen som gjorde 
artikkelen mulig.

later ikke det. Røde Kors er de eneste 
som får lov til å bringe bøker inn i 
fengslene. De må være nyinnkjøpte 
og uten stive permer - myndighetene 
frykter at illegale ting kan smugles inn 
i stive permer. Gaver tillates ikke. Og 
de må passere sensuren. Hver enkelt 
bok som skal inn må godtas først, 
sier Samira. 

I rapporten hennes er kriteriene for 
sensur listet opp:

ingen bøker om Midtøsten-•	
konflikten
ingen vo ldsforher l igende •	
bøker
ingen naturvitenskapelige bøker •	
om kjemi eller fysikk 
ingen bøker om palestinske •	
politiske organisasjoner eller 
partier

En tittel som ikke slippes inn er 
”Adab al-muqawamah” (”Motstandens 

litteratur”) av den store palestinske 
forfatter og politiker Ghassan Kana-
fani, drept av den israelske etterret-
ningsstjenesten Mossad i 1972. En 
annen forfatter som har problemer 
med sensuren, er ”nasjonalpoeten” 
for palestinerne, den nylig avdøde 
Mahmoud Darwish. 

- Men dette avhenger faktisk av den 
enkelte israelske fangevokter som skal 
håndtere sensuren. De har retnings-
linjer for hva som skal stoppes, men 
det er ikke alltid de skjønner hva de 
har i hendene. Mange israelere aner 
ikke hvem Darwish er, så bøkene hans 
kan nok slippe gjennom noen ganger, 
sier Samira. 

Veier rundt sensuren
Hun kan fortelle at fangene utvikler 

sinnrike måter å passere sensuren. 
Selv om håndskrevne bøker er tillatt 
inne i fengselet, er det ikke alltid 
så lett for fangevokterne å skjønne 

innholdet. Noen ganger finner du 
slike bøker som begynner og slutter 
med kjærlighetsdikt, så hvis noen 
åpner boka ser den helt ”grei” ut. 
Men midt inni kan det være 10-20 
sider om revolusjon og politiske tan-
ker. Andre ganger skriver fangene 
svært tett og smått på små ark som 
rulles sammen i kapsler og svelges, 
for å kunne passere sensuren ved 
overføring fra ett fengsel til et annet. 
På Abu Jihad-senteret for politiske 
fanger i det palestinske Al Quds-
universitetet utenfor Jersualem har 
de utstilt mange eksempler på slike 
håndskrevne bøker. 

Forbudte bøker finner sin vei inn i 
fengslene på mange måter. Publiserte 
bøker er like interessante som meldin-
ger fangene imellom og nye tekster 
skrevet av fangene selv. Slike forfat-
ternavn er mer kjente for fangevok-
terne, og derfor er for eksempel “Taht 
as sama’ ath thamin” (”Under den  

[ ANDRE STEMMER ]
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Grafitti-hyllest av Ghassan Kanafanipå en vegg på Vestbredden. Kana-
fani var en viktig palestinsk forfatter og marxist, drept av den israelske 
etterretningsstjenesten Mossad i 1972. Palstinske politiske fanger får 
ikke lov til å lese hans bøker i israelske fengsler.

åttende himmel”), skrevet i fengsel 
av de to tidligere fangene Mahmoud 
al-Safadi og Nimr Sha´ban, ikke tillatt 
lest av fangene.  

Naguib Mahfouz og Dan Brown 
slippes inn

Bøker som Røde Kors får levere til 
fengselsbibliotekene er for eksempel 
arabiske romaner som ”Ansikter” av Walid 
Abu Bakr, ”Chicago” av Alaa Al Aswany 
og ”Gebelawis barn” av Naguib Mahfouz. 
Men også internasjonale romaner i arabisk 
oversettelse slipper inn, som ”Hunden fra 
Baskerville” av Sir Arthur Conan Doyle og 
”Da Vinci-koden” av Dan Brown. De tar 
inn dikt og essays, de tar inn historiebøker 
som ”Det bysantinske rikets historie” av 
Mohmammed Sheikh, og de tar inn språk-
kurs i engelsk, fransk, arabisk og hebraisk. 
Dessuten kommer religiøse bøker som 
Koranen og bøker om islamsk rettslære 
inn til fangene. 

Av Samira Haninis rapport går det 
fram at det er vanlig at fengslene har 
2-4 bøker pr fange. Men det har vært 

svært vanskelig for henne å få en full 
oversikt. 

Forsvarsadvokater og Røde Kors
- De eneste som slipper inn i fengs-

lene bortsett fra familemedlemmer på 
besøk, er fangenes forsvarsadvokater 
og Røde Kors. Og for Røde Kors er 
det helt forbudt å gi noen som helst 
informasjon videre om hva de har sett 
i fengselet, sier Samira, og legger til:

- Jeg spurte en gang om noen 
kunne gi meg en liste over bøkene 
som ble brakt inn i fengselet, og ved 
en feil sendte de meg en slik liste 
på fax. Fem minutter etterpå fikk jeg 
en telefon fra den ansvarlige, som 
beklaget veldig at jeg hadde fått den 
og sa at var helt forbudt for meg å 
bringe denne informasjonen videre. 
Hun ba meg innstendig om ikke si 
noe om hvilke bøker hun brakte inn 
i fengselet, for å unngå å komme i 
trøbbel selv. 

- Så dette holdt du for deg selv?
- Ja, jeg ville ikke gjøre det van-

skelig for dem. 
Det er forferde-
lig. Vår eneste 
mulighet for å få 
vite hva bibliote-
kene inneholder 
er gjennom for-
svarerne, eller 
beretninger fra 
løslatte fanger, 
for da er det 
ingen som får 
problemer.

-  Hvo r  ha r 
du fått dine tall 
fra?

- Jeg spur te 
tidligere fanger. 
Min hovedkilde 
va r  en mann 
som kom ut fra 
fengselet for et 
drøyt år siden. 
Han hadde også 
kontakt med for-
svarsadvokater 
som besøke r 

fengslene. Så jeg har førstehåndskil-
der for mine tall for forholdet mellom 
bøker og fanger.

Barn og ungdom
Samira er spesielt bekymret for 

bibliotektilbudet til palestinske barn 
og ungdom i fengslene. I mars i år 
var det over 300 barn og ungdom 
under 18 år i israelske fengsler. De er 
spredt på 11 ulike fengselsanstalter, 
men bare i to av dem blir de tilbudt 
undervisning av en lærer, som under-
viser alle aldersgruppene samtidig, ni 
timer per uke. 

I rapporten hennes heter det vi-
dere: 

-  Israelsk høyesterett har, etter 
klage fra Redd Barna i 1996, avgjort at 
palestinske barn i fengsel har samme 
rett til utdanning som israelske barn 
i fengsel. Denne dommen skulle bare 
tilpasses sikkerhetsbetingelsene et-
terpå. Men så viser det seg at fag 
som geografi, historie og religion 
imøtekommer ikke disse sikkerhets-
betingelsene.

Materialet samles inn
Etter undervisningen blir alt det 

skriftlige materialet - bøker, hefter 
og kladdeblokker -  samlet inn igjen. 
Barna får ikke innsyn i undervisnings-
stoffet utenom timene. Ungdom som 
vil ta eksamen på videregående skole, 
får ikke forberede seg før de blir 18 
år. 

Det er de samme restriksjonene på 
bøker som skal inn til barn og ungdom, 
som til voksne. Foreldre og søsken kan 
ikke ta med bøker inn, bare Røde Kors 
kan gjøre det. 

- Så vidt jeg vet er det bare i Tzal-
mon-fengselet at palestinske barn og 
ungdom har tilgang til noen bøker. 
Disse er gamle og utslitte. Det fins 
ingen barne- eller ungdomsbibliotek i 
de andre fengslene. Barn og ungdom 
i forvaring har ikke rett til bøker. Pales-
tinske barn og ungdommer har derfor 
bare en veldig liten eller ingen mulig-
het til utdanning eller adspredelse, 
heter det i Samiras rapport..

 

[ ANDRE STEMMER ]
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Kalandya check-point er ikke noe palestinere kan passere uten videre. Og når en de israelske myndighetene tar en palestiner til fange på Vestbredden, havner 
han i fengsel på den andre siden - i Israel. Besøk av familien er derfor ingen selvfølge. 8400 palestinere er i dag politiske fanger i israelske fengsler.

Foreslår en komite
Men Samira Hanini slipper ikke 

saken, selv om situasjonen kan se 
dyster ut. Foredraget sitt på konfe-
ransen i Ramallah avsluttet hun med 
forslag til hva som kan gjøres. Først og 
fremst vil hun ha fram mer og bedre 
informasjon om biblioteksituasjonen i 
fengslene. Det er altså ingen lett jobb, 
ettersom verken de som bringer bøker 
inn, eller fengselsmyndighetene, vil si 
noe om dette.

- Vi må skaffe oss oppdatert in-
formasjon. Det vil gjøre det mulig 
for engasjerte bibliotekarer utenfor 
fengslene å se hva som skjer og kunne 
ta ansvar. Mitt forslag er å opprette 
en egen komité for å følge opp dette 
arbeidet. De kan etablere kontakt med 
menneskerettighetssentre. Og de kan 
samarbeide med forsvarsadvokater 
om å få detaljerte lister over hvilke 
bøker som finnes i fengslene. 

IFLAs retningslinjer
- Hva kan listene brukes til?
- Når vi har slike oversikter over 

bestand, kan palestinske bibliotekarer 
skrive lister over hva fengselsbibliote-
kene burde inneholde. De kan basere 

seg på IFLAs retningslinjer, foreslår 
Samira. 

I IFLA sine ”Guidelines for library 
services to prisoners” settes det blant 
annet et minimum på 10 boktitler pr 
fange, eller minst 2000 titler i alt, i en 
egen bibliotektjeneste i fengselet.

- Og så synes jeg det er viktig at ret-
ten til utdanning, når det gjelder bøker, 
ikke er noe som bibliotekarer overlater 
til menneskerettighetssentre. Vi burde 
følge opp initiativene til Redd Barna og 
andre. Hvis tiltak og press som andre 
setter i gang ikke fører fram, må vi 
bibliotekarer se hva vi kan gjøre og 
ikke bare overlate det til advokater og 
menneskerettighetssentre, presiserer 
en engasjert Samira. 

Uavhengig komité
Hun vil foretrekke at en komité 

for fengselsbibliotektjenester er 
uavhengig av både den palestinske 
bibliotekforeninga og de palestinske 
selvstyremyndighetenes eget kultur-
departement. 

- Jeg vil gjerne utvide arbeidet til 
også å gjelde fangene som de pa-
lestinske myndighetene har ansvar 
for. For de har også et stort problem. 
Heller ikke der er det tilgang på in-

formasjon og bøker. Hvis vi legger et 
slikt arbeid under kulturministeriet, 
ville de aldri godta at vi hadde kritiske 
synspunkter på dette.

