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Bibliotekenes arrangementer og 
konkurransen fra Litteraturhuset

Landets folkebibliotek avholder rundt 7500 arrangement 
hvert år. Mer enn en kvart million mennesker møter opp. 
Er Litteraturhuset i Oslo en konkurrent, som kan dukke 
opp flere steder i landet? 
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Hva var det med Alexandria?

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det 
nye kunnskapssamfunnet. Et bidrag til avklaring kan være 
å utforske begrepene kunnskap og myter. Det store bi-
blioteket i antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk 
tenking. Odd Wormnæs beskriver utviklingen innen filosofi 
og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. 
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Vi kan godt sette oss i en sirkel på 
gulvet, holde hverandre i hendene og 
messe i kor: ”Litteraturhus utfordrer oss 
ikke, litteraturhus utfordrer oss ikke”, 
samtidig som vi lukker øynene hardt, og 
venter på at det skal gå over. Men det 
ville være dumt. Da ville vi miste mulig-
heten til å selge oss inn på en ny arena. 
Jeg mener det jeg skriver: Jeg mener ny 
arena. Litteraturhuset slik det er utformet 
og markedsført under Aslak Sira Myres 
ledelse i Oslo, er ikke egentlig en forlen-
gelse av folkebibliotekenes virksomhet, 
ei heller et ran av folkebibliotekenes 
konsept. Det er en tydelig og spisset 
profil basert på en del av det som kan 
tolkes inn i bibliotekenes samfunnsopp-
drag. Påplusset de to elementene som i 
alle sammenhenger er sikre publikums-
suksesser: Servering og butikk. 

Bibliotekenes samfunnsoppdrag er 
betydelig bredere og mer allsidig enn 
det behovet Litteraturhuset i Oslo tar 
sikte på å dekke. I bibliotekenes sam-
funnsoppdrag ligger en forventning 
om å tilgjengeliggjøre for alle som bor i 
landet, om å være allsidig og aktuell, om 
å formidle kunnskap og kultur til svært 
ulike brukergrupper, på svært ulikt nivå 
og med helt ulike behov. Dermed er det 
svært vanskelig, for ikke å si umulig for 
folkebibliotekene å rette hele sin virk-
somhet inn mot hvit, intellektuell mid-
delklasse, og samtidig å ha en utilsiktet 
motivasjon om å selge både børst og 
bok før de har forlatt lokalet. Litteratur-
huset er således ikke en ny-oppfinnelse 
av biblioteket. Allikevel utfordrer det oss. 
Det utfordrer oss fordi det er tett nok 
på en del av det samfunnsoppdraget vi 
definerer som vårt, til å oppleves som 
en konkurrent. Det utfordrer oss fordi 
politikere liker konseptet godt nok til 
å ville etablere det i egne lokalmiljøer, 
samtidig som de samme politikerne ikke 

alltid finner tilstrekkelig med kommunale 
midler til å opprettholde bevilgningene 
til folkebiblioteket. Heri ligger utfor-
dringen som vi ikke må lukke øynene 
for. Men også mulighetene. I debatten 
på biblioteknorge.no har både Lasse 
Christensen fra Bærum og Marit Somby 
fra Tromsø i sine gode innlegg pekt på 
de respektive bibliotekenes allerede 
eksisterende tilbud overfor sine bru-
kere. Det fremgår at bibliotekene ikke 
står tilbake for litteraturhuset når det 
gjelder program og ambisjoner. Imid-
lertid skorter det noe når det gjelder 
den spissede aktualiteten og midlene 
til markedsføring. Dette er situasjonen 
mange steder, ikke bare i Bærum og i 
Tromsø. Og, som Lasse Christensen sier 
på slutten av sitt innlegg på bibliotek-
norge.no den 1. juli,: ”Vi skulle gjerne 
hatt mye mer personalressurser og 
penger til dette arbeidet” 

Nettopp her er det skoen trykker, og 
nettopp derfor er litteraturhus-utfor-
dringen en positiv sådan. For med flere 
bevilgede kroner over de kommunale 
budsjettene vil bibliotekenes engasje-
ment på dette området kunne utvides 
og forsterkes. Jeg er ikke et øyeblikk i 
tvil om at lokale folkebibliotek kan arran-
gere høyaktuelle, spissede og kvalitativt 
gode debatter gitt tilstrekkelig med 
økonomisk og politisk handlingsrom. Og 
dette i tillegg til det langt bredere og mer 
altomfattende mandat som ligger i biblio-
teklovens formålsparagraf. Og da blir det 
dessuten skikkelig interessant! For da 

kan man i tillegg oppnå effekten av at 
en gårdbruker fra Elverum snubler borti 
i en debatt han ikke et øyeblikk hadde 
planlagt å gå på, men fikk stor glede av, 
eller at en fremmedskeptisk ungpike får 
ny og helt uventet og utilsiktet innsikt 
i islam. Litteraturhusets suksess gir 
oss argumentene. Dersom politikere 
blir fascinert av litteraturhuset, og det 
gjør de åpenbart, bør svaret til dem fra 
bibliotekhold være klart og entydig: Ja, 
dette kan vi få til!

Vi har jobbet med liknende arrange-
menter i mange år nå, vi har gode kon-
takter, god kompetanse og veletablert 
”kundekrets”. Med mer ressurser til ak-
tuelle foredragsholdere, markedsføring 
og personale er vi der. Akkurat der. Ikke 
kommersielt, men innholdsmessig.

Biblioteksjefer rundt om i det ganske 
land bør sitte klare på gangen i rådhuset 
den første dagen ordføreren kommer på 
jobb etter ferien med konkrete planer 
for utvikling av bibliotek og litteraturhus 
i kommunen. Litteraturhuset i Oslo øn-
skes et langt og godt liv videre, og alle 
de nye konsepter man utvikler følger vi 
godt med på, plukker opp de som er 
gode, videreutvikler dem og setter dem 
i virksomhet. 

Slik håndterer vi utfordringen. Vi 
lukker ikke øynene, vi springer ikke, vi 
setter oss definitivt ikke ned i depressiv  
gruppeterapi. Vi tar’n! 

Lederen har ordet

Bibliotekenes samfunnsoppdrag er betydelig  
bredere og mer allsidig enn det behovet Litteratur- 
huset i Oslo tar sikte på å dekke.”
”

Monica Deildok
Forbundsleder
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Bibliotekenes arrangementer og 
konkurransen fra Litteraturhuset
Landets folkebibliotek avholder rundt 7500 arrangement hvert år. Mer enn en 
kvart million mennesker møter opp. Er Litteraturhuset i Oslo en konkurrent, 
som kan dukke opp flere steder i landet? Eller er det en inspirasjon til å 
videreutvikle denne delen av bibliotekenes virksomhet?

Tekst: Erling Bergan

Litteraturhuset hadde over 240.000 besøk 
i løpet av ett år etter åpningen i oktober 
2007. Det var 76 000 publikummere på de 
over 670 arrangementene som ble gjen-
nomført. - Dette er helt utrolige tall, vi har 
like mange besøk som Vålerenga og Lyn til 
sammen, sa en oppglødd Litteraturhus-leder 
Aslak Sira Myhre da tallene ble offentliggjort 
sist høst.

Over 700 forfattere var på scenen det 
første året i Litteraturhuset, som hadde ett til 
to åpne litteraturarrangement i snitt per dag. 
Og det var to ting Aslak Sira Myhre var spe-
sielt stolt av: - Mangfoldet av arrangører på 

huset og at vi i stadig større grad har klart å 
trekke et publikum med minoritetsbakgrunn. 
Det siste har vi jobba spesielt med, særlig 
knytta til barn og ungdom, sa han.

Litteraturhus på hvert nes?
I slutten av juni hadde Marit A. Somby, 

bibliotekar ved Tromsø bibliotek og byarkiv, 
innlegget ”Litteraturhus i Tromsø?” inne i 
avisa Nordlys: ”Jeg har vært på Litteratur-
huset i Oslo flere ganger, det er vanskelig 
å ikke bli begeistret. Jeg blir inspirert av alt 
det spennende de får til, ikke minst impo-
nerer mangfoldet og bredden på arrange-
mentene. Men gjør dette meg til tilhenger 
av litteraturhus på hvert ett nes i Norge? 
Ja, i den forstand at jeg vil rope ut, de er 
her allerede! Bibliotekene i hver kommune 
er alle små eller store litteraturhus. Det er 
det på tide at både politikere, bibliotekarer 
og andre litteraturmennesker innser og ser 
nytten av. Mange bibliotek får til mye allerede 
og med den nye bibliotekmeldingen kommer 
også håpet om at det skal settes av mer 
penger til å jobbe med litteraturformidling 
i alle bibliotek, selv i ”fattige” kommuner”, 
skriver Somby, som er på banen i anledning 
planene for et Litteraturhus i Tromsø, der 
initiativtakerne ikke planlegger noe utstrakt 
samarbeid med biblioteket. 

Øl, vin og litterær diskusjon
For i Dagsavisen 22. juni uttalte initiativ-

tager Jens Harald Eilertsen for Litteraturhus 
i Tromsø: – Litteraturhusene er en ny type 
arena for litteratur som viser mangfoldet 
i litteraturen. Biblioteket har bøkene, men 
stenger gjerne klokka sju. Der kan du ikke 

Litteraturhuset trakk 76 000 folk på sine 670 arrange-
ment det første driftsåret. (Foto: Erling Bergan)

Fra arrangement på Stange bibliotek under Fors-
kningsdagene i 2005. Først lærer barna å lage peri-
skop med melkekartonger og speil. Så låner de bøker 
om fysikk - eller noe annet. (Foto: Erling Bergan)

[ ARRANGEMENT I BIBLIOTEK ]
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spise god mat, drikke øl og vin og ha den 
gode litterære diskusjonen etterpå. Man må 
erkjenne at det ikke er alt man kan gjøre på 
et bibliotek. 

Tromsø bibliotek og byarkiv hadde i fjor 
590 000 innom hovedbiblioteket. Det var i 
alt 93 ulike arrangementer for voksne, med til 
sammen rundt 2800 deltakere. - Hvem andre 
i Tromsø kan vise til slike tall som dette, spør 
Somby i Nordlys. 

Tallenes tale
Ja, hvilke tall har vi for arrangement i 

bibliotek? Fra ABM-utvikling har vi fått 
2007-statstikk (som er de ferskeste tallene 
de kan bringe videre nå i sommer). Statistik-
ken viser at arrangement er en omfattende 
virksomhet i bibliotekene. 7445 arrangement 
med 268 774 frammøtte kan folkebibliote-
kene vise til på landsbasis. Begge tall har 
steget de siste fem årene. Men sammenlignet 
med 1997 har antall frammøtte (ca 180 
000) steget mer enn antall arrangement (ca 

6500). Så det kommer altså flere pr arrange-
ment, noe som kan tyde på at bibliotekene 
gjør bedre arbeid arrangement nå enn på 
nittitallet. I 1997 kom det i gjennomsnitt 
28 personer pr arrangement, mens det ti år 
seinere kom 36 pr arrangement. 

Deichmanske bibliotek er omtrent på 
landsgjennomsnittet, med 34 frammøtte i 
snitt på sine 764 arrangement. Spørsmålet 
er om tallene fra Litteraturhuset i Oslo viser 
at potensialet er vesentlig større. Deichman 
trekker 26 000 folk årlig på sine arrange-
ment. Litteraturhuset trekker 76 000 på sine 
670 arrangement, et snitt på 113 frammøtte 
pr gang. 

Midt i lysløypa
Nå kan det være grunn til å ta forbehold 

om at Litteraturhuset scorer ekstra på at 
tilbudet er nytt, at de har både inne- og 
uteservering av mat, øl og vin med utsikt til 
Slottsparken, og at de ligger strategisk plas-
sert på lysløypa mellom Kunstnernes Hus og 

Lorry. Mens folkebibliotek kan ha hauger av 
uutløst potensial på østkanten, er det de som 
mener at Litteraturhuset allerede har tatt ut 
det meste av sitt. 

Stemoderlig
Selv om ”Bibliotekreform 2014” la vekt 

på å ”videreutvikle det fysiske biblioteket”, 
var det en noe stemoderlig behandling av 
arrangementenes betydning. Det nærmeste 
strategidelen av bibliotekutredninga kom i å 
ta fatt i dette virksomhetsfeltet, var under ka-
pittelet om Kultur- og litteraturformidling, der 
de skrev at ”den digitale dialogen kan supple-
res med lokale arrangementer i bibliotekene 
i form av utstillinger og debattmøter”. 

BF med eget forslag
BF påpekte dette som mangelfullt i sitt 

høringssvar, og kom med forslag til et nytt 
tiltak: ”Etablere en nasjonal støttetjeneste 
for utvikling av bibliotek som arena for ar-
rangement.” Dette ble begrunnet slik: 

”Framtidas bibliotek vil utvikle seg i 
et vekselspill mellom digitale og fysiske 
tjenester, der sistnevnte ikke bare dreier 
seg om materiale som finnes til bruk og 
lån. Det vil være snakk om et spekter av 
arrangement, som gir noe annet og mer 
enn materialet alene kan gi, som gir sam-

Fra arrangement på Lillehammer bibliotek under Litteraturfestivalen i år. Filosof Lars Fr. H. Svendsen foredrar om ”Sannhetens rolle”. Han tar utgangspunkt i de mange teoriene 
om hva sannhet er, og om ytringsfrihetens betydning for samfunn som vil være sannhetssøkende. Og litteratur om temaet er tilgjengelig etter foredraget... (Foto: Erling Bergan)

 

2007 2006 2005 2004 2003
Arrangement 7 445 7 279 6 742 6 245 6 085
Frammøtte 268 774 255 754 248 602 233 718 220 374
Bibli k d li 80 81 832 86 892Bibliotekavdelinger 807 815 832 865 892
Frammøtte pr arrangement 36 35 37 37 36
Arrangement pr bibl.avd. 9 9 8 7 7
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lingene aktualitet og relevans. Bibliotekene 
vil måtte planlegge virksomheten sin slik at 
samlingene og arrangementene spiller opp 
mot hverandre. Dette foregår i dag i form av 
foredrag, debattmøter, bokbad, forsknings-
dager, forfattertreff, politikerbenk, festivaler, 
teater, seniorsurf, konserter, osv.” 

Bibliotekarforbundet  påpeker ”det dyna-
miske forholdet mellom digitale og fysiske 
tjenester”, og sier videre: ”Arrangemen-
tene vil ofte ha et sterkt lokalt preg, og det 
er viktig. Men i arbeidet med å planlegge 
og gjennomføre arrangement, vil lokale 
bibliotek stå overfor likeartede utfordrin-
ger landet over. Utvikling og tilpasning av 
arrangementsformer er et felt som er av 
stor betydning for bibliotekenes framtid, 
og som krever nasjonal koordinering og 
utvikling, i tillegg til lokale initiativ og gjen-
nomføring. Bibliotekarforbundet foreslår at 
ABM-utvikling får ansvar for å etablere en 
egen nasjonal tjeneste, som del av egen 
virksomhet eller ved kjøp av tjenester ved 
annen institusjon, for å koordinere og 
utvikle arrangement i bibliotek.”

Forslaget er ikke fulgt opp konkret i 
det videre arbeidet med utredninga eller 
i bibliotekmeldinga, men det kan like 
gjerne regnes som et praktisk tiltak som 
ABM-utvikling bare kan sette i gang med, 
i lys av den vedtatte nasjonale bibliotek-
politikken.

Sandefjord og Nedre Eiker
I sin bacheloroppgave på bibliotekar-

utdanninga i Oslo våren 2007, så Tove 
Fjerdingstad og Nina Halvorsen på om 
kulturarrangement kan styrke folkebiblio-
tekets sosiale og kulturelle rolle i lokal-
samfunnet. De gjorde en undersøkelse av 
aktiviteten ved bibliotekene i Sandefjord 
og Nedre Eiker våren 2007, og skriver: 
”Slik arrangementskalendrene ser ut for 
våren 2007 er flere målgrupper ikke tilgo-
desett med tilbud. Vi må her spesifisere 
at vi kun har sett på arrangementene for 
en forholdsvis kort periode. Kanskje ville 
undersøkelse over en lengre tidsperiode 
gi et mer nyansert inntrykk. For at arrange-
menter skal styrke bibliotekets sosiale og 
kulturelle rolle i lokalsamfunnet synes det 
viktig med et bredere tilbud. Tilbud som 
appellerer på tvers av generasjoner, etnisk 
tilhørighet og sosial status. Arrangemen-
ter som appellerer til flere enn de eldre 
bok- og kulturinteresserte. Arrangementer 
våren 2007 viser vilje og engasjement 
fra biblioteksjefenes side. Muligens kan 
nytenkning og mangfold i arrangementene 

både med hensyn til tema og målgrupper 
være med å styrke biblioteket sosialt og 
kulturelt i lokalsamfunnet.”

Det lokale i fokus
Fjerdingstad og Halvorsen fremhever 

at ”Bibliotekets arrangementer bør ha det 
lokale som fokus i en del av sine arran-
gementer. Å styrke den lokale identiteten 
og fellesskapet i lokalsamfunnet er viktig 
i et samfunn med stadig mer globalisering 
og individualisering.” Her kan det være 
grunn til å merke seg at Litteraturhuset, 
som riktignok ikke har så sterk lokal for-
ankring, scorer på å ta opp også de ”store 
spørsmålene”, for eksempel om konflikter 
rundt religionen i samfunnet. 

I denne sammenheng er det grunn 
til å minne om at biblioteket har fått en 
fremtredende rolle i forståelsen av siste 
setning i grunnlovens paragraf 100: ”Det 
paaligger Statens Myndigheder at lægge 
Forholdene til Rette for en aaben og oplyst 
offentlig Samtale.” 

Bokbad-arrangement i 
Asker bibliotek i 2005: 
Fullt hus, med et kjent 
navn på plakaten, dyktig 
intervjuer, samt god mat 
og drikke. (Foto: Erling 
Bergan)

Bibliotekar Reidun Ruud 
sørger for en samtale 
av høy kvalitet med 
Knut Faldbakken: Pro-
fesjonelt nivå på ar-
rangementene er en  
viktig suksessfaktor. 
(Foto: Erling Bergan)

Forfatter Knut Faldbakken signerer egne bøker etter 
samtalen i Reidun Ruuds bokbad: Bibliotekene har 
mulighet til å koble arrangement med litteraturen på 
en unik måte. (Foto: Erling Bergan)

 

[ ARRANGEMENT I BIBLIOTEK ]
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Hamsun, klimaspørsmål, lokalt 
fugleliv og det britiske monarki

Kongsvinger bibliotek er ett av mange 
bibliotek som har forstått dette. I sin 
arrangementsserie våren 2009 fant 
de plass både for biografen Ingar 
Sletten Kolloen om Hamsun, Ciceros 
forskningsdirektør Asbjørn Aaheim om 
økonomiske virkninger av klimaendringer 
og ornitolog Jon Lurås om fuglelivet i 
Kongsvinger-distriktet. Vi var til stede 
da de hadde NRKs utenriksmedarbeider 
Kari-Grete Alstad på plakaten, om det 
britiske monarkiet. Men da hadde bi-
blioteket som arrangør en litt dårlig dag. 
En håndfull frammøtte lyttet interessert, 
men biblioteksjef Stine Raaden kunne 
fortelle oss at oppmøtet på de andre ar-
rangementene denne våren hadde vært 
vesentlig bedre. 

Det positive med Alstads foredrag, var 
at hun knyttet foredraget an til en bok om 
samme tema, som hun er i arbeid med, 
og som skal utkomme seinere i år. Slik 
kan biblioteket bruke arrangement til å 
lage forbindelseslinjer mellom virkelighe-
ten og dokumentene, mellom verden og 
bøkene. Konseptet er banalt enkelt, men 
kan se ut til å ha et stort potensial. 

Kriminell boksuppe i Asker
Et bokbad i Asker bibliotek i 2005 

viste dette godt. Under tittelen ”Kriminell 
boksuppe med Knut Faldbakken” trakk 
de fullt hus med mat, øl og en svært 
god litterær samtale ledet av bibliote-

kets egen Reidun Ruud. Her fungerte 
kombinasjonen av aktuelt tema/forfatter, 
dyktig arrangør og trivelig ramme. 

Men spørsmålet er – som BF påpekte 
i sitt forslag etter at bibliotekutredninga 
var lagt fram – om arbeidet med biblio-
tekarrangement gjøres systematisk nok? 
Om det er noen systematisk bygging 
av kunnskap om denne delen av biblio-
tekenes virksomhet. Noen påpeker at 
mens katalogen regnes som et seriøst 
fagfelt, ses arrangement som et slags 
positivt bonus. 

Samarbeid med litteraturhus
Tilbake i Tromsø er det lett å se 

uroen som Marit A. Somby gir uttrykk 
for i Nordlys. Hvis et nytt Litteraturhus, 
uten interesse for å samarbeide med 
biblioteket, etablerer seg i byen, kan 
Tromsø bibliotek og byarkiv stå overfor 
en utfordring. Somby avslutter innlegget 
sitt slik:

”Hvorfor ikke involvere oss og se 
på biblioteket som den ressursen vi 
er i byen? Vi vil også i årene fremover 
prioritere litteraturformidling, med de 
ressursene vi har tilgjengelig. Vi vil være 
med å utvikle byens litteraturarrange-
menter videre, gjerne i samarbeid med 
flere. Jeg tror vi kan gjøre alt vi vil på 
biblioteket og håper gruppa som jobber 
med å få litteraturhus til Tromsø også ser 
det. Uansett hva utfallet blir: Velkommen 
skal dere alle være til Tromsø bibliotek 
og byarkiv, et levende litteraturhus, midt 
i byen!”

Det kan komme flere
Utfordringa kan vise seg å komme flere 

steder enn i Tromsø. ”Norske byer står i 
kø for å kopiere suksessen til Litteratur-
huset i Oslo”, skriver Dagsavisen 22. juni. 
I tillegg til Tromsø skal det dreie seg om 
Bergen, Grimstad, Bryne, Stavanger og 
Trondheim. Til og med Lillestrøm hiver seg 
på, Norges eneste by uten folkebibliotek 
– så vidt vi kjenner til. 

Bildebokforfatter Bjørn Arild Ersland foran en skoleklasse på Lillehammer bibliotek: På en spennende måte viser 
han hvor mye av fortellinga som ligger i bildene. Selv forsøker han å skrive så få ord som mulig. Men han har nok på 
hjertet til å holde klassen interessert. Og på vei ut står bøkene hans gratis til hjemlån. (Foto: Erling Bergan)

NRKs utenriksmedarbeider Kari-Grete Alstad gjør seg klar til sitt foredrag om det britiske monarkiet på Kongs-
vinger bibliotek i mai i år. Biblioteksjef Stine Raaden har hatt et spennende arrangementsprogram denne våren, 
med godt frammøte. Alstads foredrag måtte dessverre konkurrere hardt med andre arrangement på Kongsvinger 
denne kvelden. (Foto: Erling Bergan)

[ ARRANGEMENT I BIBLIOTEK ]



Bibliotekaren 8/20098   

Partene ble ferdige på rekordtid tirsdag 16. juni. 

Allerede kl 20 var partene enige om en løsning som i det vesentlige gir arbeidstakere i HSH-
HUK-området det samme resultat som i de korresponderende områdene stat, KS og Spekter 
helse.

Resultatet kan oppsummeres som følger: 

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Det gis et generelt tillegg til våre medlemmer på 9.000 kroner med virkning fra 1. september 
2009. Minstelønnssatsene heves med virkning 1. september 2009, og det generelle tillegget er 
inkludert i endret minstelønn:  

 Stillingsgruppe  0 år 4 år 8 år 10 år 20 år 
  A 239.000 244.000 254.000 289.000 300.000
  B1 og B2 274.000 279.000 284.000 317.000
  C 310.000 317.000 329.000 354.000
  D 330.000 340.000 355.000 385.000

Landsoverenskomst for Barnehager, 
Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester, 
Landsoverenskomst for Utdanning, 
Landsoverenskomst for Virksomheter § 27:

a) Generelt tillegg 
Det gis et generelt tillegg på 3,1 %, minimum kr 9.000,-, til ansatte i stillinger som omfattes 
av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1. mai 2009.  

b) Ny minstelønn fra 1. mai 2009  

 Stillingsgrupper  Ny minstelønn med virkning fra 1.5.2009 
0 år 4 år 8 år 10 år 

 A: Stillinger uten
 særskilt krav til 
 utdanning 

232 700 237 800 252 800 289 000 

 B: Fagarb.stillinger/ 
 tilsv. fagarb.stillinger 272 100 274 100 279 400 316 500 

 C: Stillinger med krav 
 om høyskoleutdanning 310 700 314 300 322 800 353 700 

 D: Stillinger med krav 
 om høyskoleutdanning 
 med ytterligere 
 spesialutdanning 

330 300 334 200 337 600 375 400 

 E: Stillinger med krav 
 om mastergrad 351 100 365 700 386 600 414 500 

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner, 
Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning, 

Partene ble ferdige på rekordtid tirsdag 16. juni. 

Allerede kl 20 var partene enige om en løsning som i det vesentlige gir arbeidstakere i HSH-
HUK-området det samme resultat som i de korresponderende områdene stat, KS og Spekter 
helse.

Resultatet kan oppsummeres som følger: 

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten

Det gis et generelt tillegg til våre medlemmer på 9.000 kroner med virkning fra 1. september 
2009. Minstelønnssatsene heves med virkning 1. september 2009, og det generelle tillegget er 
inkludert i endret minstelønn:  

 Stillingsgruppe  0 år 4 år 8 år 10 år 20 år 
  A 239.000 244.000 254.000 289.000 300.000
  B1 og B2 274.000 279.000 284.000 317.000
  C 310.000 317.000 329.000 354.000
  D 330.000 340.000 355.000 385.000

Landsoverenskomst for Barnehager, 
Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester, 
Landsoverenskomst for Utdanning, 
Landsoverenskomst for Virksomheter § 27:

a) Generelt tillegg 
Det gis et generelt tillegg på 3,1 %, minimum kr 9.000,-, til ansatte i stillinger som omfattes 
av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1. mai 2009.  

b) Ny minstelønn fra 1. mai 2009  

 Stillingsgrupper  Ny minstelønn med virkning fra 1.5.2009 
0 år 4 år 8 år 10 år 

 A: Stillinger uten
 særskilt krav til 
 utdanning 

232 700 237 800 252 800 289 000 

 B: Fagarb.stillinger/ 
 tilsv. fagarb.stillinger 272 100 274 100 279 400 316 500 

 C: Stillinger med krav 
 om høyskoleutdanning 310 700 314 300 322 800 353 700 

 D: Stillinger med krav 
 om høyskoleutdanning 
 med ytterligere 
 spesialutdanning 

330 300 334 200 337 600 375 400 

 E: Stillinger med krav 
 om mastergrad 351 100 365 700 386 600 414 500 

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner, 
Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning, 

Resultatet klart i HSH-HUK
Tekst: Rådgiver Thor Bjarne Stadshaug 

Forhandlingene i tariffområdet HSH-HUK ble sluttført - på rekordtid - tirsdag 16. juni. Partene 
ble enige om en løsning som i det vesentlige gir arbeidstakere i HSH-HUK-området det 
samme resultat som i de korresponderende områdene stat, KS og Spekter helse. 

Resultatet kan oppsummeres som følger:

Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten
Det gis et generelt tillegg til våre medlemmer på 9.000 kroner med virkning fra 1. 

september 2009. Minstelønnssatsene heves med virkning 1. september 2009, og det 
generelle tillegget er inkludert i endret minstelønn: 

Landsoverenskomst for Barnehager,
Landsoverenskomst for Helse og sosiale tjenester,
Landsoverenskomst for Utdanning,
Landsoverenskomst for Virksomheter § 27:

a) Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 3,1 %, minimum kr 9.000,-, til ansatte i stillinger som 

omfattes av sentral lønnsdannelse med virkning fra 1. mai 2009. 
b) Ny minstelønn fra 1. mai 2009 

Landsoverenskomst for Museer og andre kulturinstitusjoner,
Landsoverenskomst for Høyskoler og undervisning,
Landsoverenskomst for Virksomheter § 26:

Det gis et generelt tillegg på A-hovedlønnstabellen fra 1. mai 2009 som følger:
Lønnstrinn 1 – 45 kr 2 400,-
Lønnstrinn 46 – 80 0,68 %
Lønnstrinn 81 – 95 kr 4 800,-
Hovedlønnstabellen endres i tråd med dette fra samme dato. 