Politiske fanger er viktige
For palestinere flest er politiske 

fanger et svært viktig spørsmål. Ikke 
uten grunn. Etter at Israel okkuperte 
Vestbredden og Gaza i 1967, og fram 
til 1988, hadde mer enn 600.000 
palestinere blitt arrestert og holdt 
i fengsel i 1 uke eller mer. I denne 
perioden hadde faktisk 40 % av pales-
tinske menn vært i israelske fengsler i 
kortere eller lengre tid. 

Under den førs te int i f adaen 
(1987-1994) arresterte Israel rundt 
175.000 palestinere. Mange har 
opplevd tortur. I møte med palestinere 
har alle en fengselshistorie å berette, 
enten om seg selv eller noen i egen 
familie. 

- Uansett om man er satt i fengsel 
på grunn av politikk eller fordi man er 
en tyv, eller om man i verste fall er 
en spion, så har man fremdeles rett 
til informasjon. Jeg vil gjerne forsvare 
denne retten som et prinsipp, avslutter 
Samira Hanini. 

[ ANDRE STEMMER ]



8 | Bibliotekaren 8/2008

Ny giv i Hedmark/Oppland BF
Bibliotekarforbundet i Hedmark/Oppland har slitt med å få valgt 
nytt styre i fylkeslaget. Jan Erik Sandhals ønsket i fjor å gå av som 
leder, men årsmøtet maktet ikke å framskaffe en ny kandidat, så 
Jan Erik måtte være kontaktperson for laget inntil videre. Nå har 
han imidlertid endelig fått avløsning. 

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte i Hedmark/Oppland BF 
på Høgskolen i Hedmark 12. juni, med 16 medlemmer til stede. 
Med Elin Linge Hermansson som møteleder ble ny ledelse for 
bibliotekarene i innlandet valgt med akklamasjon: Monica Sky-
bakmoen fra Åsnes folkebibliotek er ny leder. Med seg i styret 
har hun Heidi Kristiansen fra Høgskolen i Hedmark og Thea 
Granhaug fra Hedmark fylkesbibliotek. Vara til styret er Inger 
Johanne Dæhlen fra Høgskolen i Gjøvik og May Britt Josten fra 
Maihaugen. Til ny valgkomite ble valgt Elin Linge Hermansson 
fra Høgskolen i Hedmark og Klaus Jøran Tollan fra Høgskolen 
i Gjøvik, med Hilde Farmen fra Lillehammer bibliotek som vara. 
Revisor er Per Olav Sanner. 

Handlingsplan for det nye styret er ”Konsolidering og kursing 
av det nye styret” og ”Synliggjøre BF som et attraktivt og aktivt 
profesjonsforbund for bibliotekarer gjennom deltakelse i bibliotek-
faglige nettverk og møter i Hedmark og Oppland. Det nye styret 
vil også sette opp et budsjett for revitalisering av fylkeslaget. 

Ekstratur til Egypt
Bibliotekarforbundet arrangerte sju studieturer til Egypt i perioden 
2002-2004. Nå er tilbudet tatt opp igjen etter noen års pause, 
og før sommeren i år ble det lyst ut en tur i november. I løpet av 
kort tid ble denne fulltegnet og en tur nummer to i november ble 
raskt satt opp. Den er nå utlyst på BFs nettsted, med mulighet 
for påmelding. Den første turen gå 8.-16. november, den andre  
15.-23. november. Spørsmål rettes til Erling Bergan (erling.ber-
gan@bibforb.no eller 91 31 80 01). 

YS berømmer SV-utspill 
om arbeidslivsregulering
SVs nestleder Audun Lysbakken tar i følge Dagsavisen til orde for 
et mer regulert arbeidsliv og vil ha strengere sanksjoner for sosial 
dumping. Han får full støtte fra YS-leder Tore Eugen Kvalheim. Det 
var i et intervju med Dagsavisen onsdag 30. juli SVs nestleder 
Audun Lysbakken tok til orde for en innstramming av arbeidsmil-
jøloven i håp om å hindre utnytting av arbeidstakere.

- Dette var et godt utspill fra Lysbakken og SV, sier YS-leder 
Tore Eugen Kvalheim til Dagsavisen. Kvalheim påpeker at YS er 
positive til alle partier som står på for arbeidernes rettigheter 
og jobber mot sosial dumping.

- YS har ikke glemt det regjeringen har gjort i forhold til å re-
versere svekkelsene av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven 
- slik den forrige regjeringen la opp til, sier Kvalheim.

YS-lederen hevder at alle eksemplene på arbeidsgivere som 
utnytter billig arbeidskraft viser at det er nødvendig med et 
strengere vern av arbeidstakerne.

- De fleste bedrifter oppfører seg skikkelig, men noen utnytter 
konsekvent reglene som finnes. Et strengere regelverk er heller 
ikke noe å frykte for dem som allerede overholder reglene, ut-
taler Kvalheim til Dagsavisen. 
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BF-sekretariatet svarer

Velferdspermisjon når dødsfall 
skjer i sommerferien?
SPØRSMÅL:

Et nært eldre familiemedlem 
hadde vært svært syk i mange år, 
og ligget på sykehjem i en annen 
by enn der jeg bor. Et lite stykke 
ut i min tre-ukers sommerferie ble 
hun vesentlig dårligere. Vi dro dit 
og våket over henne de siste døg-
nene. Hun døde en knapp uke ut 
i ferien min. 

Etter at vi hadde organisert grav-
ferd med begravelsesbyrået, hadde 
vi en ukes ferie. Deretter dro vi 
inn igjen for gravferden i den siste 
ferieuka. Jeg jobber i et folkebiblio-
tek, og nå er spørsmålet mitt: 

Har jeg rett til å få erstattet 
noe av ferien som ble brukt i 
forbindelse med dødsfallet og 
gravferden?

SVAR:

Fri i forbindelse med dødsfall og 
gravferd må regnes som velferds-
permisjon. I kommunal sektor er 
velferdspermisjon hjemlet i hoved-
tariffavtalens § 14: 

”Når viktige velferdsgrunner fore-
ligger kan en arbeidstaker tilståes 
velferdspermisjon med lønn i inntil 
10 (12) arbeidsdager…”  

Det er opp til den enkelte ar-
beidsgiver å definere grunnlaget 
for velferdspermisjon i den enkelte 
virksomhets permisjonsregle-
ment. 

Dette fremgår av kapittel 12 i 
Personalhåndbok for KS (side 141). 
Temaer som personalhåndboka 
lister opp som mulig velferdspermi-
sjonsgrunnlag er blant annet: 

alvorlig sykdom/ død i nærmeste  y
familie

tilvenning av barn i barnehage y
eget bryllup y
husbygging og istandsetting av  y
eget hus
Osv

Dersom virksomheten ikke har 
personalreglement, bør det være 

naturlig å legge seg på en linje der 
ansatte får velferdspermisjon når 
det søkes om i henhold til temaer 
der Personalhåndboka mener det 
er relevant. 

Det er opp til arbeidsgiver om 
slik permisjon skal være lønnet 
eller ei. 

Det er altså svært sannsynlig at 
du ville ha fått velferdspermisjon 
med lønn i forbindelse med syk-
dommen og dødsfallet, hvis den 
hadde skjedd mens du var i arbeid, 
altså utenom ferien.

Imidlertid kommer en annen 
faktor inn i bildet, ferien. I henhold 
til ferielovens § 9 må arbeidstaker 
ha vært arbeidsufør minst 6 vir-
kedager i ferien og fraværet må 
dokumenteres med legeerklæring, 
før det kan fremsettes krav om 
erstatning av ferie. I hovedtariffav-
talens § 7.1 Erstatning av ferie, er 
kravet satt til 5 dager.

Det er altså andre og sterkere 
grunner som skal til for å få erstat-
tet ferie, enn det som skal til for å 
få permisjon, godkjent sykefravær 
eller annet gyldig fravær når man 
er på jobb. 

På bakgrunn av dette ser det ikke 
ut til å foreligge grunnlag for erstat-
ning av ferie i ditt tilfelle. 

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder

At grunnlaget er til stede for velferdsper-
misjon fra  vanlige arbeidsdager, utløser 
ikke ekstra fridager dersom grunnlaget for 
permisjon skjer midt i en ferie.
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Hva mener BF om Likelønnskommisjonen?

1. Generelle kommentarer

Likelønnskommisjonens utredning: 
NOU 2008:6 ”Kjønn og lønn : fakta, 
analyser og virkemidler for likelønn” 
leverer grundig dokumentasjon på 
kjønnsbaserte lønnsforskjeller i Norge. 
Videre inneholder utredningen grundige 
analyser og velbegrunnede konklusjo-
ner om årsakene til lønnsforskjellene, 
og den kommer med forslag til konkrete 
tiltak for utjevning av disse. Det er et 
sentralt poeng i utredningen at par-
tene i arbeidslivet ikke alene kan løse 
problemet med manglende likelønn. 
Til det er manglende likelønn et for 
komplekst og sammensatt problem, 
som henger sammen med andre vel-
ferdsgoder som fødselspermisjon og 
muligheter for barnepass (barnehage, 
sfo-ordninger), så vel som lønn. I tillegg 
virker forhandlingssystemet relasjons-
bevarende på lang sikt, idet lønnsløft 
for enkeltgrupper som regel utløser 
kompensasjonskrav fra andre grupper. 

Høringssvar til 
NOU 2008:6 Kjønn og lønn
Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Derfor er det nødvendig å bruke flere 
virkemidler for å få bukt med kjønns-
baserte lønnsforskjeller, og dette er 
bakgrunnen for at kommisjonen foreslår 
flere ulike tiltak. 

Tiltakene er godt begrunnet i bak-
grunnsanalysene og faktaopplysningene 
i utredningen. Det er god sammenheng 
mellom virkelighetsbeskrivelse, analyser 
og forslag til tiltak. 

2. Kommisjonens virkelighets- 
    beskrivelse og analyse 

Kommisjonen oppsummerer i 5 punkter 
hva som forklarer lønnsforskjellen mellom 
kjønnene:

Forskjeller i utdannings-1. 
lengde og alder forklarer svært 
lite av lønnsgapet i dag. 
Kvinner og menn har om lag lik lønn 2. 
i samme stilling i samme virksomhet. 
Lønnsgapet følger det kjønns-3. 
delte arbeidsmarkedet. 

Forhandlingssystemet opprett-4. 
holder stabile lønnsrelasjoner, 
også mellom kvinner og menn. 
Lønnsforskjeller vokser i foreldrefa-5. 
sen.  