Felles for alle overenskomstene:
Pensjon

Partene viser til Riksmeklingsmannens møtebok fra offentlig sektor, samt Statsministe-
rens brev av 3. juni 2009. Partene forholder seg til resultatet av meklingen og forutsetter 
at tilpasninger for virksomheter på HUK-området vil skje tilsvarende det som fremkommer 
av Riksmeklingsmannens møtebok. 

IFLA-konferansen 
flyttes fra Brisbane 
til Gøteborg i 2010
IFLA meldte 8. juli I 
år at de har måttet 
avlyse neste års IFLA-
konferanse I Brisbane, 
Australia. 

Konferansen, som formelt heter 
World Library and Information 
Congress (WLIC), planlegges 
som regel mange år i forveien, 
og Brisbane fikk tildelt 2010-ar-
rangementet for to år siden. 

– Med usikkerheten rundt krisen 
i verdensøkonomien, kombinert 
med svært begrenset mulighet for 
statlig og lokal finansiell støtte, har 
Governing Board besluttet at de 
ikke kan risikere et mulig betyde-
lig økonomisk tap for IFLA, melder 
bibliotekenes verdensorganisasjon 
IFLA i en pressemelding. De legger 
vekt på at WLIC hvert år trenger 
betydelig tilførsel av midler for å tilby 
medlemmer, delegater, sponsorer 
og utstillere de kvalitetstjenestene 
de forventer av organisasjonens 
fremste arrangement.

Samtidig med Brisbane-avlys-
ningen, meldte IFLA at Gøteborg 
overtar ansvaret for WLIC 2010. Ar-
rangementet går av stabelen fra 10. 
til 15. august neste år. Organisasjo-
nen gir uttrykk for stor takknemlighet 
for at det svenske bibliotekmiljøet på 
så kort varsel har maktet å ta på seg 
et så stort arrangement. 

- Når konferansen legges til 
Gøteborg, med garanti for lokal 
finansiering som styrker konfe-
ransens budsjett, med ypperlige 
fasiliteter, støtte fra lokalsamfunnet, 
og en mer sentral plassering for 
de fleste av våre medlemmer, får vi 
redusert den økonomiske risikoen 
for IFLA, i det vi regner med vil bli 
et vanskelig år økonomisk for oss, 
på grunn av virkningene av krisen 
i verdensøkonomien, heter det fra 
IFLA-hovedkvarteret i Haag. 

[ LØNNSOPPGJØRET ]
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Tekst: Erling Bergan 

William Brochs-Haukedal viser overfor NHHs 
internavis ”Paraplyen” til at det er godt doku-
mentert at lønn og andre former for belønning 
påvirker arbeidsadferden vår, men slår et slag 
for at det også er andre elementer som virker 
inn på hvordan vi arbeider. 

Dysfunksjonelle lønnssystemer
I artikkelen ”Arbeidsmotivasjon i estetisk 

perspektiv” i Tidsskrift for Norsk Psykolog-
forening nr 3/2008, skriver William Brochs-
Haukedal: ”En skulle tro at for eksempel 
resultatlønnssystemer er fundert på kognitiv 
motivasjonsteori. Dette er sjelden tilfellet. 
Vanligvis er det økonomisk insentivteori og 
juridiske betraktninger som ligger til grunn, 
uten hensyn til kjente psykologiske prinsip-
per. Resultatet er svært ofte dysfunksjonelle 
lønnssystemer, som når ledelsen ønsker 
serviceinnstilte medarbeidere, men bare 
belønner salg.” 

William Brochs-Haukedal mener vi må 
se mot estetisk teori for å finne frem til nye 
motivasjonsstrategier i arbeidslivet. I og med 
at så mange yrker i dag er kunnskaps- eller 
serviceorienterte, mener han det er avgjø-
rende at vi forstår utviklingen av blant annet 
innovasjonslyst og initiativ blant de ansatte. 
For medarbeidere må ha overskudd til å 
samle informasjon, finne ny kunnskap og 
tenke nye tanker.

Estetiske opplevelser
- Betyr dette at arbeid kan fremstå som 

kunst, og på den måten fremkalle estetiske 
opplevelser? spør Brochs-Haukedal, og 
mener at det kan argumenteres for at arbeid 
kan utgjøre et kunstverk, både for obser-
vatøren av arbeidets utførelse og utøveren 
selv. Også for de som ikke jobber som 
regulære kunstnere.  - Det vesentlige er at 

svært mange arbeidsoppgaver kan stimulere 
estetiske, eller estetisk-lignende, opplevelser 
under visse forutsetninger, påpeker han. Han 
mener det handler om å oppleve arbeidet 
«frikoplet» fra konkrete mål og hensikter 
utenfor selve aktiviteten. - Dette betyr ikke at 
mål, hensikter og praktiske hensyn elimineres 
fra arbeidsoppgaver, men at jobbutførelse 
kan skje også innenfor andre psykologiske 
referanserammer, skriver Brochs-Haukedal 
i artikkelen.

Egenskaper som stimulerer
Han trekker så fram fire egenskaper ved 

arbeidsoppgaver som kan stimulere estetiske 
opplevelser som følge av jobbutførelsen: 
klare grenser (avgrensing av arbeidsopp-
gaver), dynamisk tensjon (engasjement 
som skapes av motsetning – for eksempel 
mellom kvalitet og tidsbruk - innen arbeids-
oppgaver), utviklingshistorien (kjennskap til 
arbeidsoppgavens bakgrunn), og uforløst 
potensial (muligheter til forbedring som ikke 
er utnyttet). 

I artikkelen trekker Haukedal fram bedrifter, 
blant annet Nokia og Ferrari, der motivasjon 
og personalledelse bærer preg av disse 
tankene. Han vedgår at dette neppe er hele 
forklaringen på at disse bedriftene har ”bedre 
kontroll på kostnader og bedre fortjeneste-
marginer enn hos mange konkurrenter”.

- Men det er vanskelig å finne studier 
som tyder på at motiverte og interesserte 
medarbeidere utgjør en belastning på en 
virksomhets regnskap, avslutter han. 

Nominell og reell lønn 
Et annet forskningsarbeid stiller også 

spørsmål ved hensiktsmessigheten av en 
del lønnssystemer, og tenkningen som ligger 
bak dem. En studie gjennomført av professor 
Armin Falk ved universitetet i Bonn fant viten-
skapelig belegg for at det å tenke på ekstra 

kontanter stimulerer belønningssentrene i 
hjernen. Jo høyere lønn, desto større glede 
genereres i hjernen. Men det interessante 
er, at det ikke spiller noen rolle om de ekstra 
pengene du får kompenserer for prisøkning 
eller ikke. 

Undersøkelsen bestod i å studere hjer-
neaktiviteten hos forsøkspersoner som 
gjennomgikk en serie tester som omhandlet 
forskjellige lønnsnivåer og priser.

Å tjene mer enn kollegene
I studien tar de tyske forskerne et oppgjør 

med vanlig økonomisk teori, som i følge dem 
går ut på at hver enkelt av oss relaterer egen 
lønn til arbeidet vi faktisk utfører, uten å skjele 
for mye til andre. Men slik agerer ikke vi men-
nesker, ifølge forskerne. 

I forsøkene ble deltakerne bedt om å 
tjene sin ”lønn” ved å gjennomføre en rekke 
oppgaver på en datamaskin. Lønnsutbetalin-
gene var på to nivåer hvor høyeste nivå var 
50 prosent høyere enn laveste nivå. Etter 
”lønnsutbetalingen” kunne de bruke pengene 
på en rekke varer i to kataloger.

 Katalogene hadde identisk vareutvalg, 
bortsett fra at varene i den ene katalogen var 
50 prosent lavere enn i den andre katalogen. 
Det vil si at forsøkspersonene – uansett 
lønnsnivå - hadde den samme kjøpekraften. 
Allikevel var hjerneaktiviteten i belønnings-
sentrene langt mer aktiv hos de som fikk 
høyest lønn. De ble stimulert av tanken på 
det ”høye lønnsnivået”.

- Det kan virke som om det er den relative 
forskjellen i belønning som er viktigst, ikke 
den faktiske størrelsen på lønnen, skriver 
forskerne i sin rapport. Og Armin Falk leg-
ger til: 

- Vår undersøkelse viser at deltakerne 
er svært opptatt av hva andre tjener, og 
ikke bare om de selv får høy eller lav 
belønning. 

- Estetiske opplevelser kan bidra til å motivere arbeids-
takere og dermed bidra til bedre lønnsomhet, selv om 
de i utgangspunktet ikke har fokus på hensikt og nytte, 
hevder professor William Brochs-Haukedal. Og en tysk 
studie tyder på at vi er mest fornøyd med vår egen lønn  
når den er høyere enn hva kollegaene får.

[ LØNN OG MOTIVASJON ]

Lønnsforskjeller og estetiske opplevelser 
trigger motivasjon på jobben
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Sysselsetting av bibliotekarer i USA
Antall

sysselsatte i 
2006

Forventet
endring i 

sysselsetting i 2006 sysselsetting i
2016

Skolebibliotek 63 229 + 5 %
Folkebibliotek 42 242 + 1 %
Universitet og høgskolebibliotek 30 945 + 1 %
Internet og andre informasjonstjenester 5 967 - 1 %
Delstatsinstitusjoner 2 652 - 2 %
Nasjonale institusjoner 1 945 - 5 %
Advokatkontor 1 800 + 10 %
Sykehus 1 600 + 10 %
Frivillige organisasjoner 1 386 + 18 %
Museum 731 + 36 %
Forskning 562 + 6 %
Aviser, tidsskrifter, forlag 477 - 7 %Aviser, tidsskrifter, forlag 477 - 7 %
Produksjonsbedrifter 442 + 6 %
Diverse annet 4 395

Bibliotekarer i alt 158 373 + 4 %

Tekst: Erling Bergan

Det amerikanske arbeidsdepartementets 
statstikk-kontor har kommet med sin Oc-
cupational Outlook Handbook, 2008-09 
Edition og skriver der under kapittelet 
Tomorrow’s Jobs:

“Over the 2006-2016 period, a 
16.7-percent increase in the number of 
professional and related jobs is projected, 
which translates into nearly 5 million new 
jobs. Professional and related workers 
perform a wide variety of duties, and are 
employed throughout private industry 
and government. Almost three-quarters 
of the job growth will come from three 
groups of professional occupations—
computer and mathematical occupations, 
healthcare practitioners and technical 
occupations, and education, training, and 
library occupations—which together will 
add 3.5 million jobs.”

Dette er positivt nytt for bibliotekarer, 
ikke bare i USA. Og framskrivingen ble 
gjort lenge før president Obama sa ”To 

Forventet bibliotekar-vekst i USA
Arbeidsmyndighetene i USA forventer 4 % økning i antall sysselsatte bibliotekarer 
over kommende tiårsperiode. Skolebibliotekene gir noen av de beste jobbmulighetene 
for amerikanske bibliotekarer med arbeidslivet foran seg.

make America, and our children, a success 
in this new global economy, we will build 
21st century classrooms, labs, and libra-

Myndighetene forventer at bibliotekarstanden i USA skal vokse i perioden fram til 2016. Skolebibli-
otek er  blant vekstområdene. Her to unge brukere av skolebiblioteket ved Bull Run Middle School, 
Gainesvill, Virginia.(Foto: BRMS Library Media Center)

ries.” (3. januar 2009)
 I følge det samme “U.S. Bureau of 

Labor Statistics Office of Occupational 
Statistics and Employment Projections”, 
var det 158 373 bibliotekarer i arbeid i 
USA i 2006. Disse fordelte seg slik tabel-
len ved siden av viser. I høyre kolonne står 
byråets forventede endring i sysselsetting 
for hver gruppe bibliotekarer. Der ser 
vi at bibliotekarer i museer og frivillige 
organisasjoner forventes å vokse mest i 
antall. Men ettersom skolebibliotekarene 
er den suverent største bibliotekargrup-
pen i USA, er det forventningen om 5 % 
vekst i denne gruppa som vil monne mest 
i antall nye bibliotekarer. De utgjør i dag 
40 % av kollegaene våre ”over there”. Det 
forteller noe om både utdanningspolitikk 
og bibliotekpolitikk i USA, sammenlignet 
med for eksempel Norge. 

Det er grunn til å merke seg at ar-
beidsmarkedet i USA som helhet er 
ventet å vokse mer enn bibliotekarene 
får oppleve. Likevel sier statistikk-byrået 
at jobb-mulighetene for bibliotekarer må 
anses gode i årene framover ”fordi et stort 
antall bibliotekarer forventes å gå av med 
pensjon det kommende tiåret”. 

[ ARBEIDSMARKED ]



11   Bibliotekaren 8/2009

Karis kalender

Skjebnetime i biblioteket
Sommerens viktigste innlegg om bibli-
otek og den digitale revolusjonen kom 
utenfra – og handlet mest om annet enn 
bibliotek. Heldigvis.

Aftenpostens Per Kristian Bjørkeng 
skrev (4. juli) en artikkel om e-bøker 
under overskriften Bibliotekenes neme-
sis. Her reflekterer han over nye mønstre 
for produksjon, distribusjon og bruk 
av digitale tekster. Han vurderer både 
trusler (pirater) og muligheter (digitale 
abonnementer), peker på maktstrukturer 
i det norske bokfeltet og trekker i tillegg 
noen interessante sammenligninger med 
musikk- og filmbransje, som (foreløpig) 
ligger litt foran i løypa. 

Men kanskje aller viktigst: han viser 
hvordan biblioteket ikke er en ”satelitt” 
i dette bildet, men derimot tett sam-
menvevd med de øvrige aktørene i 
”tekstbransjen”.

Og så snakker han en god del om 
teknologi. 

Det handler ikke (bare) 
om teknologi!

Teknologi kan være spennende i seg 
selv, men det teknologiske aspektet 
er vel egentlig forbeholdt de spesielt 
interesserte. For de langt fleste av oss 
er nok funksjonaliteten teknologien 
tilbyr, viktigere. Men den aller viktigste 
siden ved teknologiske ”sprang” – som 
det vi står midt oppe i – er at de driver 
samfunnsutviklingen fremover. Dette er 
et aspekt jeg savner når bibliotekfeltet 
diskuterer seg selv.

Grunnleggende ny teknologi (som den 
digitale) vil nødvendigvis presse frem 
endringer i samfunnets produksjons- 
og markedsforhold, og vil derved rokke 
ved etablerte monopoler og profesjoner. 
Endringene griper likeledes inn i men-
neskelig adferd og sosiale forhold, og 
vil i siste instans kunne påvirke hele 
balansen i samfunnet.

Som så mange før ham, trekker 
Bjørkeng en teknologitråd tilbake til 

Gutenberg. Han sidestiller det han kaller 
Gutenbergs alminneliggjøring av det 
trykte ord (gjennom trykkpressen), med 
Amazons alminneliggjøring av det ut-
rykte ord (gjennom leseplaten Kindle).

Dette er en interessant teknologisk 
dikotomi, men jeg har vært mer opptatt 
av andre paralleller.

Det har skjedd før
Vår tids digitale revolusjon har mange 

felles trekk med den boktrykk-revolusjo-
nen som Gutenberg satte i gang midt 
på 1400-tallet – også ut over de rent 
teknologiske.

For eksempel fant det, i perioden etter 
1450, sted en utrolig virksomhetsutvik-
ling; en skog av nye trykkerier vokste 
opp over hele Europa; mange hundre 
bare i løpet av noen få tiår. I tillegg var 
det behov for nye støttefunksjoner som 
typeskjæring, for papirproduksjon og 
distribusjon av ferdige produkter i en helt 
ny målestokk; det oppsto nye yrkesgrup-
per og til dels helt nye fagområder.

De nye trykke- og produksjonsmeto-
dene skapte en eksplosjonsartet vekst 
i antall produserte tekster, nye bokfor-
mater ble utviklet, bokprisene sank til 
en brøkdel, bøker ble tilgjengelig for 
”alle” – og ”alle” kunne publisere sine 
egne tekster. 

Gjennom hele senmiddelalderen 
hadde skriverne vært en av samfunnets 
mest innflytelsesrike yrkesgrupper. Nå 
overtok trykkerne som den ledende 
profesjonen i feltet, og skriverne (de 
som ikke kastet seg på den nye bølgen) 
ble på kort tid redusert til en marginal 
gruppe som produserte håndarbeid for 
spesielt interesserte. 

Hvis man i tillegg ser på de overord-
nede historiske linjene, kan man tyde-
lig skimte Gutenbergs ”fingeravtrykk” 
på europeisk utvikling etter 1500. 
Mangfoldiggjøringen av tekster gjorde 
at ideer kunne deles og diskuteres i 
en helt ny utstrekning – med vidtrek-

kende følger for både kultur, religion, 
utdanning og vitenskap, og etter hvert 
også for offentlig debatt og demokrati-
utvikling. I kjølvannet – og som direkte 
konsekvens – av Gutenbergs ”grep”, fikk 
vi Luthers reformasjon, opplysningstid, 
den franske (og den amerikanske) 
revolusjon, og i neste omgang den in-
dustrielle revolusjon, for bare å nevne 
enkelte ”highlights”.

Klokkene ringer for oss
Jeg regner med at det ikke bare er jeg 

som ser enkelte likhetstrekk mellom den 
strukturelle utviklingen anno 1500 og 
dagens utviklingstrekk? 

Nye virksomheter og produksjonsom-
råder som popper opp som paddehatter, 
dramatiske fall i produksjonskostnader 
og priser, mangedobling av informa-
sjonsmengden og demokratisering av 
produksjonskanalene – det lyder da 
unektelig ganske kjent?

I hvilken grad historikere om 500 år 
vil kunne se Tim Berners-Lees* ”finger-
avtrykk” på (den globale) samfunns-
utviklingen kan man jo bare spekulere 
om, men helt utenkelig er det vel ikke? 
Se bare på hvordan opprør i fjerne land 
følges globalt, i sanntid, via de nye 
mediene. 

At gamle profesjoner må vike plas-
sen for nye, er heller ikke en helt ukjent 
problemstilling. Og her er vi kanskje ved 
det aller ømmeste punktet i hele denne 
historien? For hvordan skal bibliotekarp-
rofesjonen møte utviklingen for å unngå 
å bli det 21. århundres skrivere?

Det begynner å haste med å finne 
gode strategier! 

Kari Frodesen
Spesialbibliotekar

*) Tim Berners-Lee regnes som opphavs- 
   mann til World Wide Web. (red.anm.)
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Fra januar til april var det 
bare små endringer i 
sysselsetting og arbeids-
løshet. Arbeidsløsheten 
var 3,1 prosent av 
arbeidsstyrken i april.

Sesongjusterte tall viser at sysselset-
tinga i april (gjennomsnitt for mars-
mai) holdt seg på det samme nivået 
som i januar (målt som gjennomsnitt 
for tremånedersperioden desember-
februar). Tar man hensyn til feilmargi-
nen, har sysselsettinga holdt seg på 
samme nivået siden mai 2008.

Den sesongjusterte arbeidsløsheten 
økte med 3 000 personer fra januar 
(gjennomsnitt for desember-februar) 
til april (gjennomsnitt for mars-
mai), viser Arbeidskraftundersøkinga 
(AKU). Dette ligger innenfor feilmargi-
nen i AKU. Ved den forrige månedspu-

Stabilt arbeidsmarked
bliseringa var arbeidsløsheten 3,2 
prosent, mens den nå var 3,1 prosent. 
Denne forskjellen er ikke statistisk 
signifikant. Marginale endringer i tallet 
på arbeidsløse og arbeidstyrken, kan 
på grunn av avrundinger gi utslag i 
tidelen på arbeidsløshetsprosenten.

Tallet på registrerte arbeidsløse 
pluss personer på arbeidsmarkedstil-
tak hos Nav økte med 14 000 i den 
same perioden. Også dette tallet er 
justert for sesongvariasjoner.

Tallet på utførte ukeverk à 37,5 
timer økte med 34 000 fra januar 
til april.

I perioden januar-april steg arbeids-
løshetene i EU og USA. Blant annet 
steg arbeidsløsheten i Danmark fra 
4,6 til 5,5 prosent. I USA steg ar-
beidsløsheten i den samme perioden 
fra 8,1 til 8,9 prosent. Alle de interna-
sjonale tallene er sesongjusterte, og 
hentet fra Eurostat. 

- Det vil være galskap å 
ikke videreføre avtalen 
om et inkluderende 
arbeidsliv (IA-avtalen), 
sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim.

YS-lederen viser til at samfunnet spa-
rer flere milliarder over år på at eldre 
arbeidstagere nå står lengre i jobb.

- Vi ser også at sykefraværet går 
mer ned i IA-virksomheter som job-
ber langsiktig og målrettet, sier 
Kvalheim.

Avtalen om et inkluderende ar-
beidsliv ble første gang inngått i 
2001 mellom regjeringen og de 
store organisasjonene i arbeidslivet. 
IA-avtalens mål er lavere sykefravær, 
flere funksjonshemmede i jobb og 

- Avtalen om inkluderende 
arbeidsliv må videreføres

økt avgangsalder fra arbeidslivet. 
Partene diskuterer nå om avtalen skal 
forlenges når den går ut 31. desember 
2009.

På oppdrag fra partene i arbeidslivet 
har SINTEF evaluert IA-avtalen. Evalu-
eringsrapporten viser at IA-avtalen har 
mange positive virkninger. Sykefravæ-
ret går ned i IA-virksomheter og den 
forventede pensjonsalderen har økt. 
Den største utfordringen ligger i å få 
flere funksjonshemmede i arbeid.

YS-lederen stiller imidlertid en be-
tingelse til videreføring av IA-avtalen; 
sykelønnsordningen må fredes.

- Nåværende sykelønnsordning 
må ligge fast både for arbeidstakere 
og arbeidsgivere, sier YS-leder Tore 
Eugen Kvalheim. 

Fedrekvoten 
utvides
1. juli i år ble fedre-
kvoten utvidet fra 6 
til 10 uker. Den totale 
stønadsperioden øker 
samtidig med 2 uker 
til 46 uker med full 
sats og 56 uker med 
80 prosent.

- Dette er en gledens dag, sa 
YS-leder Tore Eugen Kvalheim 
da virkningsdatgoen var passert. 
- Likestilling i hjemmet er en for-
utsetning for likestilling på jobben, 
og nå har vi tatt et viktig skritt i 
riktig retning. Skal vi få til likestil-
ling i forhold til barneomsorgen, 
må fedrene gis mulighet til å ta et 
større ansvar tidlig i barnas liv.

- Dessuten viste Likelønnskom-
misjonen at vi har et arbeidsliv der 
kvinner taper lønnsmessig på å 
bli mødre, mens menn tjener på 
å bli fedre. Skal den lønnsmessige 
belastningen eller belønningen 
fordeles likere mellom kjønnene, 
forutsetter dette at fedrene tar 
en større del av omsorgsarbeidet 
hjemme, avslutter YS-lederen.

I denne månedens spalte ”BF-
sekretariatet svarer”, tar for-
bundsleder Monica Deildok for 
seg et konkret spørsmål knyttet 
til den utvidede fedrekvoten. Hun 
påpeker at den nye ordningen 
bare gjelder for foreldre som 
har barn født fra og med 1. juli 
i år, og at ordningen ikke har 
tilbakevirkende kraft. 

[ ARBEIDSLIV ]



Et biblioteksystem med skjulte skatter; små gullkorn
som ligger i løsningen! 
Bibliofil er foredlet gjennom mange år nå, i tett
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biblioteket. 
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og hypermoderne!

Musee du Louvre, Paris foto: www.parissnapshot.com 
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Bibliotekarforbundets 
forhandlingskurs I

Onsdag 2. september - fredag 4. september

Sted:
Dag 1:   Møtelokale ”Akerselva, 
  YS-huset, Brugata 19, Oslo
Dag 2 og 3:  NITOs konferansesenter, 
  Lakkegata 3, Oslo

Begge kurslokalene er i gangavstand 
fra hotell og offentlig kommunikasjon.

Kursansvarlig:
Rådgiver Thor Bjarne Stadshaug

Foredragsholdere:
Thor Bjarne Stadshaug 
Børge Rostvåg 
Monica Deildok

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
Hovedtariffavtalens bestemmelser om   y
lønn og forhandlinger, med særlig fokus 
på forberedelse til lokale forhandlinger
Generell forhandlingsteknikk y
Øvelser i forhandlinger y

Første dag av kurset er deltakerne delt etter tariffom-
råde. Andre og tredje dag er felles kurs om forhandlings- 
teknikk.

Vi håper at mange kan delta!

Påmelding til BFs sekretariat senest 21. august
Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor 
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbun-
det dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise.  
Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.

Bibliotekarforbundets 
forhandlingskurs II

Mandag 21. september kl 10.00 - 17.00
Tirsdag 22 september kl 09.00 - 14.30

Sted:
Møtelokale ”Akerselva, 
YS-huset, Brugata 19, Oslo

Kursansvarlig:
Nestleder Hanne Brunborg

Foredragsholder:
Hanne Burnborg

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
Kravskriving og tips   y
ved lønnsforhandlinger
Beregning av lønnskrav,   y
bruk av tall og statistikk
Tvisteløsninger   y
og protokollskriving
Erfaringsutveksling y

Dette kurset gir deg kunnskap om egen lønn, for-
handlinger når du søker ny jobb og lokale forhandlinger. 
Det er ingen forutsetning at du skal forhandle i lokale 
lønnsforhandlinger.

Påmelding til BFs sekretariat 
senest 10. september

Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og tele-
fonnummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor 
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbundet 
dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise. Biblio-
tekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.
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BF-sekretariatet svarer

Utvidet 
fedrekvote
SPØRSMÅL:

Jeg skal ut i fødselspermisjon nå, og har hørt 
at fedrekvoten er utvidet. Det er selvsagt fint hvis 
mannen min kan være lengre hjemme med barnet 
vårt, men betyr det at min permisjonstid blir redu-
sert? Jeg lurer også på om mannen min har rett til 
den utvidede fedrekvoten, siden han ikke jobber i 
offentlig sektor, men i et lite privat selskap?

SVAR:
Det stemmer at fedrekvoten nå er utvidet fra 6 

til 10 uker. Dette innebærer at 10 av ukene i for-
eldrepermisjonen nå er forbeholdt far. Samtidig er 
permisjonen utvidet med 2 uker, slik at den nå er 
på 46 uker med 100% lønn (56 uker med 80% 
lønn). Fordi far har fått enerett på 4 nye uker, mens 
utvidelsen av permisjonen er på 2 uker, kan man 
si at far har ”fått” to av de ukene som ellers var 
valgfrie, og som oftest blir tatt ut av mor. I realite-
ten er det imidlertid slik at de aller fleste av ukene 
i foredrepermisjonen ikke er forbeholdt verken 
mor eller far, men er valgfrie. Slik at hver familie 
kan velge hva som passer best for seg. I praksis 
har vi sett en klar tendens til at far i stor grad tar 
ut de ukene som er forbeholdt han, og kun disse. 
Resten av permisjonstiden pleier vanligvis å bli tatt 
ut av mor.

Dette er motivasjonen bak en utvidelse av de 
antall uker som nå er forbeholdt far. Det er be-
grunnet i en politisk målsetting om at fedre skal få 
mulighet til å ta større ansvar i forhold til omsorg 
av egne små barn.

Utvidelsen gjelder fra 1. juli. Det betyr at den nye 
ordningen gjelder for foreldre som har barn født fra 
og med 1. juli i år. Ordningen får ikke tilbakevirkende 
kraft. Foreldre som er inne i sin permisjonsperiode, 
og som har barn født før 1. juli i år, er ikke omfattet 
av ordningen.

Mannen din har like rettigheter som fedre i 
offentlig sektor på dette punktet. Retten til forel-
drepermisjon er forankret i folketrygdloven, som 
gjelder for alle.

Med vennlig hilsen
Monica Deildok
Forbundsleder

BFs grunnkurs for 
medlemmer 
og tillitsvalgte

Mandag 21. oktober kl 10.00 - 17.00
TGirsdag 22. oktober kl 09.00 - 15.00

Sted:
Møtelokale ”Akerselva, 
YS-huset, Brugata 19, Oslo

Kursansvarlig:
Nestleder Hanne Brunborg

Innholdet i kurset vil bl.a. være:
BF som organisasjon y
Tillitsvalgtrollen og rettigheter y
Kunnskap om lov- og avtaleverk,  y
bl.a.om arbeidsmiljø, ansettelser, lønn. y
Erfaringsutveksling y

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om 
arbeidslivet, rettigheter og samspill på arbeidsplassen. 
I tillegg blir du kjent med hvordan Bibliotekarforbundet 
arbeider.