I tillegg peker kommisjonen på at det 
er få kvinner i lederstillinger, og dette 
kan ha mange årsaker, men også dette 
har betydning for lønnsforskjellene i 
Norge. 

Forsøk på å ”løfte” enkelte (kvin-
nedominerte) yrkesgrupper, kan føre til 
økt konfliktnivå blant de som risikerer å 
bli ”tatt igjen”, og slik har forhandlings-
systemet en tendens til å opprettholde 
eller reprodusere allerede eksisterende 
lønnsforskjeller.

Disse punktene danner grunnlaget for 
kommisjonens drøfting av tiltak for å re-
dusere lønnsforskjellene mellom kvinner 
og menn.

Årsakene kan spille sammen og påvirke 
og forsterke hverandre gjensidig. Det bør 
derfor skje endringer på flere arenaer 

[ LØNN OG KJØNN ]
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samtidig for å bryte sirkelen som fører til 
at lønnsgapet oppstår.

Forhandlingsmodellene i dag opprett-
holder stabile lønnsrelasjoner, det er 
derfor viktig at det blir brukt tiltak utenfor 
de tradisjonelle forhandlingene for å heve 
kvinnelønningene.

 

3. Kommisjonens vurderinger 
    og forslag 
3.1 Erfaringer med tiltak 
      for likelønn 

Likelønnskommisjonen vurderer erfa-
ringer fra tiltak og virkemidler for likelønn, 
satt i verk av offentlige myndigheter eller 
organisasjonene i arbeidslivet. Beskrivel-
sene og vurderingene bygger på norske 
og internasjonale erfaringer. Kommisjonen 
har sett mest på tiltak som kan ha størst 
relevans for norske forhold. Det er derfor 
lagt vekt på nordiske og i en viss grad 
europeiske erfaringer. De fleste land har 
en form for lovgivning mot lønnsdiskrimi-
nering, og er bundet av FNs konvensjon 

om avskaffelse av alle slags former for 
diskriminering av kvinner og av ILOs 
konvensjon nr 100 om lik lønn for arbeid 
av lik verdi.

  En EU-rapport fra 2006 tegner et 
felles bilde der de fleste landene i EU og 
EØS-området er lite villige til at myndig-
hetene skal blande seg inn i mekanismene 
for lønnsdannelse. Dette blir sett som 
partenes ansvar. Det blir fremholdt 
at det er positivt at arbeidslivsorganisa-
sjonene i økende grad er viktig allierte i 
arbeidet for likelønn, selv om det viser 
seg at innsatsen ofte er begrenset til å 
skaffe informasjon og sette i verk hold-
ningsskapende arbeid. Rapporten fra EU 
konkluderer med at de fleste og beste 
erfaringene i arbeidet for likelønn i stor 
grad er begrenset til å spre kunnskap og 
gjøre oppmerksom på problemet. Det 
er med andre ord langt frem til konkrete 
løsninger og utvikling av effektive tiltak. 
Det er heller ingen land som kan vise til 
markerte endringer i størrelsen på lønns-
gapet mellom kvinner og menn.

  

3.2 Forslag til tiltak for likelønn 
      mellom kvinner og menn 

3.2.1 Styrking av Likestillings- og 
         diskrimineringsombudet for opp-
         følging av likestillingslovens plikt 
         til å arbeide for likestilling

Styrking av likestillingsloven og om-
budet, tar sikte på at ombudet skal gis 
økte ressurser for å arbeide mer aktivt 
og undersøkende, blant annet med doku-
mentering av lønnsforskjeller. Videre at en 
ny hjemmel i likestillingsloven skal kreve 
aktiv holdning fra virksomhetene.

Bibliotekarforbundet mener at dette er 
et viktig og riktig tiltak. 

Harstad-saken er et eksempel som viser 
hvor viktig det er at Likestillingsombudet 
arbeider direkte og aktivt med håndheving 
av likestillingsloven. I denne saken hevder 
likestillingsombudet at kommunen bryter 
loven fordi avdelingssykepleiere tjener 
mindre enn avdelingsingeniører. Saken 
har fått stor medieoppmerksomhet. Flere 
saker som dette vil, foruten å ha en helt  

[ LØNN OG KJØNN ]
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konkret effekt i enkeltsaker, i tillegg virke 
holdningsendrende hos arbeidsgivere, og 
ha en preventiv effekt i forhold til brudd 
på likestillingsloven.  

3.2.2 Lønnsløft for kvinnedominerte              
         yrker i offentlig sektor

Tiltaket tar sikte på å gjennomføre et 
lønnsløft for kvinnedominerte yrker i offentlig 
sektor, med friske midler over statsbudsjet-
tet. Det skal avtales mellom partene hvem 
disse yrkene er, men kommisjonen nevner 
spesielt yrkesgrupper i offentlig sektor med 
1-4 års høyere utdanning. En forutsetning 
for at tiltaket gjennomføres er at det inngås 
avtale mellom partene i arbeidslivet om at 
lønnsløftet kan være større i offentlig enn i 
privat sektor (unntak fra frontfagsmodellen), 
og at dette ikke løser ut krav om kompensa-
sjon fra andre grupper.

Bibliotekarforbundet mener at dette er 
et godt og riktig tiltak. I de senere årene 
har partene i arbeidslivet søkt å løse like-
lønnsproblemet på flere måter, blant annet 
gjennom kvinnepotter i lokale forhandlinger, 
likelønnsføring i sentrale forhandlinger og 
liknende. Selv om disse tiltakene nok virker i 
noen grad utjevnende, virker de ikke tilstrek-
kelig til å få bukt med likelønnsproblemet. 
Forsøk på å ”løfte” enkelte (kvinnedominerte) 
yrkesgrupper, fører til kompensasjonskrav 
fra de som risikerer å bli ”tatt igjen”, og 
slik har forhandlingssystemet en tendens til 
å opprettholde eller reprodusere allerede 
eksisterende lønnsforskjeller. Nettopp det at 
forhandlingsmodellene i dag opprettholder 
stabile lønnsrelasjoner, gjør det er viktig at 
det blir brukt tiltak utenfor de tradisjonelle for-
handlingene for å heve kvinnelønningene.

I fagforeningene vil dette være et av de 
omdiskuterte punktene. Prinsippet om at man 
ikke skal akseptere at staten løfter enkeltstå-
ende yrkesgrupper utenom forhandlinger er 
et viktig prinsipp som står sterkt i fagfore-
ningene. Når det gjelder likelønn mener vi at 
Likelønnskommisjonens utredning viser at 
problemet med manglende likelønn i Norge 
er et problem som ikke kan løses av partene 
i arbeidslivet alene fordi det henger sammen 
med en rekke andre velferdsvilkår. Derfor er 
dette et riktig tiltak i denne sammenhengen. 
Det er imidlertid viktig å understreke, noe 
også likelønnskommisjonen gjør, at det skal 
avtales mellom partene hvem disse yrkene er, 
og hvordan tiltaket skal gjennomføres.

 
3.2.3 Kombinerte lavtlønns- og kvinne-
         potter i privat sektor

Tiltaket innebærer at det opprettes 
kombinerte kvinne- og lavtlønnspotter i 
privat sektor. Bibliotekarforbundet mener 
at dette kan være et tiltak for å få bukt med 
manglende likelønn i privat sektor. 

Erfaringene med kvinnepotter fra offent-
lig sektor har vist at dette ikke i tilstrekke-
lig grad har virket utjevnende, men at det 
i stor grad har demmet opp for fortsatt 
skjevfordeling. Det har altså bremset opp 
skjevfordelingen, i større grad enn egent-
lig å utjevne de forskjellene som allerede 
er der. Det er imidlertid viktig også å sette 
i verk andre tiltak rettet mot privat sektor 
for å hindre en fortsatt utvikling mot større 
kjønnsbaserte lønnsforskjeller. 

 
3.2.4 Likere deling av foreldrepermisjo-
nen

Likelønnskommisjonen foreslår en lovpå-
lagt likere deling av foreldrepermisjon. For-
slaget innebærer at permisjonen skal deles 
i tre like deler, der en del forbeholdes mor, 
en del forbeholdes far og en er valgfri. Dette 
har vært et av de mest medie-diskuterte 
forslagene til kommisjonen. Bibliotekarfor-
bundet mener at dette er et forslag som 
griper inn i familienes valgfrihet på en måte 
som ikke er udelt positiv, og vi mener at man 
bør finne andre måter å fremme likelønn i 
foreldrepermisjons-perioden på. Vi mener at 
tiltaket med en lovpålagt likere fordeling av 
foreldrepermisjonen kun vil ha en indirekte 
effekt i forhold til å fremme likelønn. Kommi-
sjonen har imidlertid påpekt en sammenheng 
mellom foreldrerollen og manglende likelønn, 
og viser at det er i foreldrefasen (25-40 
år) at lønnsforskjellene mellom kvinner og 
menn øker mest. Derfor er det viktig å få på 
plass tiltak som tar sikte på å demme opp for 
dette. Bibliotekarforbundet vil i denne sam-

menhengen understreke at det er like mye 
i tiden etter endt foreldrepermisjon at barn 
påvirker kvinners i større grad enn menns 
vilje og evne til å satse på egen karriere.

  
3.2.5 Rettigheter etter endt foreldreper-
misjon

Tiltaket skal motvirke at man sakker 
akterut lønnsmessig under permisjon. 
Bibliotekarforbundet mener at dette er et 
riktig og viktig tiltak. Og dette tiltaket vil 
virke direkte inn i forhold til problematik-
ken som er omtalt ovenfor under 3.2.4., 
men uten å legge begrensinger på fami-
lienes råderett over uttak av foreldreper-
misjonen. Under hovedoppgjøret i vår fikk 
vi tekst i hovedtariffavtalen i statlig sektor 
som tar sikte på å motvirke tendensen til 
at arbeidstakere sakker akterut etter endt 
permisjon. Rettighetene kan utvikes ennå 
mer og kan gjøres tydeligere, men det 
representerer en positiv start. Arbeids-
givere og tillitsvalgte har et felles ansvar 
for å følge opp disse rettighetene, og de 
sentrale parter må ta ansvar for å drive 
opplæring og skape holdninger hos lokale 
arbeidsgivere og tillitsvalgte.

 3.2.6 Rekruttering av kvinner til ledende 
stillinger

Tiltaket tar sikte på at virksomheter som 
starter motivasjons- og kompetansepro-
gram for å sikre rekruttering av kvinner til 
lederstillinger, mottar økonomisk støtte. 
Dette er et godt tiltak som Bibliotekarfor-
bundet slutter opp om.