Påmelding til BFs sekretariat 
senest 10. oktober

Meld på til: BFs sekretariat, epost: bf@bibforb.no

NB! Det er viktig at du oppgir epostadresse og telefon-
nummer vi kan nå deg på. Du må også oppgi hvor 
mange netter du skal bo på hotell. Bibliotekarforbun-
det dekker alle utgifter, men du bestiller selv reise.  
Bibliotekarforbundet booker hotell.

Kontakt sekretariatet (tlf 48 02 09 00) dersom det
er noe du lurer på i forbindelse med kurset.
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Nytt fra BIBIN Bibliotekarutdanninga 
ved Høgskolen i Oslo 

[ UTDANNING ]

Studiestart 2009-2010 ved JBI
Snart starter et nytt studieår. Cirka 200 studenter vil få tilbud om studieplass i bi-
bliotek- og informasjonsvitenskap ved Avd. JBI, og ligner dette kullet på tidligere 
kull, vil ca 150 takke ja. Vi tror kanskje noen flere vil ta i mot tilbudet i år. Det er i 
alle fall trenden i økonomiske nedgangstider.

Tekst: Liv Gjestrum
         Studieleder, 
         Høgskolen i Oslo
         Avdeling for journalistikk, 
         bibliotek- og informasjonsfag
         Bibliotek- og informasjonsstudiene

Vi er alltid spente på de nye studentene. 
Hvordan er aldersfordelingen? Kommer 
mange rett fra videregående? Hva med 
kjønnsfordelingen? Har studentene en 
annen yrkesutdanning allerede? Hvilke fag 
har de studert? Har mange har praksis fra 
bibliotek? 

Sammensatte studentgrupper
Formodentlig skiller ikke årets studenter 

seg så mye fra tidligere kull. Ca 20-30 % 
kommer rett fra videregående, veldig mange 
har annen utdanning og/eller arbeidserfaring 
og snaut 30 % er menn. Flere har arbeidet 
i bibliotek og vet at bibliotekaryrket er noe 
de virkelig brenner for. Studentgruppene er 
veldig sammensatte, og lærerne synes det 
er motiverende og givende å arbeide med 
grupper med så ulik erfaringsbakgrunn. 

De aller fleste starter på det tre-årige 
bachelor-programmet. De har forhåpentligvis 
tre spennende og krevende år foran seg 
med ulike emner innenfor Kunnskapsorga-
nisasjon og gjenfinning (KoG), Bibliotek og 
samfunn(BoS) og Litteratur og bruker (LoB). 
Utdanningen er sammenholdt de to første 
årene med kun en valgmulighet innenfor litte-
ratur. Tredje året kan studentene spesialisere 
seg. I tillegg til et 15 studiepoengsemne i Bi-
bliotekutvikling, fordyper de seg i enten KoG 
eller LoB. De siste årene har fordelingen av 
studenter på disse to emnene vært omtrent 

lik. I tillegg har de et fordypende valgfag 
hvor valget i år står mellom  Biblioteket som 
læringsarena, Oversatt og fremmedspråk-
lig litteratur, Utforming av nettsteder og 
Endringsledelse. Kronen på verket er den 
selvvalgte bacheloroppgaven.  

Søking til årsenheten har eksplodert
Noen av studentene har søkt opptak til 

årsenheten i bibliotek- og informasjonsvi-
tenskap som er identisk med første året 
i bachelorgraden. I år har søkningen til 
årsenheten eksplodert: 75 søkere til 10 
studieplasser. Det er nok flere årsaker til at 
mange ønsker en årsenhet i bibliotek- og 
informasjonsfag. Noen bygger studiet inn 
i en bachelorgrad i et annet fag, noen har 
i utgangspunktet en annen utdanning og 
håper at de med dette blir aktuelle for en 
stilling i bibliotek. Andre er nysgjerrige på 
studiet men usikre på om det passer for dem. 
Uansett: Mange som starter på årsenheten, 
søker seg over på bachelorstudiet. 

Fjernundervisning
Det er også mulig å ta første studieår som 

fjernundervisning. Rundt hundre studenter 
følger studiet på denne måten - i ulikt tempo 
- og tallet som tar eksamen har de siste 
årene variert mellom 15 og 30 studenter. 
Snaut halvparten søker innpassing andre år 
på bachelorstudiet.

Siden 2003, som følge av Bologna-pro-
sessen og innføringen av kvalitetsreformen, 
har studiet gjennomgått mange og store 
endringer både med hensyn til innhold og 
struktur. Kommende studieår blir det bare 
mindre tilpasninger, med unntak av på ett 
punkt. Studentene som tas opp til høsten 

kan ikke erstatte 3. året av bachelorgraden 
i bibliotek- og informasjonsvitenskap med 
et annet fag. Den såkalte 2+1-modellen 
bortfaller. 

Flere heltids masterstudenter
Til høsten starter 25 nye studenter på 

masterstudiet. Rundt halvparten kommer 
rett fra bachelorstudiet, og denne andelen 
har vært økende de senere år. Dette er en 
gledelig utvikling. Heltidsstudenter bidrar 
til å styrke miljøet, både sosialt og studie-
messig.  

På masterstudiet kan studentene spesiali-
sere seg innenfor de samme tre emnegrup-
pene som på bachelor-studiet: i KoG, LoB 
eller BOS, eller velge moduler på tvers av 
faggruppene. Inntil to emner kan også tas 
som videreutdanning, uten at man er opptatt 
på masterstudiet.

Profesjonsuniversitet og sammenslåing
De tilsatte ved JBI må neste studieår 

ha fokus på flere forhold enn studenter, 
undervisning og faglig utvikling. Høgskolen 
i Oslo har ambisjoner og arbeider i denne 
strategiperioden (2008-2011) mot å bli et 
profesjonsuniversitet, og sammenslåing med 
Høgskolen i Akershus er  nettopp blitt utre-
det. Beslutning i sistnevnte sak skal foretas 
i de to høgskolestyrene i oktober. Men for 
oss som arbeider ute i avdelingene vil stu-
dentene og undervisningstilbudet alltid stå i 
sentrum. Vi håper at studieåret 2009/2010 
vil bli et godt og arbeidssomt år med moti-
verte, engasjerte og aktive studenter, og vi 
ser frem til fortsatt godt samarbeid med alle 
praksisbibliotekene. 
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Vi gleder oss over å invitere deg til et to-dagers 
brukermøte for fagbibliotek på Mastemyr rett 
utenfor Oslo sentrum!
Vi kan love deg to fulle dager med interessante 
seminarer, som blant annet “tips i database-
jungelen”, dialogmøter med Utviklingsavdelingen 
og ikke minst mulighet til å selv kunne påvirke 
utviklingen av Mikromarc 3 i fremtiden. I pausene 
får du anledning til å besøke mange spennende 
utstillere, slappe av i den store, deilige hagen bak 
hotellet eller ta en koselig spasertur til 
 Hvervenbukta. Torsdag kveld hygger vi oss sammen 
og utveksler erfaringer og kunnskaper med gode 
kollegaer, over en smakfull middag. Meld deg på 
og se hele programmet på: www.bibits.no!

Vi gleder oss til å se deg 
i september!

Velkommen til 
brukermøte med 
faglig tyngde  
3. og 4. september

Fagbibliotekene samler 
kunnskap på Mastemyr!
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Friske penger 
og vind i seilene 
for ICORN
Institusjonen Fritt Ord vedtok under styre-
møtet sitt i juni å bevilge kr 300 000 for 
2009 til videreutvikling av ICORN, det inter-
nasjonale nettverket av fribyer for forfulgte 
forfattere. Londonbaserte Sigrid Rausing 
Trust fulgte opp uka etter med å bevilge  
£ 60 000 for samme periode.

ICORN, som har sitt hovedkvarter i Sølvberget, Stavanger kultur-
hus fikk tidligere i vår positiv respons fra Utenriksdepartementet 
på en søknad om 2 millioner kroner for perioden 2009-2012. 
Sammen med støtten fra Fritt Ord og Sigrid Rausing Trust, gir 
dette nettverket muligheten til ytterligere å forsterke arbeidet 
for å skaffe nye tilfluktsteder for forfulgte forfattere fra hele 
verden. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre pekte i sin åpningstale til 
Global Forum on Freedom of Expression, som ble avholdt i 
Oslo i begynnelsenm av juni, på at støtten til ICORN er ett av 
tre sentrale punkter i strategien og handlingsplanen for ytrings-
frihet. – Vi vil fortsette å støtte organisasjonens arbeid med å 
hjelpe forfattere som er fengslet eller i eksil, sa Støre.

ICORNs administrasjonssenter i Stavanger mottar et stadig 
økende antall søknader fra forfulgte forfattere fra hele verden 
som trenger en frihavn, mange fra aktuelle krigs- og kriseom-
råder, som i disse dager i Iran. I dag har ICORN mer enn 20 
medlemsbyer i hele Europa som tar i mot og huser de forfulgte 
forfatterne. Drøbak besluttet nylig å melde seg inn i ICORN som 
verdens første friby for forfulgte tegnerserie-forfattere. Under en 
offisiell seremoni i Palma Mallorca torsdag 2. Juli signerte byens 
ordfører medlemskapsavtalen med ICORN. Hovedkvarteret i 
Stavanger er videre i kontakt med flere byer i Asia, Afrika, USA 
og Latin-Amerika, som forventes å knytte seg til ICORN i løpet 
av kommende måneder og år. 

ICORN = International Cities of Refuge Network.  y
Koordinerer arbeidet ordningen med fribyforfattere y
Ordningen ble etablert i 1994, på initiativ fra forfatteren  y
Salman Rushdie.
Flere av forfatterne har gitt ut bøker på norsk under  y
fribyopphold.
Musa Mutaev fra Tsjetsjenia ga ut ”Kuntas skygge”, mens  y
han var i Trondheim. 
Det er nå fribyforfattere i mer enn 20 europeiske byer.  y
Det er for tiden fribyforfattere i ni norske byer: Bergen,  y
Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Tromsø, 
Trondheim og Stavanger.
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Tekst:  
Førsteamanuensis 
Geir Grenersen
Dokumentasjonsvitenskap
Universitetet i Tromsø
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Høstsemesteret 2009 vil 
kurset DOK-2202 Lærings-
senter og bibliotekpeda-
gogikk bli gjennomført for 
andre gang. Første gang 
var høsten 2008.

Da hadde vi 10 enkeltemnestudenter (stu-
denter som tar bare ett kurs) og 7 program-
studenter. Enkeltemnestudentene var alle i 
jobb som bibliotekarer, både i skole-, folke-, 
og fagbibliotek, mens de øvrige studentene 
kom fra program for dokumentasjonsviten-
skap. Mange av studentene hadde dermed 
lang bakgrunn fra bibliotek mens andre 
hadde ingen erfaring. Det var naturlig å 
utnytte studentenes bakgrunn i det peda-
gogiske opplegget. 

Case
Hver student måtte ha et obligatorisk 

innlegg i løpet av kurset der en sentral biblio-
tekpedagogisk problemstilling eller et ”case” 
ble presentert. For enkeltemnestudentene 
ble det naturlig å presentere problemstil-
linger de sto overfor i praksis, mens de mer 
uerfarne programstudentene presenterte 
mer teoretiske ”case”. 

Teori og praksis
Det pedagogiske utbytte av casepresen-

tasjonene ligger på to plan. For det første 
i innholdet i det som blir presentert der 
erfarne bibliotekarer viser til utfordringer i 
forskjellige måter å organisere biblioteket på, 
ikke minst forskjellige typer kombinasjonsbi-
bliotek mens yngre studenter er mer opptatt 
av teoretiske (i betydning ”ikke erfarte”) 
problemstillinger kanskje særlig knyttet til 
mediebruk og biblioteket som sosialise-
ringsarena og det ”porøse rom”, for å låne 
Tallaksen Rafste sin terminologi. 

Fremme refleksjon
Det andre plan er dialogen i gruppa mel-

lom erfarne bibliotekarer og studenter som 

planlegger å velge dette yrket. Å være bi-
bliotekar er også et praktisk håndverk, det er 
derfor god pedagogikk å la erfarne praktikere 
vise frem sine erfaringer for ”novisene”. 

Nå foregår dette også i praksisperiodene, 
men seminarrommet gir en avstand som kan 
fremme refleksjon. Det kan være lettere å si: 
”Hvorfor valgte du akkurat denne løsningen?” 
eller ”Hva begrunner du den organiseringen 
med?” når man sitter og hører argumenter 
fremført rundt seminarbordet, enn når man 
er praksisstudent ved Lillefjord folkebibliotek 
og føler at ens innsats er nødvendig for å få 
gjennomført veilederens planer. 

Bibliotek og pedagogikk
Til slutt noen ord om den bibliotekpedago-

giske diskurs. Biblioteket er ikke et nøytralt 
rom i skolen. Hvilken pedagogikk biblioteket 
og bibliotekarene skal ”underlegge” seg er 
derfor noe som bør diskuteres. Jeg skriver 
”underlegge” med hensikt fordi skoleverket 
er en av de mest overstyrte institusjonene 
i staten, enhver ny regjering ønsker å refor-
mere skolen. Jeg får noen ganger det inntrykk 
at bibliotekene anno 2009 skal bidra til at 
skolene mer effektivt kan nå sine læringsmål 
overfor den gjennomsnittelige masse av 
elever.  Informasjonskompetanse, lesekom-
petanse, prosjektarbeid etc er begreper som 
kan skygge for debatten om hva biblioteket 
kan gjøre for alle elever, også den store an-
delen som i Norge dropper ut av skoleløpet 
før de er ferdige. 

Frirom
Biblioteket bør derfor verne om sin betyd-

ning som et frirom, et sted der:
(…) the individual can escape from the 

unavoidably limited frame of reference which 
the classroom represents. Oriented totally to-
wards the needs of the individual, the library is 
a unique institution with a unique educational 
mission.(...) It is the place where the individual 
can seek for himself a sense of intellectual 
integrity and the self-understanding which 
is the ultimate goal of education. (Axford, 
H William (1972) Florida Atlantic University 

Praktisk erfaring, 
teori og bibliotek-
pedagogisk diskurs
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BFs medlemsregister blir aldri bedre enn kvaliteten på informasjonen som er lagt inn. Har vi 
korrekt medlemsinformasjon om deg? Har du skifta lønn, jobb, telefon, adresse, eller lignende?

Du går selv inn på BFs nettsider og finner ”Oppdatering av medlemsregisteret”.

Gjør det til en vane - med jevne mellomrom - å sjekke om vi har rett info om deg. 

Takk for hjelpen.

Har du spørsmål, ring BF-sekretariatet på 48 02 09 00.

Har du sjekket hva vi har på deg ?
Det er enkelt !

Library, in Kent, Allan and Lancour, Harold 
(eds)  Encyclopedia of Library and Informa-
tion Science, volume 8, Marcel Dekker, Inc., 
New York, side 555).

Gjennomsnittseleven
Det finnes ingen ”gjennomsnittlig” elev, 

bare enkeltelever med en stor variasjon i sine 
evner, motiver, kulturell og sosial bakgrunn 
osv. En pedagogikk som sikter seg inn mot 
gjennomsnittet, den ”forestilte gjennom-
snittselev” svikter enkeltelevene, særlig de 

som ikke passer inn i skolens A4 skjema. 
Det store frafallet i videregående skole (ca. 

1/3 ved enkelte skoler i Nord-Norge) viser at 
noe er feil i den pedagogiske grunntenkning. 
Biblioteket bør være det rom der også disse 
elevene kan senke skuldrene og føle at deres 
spesielle talent blir hørt og sett. 

Motkraft 
I mange av de diskusjonene vi hadde 

på DOK-2202 i fjor fremmet studentene 
fra ”feltet” slike synspunkter. Bibliotekene 

trenger en pedagogisk grunnlagsdiskusjon, 
men biblioteket må samtidig være en mot-
kraft i forhold til klasserommets ensrettethet. 
Biblioteket skal være der for alle elever og 
vise mulighetene som ligger i egen fantasi 
og skaperkraft. 

Kanskje er biblioteket ved Breivang videre-
gående skole, som DOK – 2202 hadde som 
ekskursjonsmål før det ble kåret til årets sko-
lebibliotek, et eksempel på biblioteket som 
tenker og fungerer i disse baner?  

Biblioteket bør være det rom der alle elever kan senke skuldrene og føle at deres spesielle talent blir hørt og sett, skriver Geir Grenersen. Han  
fremhever Breivang videregående skole i Tromsø som eksempel til etterfølgelse. Her fordyper to elever ved Breivang seg i sjakkspill - på skolens 
bibliotek. (Foto: Erling Bergan)

[ UTDANNING OG FORSKNING ]
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Hva var det med Alexandria?
Om brudd med mytisk tenkning

Bibliotekarer og bibliotek strever med å finne sin rolle i det nye kunnskapssamfunnet. 
Et bidrag til avklaring kan være å utforske begrepene kunnskap og myter. Bibliotekarer 
vil styrke seg på å ha et bevisst forhold til hva som er hva. Vi kan spille en viktig rolle 
i avklaring mellom fornuft og myter på ulike kunnskapsfelt. Slik det store biblioteket i 
antikkens Alexandria bidro til brudd med mytisk tenking i en periode på mange hundre 
år, for rundt to tusen år siden. Odd Wormnæs beskriver her utviklingen innen filosofi 
og vitenskap, som Alexandria-biblioteket var en del av. Artikkelen er basert på fore-
drag holdt for bibliotekarer på BFs studietur til Alexandria i november 2008.

Tekst:   Odd Wormnæs
 Universitetslektor emeritus
 Institutt for filosofi, 
 Universitetet i Oslo 

Ordet “mythos” er gresk, og oversettes 
gjerne med myte eller fortelling. I det 
følgende siktes det særlig til fortellinger 
om eksempelvis verdens skapelse, om 
guder og menneskers forhold til disse, 
og om stjernehimmelen, jordskjelv, lyn 
og torden, vær og vind, krig og seire, 
eventyr om troll og huldre som har 
sloss og blitt til fjell osv. Og det er skapt 
myter om en elvs løp, et jordskjelv, en 
ulykke, og om forhold mellom hersker 
og underdanig, fattig og rik, mann og 
kvinne osv. 

Men myter blir ikke vitenskapelig 
begrunnet, for eksempel ved observa-
sjon og kritisk tenkning eller testing av 
de virkelige forhold som beskrives. En 
myte blir godtatt som en fortelling om 
hvordan det er, uten at det blir reist 
spørsmål om riktighet. Og mytene for-
midles videre. 

Når  ordet “mythos” brukes i det 

[ BRUDD MED MYTHOS ]
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Antikkens Alexandria, med sitt store 
bibliotek, representerte et brudd med 
mytisk tenkning. Men århundrene 
etterlot få fysiske rester av byens 
gresk-romerske historie. Dette har 
gitt grobunn for mange myter om 
Alexandria selv. 

På sytten- og attenhundretallet 
vokste interessen for Egypt i Europa. 
Kunnskapen om landet bygde seg 
opp, men de mytiske forestillingene 
om landet ved Nilen hadde også gode 
vekstvilkår.  

Dette kan tydelig ses i denne fres-
koen fra det østerrikske slottet Rose-
nau. Malt av Vaclav Rincolin mellom 
1720 og 1748, viser den hvordan 
kunstneren forestilte seg Alexandria, 
en by han åpenbart aldri besøkte. Skog 
og snødekte fjell understreker bildets 
preg av europeiske myter om byen. 

- Alexandria var åpen for bruk og 
misbruk av europeiske kunstnere, 
for hele spekteret av fantasier, sier 
slottets kunsthistoriker dr Wolf til 
Bibliotekaren. 

følgende siktes det mer til mytiske ten-
kemåter, “myteverdener”, som gjøres 
gjeldende i hele kulturer. Brudd med 
mythos består dermed i at det utvikles 
andre tilnærmingsmåter og resultater enn 
de innenfor mythos. 

I oldtiden var kulturer på egyptiske 
områder helt gjennomsyret av mythos. 
Dette kommer til uttrykk som pyramider, 
tegninger, skulpturer, graver og museer. 
Vi vet mer om de myteverdener som 
kommer til uttrykk i Det gamle testamen-
tet, som ble skrevet ned ca 400-200 
f.Kr., og i Det nye testamentet, som for 
en stor del ble skrevet ned det første 
hundreåret e.Kr. Disse myter formidles 
fortsatt. Også myter på hellenske om-
råder i oldtiden er framstilt i verker som 
Iliaden og Odysseen, skrevet ned ca 800 
f.Kr., og mange andre verker og kilder. 
Her ble det framstilt myter om skapelse, 
guder, gudsdyrkelse og religiøst liv, og 
som dannet grunnlag for riter i form av 
prosesjoner og offerfester, eksempel-
vis Oraklet i Delphi, sammenkomster 
i Olympia, mysteriespillene i Eleusis. 
Dessuten fant myteformidlingen for en 

stor del sted i hjemmene. Derimot fantes 
det ikke et presteskap som dogmatisk 
forvaltet og forkynte virkelighetsbildet. I 
Egypt derimot var det til tider i Luxor et 
”presteskap” på nærmere tolv tusen som 
nettopp gjorde det. 

På hellenske områder ble det fra ca år 
500 f.Kr. til ca 400 e.Kr. utviklet tenke-
måter som brøt med mythos. Det skal vi 
se på nå. 

TENKEMÅTER SOM 
BRØT MED MYTHOS 

Utvikling i hellenske utkantområder 
Omkring 500-tallet f.Kr. besto det 

hellenske område av mange såkalte 
polis-stater, det vil si felleskulturelle 
småsamfunn, spredt over et stort 
område, særlig rundt det indre av Mid-
delhavet. Det var eksempelvis Athen, 
Sparta, Dodona, Kos, Milet, Efesus, 
Halikarnossos. Athen utgjorde et slags 
sentrum for disse småsamfunn, som 
ble holdt sammen av blant annet språk, 
myter, religion, historie, tradisjoner 
etc. Det var andre, liknende samfunn  
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også, eksempelvis det persiske og det 
egyptiske.  

I noen av de hellenske utkantpoliser 
ble det etter hvert stilt nye spørsmål 
og tatt opp temaer og problemstillinger 
utenfor det mytiske, blant annet knyt-
tet til matematikk, betraktninger over 
natur, himmel, jord, livet, døden, moral, 
lykke etc. Disse problemstillinger, be-
skrivelser, begrunnelser og forklaringer 
var mer basert på observasjoner og 
fornuftstenkning, enn på tradisjonell 
mythos. 

Det følger en kortversjon som marke-
rer hva som skjedde i første omgang i 
hellenske utkantpoliser. Vi begynner på 
600-tallet f.Kr.

Thales fra Milet (ca 625-ca 545 f.Kr.) 
hevdet at alle tings urstoff er vann, og 
han beskrev vannets rolle i naturen, stu-
derte fossiler, og han hevdet at luft blir til 
dugg, og at vann er en forutsetning for 
planter. Han skal dessuten ha forutsagt 
en solformørkelse (som forskere idag 
hevder skjedde i år 585). Og han tok opp 
noen matematiske emner og problemer, 
alt sammen helt utenfor mythos. 

Anaximander fra Milet (ca 610-ca 545 
f.Kr.) hevdet at det har foregått en utvikling 
i den levende natur, og begrunnet dette 
med at menneskebarn ikke kan greie seg 
selv, og at mennesket derfor må ha utvi-
klet seg fra dyr som får avkom som kan 
greie seg selv. Han skal også ha hevdet 
at livet må ha oppstått i sjøen. 

Dette har også preg av alternativer til 
mythos. 

Pythagoras fra Samos (ca 580-ca 
500 f.Kr.) tillegges uttalelsen Alt er 
tall. Og han skal ha beskrevet og for-
klart rent musikalske forhold som ters, 
kvart, kvint og oktav ved hjelp av tall. 
Han henviste blant annet til at å trykke 
ned en tonende streng på midten gir 
oktaven over tonen. (Slik man sier det 
i fysikken i dag.) 

Pythagoras var neppe den første 
som beviste den pythagoreiske læ-
resetning, men han dannet en “skole”, 
der det blant annet ble praktisert sje-
lelig renselse knyttet til matematikk, 
tallmystikk, musikk. Ved å lytte til mu-
sikk og betrakte matematiske forhold 
skulle sjelen renses. Også ekstase ble 
søkt oppnådd gjennom betraktning av 
matematiske forhold. 

Senere pytagoreerne tok opp tallpro-
blemer, og utviklet tallteori (blant annet 
et begrep om irrasjonelle tall). Og de 
beskrev Jorda som en kule som dreier 
rundt en akse. Slik forklarte de dag og 
natt. De ga også noen forklaringer på 
avstander mellom himmellegemene 
basert på observasjoner. 

Det var trolig mye mytisk med i 
dette, men også nye, ikke-mytiske 
tilnærmingsmåter. 

Pythagoras og pytagoreerne er 
dermed en påminnelse om at det 
mytiske og rasjonelle kan være  flettet 
sammen. 

Heraklit fra Efesos (ca 536-ca 470 
f.Kr,) ble omtalt som “den dunkle”. Han 
hevdet at “Alt flyter” (gresk: “Panta 
rei”), og han tok ilden som grunnlag 
for alt som er. Han tillegges også ut-
talelser om at Tingene blir til ved sine 
motsetninger, og at Krigen er alle 
tings far. Dette er dunkelt, men ble 
tolket, husket, kommentert og sitert. 
(Protagoras og Demokrit er inne på 
noe liknende. Se nedenfor.) 

Parmenides fra Elea (ca 540-ca 470 
f.Kr.) tillegges noen “provoserende” 
uttalelser. Han hevdet at Det eneste 
sanne værende, er det ene, som er 
uendelig og udelelig; – Bevegelse er 
umulig; – All forandring er en illusjon, 
et sansebedrag; – Det egentlige vir-
kelige er ”den ene og uforanderlige 
væren”, og dette kan bare fattes med 
fornuften, ikke med sansene. 

Han filosoferte også over  forskjel-
len mellom sansning og fornuft, og 
ikke noe av dette var typiske temaer 
innenfor mythos. 

Anaxagoras fra Klazomenai (ca 500-
ca 428 f.Kr.) beskrev Sola og stjernene 
som glødende stener. Og om Månen sa 
han at den ikke har noe eget lys, men 
får det fra Sola, og som han hevdet er 
større enn hele Peloponnes. Han ga 
på grunnlag av observasjoner, en be-
skrivelse, begrunnelse og forklaring på 
sol- og måneformørkelser. Forklaringen 
på solformørkelse er at Sola formørkes 
når Månen skjuler den, mens forklarin-
gen på måneformørkelse er at Månen 
formørkes når Jorda skjermer den for 
lyset fra Sola. Og han hevdet Månen 
har fjell og jord, og at det finnes sletter 
og daler på den. Om stjerneskudd sa 

han at det er gnister som kastes ut av 
himmelens bevegelser. 

Dette er også andre perspektiver, 
beskrivelser, begrunnelser og forkla-
ringer enn de mytiske. 

Empedokles fra Akragas (ca 490-
ca 430 f.Kr.) hevdet at det er fire 
grunnstoffer (jord, vann, ild, luft), og 
to grunnkrefter (hat og kjærlighet). 
Og han hevdet at månelys er reflektert 
sollys, og at lys tar tid. 

Eudoxos fra Knidos (ca 404 – 356 
f.Kr.) kom til at Jorda har kuleform, og 
at den er det ubevegelige sentrum 
for alle himmellegemer, som roterer 
rundt Jorda i perfekte sirkler, men på 
infløkte måter. Han skjelnet mellom 
de fem kjente planetene, og en fiks-
stjerneverden. 

Dette var noen eksempelglimt på 
brudd med mythos i utkantpoliser  i 
det hellenske storsamfunn i oldtiden. 
De tyder på oppsiktsvekkende obser-
vasjoner som må ha trigget utvikling av 
alternative problemstillinger, beskrivel-
ser, begrunnelser og tilnærmingsmåter  
til de mytiske. 

Det er lett for oss idag å overse 
hvor imponerende dette er. Vi “vet jo” 
helt fra vi er barn mye om sol, måne, 
stjerner, himmelrommet, planetenes 
bevegelser, avstander osv. Men tenker 
vi over hva de så den gang, med deres 
forutsetninger, så innser vi det kanskje 
lettere det imponerende. På himmelen 
så de, uten kikkert, en sol som gikk opp 
om morgenen, og ned om kvelden, en 
måne som var der noen ganger om 
dagen og noen ganger om natten, 
samt mengder med lysende prikker på 
natthimmelen, her inkludert planetene. 
Alt dette beveget seg på tildels meget 
innfløkte måter i løpet av dager, netter, 
år, årstider og århundrer. Dette er det 
vanskelig å forklare ut fra det som sees 
på strålende daghimmeler og myste-
riøse natthimmeler i ensomhet og stille, 
varme, netter i små “byer”. Vi ser blant 
annet ikke noen romlige avstander. 