 

4.  Konklusjon
Likelønnskommisjonens rapport doku-

menterer lønnsforskjellene mellom kvinner 
og menn i norsk arbeidsliv. Lønnsdiskrimi-
neringen av kvinner og kvinnedominerte 
yrkesgrupper er et arbeidslivsproblem, men 
også et samfunnsproblem som partene i 
arbeidslivet ikke kan løse alene. Det er på 
høy tid at det gjennomføres konkrete tiltak 
for å sikre større grad av likelønn i Norge, 
og Bibliotekarforbundet støtter i all hoved-
sak Likelønnskommisjonen forslag til tiltak. 
Likelønnskommisjonens utredning danner 
et godt grunnlag for konkret arbeid med 
likelønn. Partene i arbeidslivet, regjering 
og storting må følge opp likelønnskom-
misjonens forslag til tiltak for å jevne ut de 
kjønnsbaserte lønnsforskjellene. 
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lever t  av

Norgeslån er en tjeneste hvor lånere i hele landet med
felles lånekort, kan bestille lån fra hvor som helst
og få det levert på sitt favorittbibliotek. 

Løsningen har innebygget "intelligens" og vil alltid
automatisk forsøke å styre lånet slik at det blir lånt
fra nærmeste (les: billigste) bibliotek. Tjenesten tar
altså hensyn til etablerte transportordninger. 

Tjenesten er basert på en åpen protokoll (NILL-protokollen
med utvidelsen LII) som er utviklet av Biblioteksystem-
leverandørene i Norge. Foreløpig er Bibliofil alene om
å ha implementert denne protokollen.

Se mer informasjon om løsningen i siste nummer 
av Bibliofils InfoBrev som du finner på våre nettsider:
www.bibliofil.no/infobrev

Norgeslån!
Bibliofil introduserer nå Norgeslån for alle lånerne i landet!
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Tekst:  Erling Bergan

I slutten av juli beslagla FBI to data-
maskiner fra Frederick folkebibliotek i 
delstaten Maryland i USA, trolig som 
en del av etterforskningen av anthrax-
angrepene som landet opplevde i 
2001. 

Det har sannsynligvis også sammen-
heng med vitenskapsmannen Bruce 
Ivins selvmord tidligere i måneden. 
Ivins er nå regnet som den ansvarlige 

FBI beslaglegger 
pc-er i folkebibliotek 

bak angrepene med anthrax, eller milt-
brannbakterien som det også kalles. 

Bibliotekdirektør Darrell Batson for-
teller til Library Journal at FBI-agentene 
ikke kunne vise til noen skriftlig god-
kjenning av beslaget, men at historien 
deres overbeviste ham om at fjerning 
av PC-ene var viktig for etterforsknin-
gen. Derfor tillot han at dette ble gjort, 
selv om gyldige dokumenter manglet. 

Direktøren hevder at datamaskinene 
ikke inneholdt brukeropplysninger. Slike 

opplysninger ”stilles ikke til rådighet for 
politimyndigheter uten rettskjennelse”, 
heter det i en uttalelse fra biblioteket. 
Men bibliotekets talsperson Elizabeth 
Cromwell sier til Library Journal:

- Biblioteket har ingen politikk for 
konfidensialitet når det gjelder internet-
bruk. Denne siste hendelsen vil gi oss 
ny kunnskap som utvilsomt vil bidra 
hvis vi i framtida utvikler en politikk 
for konfidensialitet når det gjelder 
internet-bruk.

Marylands bibliotekforening har en 
egen “Intellectual Freedom Officer”, 
Mary Somers, og hun har full tillit 
til bibliotekdirektøren i Frederick og 
avgjørelsen som biblioteket har tatt. 
Bibliotekdirektør Bateson er for øvrig 
påtroppende leder i Marylands biblio-
tekforening. 

Til lokalavisa The Frederick News-
Post fortalte Batson at dette var tredje 
gang i løpet av de siste ti årene at FBI 
har bedt om data fra biblioteket, men 
første gang at de har gjort det uten 
rettskjennelse. Og denne gangen fikk 
de altså det de ønsket uten en slik 
kjennelse. 

- Det var en beslutning jeg tok på 
bakgrunn av min erfaring og den 
informasjonen de ga meg, sa biblio-
tekdirektøren. I bibliotekets uttalelse 
etter hendelsen, legges det vekt på 
at Frederick folkebibliotek tilbyr publi-
kumsmaskiner som en tjeneste til folk 
i lokalsamfunnet, uavhengig av om de 
har bibliotekkort eller ikke. 

Hva FBI var ute etter? Det er det 
ingen som kan si sikkert. Men en 
kommentator på lokalavisas nettsted 
spekulerte i et mulig forsøk på å 
avsløre hvem som hadde lekket en 
hemmeligstemplet tiltalebeslutning i 
anthrax-saken. 

Frederick folkebibliotek i delstaten Maryland 
i USA godtok FBI-beslag av publikumsmaski-
ner uten rettskjennelse. BIbliotekdirektøren 
godtok FBI-folkenes muntlige forklaring.  Det 
ble det nyhetssak av. (Foto: Stacy)

[ ETIKK OG POLITIKK ]
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Kursusprogram
Efterår 2008

Danmarks Biblioteksskole

 

Kom på efteruddannelse i 

Danmark 
 
Det nyeste Kursuskatalog fra Kursus- og 
Konsulentafdelingen på Danmarks Biblioteks-
skole er udkommet med mere end 80 spændende 
og aktuelle efteruddannelsestilbud. 
 
Kursister fra Norge er velkomne til at tilmelde sig 
og deltage på kurserne. 
 
Download: 
http://www.db.dk/kurser/efteraar08/  
 
Det er også muligt at rekvirere og tilpasse kurser 
fra katalogen til afholdelse lokalt i Norge.  
 
Ring og hør nærmere. 
 
 
Kursus- Konsulentafdelingen,  
Danmarks Biblioteksskole 
Birketinget 6 
2300 København S 
T: +45 3258 6066  E: konsulent@db.dk  

Innføringen av lov om obligatorisk tje-
nestepensjon har gitt et rammeverk 
som sikrer ansatte i privat sektor en viss 
tjenestepensjon. Ordningene har skatte-
fordeler, opplyser Finansdepartementet i 
en pressemelding.

- Myndighetene i de fleste land opp-
muntrer arbeidsgivere til å opprette tje-
nestepensjonsordninger for sine ansatte, 
men virkemidlene og resultatene er 
ulike. Nå ønsker vi å få kartlagt hvordan 
tjenestepensjonssystemene i de ulike 
nordiske land virker sammen med landets 
folketrygd eller tilsvarende offentlige tryg-
desystem. Hensikten er blant annet å se 
hva vi kan lære av måten de har organisert 
tjenestepensjonssystemet på i de øvrige 
nordiske land, uttaler statssekretær Ole 

Utvalg skal vurdere 
brede pensjonsordninger

Morten Geving.
Utvalget skal vurdere tjenestepensjons-

systemene både ut fra arbeidstakernes og 
bedriftenes ståsted, og det er derfor viktig 
at både arbeidstaker- og arbeidsgiveror-
ganisasjonen er med på utredningen.

Utvalget skal blant annet vurdere tiltak i 
det norske tjenestepensjonssystemet som 
kan bedre innflytelsen over ordningene fra 
arbeidslivets parter, gjøre det enklere for 
arbeidstakere å skifte jobb eller stilling 
uten å tape pensjon, og tiltak som kan 
redusere kostnadene i tjenestepensjons-
systemet.

Utvalget skal avgi sin innstilling innen 
31. mars 2009.  

Et utvalg som skal vurdere brede pensjonsordninger ble 
oppnevnt i statsråd i slutten av juni. Utvalget ledes av 
Jon M. Hippe, leder i forskningsstiftelsen FAFO. YS er 
representert ved advokat Ørnulf Kastet.

Fortsatt bokbuss 
i Vestfold
Fylkestinget i Vestfold vedtok 17. juni 
at bokbussen skal fortsette å rulle i 
fylket, melder Anne I. Gran på postlista 
biblioteknorge. Det var Kristelig folke-
parti som avgjorde saken. - For annen 
gang på to år har fylkestinget talt 
administrasjonen i mot ved å vedta at 
bokbusstjenesten skal opprettholdes. 
Demokratiet virker! Ære være de som 
har skrevet i aviser og til politikerne 
sine i denne saken. La oss håpe at 
bokbussen i Vestfold nå får fred ei 
stund og at tjenesten kan utvikles som 
den burde, skriver Gran. 
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Ulovlig fildeling: 

Et selvmordsbrev 
fra platebransjen

Tekst: Cory Doctorow 

Nyhetsmeldingene om avtaler på bak-
rommet mellom internettleverandører og 
de store plateselskapene om å spionere 
på potensielle opphavsrettskrenkere og 
redusere internettforbindelsene deres er 
bare enda et nytt avsnitt i platebransjens 
lange, selvmedlidende selvmordsbrev, 
og det får meg til å ønske at de bare 
ville trekke i avtrekkeren jo før jo heller 
og slutte å slå seg på brystet med hvor 
urettferdig alt er.

De nye avtalene går ut på at lovverket 
skal erstattes med en koselig avtale mel-
lom de to industriene. Mens det hittil har 
vært slik at enhver som ønsker at din 
nettleverandør skal spionere på din inter-
nettforbindelse må legge frem bevis for 
en dommer og få en rettskjennelse, blir 
det nå slik at enhver ”joker” som hevder 
å være en forurettet rettighetshaver kan 
få adgang til å spionere.

Kan stenge på måfå
Og mens virkelige kriminelle straffes 

av dommere som fastsetter kjennelser 
som er proporsjonale med lovbruddet, og 
som har til hensikt å minimalisere ekstern 
skade, åpner de nye avtalereglene for 

Nye avtaler mellom plate-
selskapene og internett-
leverandørene vil drive 
musikkdeling under jorden 
og tære ned selskapenes 
fortjeneste enda mer.

at internettleverandørene og kompisene 
deres i platebransjen på måfå kan stenge 
hele eller deler av nettforbindelsen din - 
uansett om du snakker med din døende 
bestemor i Australia eller om du laster ned 
den siste hit-singlen fra fyren som laget 
”Crazy Frog”-sangen.

De påstår at overvåkningsdataene bare 
vil bli brukt til å kontrollere opphavsrett 
og ikke til å spionere på alt du sier og 
gjør. Men ”Transport for London” påstod 
at Oyster-kortene bare skulle brukes til 
å forenkle betalingen for de reisende, 
og ikke til å masse-overvåke Londons 
innbyggere - og bare se hvor vi er idag. 
Som en romanforfatter vil si: ”En revolver 
på peishyllen i første akt kommer til å bli 
avfyrt innen tredje akt.”

Utrolig oppfinnsomhet
Jeg er en science fiction-forfatter, men 

selv jeg er imponert over den utrolige 
oppfinnsomheten som kommer frem i 
tallene som platebransjen bruker for å 
rettferdiggjøre den nye overvåkningen 
og kontrollen:

De legger sammen alle kidsa som har 
lastet ned en låt denne uka, ganger med 
den høyeste butikkprisen, legger til 30 % 
for ansiktsslitasje på grunn av at de har 
dratt seg så mye i skjegget i avsky, og an-
nonserer et ”pirat-tap” på ti milliarder som 
det offentlige og internettleverandørene 
må skynde seg å gjøre noe med nå med 
en gang, vær så vennlig og takk! Og bare 
glem alt det der kjedelige og langtekkelige 
om lovverk og rettigheter. Loven er for 
”mindre lovbrudd” som voldtekt og mord 
- når det gjelder så alvorlige forbrytelser 

som å laste ned sanger trenger vi en 
”strømlinjeformet prosess” som får Krigen 
mot terror til å se ut som en langsom, 
forsiktig greie.

Mye tid og lite penger
Vil dette hindre ungdom i å bytte ulov-

lige filer?
Ungdom har mye tid og lite penger og 

har ubegrenset tilgang på snarrådighet 
drevet av vedvarende pengemangel å 
sette inn på jobben med å skaffe seg 
musikk gratis.

Førsteårsstudentene mine i Los Ange-
les ifjor disket opp historier for meg om 
”harddisk-fester” der alle møter opp med 
gitarer, øl og harddisker med gigantisk 
kapasitet som koster mindre enn både 
gitarene og ølet.

Mens studentene sang, danset og 
jammet synkroniserte de samtidig hard-
diskene sine vha. haugen av bærbare 
datamaskiner de hadde med. De overførte 
hundrevis av gigabytes av musikk seg i 
mellom samtidig som de komponerte og 
tok opp sanger de laget selv.

Det fikk meg til å ønske at jeg var tenår-
ing igjen:

Det hørtes mye morsommere ut enn 
den møysommelige jobben med å ta opp 
fra vinylen min til 90-minutters kassetter 
og å sjenert gi dem til jenter i håp om å 
imponere dem.

Under jorden
Så nei, jeg tror ikke de nye tiltakene vil 

ha noen merkbar effekt på fildeling. Imid-
lertid vil de lykkes i å drive musikkdeling 
enda mer under jorden - til krypterte fil-

[ FAGPOLITIKK ]
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delingsprotokoller, offline harddisk-fester 
og lukkede fildelingsnettverk. Disse er 
nøyaktig like effektive til å spre musikk 
mellom ungdom som åpne nett, men de 
er mye vanskeligere å overvåke, samle 
inn statistikk for, og beregne og kreve 
inn avgifter for.

Den opprinnelige Napster hadde et godt 
forslag: De ville kreve inn en medlemsav-
gift fra sine brukere og skrive ut en stor 
hvor-mange-milliarder-vil-dere-ha sjekk 
til platebransjen hvert kvartal. De hadde 
jo tross alt verdenshistoriens raskest-
voksende teknologi - 70 millioner brukere 
på 18 måneder - og de hadde funnet 
ut at den gjennomsnittlige amerikanske 
brukeren var villig til å betale 15 dollar i 
måneden for tjenesten.

Men platebransjen saksøkte dem til de 
var et rykende hull i bakken istedet, og 
opp av asken etter Napster reiste det seg 
dusinvis av nye nettverks- og fildelings-
teknologier. Hver av dem var mer herdet 
mot overvåkning og nedstenging enn den 
foregående.

Historisk uunngåelig
Dersom man skal innføre en flat avgift for 

tilgang til all musikk idag - noe forbrukere 
over hele verden gjerne vil ha og betale 
for - må man imidlertid gjøre en rekke grep 
som er adskillig mer kompliserte for å få 
til noe som ligner på de enkle og ryddige 
rapportene og nedlastingsstatistikkene vi 
kunne ha fått fra Napster 1.0.

Og likevel er det nettopp dette vi kom-
mer til å gjøre.

Dette er historisk uunngåelig: Hver gang 
teknologi gjør det umulig å kontrollere en 

type bruk av opphavsrettslig beskyttet ma-
teriale, har vi som samfunn løst problemet 
ved å innføre en generell lisensavgift.

Platebransjen var selv den første tilgode-
haveren av et slikt system. Da amerikanske 
noteark-trykkere saksøkte plateprodusen-
ter for å selge opptak av deres komposi-
sjoner, ble de gitt en enkel løsning: Alle og 
enhver kan spille inn musikken deres, men 
de må betale en fast avgift for det.

Ingen behøver å betale en advokat NOK 
2500 per time for å forhandle om dette 
sporet på dette albumet vil koste 50 eller 
25 øre per plate. Og da plateselskapene 
protesterte mot at radiostasjonene spilte 
platene deres uten både kompensasjon og 
tillatelse, var løsningen en generell lisens-
avgift for plater spilt over eteren.

Verdi-maksimerende løsning
Dette er den velprøvde og beviste løs-

ningen på problemet med opphavsretts-
forstyrrende teknologier:

aksepter at det vil skje, teknologien  y
eksisterer
finn et sted der en avgift kan innkre- y
ves
innkrev en avgift som er lav nok til at  y
flertallet
godtar og overholder den y
ignorer ubetydelige lommerusk-avgifts- y
snikere
saksøk dagslyset ut av dem som snyter  y
ordningen
for større beløp y

Dette er den verdi-maksimerende løs-
ningen for andelshavere og som faktisk 

bringer inntekter i lommene på musikere 
og plateselskaper. Den utnevner de aller 
fleste fildelerne til å bli aktive deltakere i 
en legitim transaksjon istedenfor at alle 
starter som lovløse som ikke har noe 
å tape og ingen grunn til å komme til 
forhandlingsbordet unntatt frykt for retts-
lige represalier (en frykt som er notorisk 
ineffektiv til å endre oppførselen til barn 
og ungdom).

For ti år siden hadde platebransjen et 
enkelt lite problem som de kunne ha løst 
ved å utvise en liten smule fremtidsret-
tet fleksibilitet. Et tiår med uforsonlighet 
og stahet har dyrket frem en udrepelig, 
antibiotika-resistent stamme av fildelings-
teknologier som blir mer og mer vanskelig 
å kontrollere eller overvåke for hvert år.

Noteark-trykkerne fikk ikke kontrollere 
plateselskapenes skjebne, som selv ikke 
kunne kontrollere kringkasterne, som selv 
ikke kunne kontrollere kabelselskapene, 
som ikke kunne kontrollere videomaskin-
produsentene.

En fornuftig avgiftsløsning
Platebransjen vil ikke få bestemme over 

egenskapene til fildelingssystemer. De kan 
få betaling for bruken av dem, men de vil 
ikke være i stand til å diktere systemenes 
funksjonalitet, uansett hvor mange barn 
de kriminaliserer.

Dersom platebransjen ønsker å tjene 
penger på fildeling, bør de satse på en 
fornuftig avgiftsløsning snarest, før hver 
eneste potensielle lisensavgiftsbetaler 
bestemmer seg for å melde seg ut som 
musikk-kjøper for alltid.  

Denne artikkelen er opprinnelig trykket •	
i Guardian, juli 2008. 
Oversatt til norsk for Bibliotekaren av •	
Thomas Gramstad.
Cory Doctorow er science fiction-forfat-•	
ter, journalist og medredaktør for Boing 
Boing, en populær blogg om teknologi, 
kultur og politikk. 
Han kommer fra Canada, har tidligere •	
arbeidet for EFF (Electronic Frontier Fo-
undation) bl.a. som Europa-koordinator 
(European Affairs Director) 2001-2006.
Alle hans bøker, noveller og artikler er •	
lagt ut med Creative Commons-lisenser 
og kan fritt lastes ned fra hans nettsted 
Craphound.com. 
Les mer om Cory Doctorow i Wikipedia: •	
http://en.wikipedia.org/wiki/Cory_Doctorow
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Det stod ein vill aksión på Tande/
som støkken står tå den dag i dag.
Og dit kom utvalt og alle hande,/
ja folk og fylgje tå alle slag.

Tekst:  Robert Haugen 
         Rådgjevar
         Sogn og Fjordane fylkesbibliotek

Verselinjene av Olav Aukrust, utgitt i 1926, 
kan illustrere eit lite blad av folkelivet ved 
auksjonar. 

Bibliotekar og historikar Lis Byberg, 
tilsett ved Høgskolen i Oslo, har gitt oss 
ny kunnskap og ny innsikt om korleis 
auksjon av bøker etter prenta katalog 
fungerte som ein eigen og viktig informa-
sjonskanal for embetsstand og allmuge 
for vel 200 år sidan. I fjor presenterte ho 
doktorgradsavhandlinga Brukte bøker til 
bymann og bonde : bokauksjonen i den 
norske litterære offentlighet 1750-1815 
(UNIPUB). 

Auksjonskatalogane
Og til glede for mange litteraturinteres-

serte, reknar eg med, kom Lis Byberg 
til i fleire fjernsyns- og radiokanalar like 
oppunder jul der ho fortalde om funna 
sine: oppdaginga av bokauksjonar som 
arena for distribusjon av kunnskap og 

Brukte bøker 
          til nye lesarar

som litterær institusjon der alle lag av be-
folkninga, frå embetsmannen til bonden, 
fekk tilgang til bøker og periodika. Ved 
hjelp av salskatalogar over brukte bøker 
lagt ut til auksjon og offentlege protokollar 
(11 stk.) over kjøparar av bøkene meiner 
bokhistorikar Byberg å ha grunnlag for å 
hevde at det fantest ei brei litterær of-
fentlegheit i dette landet mot slutten av 
1700-talet. Det viser seg spesielt at dei 
prenta auksjonskatalogane over brukte 
bøker, med nesten 14.000 innførslar, fun-

gerte som informasjonskanal og formidlar 
for potensielle kjøparar. 