Det kan også være nyttig å ta i be-
traktning at vi ser i bråkete, travle opp-
lyste byer uten å skjønne det intense, 
gripende inntrykk stjernehimmelen 
kan gjøre i helt stille, svarte netter i 
varme strøk. 

Men det kommer mer. 

[ BRUDD MED MYTHOS ]
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ATHEN BLE ET SENTER 
FOR HELLENSK KULTUR

På 400-tallet f.Kr. var Persia en stor-
makt, som blant annet søkte å legge under 
seg hellenske områder. Angrepene, de så-
kalte perserkrigene (490-449), mislyktes, 
idet grekere under Perikles (493-429) 
til slutt fikk slått angrepene tilbake. Dette 
innledet en storhetstid for Athen, som 
ble et senter for de mange poliser på det 
hellenske storområdet (som blant annet 
strakte seg langt sørover i Egypt). 

Athen hadde ca 300 000 innbyggere. 
Mange kom fra utkantstrøkene til byen, 
og mange var slaver. Athen tok inn store 
skatteinntekter fra de andre områdene, 
og mye ble røvet. Dette ga grunnlag for 
store anlegg så som Akropolis, Partenon, 
Niketemplet, Zeus-alter, Erechteion, 
Amfiteatere, og store møteplasser, samt 
domstol, og anlegg som bibliotek, statuer 
osv, som vi kan se rester av idag. 

I byen var det travel virksomhet. Det ble 
drevet handel og håndverk, og skapt im-
ponerende kunst, diktning og filosofi. Det 
ble holdt store politiske og andre møter, 
sportskamper, idrettskonkurranser, dyrking 

av guder, myter og riter. Taler og diskusjo-
ner foregikk med forholdsvis høy grad av 
ytringsfrihet. Og det ble holdt frie valg, som 
riktignok bare gjaldt for de ca ti prosent frie 
greske menn over 18 år, og ikke for innflyt-
tere, kvinner og slaver. Det ble også utviklet 
et rettssystem etablert på skrevne lover.

De bruddene med mythos som var 
utviklet spilte nok til å begynne med for-
holdsvis liten rolle. Men de kunne hevdes 
i det diskuterende fellesskap. 

Etter hvert utviklet det seg imidlertid 
store brudd med mythos i Athen. Vi skal 
se kort på noen eksempler på dette. 

Protagoras fra Abdera (ca 485-ca 415 
f.Kr.) hevdet at:

”Mennesket er alle tings målestokk 
– for de værende at de er, de ikke-
værende at de ikke er.”

“Verden er det vi opplever den som – 
det vi gjør den til.” 

”Om enhver sak (ethvert spørsmål) 
finnes det to innbyrdes motstridende 
utsagn (oppfatninger).”

Utsnitt fra freskoen ”Den atenske 
skolen”, malt av Rafael i 1509. Sittende 
framme til venstre ser vi Anaximander 
fra Milet som smugkikker på hva Pyt-
hagoras fra Samos skriver. Parmenides 
fra Elea (stående) forklarer kanskje 
sine tanker om forskjellen mellom 
sansning og fornuft. Mens Heraklit fra 
Efesos (sittende til høyre) ser ut til 
å være langt inne i sine egne tanker, 
muligens om hvordan ting blir til ved 
sine motsetninger.

At tenkerne på bildet bidro med 
vesentlige alternativ til datidens my-
tiske tenkemåter, hindret ikke Rafael 
fra å framstille dem i et mytisk skjær 
nærmere to tusen år seinere. 

Kvinnen i hvit klesdrakt midt i bildet, 
skal være Hypatia fra Alexandria. Hun 
var en ny-platonsk filosof og matema-
tiker som levde rundt 900 år etter de 
andre på bildet. Hypatia var trolig den 
siste bibliotekar i Alexandria, drept av 
de kristne under en konflikt i byen i 415 
e.Kr. Etter dette forlot de lærde byen og 
virksomheten ved institusjonene opp-
hørte, hendelser som anses å være en 
viktig del av slutten på antikken.
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”Om gudene kan jeg ikke vite hvorvidt 
de eksisterer eller ikke eksisterer, eller 
hvilken form de har, for det er så mye 
som hindrer en slik viten: sakens dun-
kelhet og menneskelivets korthet.”

Dette er alternative perspektiver til en 
mytisk virkelighetsoppfatning. Her blir 
guder blir i en viss forstand utdefinert, og 
mennesket satt i sentrum. Det har trolig 
provosert mange, og ganske sikkert blitt 
diskutert på torget. 

Gorgias fra Leontini (ca 483-ca 375 
e.Kr.) hevdet at: 

Ingenting eksisterer;1. 
Hvis noe eksisterer så kan vi ikke 2. 
få kunnskap om det;
Hvis vi kunne få kunnskap om 3. 
det så ville vi ikke kunne meddele 
kunnskapen til andre. 

Dette kan kanskje virke provoserende 
banalt. Men det kan tolkes og begrunnes, 
og noen var mottakelige for det og tok det 
som en utfordring. De ble da også sitert 
og diskutert. I dette ligger også et brudd 
med mythos. 

Demokrit fra Abdera (ca 460-370) hev-
det at vi ikke kan vite om våre sanseorganer 
gir oss et riktig bilde av tingene i den ytre 
verden. Mange av de egenskaper vi tilleg-
ger tingene – så som søthet, farge, bitter-
het, surhet, kulde, varme osv ligger i oss, 
ikke i tingene slik vi sanser at de gjør. 

Dette har vært et tema og perspektiv i 
filosofien helt opp i våre dager. 

Demokrit er særlig kjent for sin atom-
teori, som går ut på at urstoffet er atomer 
og tomt rom. På grunnlag av denne fore-
stillingen utviklet han sine oppfatninger 
om tingenes egenskaper og forandringer.  
– Alt er av atomer, men ikke alt er atomer. 
Atomene kan ikke sanses, men ved hjelp 
av disse kan konkrete fysiske proses-
ser og stoffers egenskaper forklares. 
Atomteorien utpeker noe som absolutt 
uforanderlig, men som likevel kan forklare 
mangfold og forandring.

Dette markerer kraftige alternativer til 
mytisk tenkning, for slikt befattet ikke 
den seg med. 

Også historikere begynte å beskrive og 
forklare historiske hendelser og samfunns-
messige forhold mer saklig og kritisk. De 
undersøkte kilder, steder, hendelser og 

annet, og stilte seg kritisk og prøvende til 
data. Vi skal se på to av dem. 

Herodot fra Halikarnassos (ca 480-ca 
430 f.Kr.) reiste mye, og observerte og 
beskrev levende, myldrende og fengende 
det han hadde sett, hørt og opplevd på 
sine mange reiser. Han observerte blant 
annet religøse riter, mumier, graver og 
templer i Egypt. Men han stilte seg kritisk 
til både egne og andres observasjoner og 
beskrivelser, og han sa ifra om hva han 
selv hadde sett og hørt og hva han hadde 
fått fra andre. Han vurderte også kildenes 
troverdighet. Og han forklarte begivenhe-
ter, uten å gjøre bruk av myter. 

Mye av det Herodot skrev er bevart. 

Thukydides fra Athen (ca 460-ca 400 
f.Kr.) skrev om den såkalte peloponneser-
krigen mellom Athen og Sparta. Fram-
stillingen hans er imponerende presis, 
nøktern, saklig, relevant og objektiv. Den 
bygger – uten å trekke inn guder – på 
observasjoner, fakta, arkivstoff og data 
som han selv hadde sett og hørt, og på 
hva han anså som “troverdige” kilder. 
Framstillingen hans er så kritisk saklig at 
det er uenighet om hvilken part i konflikten 
han sympatiserte med. Som årsaker anga 
han blant annet avtalebrudd og misnøye 
med Athens undertrykkelse og de andres 
staters frykt for Athens økende makt. 

Også innenfor legekunsten skjedde 
visse brudd med mythos. Dette kom-

mer til uttrykk i at sykdommer og deres 
oppståen, forløp og behandling ble søkt 
beskrevet, forstått og forklart på grunnlag 
av observasjoner. Det ble utviklet relativt 
mytefrie nye oppfatninger om hvordan 
kroppen reagerer, hva medisiner og 
behandlinger kan føre til. Det følger et 
eksempel.  

Hippokrates fra Kos (ca 460-ca 375 
f.Kr.) beskrev sykdommer og deres forløp, 
samt helbredelse, død, dødsårsaker osv 
meget saklig. Han observerte og rede-
gjorde for sykdomstegn, sykdomsforløp, 
behandlinger, diagnoser, resultater osv. 
Og han formulerte relativt prøvbare 
hypoteser om årsaker til sykdommer. 
Disse ble brukt til å forutsi, forebygge, 
kurere. Han utviklet også medisiner og 
behandlingsmåter for pasienter i forskjel-
lige aldersgrupper, og for kvinner og for 
menn. Han la ikke skjul på mislykkete 
tilfeller av en behandling, og han skyldte 
ikke på guder. 

Han hadde dessuten etiske idealer i 
omgangen med pasienter. Legen skulle 
vise omsorg, være nøktern og verdig, og 
framfor alt åpen, hensynsfull, likefrem og 
beroligende. – Dette er sammenfattet i 
den hippokratiske legeed. 

NOEN ANDRE BRUDD 
MED MYTHOS I ATHEN

I det diskuterende fellesskapet i Athen 
ble det tatt opp spørsmål om hva kunn-
skap er. Og det ble utløst kritikk og skepsis 
til mange overleverte verdier og oppfat-
ninger, og drevet fram nye typer forkla-
ringer og begrunnelser. Det ble også stilt 
utfordrende spørsmål ved institusjoner i 
samfunnet. Diskusjonene stimulerte også  
til studier av språk, logikk, resonnementer 
og av språkets virkninger, og dermed til 
en meget viktig utvikling av retorikk, både 
som teori og praksis. 

Vi skal se litt nærmere på Sokrates’, 
Platons og Aristoteles’ bidrag til alt dette. 
Her er mye originallitteratur bevart – blant 
annet praktisk talt hele Platons, og en 
stor del av Aristoteles’ forfatterskap samt 
flere vitenskapelige verker, dramaer og 
historiebeskrivelser. 

Sokrates fra Athen (ca 470-399 f.Kr.) 
skrev riktignok ikke noe selv, men formid-
let sin filosofi gjennom samtaler og dis-
kusjoner med “folk på torget”. Mye tyder 
på at han hadde sine egne innsikter og 

En skulder ut av ledd kommer på plass 
igjen ved hjelp av et hippokratisk hjel-
pemiddel. Hippokrates utviklet  ulike 
behandlingsmåter for pasienter, han 
la ikke skjul på mislykkete tilfeller av 
en behandling, og - ikke minst - han 
skyldte ikke på guder. (Tresnitt, trolig 
etter tegning av Francesco de Rossi.)
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meninger, men han hevdet ikke disse som 
påstander om hvordan det er, slik andre 
gjorde. Han framsto derimot spørrende og 
lyttende, som en som gjerne ville få vite 
noe han ikke visste, men var interessert i. 
Da andre hadde sagt sitt så fortsatte han å 
spørre for å få vite mer og høre nærmere 
begrunnelser og forklaringer fordi, som 
han sa, jeg forstår ikke helt. Og han kunne 
sammenholde det som ble hevdet med 
hva andre hevdet om det samme og be 
om å få vite hva de syntes om det. 

Slik drev han fram ny forståelse. Han 
kalte seg selv en ”jordmor for sannheten”. 

Dette antyder hvordan den sokratiske 
samtalekunst, diskusjonskunst, og evne til 
å utvikle sannhet gjennom samtale kunne 
forløpe. Slik ”jordmorkunst” utfoldes i dag 
hos eksempelvis lyttende foreldre, lærere 
og psykoanalytikere, men den mangler 
i mange diskusjoner og samtaler i for 
eksempel radio og TV og, ikke minst, i 
private diskusjoner.

Sokrates ble tydeligvis også oppfattet 
som en kritiker av gudene, og han ble 
faktisk dømt til døden og henrettet for 
dette. Så mythos gjorde seg i høy grad 
fortsatt seg gjeldende i Athen. La oss ikke 

idyllisere det som skjedde. Det utspant 
seg nok mye rov, vold, henrettelser, drap 
og kamper. 

Platon fra Athen (ca 428-348 f.Kr.) 
deltok i samtalene med, og ble  nærmest 
en elev av den ca 40 år eldre Sokrates. 
Men han ble så opprørt av rettssaken og 
henrettelsen av Sokrates, at han dro fra 
Athen en tid. Da han vendte tilbake skrev 
han “bøker” om etikk, politikk, ontologi, 
natur, samfunn, menneske. Han formid-
let sin (og Sokrates’) filosofi i form av 
diskuterende samtaler mellom navngitte 
tenkere i tiden, blant andre Sokrates. Slik 
presenterte han deres standpunkter, som 
så blir diskutert og eventuelt imøtegått og 
videreutviklet av personene i “bøkene”. 
Guder blir omtalt, men ikke brukt som 
begrunnelser for den rette filosofi. 

Slik formidlet Platon sin idélære, lære 
om lykke, stat og samfunn, og om ide-
alstaten, der det skal være tre klasser: 
næringsdriverne, forsvarerne og lederne. 
Han tok også opp temaer i astronomi og 
andre fag.

Dette ble utviklet og formidlet i Aka-
demiet, som han grunnla, og der man 

kunne ganske fritt utfolde et diskuterende 
fellesskap på høyt nivå. 

De fleste av Platons skrifter er bevart. 

Aristoteles (384-322 f.Kr.) vokste opp 
i Stageiros i Makedonia nord i Hellas. 
Han dro til Akademiet i Athen, dit han 
kom da Platon var 61 år. Men så dro han 
tilbake til Makedonia for å være lærer for 
Alexander (senere Alexander den store), 
og deretter tilbake til Athen igjen, der han 
grunnla sin egen skole, Lykeion. Men da 
Alexander den store døde i 323, ble det 
et opprør i Athen rettet blant annet mot 
makedonere. Da dro Aristoteles derfra, og 
døde kort tid etter. 