Det litterære samfunnet
Byberg meiner å kunne slå fast at den 

litterære offentlegheita, det ”litterære 
samfunnet” med bøker, aviser, tidsskrift, 
lesarar, leseselskap, prenteverk, bok-
handlarar, bibliotek, agentar, selgarar 
med fleire inkluderte personar frå alle 
lag i samfunnet, ikkje berre dei som 
tilhøyrte embetsstanden og det høgare 
borgarskapet. Bokauksjonane over 
brukte bøker var ein arena alle hadde 
tilgang til og som personar frå dei lågaste 
sosiale laga, først og fremst bondestand 
og teneste- og bestillingsmenn, nytta 
seg av, syner granskinga til Byberg. Ho 
legg fram ny innsikt, og det er viktig å 
vere merksam på at dette er ei tid då 
offentlege bibliotek, med unntak av eitt i 
Kristiana opprette på 1770-talet og eitt 
i Trondheim, ikkje fantest og at andre lit-
terære institusjonar som formidla bøker, 
aviser og tidsskrift - bokhandlarar, forlag, 
bokklubbar og liknande – i praksis ikkje 
var tilgjengeleg her i landet utafor byane, 
i alle høve ikkje i første del av perioden, 
og dette gjorde tilgangen til informasjon 
særs vanskeleg for ei, litt paradoksalt, 
stadig meir lesande og teksthungrig 
befolkning. 
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Mangfald av kjøparar
Lis Byberg har gjort, på mange 

måtar, eit stort bokhistorisk arbeid 
med denne avhandlinga. Ho har slått 
fast at ei stor mengde bøker var til-
gjengelege for alle om pengar stod til 
rådvelde. Den lokale bokmarknaden var 
dominert av brukte bøker, skriv Byberg, 
men nyanserer dette biletet med å peike 
på at det på same tid fanst eit ”lokalt 
tilbud av nye bøker, delvis privatimpor-
tert og delvis trykket i Norge” (s. 283). 
Undersøkinga til Byberg syner at dansk-
språkleg litteratur og bøker i oktavformat 
og mindre dominerte i salskatalogane til 
bokauksjonane, og ikkje minst at det var 
eit mangfald av kjøparar på bokauksjo-
nane over brukte bøker, noko som også 
prisnivået er med på å forklare – likevel 
er dette eit overraskande funn, meiner 
Byberg. Ho strekar under at enkelte 
befolkningsgrupper, som medlemmar 
frå embetsstanden, var sterkare repre-
sentert enn andre i kjøpargruppene. 
Men ”alle grupper som hadde midler til 
å kjøpe bøker for, er representert i mate-
rialet mitt”, opplyser Byberg. Likevel, det 
var ”mannen i familien som kjøpte bøker” 
(s. 296), kvinnene var nærast ikkje å 
finne i kjeldene ho granska. Byberg fortel 
at nesten alle kjøparane frå bondestan-
den kjøpte bøkene på bokauksjonar i 

geografisk nærleik – dei gjekk ikkje på 
auksjonar langt 
borte og dette syner (igjen) at tilgang 
er sentralt. Eit anna, om enn ikkje så klart 
trekk forklarar Byberg, syner det sentrale 
ved faktoren tilgjenge: tenarar, fullmek-
tigar og betentar kjøpte bøker først og 
fremst hjå den dei var tilsett hos, om det 
var ein biskop eller ei madam.    

Det litterære krinsløpet
Innsikta Lis Byberg tilbyr, viser oss at å 

studere bokhistorie ved å sjå på krinsløpet 
til boka (forenkla forklart slik: frå forfattar 
til forlag til prenteverk til distribusjon til 
lesar og påverka av eksterne faktorar som 
lover og reglar og anna) som bokhistorikar 
Robert Darnton, USA, så pedagogisk bra 
har utarbeidd, har mykje for seg av di nye 
samanhengar, verknadar og kunnskapar 
blir oppdaga. Byberg fortel at bøker med 
kontroversiell og samfunnskritisk innhald 
blei raskare tilbydd til kjøparar gjennom 

auksjonskatalogane over 
brukte bøker enn i katalo-

gane for nye bøker. Grunnen til dette, 
meiner Byberg, var privatimporten frå 
København (skal tru kva dei norske bok-
byane har i bruktbokhyllene sine). Denne 
innsikta nyanserer, detaljlegg og nøyak-
tiggjer rekonstruksjonen av den norske 
litterære offentlegheita generelt, og 
spreiinga og tilgangen til bøker spesielt. 
I motsetnad til i dag då engelskspråkleg 
og vestleg (konsum)litteratur dominerer 
i Noreg, viser Byberg, med belegg i kjel-
dene, fram ei norsk litterær offentlegheit 
med langt ”bredere orientering mot det 
øvrige Europa” (s. 280). Dei få offent-
lege biblioteka rundt hundreårsskiftet 
for 200 år sidan var med på å gjere 
store boksamlingar, gjeven av private, 
tilgjengelege for ålmenta, og katalogar 
over samlingane blei prenta for å opp-
lyse om utvalet og leggje til rette for så 
god informasjon som råd om innhaldet  
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i bokhyllene. 

Lesande bønder
Denne avhandlinga og tidlegare bok-

historisk arbeid av Lis Byberg, blant 
anna om leseselskap i Kristiansands stift 
1798-1804, er vesentlege bidrag til bok-
historia i Noreg. Med i dette (lesande) 
selskapet høyrer dei omfattande arbeida 
til Jostein Fet, Volda, som i 1995 presen-
terte resultatet av granskinga etter bøker 
i meir enn 16 000 (!) skifteprotokollar 
frå Nord-Vestlandet og Telemark frå 
1700-talet og fram til 1840. I boka Le-
sande bønder (1995) set Fet fram prov 
på at lesekunna blant allmugen var god – 
ein eigenskap forskarar tidlegare meinte 
avgrensa seg til små øyar hos ålmenta 
og til medlemmar av embetsstanden og 
delar av borgarskapet. Saman med Tore 
Rem, ein bokhistorisk forkjempar i Noreg 
og redaktør av antologien Bokhistorie 
(2003), har Byberg og Fet, fortalt med 
metaforbruken til den svenske historika-
ren Peter Englund (jamfør tidsskriftet 
Vinduet, 2007), medverka til å erstatte 
lagunane i historia om boka med fakta i 
staden for fiksjon. Det er bra. 

         Tid og rom
  Likevel ei innvending i denne 

omtalen av avhandlinga: 
Norges  Forskningsråd 

har bede eit utval granske 
historieforskinga i Noreg, 

og i deira tilrådingar er det 
mellom anna peika på eit 

sakn av komparasjonar med 
liknande forskingar frå utlandet 

og meir kritisk refleksjon kring om-
grepa rom (nasjonsomgrepet) og tid 
(i norsk historieforsking går årstala 
1814/15, 1905, 1945 att). Ja, eg veit 
at avgrensing må til om ikkje kjeldene 
skal ta aldeles overhand og arbeids-
mengda bli for stor. Avskjering i tid og 
rom er naudsynt skal ein kome i hamn 
med arbeidet. Likevel må det i denne 
samanhengen vere lov å spørje seg om 
akkurat året etter 1814 er det rette, og 
om Byberg kunne ha gjort fleire kom-
parasjonar enn utført. Landet Noreg

vart langsomt meir norsk frå 1814 
og frametter, og kanskje hadde 

effekten av denne utvida politiske 
sjølvstenda avleira seg i tilbodet i 

bokauksjonar i 1820/1825 – eventuelt 
fleire opplysingsskrift (prentet av Grunn-
lovsteksten) og andre bokutvalsendringar.
Samstundes kunne jamføringar 
med liknande studiar frå 
utlandet styrka avhandlinga 
ved å få fram eller regi-
strere manglar på sær-
merkje, særdrag og 
konjunkturar ved den 
norske, litterære offentleg-
heita generelt og bokvalet 
i salskatalogane og 
kjøparar ved 
auksjonar over 
brukte bøker først 
og fremst.

Danning
Bokhistorie er i 

botnen kultur- og 
idehistorie – menneske-
lege uttrykk, tankar, 
innfall og idear spreidd 
via prent. Slik er 
verda forma og form 
gitt til verda. Rett 
etter at eg i sommar 
las avhandlinga til 
Lis Byberg vart eg 

gjort merksam på ein 
artikkelserie om omgrepet danning (bil-
dung) i vekeavisa Morgenbladet. Helge 
Jordheim, ansvarleg for tekststykka, skriv 
i første artikkel at danning er ”kunnskap 
som kan forandre” og ” [den] individuelle 
tilegnelsen av kunnskap og utviklingen av 
livsverdener som danner grunnlaget for 
kollektive, samfunnsomveltende proses-
ser” (Morgenbladet juni 2008). Jordheim 
tek føre seg filosof  Immanuel Kant og 
skriftet ”Hva er opplysning?” frå 1783 
der Kant sa at genuin opplysing må kome 
innanifrå mennesket sjølv. Kant framheva 
at sjølvutvikling- og utfalding er basis for 
sjølvstende og fridom. 

Tankane til Kant spreidde seg via 
prent, truleg ikkje til auksjonskatalo-
gane Byberg har studert, men eg tek 
meg sjølv i å tenkje at i kjøparane sine 
søk i auksjonane etter tekstleg mei-
ning, kan den umedvitne aninga av at i 
ei bok er kjelda, opphavet, om så i ein 
svært så triviell tittel, vere til kunnskap 
og opplysing. Makta og det makelause 
ved boka kunne få bonde Hans Nytrøen 
til å bruke hardt tiltrengte pengar på 
”unyttige innkjøp” (s. 291 og 387) 
som bøker - innanfor ramma av rimeleg 
geografisk avstand til bokauksjonen, 

herskande sosiale normer og 
seder og ikkje minst 
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økonomisk 
kalkulasjon gjorde kjøparane medvitne 
bokval, forklarar Byberg og fortset:

 ”[Bokkjøparane] viser oss et mang-
foldig og sammensatt samfunn der 
utdanning og boklig kunnskap opplagt 
var viktigere enn tidligere”. Eg meiner 
Byberg her streifer borti noko av dei 
same grunntankene som Kant presen-
terte i skriftstykket sitt frå 1783. Byberg 
skriv vidare: ”Bøkene formidlet ideer og 
tanker [...] informasjon [...] gjorde det 

Kven kjøpte bøker 
for 200 år sidan?
Kva for yrke hadde kjøparane av bøker på bokauk-
sjonane som er representerte i materialet som 
Lis Byberg har granska? Yrkesnemningane gir eit 
inntrykk av samfunnet i Noreg 1750-1815, spesielt 
i byane (s. 296):

Kammerherrar, skipparar, rådstove-
skrivarar, bønder, husmenn utan 
jord, parykkmakarar, fogder, 
amtsmenn, obertsløytnanter, 
kontrollørar ved tollbuda, 
tenarar, stabsmusikarar, 
biskopar, studentar, klokkarar, 
fargemeistrar, bakarar, høkarar 
og kremmarar, sokneprestar, kjøp-
menn, politimeistar, sorenskrivar 
(svoren skrivar), bokbindar, sekretær, 
prokurator, fullmektig, bokhaldar, hjulmakar-
meister, forstandar, løytnant, kammarjunkar, 
major, vurderingsmann, byfogd, bokhandlar, 
lærar, skulehaldar, assessor, regimentfelt-
skjær, prost, klokkar, baron, kapellan, 
proprietær, sekondløytnant, kopper 
aksiseskriver[?], generaladvokat, teikne-
lærar, koffardikaptein, bergråd, lensmann, 
kateket, byggmeister, inspektør, handels-
betent, husmann, grosserar, kasserar, greve, 
snikkar, arbeidsmann, kantor, styrmann, 
kirurg, kjøpssvenn, vogn-mann, borger-
meistar, rektor, tukthusforstandar, 
tambour, magistratpresident, doktor, 
landmålar, perleinspektør, regimentskvarter-
meister, rådstovebetent, sølvverksdirektør, magister, 
auksjonsdirektør, professor, fabrikkeigar, stadskaptein. 

lettere å delta i offentligheten med egne 
begrunnede meninger.” (s. 303). 

Opplysing er kunnskap løfta fram i 
lyset – i bokform. 

Robert Haugen er rådgjevar ved Sogn 
og Fjordane fylkesbibliotek. Han er 
utdanna bibliotekar og Master of Art, 
og har skrive mastergradsoppgåve om 
lesinga si historie i Noreg: ”Lesande 
handverkarar. Kristiana Møbelsnedkerfo-
renings bibliotek 1896-1903” (2006).

Stabil 
postliste
Nesten seks hundre personer 
hadde innlegg på biblioteknorge 
fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008. 
Til sammen skrev de litt over 
to tusen innlegg. Det er Tord 
Høivik som melder dette på sin 
Plinius-blogg.

- Jeg tro biblioteknorge spiller 
en viktig rolle når det gjelder å 
integrere bibliotekfeltet - sosi-
alt, faglig og politisk. Museums-
miljøet er langt mer fragmentert 
- som bl.a. kommer til uttrykk 
ved lav trafikk på felleslista 
museumsnorge, som bare om-
fattet 130 poster i “debattåret” 
07/08, skriver Høivik. 

De mest aktive skribentene 
på postlista var Anders Ericson 
(98 innlegg), Morten Haugen 
(32), Odd Letnes (30), Ine 
Marit Torsvik Bertelsen (28), 
Poul Erlandsen (23), Svein 
Arne Tinnesand (23), Elin 
Sjølie (21), Liv Evju (21), Kari 
Frodesen (20) og Marianne 
Vanem (20). 

Her er det altså tre menn på 
topp, men fem kvinner blant de 
ti flittigste. - Det er en stor be-
dring siden 2006, da de sytten 
første på lista var menn! Ellers 
er det tydelig at personer med 
verv i NBF - fem av ti - preger 
lista, skriver Tord Høivik på 
bloggen sin.

Han registrerer også en viss 
splittelse mellom “de som dis-
kuterer” og “de som beslutter” 
i det norske bibliotekfeltet. Med 
noen få unntak deltar ikke le-
derne av større bibliotek i sær-
lig grad på postlista, påpeker 
Høivik, som også merker seg 
at trafikken på biblioteknorge 
er forbausende stabil. Den 
har ligget rundt to tusen inn-
legg i året, fordelt på 5-600 
bidragsytere, siden starten for 
åtte år siden. 
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GJENSIDIGE BANK - DEN
BESTE TOTALBANKEN

Nettavisen har kåret oss til den beste banken for medlemmer som er
tilsluttet en YS organisasjon.
• du får bruks- og sparekonto med særdeles god rente
• bruk av dagligbanktjenester i Norge og kort i utlandet er gebyrfritt
• det er ingen årsavgift på Visakort og MasterCard
• du får fleksible finansieringsløsninger - med noen av landets beste rentevilkår
• årspris for ordinære medlemmer er 300 kroner. Studentmedlemmer betalier ingen årspris.
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VERDEN PÅ NORSK – to seminar om oversatt litteratur!

Bli med på et engasjerende, informativt og morsomt seminar på Litteraturhuset 18. og 19. september. Du 
kan velge å gå en dag, eller melde deg på begge dagene. Det er Deichmanske bibliotek i samarbeid med 
Norsk Oversetterforening som inviterer. Vi samarbeider med Du Store Verden! som arrangerer 
Internasjonale litteraturdager i Spikersuppa på samme tid. 

Dette skal du få vite mer om i løpet av seminardagene:

¥ Det litterære India: Hva skjer med litteraturen i dette enorme landet? 
¥ Fraværet av urdubøker på norsk 
¥ Lyriske Bengal 
¥ Oversetterens arbeidsdag 
¥ Formidlerens formidlingsgrep 
¥ Litt om hva du ikke visste at du bare måtte lese 
¥ Kulturrådets innkjøpsordning for oversatt litteratur ( Hyllefyll vs. listepop?) 
¥ Forlagets blikk på oversatt litteratur 
¥ Eldreomsorgen i Øvre Kågedalen 
¥ Franske litterære fristelser 

PÅMELDING INNEN 15.09 til cecilie.bergh@kie.oslo.kommune.no
Presisér om du kommer begge eller eller bare en av dagene. Prisen er kr 250,- per dag og inkluderer full 
lunsj m/te og kaffe!

DAG 1 – torsdag 18.september
Khalid Salimi styrer ordet denne dagen. De han slipper til på scenen er bl.a. forfatter Terje Holtet Larsen 

og hans litterære India-reise. Oversetter Astri Ghosh, bosatt i New Dehli, som kjenner til 
alt man bør kjenne til av indisk samtidslitteratur. Forfatter ANITA NAIR og 
oversetteren Heidi Grinde. Nair har høstet svært gode kritikker for både Damekupeen 

(Dinamo, 2006) og Elskerinne (Dinamo, 2007). Den bengalske lyrikeren Nirmal 
Brahmachari med så mange som 20 produksjoner bak seg. Og pakistanske Jamshed 
Masroor og hans gjendikter Erling Kittelsen. Alle tre sistnevnte bosatt i Oslo. Vent deg 
også bokanbefalinger og bengalsk sang.

DAG 2 – fredag 19. september

Har du tenkt å lese Yacoubian-bygningen? Les den nå og forbered deg på et møte med selveste     ALAA 
AL ASWANY. Konferansier for dagen, oversetter og litteraturviter Cecilie Winger, 
ønsker både ham og hans oversetter Linda Kjosaas velkommen til en times prat. Åse 
Kristine Tveit fra Høgskolen i Oslo kan mye om formidling, hun skal formidle noen av sine 
grep og teknikker videre til oss. Grepet om uhåndterlige dialekter fra Øvre Kågedalen skal 
Stig Sæterbakken fortelle oss litt om, mens Thomas Lundbo byr på franske bokfristelser. 
Mari Finess fra Norsk kulturråd og Janneken Øverland fra Gyldendal Norsk Forlag forteller 
om den veien bøkene må gå fra det store utlandet for å nå frem til oss. Det blir 
bokanbefalinger og opplesninger også denne dagen.

Så: Sett av torsdag 18. og fredag 19. september!! 



26 | Bibliotekaren 8/2008

Fylkesbiblioteksjef
Det er ledig stilling som fylkesbiblioteksjef i Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

For informasjon, sjå vår heimeside; www.sfj.no eller ta kontakt med konstituert fylkesbibliotek-
sjef Anja Angelskår Mjelde, tlf 57 27 18 87 / 99 25 73 56 eller fylkesdirektør Ingebjørg 
Erikstad tlf 57 82 50 03 / 41 53 09 41. 

Søknadsfrist 15. september. 

Ledig vikariat 
ved Nesodden bibliotek
Nesodden kommune, med sine ca 17.000 innbyggere, er en attraktiv bo-kommune som 
ligger med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bundefjorden. Attraktiv, fordi den er 
vakker og landlig, med god og rask kommunikasjon til og fra Aker brygge i Oslo og Lysaker 
i Bærum. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender, rikt kulturliv og 
et godt skole- og barnehagetilbud. I Nesodden kommune skal det være godt å bo i alle 
livets faser.

Det er ca 1200 ansatte i Nesodden kommune. Som ansatt nyter du godt av våre gode låne-, 
pensjons- og forsikringsordninger, bedriftsidrettslaget vårt og personalhytta på fjellet. Vi 
leverer avanserte tjenester, med krav til høy kvalitet i alle ledd. Derfor trenger vi deg med 
god kompetanse og ønske om videre utvikling. Vår visjon er mangfold og muligheter.

Fra 1. september 2008 er det ledig ett 1- årig vikariat i 50% stilling som bibliotekar ved 
Nesodden bibliotek. Biblioteket har 6 ansatte fordelt på 5,5 årsverk, og er i dag lokalisert 
på Skolefall. Det er imidlertid vedtatt at biblioteket i løpet av de nærmeste årene skal flytte 
til nye lokaler i det planlagte kommunesenteret på Tangenåsen. Nesodden bibliotek er inne 
i en svært positiv utvikling, med stor økning i besøk og utlån. Vi ønsker å utvikle en frem-
tidsrettet biblioteksdrift, og søker etter en kreativ og engasjert deltager i vårt team. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring kan kom-
pensere for utdanningskravet. Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt. 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til biblioteksjef Ib Aarmo på 
tlf 66916052 / 95150883 eller e-post: ib.aarmo@nesodden.kommune.no

Søknad med CV og bekreftede kopier sendes Nesodden bibliotek, Kapellveien2,  
1450 Nesoddtangen innen 3. september 2008. For elektronisk søknad, gå inn på  
www.nesodden.kommune.no
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Du får 
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Spesialrabatt hos Esso for deg som er medlem 
i Bibliotekforbundet (YS)!

Bibliotekforbundet (YS) har inngått en rabattavtale 
med Esso. Skaff deg kortet og få 38 øre i rabatt 
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Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer to 
studieturer til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte 
i høst. Den første går av stabelen 8.-16. november og er 
fulltegnet. Den andre går 15.-23. november, og der er det 
ledige plasser. 

All informasjon om turene, også om påmelding, ligger på 
BFs nettsider www.bibforb.no. Spørsmål kan rettes til Erling 
Bergan på erling.bergan@bibforb.no eller 91 31 80 01.

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

For arbeidsgivere som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan være nyttig for virksomheten.

For arbeidstakere som vil vite mer om hvilke 
muligheter de har som seniorer.

For tillitsvalgte som vil vite mer om hvordan 
seniorpolitikk kan bidra til bedre arbeidsmiljø 
og mer motiverte kolleger.

www.vinnvinn.org

BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informa-
sjonen som er lagt inn. Har vi korrekt informasjon om deg? Der-
som du har skifta lønn, jobb, telefonnummer, e.l., går du inn på 
BFs nettsider og finner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.  

Takk for hjelpen!

Korrekt medlemsinfo?
Kikk innom Bibliotekarforbundet på veven: 

                     www.bibforb.no

Lillestrøm er en videregående skole som 
kjennetegnes av kunnskap, kunst og kultur i 
et allsidig og utfordrende miljø. Vi er ca 800 

elever fordelt på tre programområder og 120 ansatte. Lillestrøm er en skole med et 
positivt læringsmiljø der trivsel, samarbeid og pedagogisk mangfold er sentralt. 

Bibliotekar 100% fast stilling 
Spennende stilling på en 
tradisjonsrik skole i utvikling!

Blir snart lyst ledig fra 01.10.08. Følg med på 
www.akershus.no eller www.lillestrom.vgs.no

Du kan også ringe assisterende rektor Runa Lie Berg 
på 63 89 06 00.
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Godt lesestoff:

www.dagogtid.no

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

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! 

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 20 000 
i 2008 til stipend for 
studentmedlemmer av BF 
ved Høgskolen i Oslo 
og Universitetet i Tromsø.  

Stipendet skal brukes til 
deltakelse på konferanser 
og seminar innen bibliotekbransjen. 

Forbundsstyret skal ha 
kortfattet rapport om hvilket utbytte 
man hadde av deltakelsen. 

Søknad sendes bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, 
søknader kan sendes hele året. 

Har du spørsmål, 
ring BFs sekretariat 48 02 09 00. 

BF-stipend til 
studentmedlemmer
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Finnmark
Ragnhild Måsø
Tana bibliotek
Telefon:    78 92 53 66
E-post:     ragnhild.maso@tana.kommune.no

Troms
Katrine With Eielsen
Troms fylkesbibliotek
Telefon:   92 86 43 66
Epost:      katrine.with.eielsen@tromsfylke.no

Nordland
Grete Gløsen Josefsen
Rana bibliotek
Telefon:    75 14 61 00 
E-post:     grete.g.josefsen@rana.kommune.no

Trøndelag
Ingrid Ericson
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon:    73 55 91 36
Epost:      ingrid.ericson@hist.no

Møre og Romsdal
Vidar Kursetgjerde
Møre og Romsdal fylkesbibliotek
Telefon: 70 16 22 67
E-post:  vidar.kursetgjerde@mr.fylkesbibl.no

Leder: Monica Deildok
Rådgiver:  Thor Bjarne Stadshaug
Konsulent: Eva Trønnes 
Adresse: Lakkegt. 21, 0187 Oslo
Telefon: 48 02 09 00
Fax: 22 17 04 96
E-post: bf@bibforb.no
URL: www.bibforb.no

Sogn og Fjordane
Torill Berge
Gloppen folkebibliotek
Telefon:   57 86 62 32
Epost:      torill.berge@gloppen.kommune.no

Hordaland
Kasper Vejen
Statped Vest kompetansesenter
Telefon:    55 92 34 99 
E-post:     kasper.vejen@statped.no

Rogaland
John David Didriksen
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Telefon:    51 83 11 07
Epost:       john.d.didriksen@uis.no

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

Telemark
Arild Skalmeraas
Høgskolen i Telemark/Biblioteket i Bø
Telefon:    35 95 25 43 
E-post:     arild.skalmeraas@hit.no

Leder  
Monica Deildok
Mobil:     41 21 23 57
E-post:    monica.deildok@bibforb.no

Nestleder
Hanne Brunborg
Gol bibliotek 
Mobil:     99 69 64 80
E-post:    hanne.brunborg@bibforb.no

Styremedlemmer
Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik
Roger Dyrøy, Kristiansand folkebibliotek
Elisabeth Bergstrøm, Porsgrunn bibliotek
Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek
Henriette Primberg, Forus videregående skole

Varamedlemmer
Knut Hverven, Lovisenberg diakonale høgskole
Gro Haugastuen, Stavanger bibliotek og kulturhus
Mette Rysjedal, Deichmanske bibliotek
Ingrid Ericson, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Kari Angelsen, Bodø bibliotek

Vestfold
Lise Wolden
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Telefon:  33 41 26 41
E-post:  lise.wolden@dsb.no

Buskerud
Stig Elvis Furset
Buskerud fylkesbibliotek
Telefon:    32 04 63 42
E-post:     stigelvis@buskerud.fylkesbibl.no

Hedmark og Oppland
Monica Skybakmoen
Åsnes folkebibliotek
Telefon:   41 61 08 78
Epost:      monica.skybakmoen@asnes.kommune.no 

Østfold
Christel Falck
Råde kommune
Telefon:    69 29 50 86
E-post:     christel.falck@rade.kommune.no

Oslo/Akershus
Turid Turbekmo
Nesodden bibliotek
Telefon:  66 91 60 52
E-post:   
     turid.turbekmo@nesodden.kommune.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

      Bibliotekarforbundet

(Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)



Returadresse:
Bibliotekarforbundet
Lakkegata 21
0187 Oslo

B-PostAbonnement

Sitatet

”Som bruker av Elverum bibliotek blir 
jeg mer og mer fortvilet. I mange år har 
jeg brukt biblioteket. Der har jeg funnet 
skjønnlitteratur som har gitt meg leseropp-
levelser, og den faglitteraturen jeg måtte 
ønske, alt med god hjelp av de ansatte.
Da jeg kom til Elverum for 50 år siden, 
ble jeg imponert over det flotte biblioteket. 
I alle år siden har jeg hatt stor glede og 
nytte av det. Gjennom årene er tilbudene 
og aktivitetene økt sterkt, men lokalene er 
de samme, men nå gamle og lite funksjo-
nelle. Som eksempel kan jeg nevne: Trap-
pen ned til bokreolene er vanskelig å bruke 
for en med gangbesvær. Trappegelenderet 
er vaklevorent, vondt å holde i, det kan 
være en risikosport å bruke trappen!
Elverum vil være folkehelsebyen – en 
folkehelse kun knyttet til idrett og fysisk 
aktivitet? Har man helt glemt at opplevel-
ser som stimulerer ånd og hjerte også er 
helsefremmende? Skal Elverum også være 
kulturby, må vi få nytt bibliotek.”

Fra Ingrid Jørgensens leserinnlegg 
”Når får vi nytt bibliotek i Elverum?” 
i Østlendingen 9. august 2008. 

I sommer kunne Samordna opptak igjen sende 
ut tilbud om studieplasser for høsten. Tilbudet 
gikk i år til 64.000 av de 68.000 kvalifiserte 
søkerne til høyere utdanning. 9 av 10 fikk altså 
tilbud om en av de 48.000 studieplassene i 
kongeriket. Høyere utdanning er ikke – som 
for noen generasjoner siden – et privilegium 
for de få og bemidlede. Nå kan de fleste som 
ønsker det, og som prioriterer det på budsjettet, 
ta en utdanning.

Men én ting er å søke og få plass på ett 
eller annet høyere studium. En annen ting er 
å søke og få plass på det man eller helst vil 
inn på, det man har som førsteprioritet. Det 
er nå 2 førsteprioritetssøkere per studieplass 
i kongeriket, med svært ulik fordeling mellom 
studiene og lærestedene. 

Blant de mest populære studiene finner du 
Dyrepleierutdanning ved Norges Veterinær-
høgskole og Fotojournalistikk ved Høgskolen 
i Oslo, begge med rundt 16 primærsøkere pr 
studieplass. Men også de gode gamle fagene 
som profesjonsstudiet i psykologi, arkitekt-
studiet, journalistikk, veterinær, medisin og 
fysioterapi viser tradisjonelle muskler med fra 
8 til 20 primærsøkere pr studieplass. 

I den andre enden av skalaen har du for ek-
sempel Samlingsbasert drama ved Høgskolen 
i Nesna, der den eneste førsteprioritetssøke-
ren kom inn – til en av de 20 studieplassene. 
Elektroteknikk ved Høgskolen i Narvik hadde 
2 førsteprioritetssøkere til 20 studieplasser, 
mens dataingeniør-studiet ved Høgskolen i 
Ålesund hadde 23 førsteprioritetssøkere til 
35 plasser. 

Mer midt på treet finner vi for eksempel 
dokumentasjonsvitenskap i Tromsø, med 24 
primærsøkere til 25 studieplasser, og medi-
ekunnskap ved Høgskolen i Vestfold med 19 
primærsøkere til 20 plasser. 

Bibliotekarstudiet ved Høgskolen i Oslo lig-
ger litt bedre an. Til bachelorstudiet var det 
168 primærsøkere til 120 studieplasser, mens 
årsstudiet hadde 34 primærsøkere til 10 plas-
ser. Dette er verken katastrofe eller noe å rope 
hurra for. Med litt frafall av søkere, noen som 
ikke møter til studiestart og litt frafall de første 
ukene, er det ikke mange som blir avvist. Med 
andre ord: De som ønsker å bli bibliotekar, kan 
bli det. Akkurat som for en rekke andre studier, 
forutsatt at du er villig til å flytte på deg.

Sett fra tilbyder sin side – fra de enkelte 

Jasså, du vil bli bibliotekar? 

Redaktør

Erling Bergan

studier – er det kamp om å få studentene til seg. 
De mest attraktive studiene trenger riktignok 
ikke bekymre seg. Men for de aller fleste er 
det en evig kamp om mange nok og gode nok 
søkere. For ikke å snakke om riktige søkere! 
Altså, de som skjønner hva slags studium de 
begynner på.

Og nettopp for bibliotekarstudiet er dette helt 
avgjørende. Et yrke som sliter med vår type gam-
melmodige stereotypier, står alltid i fare for å få 
overdrevent innadvendte studenter som tror de 
har havnet på det optimale sted for sin legning. 
Men vi sliter også – fra tid til annen – med at 
det skapes et overdrevent image av data- og 
kommunikasjonsmodernitet over yrket, som 
studiet ikke makter å innfri.

Så dette er en hilsen til deg som er fersk 
bibliotekarstudent. Enten det er i Oslo eller 
Tromsø. Jeg ønsker deg velkommen til bransjen 
av hele mitt hjerte. Profesjonen trenger et helt 
spekter av typer, enten du er datafrik, litteratur-
sluker, politisk dyr eller organisasjonstalent. Det 
viktige er at du vil noe med yrket ditt, at du ikke 
lengter etter et bakrom å dyrke dine interesser i. 
Jeg kan si som Finn Kalvik sa for tretti år siden: 
Kom ut, kom fram! 

Det er mange arenaer å engasjere seg på i 
vår bransje. Den viktigste er selvsagt på egen 
arbeidsplass. Og for deg som student: I eget 
studium. Så gjelder det å la seg engasjere, se 
gleden i å utveksle kunnskap og erfaringer, la 
perspektiver brynes mot hverandre, og kjenne 
gleden ved å tørre å ta noen utfordringer. Kan-
skje det nettopp er du som om ti år er den tone-
angivende bibliotekpolitikeren i Norge. Kanskje 
det nettopp er du som viser veien til Bibliotek 
3.0, og som alle vil ha som foredragsholder. Eller 
kanskje du bare vil gjøre en jævlig god jobb, 
uten å lage noe vesen ut av det…

Vi er tre tusen bibliotekarer i Norge, og noen 
begynner å dra på åra. Det utdannes drøyt 
hundre nye bibliotekarer i Norge hvert år, og 
alle trengs. Velkommen skal du være!