Aristoteles skriver med en fenomenal 
tankekraft om blant annet erkjennelse, 
etikk, ontologi, matematikk, logikk, reto-
rikk, astronomi, biologi. Det følger et par 
eksempelglimt. 

Han beskriver ting som en enhet av stoff 
og form, der stoff er en tings “materiale”, 
mens form er ”det i kraft av hvilket noe 
sies å være noe bestemt”. En statues 
stoff er eksempelvis marmoren, men det 
er dens form som gjør den til den statuen 
den er.

Athen

Sparta
Kos

Samos

Klazomenai

Knidos

Efesos

Milet

Halikarnossos

Delphi

Olympia

Eleusis

Dodona

Elea

Akragas

Abdera

Leontini

Stageiros

Alexandria

Luxor

i

Omkring 500-tallet f.Kr. besto det hellenske 
området av mange såkalte polis-stater, det vil si 
felleskulturelle småsamfunn, spredt over et stort 
område, særlig rundt det indre av Middelhavet. 
Her er de byene markert som huset banebrytende 
tenkere, nevnt i teksten. Alexandria ble grunnlagt i 
332 f.Kr., og overtok etter hvert Athens rolle som 
sentrum for økonomi, sjøfart, handel, kunnskap 
og kultur. Kartet viser at byen i utgangspunktet 
var en gresk utkant.
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Han tillegger alle ting – planter, dyr, 
mennesker, stener, røyk, regn, vann, plane-
ter, samfunn osv – hver sin “natur”. Denne 
natur bestemmer måten tingen utvikler og 
virkeliggjør seg naturlig på. Drivkrefter 
i virkeliggjøringen er fire årsaker – den 
materiale, den formale, den kausale og 
den finale. 

Én gruppe ting er det levende, som 
har en naturlig evne til vekst, ernæring 
og formering. Gruppen deles videre 
i planter, dyr og mennesker. Planter  
kan vokse, ernære seg og formere 
seg. Dyr kan i tillegg sanse, føle og 
bevege seg. Mennesker kan i tillegg 
til dette igjen også tenke, innbefat-
tet evne til språk, begrepsdannelser, 
overveielser og utvikling av meninger 
og viten.  

(Tillat et lite innskudd: Her skiller 
Aristoteles mellom menn, kvinner og 
slaver. Mannen er ifølge sin natur og 
med sin sæd (som var kjent) den 
aktive og bevirkende årsak til svanger-

skap og den prosess som gir et nytt 
barn. Kvinnen (hvis egg var ukjent) er 
derimot den passive, mottakende, og 
som bare bidrar med et hulrom der 
mannens sæd kan vokse. Hun bidrar 
dermed bare til barnets “stoff”, mens 
mannen bestemmer barnets “form”. 
Kvinnen er kort sagt en ufullstendig, 
ufruktbar mann.) 

Aristoteles gjorde mange astronomiske 
observasjoner, som blant annet ga ar-
gumenter for at Jorda har kuleform. Et 
argument for dette kom fra observasjoner 
av jordskyggens form på måneskiven ved 
måneformørkelser. Et annet argument var 
at stjernenes høyde over horisonten på et 
visst tidspunkt varierer med breddegra-
dene. Når for eksempel en stjerne står 
i senit på ekvator, så ses den på samme 
tidspunkt mer eller mindre nær horisonten 
på nordlige og sørlige breddegrader. Et 
tredje argument var at når ting naturlig 
søker mot et sentrum, så blir resultatet 
kuleform. 

Han gjorde mange observasjoner av him-
mellegemer, og kom blant annet til at Jorda 
står stille i et sentrum, omgitt av 55 sfærer, 
hvorav den innerste er månesfæren. Alt 
innenfor månesfæren er sammensatt av de 
fire elementer jord, luft, ild og vann, og den 
naturlige bevegelse her er rettlinjet – mot 
eller fra Jordas sentrum. 

Han kom også til at Jorda ikke kunne 
være særlig stor. Kanskje hang havet vest 
for Gibraltar sammen med områdene øst 
for India (for det forekom elefanter begge 
steder, men ikke mellom dem). 

*  *  *
Dette var litt om formidable bidrag til 

brudd med mythos da Athen var et senter i 
det hellenske rike. 

Men det er lett å overvurdere den rolle 
bruddene spilte i samfunnet, og for folk flest. 
Matematikken, filosofien, astronomien, fysik-
ken osv var nok i det alt vesentlige ukjent og 
utilgjengelig for de fleste. Det skriftlige var 
håndskrevet på tekstruller av pergament og 
papyrus, og var i liten grad tilgjengelig for 
folk flest. Muligens fantes det noe som kan 
kalles bibliotek, men folk hadde nok annet 
å gjøre. Og “utdannelse” var forbeholdt et 
øvre sjikt. Det fantes ikke skoler for alminne-
lige folk. Riktignok var det som nevnt åpne 
forhold, og høy grad av ytringsfrihet. Men 
dette var nok for en stor del forbeholdt frie 
greske menn, og som nevnt utgjorde disse 
ca 10 prosent av befolkningen. 

Og det meste ble nok formidlet i hjem-
mene, der det mytiske var dominerende. 

SÅ TAR ALEXANDRIA 
OVER SOM SENTRUM 

Athen ble som nevnt gradvis et sentrum 
for hellensk kultur etter at perserkrigene i 
år 449 var vunnet, med Perikles som leder. 
Etter noen år overtok Alexander den store 
(356-323 f.Kr.) makten. Han var makedo-
ner, men gjorde Athen til sitt maktsenter, 
og etablerte derfra et “verdensrike” som 
strakte seg fra India til Spania og fra Hellas 
og ned til Luxor i Egypt. I denne forbindelse 
grunnla han byen Alexandria i 332 f.Kr. 

Han forlot imidlertid byen etter kort tid og 
dro med hæren videre mot India. Utviklingen 
av byen overlot han til utpekte ledere, de 
såkalte ptolemaiere, som foresto dette i 
noen generasjoner. 

Etterhvert ble Alexandria en millionby 
og et sentrum for økonomi, sjøfart, handel, 
kunnskap og kultur. Athen derimot kom i 
forfall. 

Da Alexander den store var tretten år gammel, ville hans far - Kong Filip II av Makedonia 
- gi etterfølgeren en høyere utdanning, og valgte Aristoteles til oppgaven. I tre år skal 
Alexander ha vært en svært kunnskapstørst elev innen biologi, filosofi, religion, klas-
sifikasjon, logikk, kunst, m.m. Her fra en av ”timene”, slik kunstneren Jean Leon Gerome 
Ferris (1863–1930) så det.
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Svært viktig for det videre brudd med 
mythos ble etableringen av to sentre for 
kunst, filosofi og vitenskap i Alexandria, 
nemlig Museion og Biblioteket. Det er prak-
tisk talt ikke noe igjen av disse bygningene, 
og vi vet ikke sikkert hvor i byen de lå, og 
hvordan de var bygget. Det er knapt bevart 
noen beskrivelser av dette. Men sentrene ga 
enestående anledninger til videre utvikling 
av filosofi og vitenskap. Og dette er det 
bevart mye av. 

Museion svarte til Platons Akademiet 
og Aristoteles’ Lykeion i Athen. Det besto 
tydeligvis etter hvert av flere “institutter”, og 
med saler for forelesninger, undervisning og 
anledning til studier. Det ble også anlagt et 
observatorium, og en botanisk og zoologisk 
hage samt anatomiske samlinger i byen. 

Nærmere 100 “professorer” skal ha 
studert, forsket og forelest der. De hadde 
fri kost og losji, og var fritatt for skatt. De 
hadde dessuten tilgang til tidens ypperste 
verker, blant annet i matematikk og astro-
nomi. Dette var historisk sett noe nytt og 
enestående. Og de kunne utfolde seg fritt, 
og korrespondere med tenkere over det 
greske område, og tenke alternativt til det 
mytiske. Men de utgjorde rimeligvis en intel-
lektuell elite, høyt hevet folk flest og det de 
var opptatt av. 

Biblioteket fikk etter hvert en helt 
uovertruffen samling tekstruller av papy-
rus og pergament (bøker fantes jo ikke.) 
Framgangsmåtene ved innsamlingen var 
imidlertid ikke alltid ærlige – mange ruller 
ble røvet på forskjellige måter, og båter som 
la til i byen måtte betale med ruller. Det ble 

også oversatt mange verker. Dagens kilder 
angir antallet ruller svært forskjellig, men 
på det høyeste skal samlingen ha omfat-
tet godt over 500 000 – nær hele den 
litterære produksjon på denne tiden. Men 
det er vanskelig å si hvor mange ruller for 
eksempel hver av Platons og Aristoteles´ 
“bøker” utgjorde. 

Etableringen av Biblioteket må ha vært 
en stor utfordring og inspirasjon for senere 
biliotekarer når det gjaldt klassifisering, 
ordning osv. Her spilte Kallimakos (ca 310 
– 240 f.Kr.) en viktig rolle. 

Det fantes flere bibliotek på hellenske 
områder, men ingen kunne konkurrere med 
Alexandrias. 

LITT MER OM VIRKSOMHETENE 
I ALEXANDRIA 

Formålet med det følgende er først og 
fremst å gi et inntrykk av nivå og bredde 
i virksomheten i Museion. 

Først om matematikk
Tidligere matematikere hadde, som vi 

har vært inne på, utviklet og bevist mange 
setninger blant annet i geometri, tallteori, 
samt en lære om irrasjonale tall, og der-
med ført matematikken til imponerende 
høyder. Men med Euklid tok det helt av. 

Euklid (ca 330-ca 260f.Kr.) hadde Ale-
xandria som sentrum for sin virksomhet. 
Han greide å organisere store deler av 
geometrien i et såkalt aksiomatisk-deduk-
tivt system. Verket har titlen Elementer, og 

Et papyrus-fragment som viser en 
del av Euklids geometri ”Elementer”. 
Dette ble funnet under utgravinger i den 
egyptiske byen el-Bahnasa (på gresk: 
Oxyrhynchus) i 1896-97. 

Diagrammet er del av en geome-
trisk formulert ligning innen algebra:  
ab + (a-b)2/4 = (a+b)2/4. 

Euklid har blitt et ideal for viten-
skapelighet, gjennom kortfattede og 
elegante grunnsetninger. Disse brukte 
han til å trekke logiske slutninger, som 
igjen ble byggesteinene i et helhetlig 
geometrisk system.   

Vil du se mer om Euklids Elementer, 
se: http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/
java/elements/toc.html.

blir av mange betraktet som et historisk 
høydepunkt i oldtidens (og kanskje alle 
tiders) matematikk og vitenskap. Det sies 
at det er den bok som nest etter Bibelen 
er oversatt til flest språk. Og den ble brukt 
som lærebok i matematikk i skolene helt 
opp til vår tid. 

Noen av teoremene i Elementer var 
riktignok både kjent og bevist før Euklids 
tid, men de var ikke samlet i et deduktivt 
system, bestående av noen få grunn-
setninger som man ved hjelp av logisk 
gyldige slutninger kan dedusere hele 
systemet fra. Dette er, ikke minst på grunn 
av sikkerheten, oversiktligheten, kortfat-
tetheten og elegansen, etter hvert blitt et 
ideal for all vitenskapelighet. 
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Elementer består av i alt 13 “bøker” på 
til sammen omlag “700 sider”, og med 465 
teoremer som omhandler plangeometri, 
romgeometri, tallteori, samt noen andre 
grener av matematikken. Første bok innledes 
med 23 definisjoner og 10 grunnleggende 
antakelser. 

Vi skal se kort (og meget enkelt) på verket. 
Meningen er bare å gi et inntrykk av tanke-
kraft, inntrengningsevne og nivå. Bruk ikke 
mer tid på det når dette er innsett. 

Av de 23 definisjoner kan nevnes: 
Et punkt er det som ikke kan deles. 1. 

4. En rett linje er en linje som ligger slett 
mellom punktene på den.

15. En sirkel er en plan figur, som er inne-
sluttet av én slik linje (kalt periferien) 
at alle de rette linjer som kan trekkes 
ut til den fra ett bestemt punkt som 
ligger innenfor figuren, er innbyrdes 
like store. 

23. Parallelle er de rette linjer som ligger i 
samme plan, og som når de forlenges 
ubegrenset til begge sider, ikke møtes 
på noen av sidene.”

Av grunnleggende antakelser i første bok 
kan nevnes:
La det være forutsatt:

at man kan trekke en rett linje fra et 1. 
hvilket som helst punkt til et hvilket 
som helst punkt.
at man kan forlenge en begrenset rett 2. 
linje i det uendelige.
at man kan tegne en sirkel med et 3. 
hvilket som helst sentrum og en hvilken 
som helst radius.
at alle rette vinkler er like store. 4. 
at når en rett linje skjærer to rette 5. 
linjer, og de innvendige vinkler på 
samme side er mindre enn to rette, så 
møtes de to linjer når de forlenges ube-
grenset, på den side hvor de to vinkler 
ligger som er mindre enn to rette.

Av allmenne antakelser kan nevnes 
Størrelser som er like med en og 1. 
samme størrelse, er innbyrdes like 
store.
Når like store størrelser legges til 2. 
like store størrelser, er summene like 
store.
Når like store størrelser trekkes fra like 3. 
store størrelser, er restene like store.
Størrelser som kan dekke hverandre, 4. 
er innbyrdes like store.
Det hele er større enn en del av 5. 
det.”

Av de 465 deduserte læresetninger 
(teoremer) skal vi se på nummer 47. Den 
pytagoreiske læresetning, samt Euklids 
bevis for den.

Setningen lyder slik: 
I en rettvinklet trekant er kvadratet på 

den ene side som ligger overfor den rette 
vinkel, lik summen av kvadratene på de 
sider som inneslutter den rette vinkel. 

Bevis: 
La ABC være en rettvinklet trekant hvor 

vinkel BAC er rett. Jeg sier da at firkant BC 
er lik firkant BA pluss firkant AC.

La det nemlig på BC være tegnet et 
kvadrat BDEC og på BA og AC kvadra-
tene GB og HC, la AK være trukket gjen-
nom A parallell med BD eller CE, og la 
AD og FC være trukket.

Da nå begge vinklene BAC og BAG er 
rette, så er de to rette linjer AC og AG 
tegnet ut fra et punkt A på en rett linje AB 
til hver sin side, slik at vinklene ved siden 
av hverandre er lik to rette. Altså ligger 
AC og AG i forlengelse av hverandre. Av 
samme grunn ligger også BA og AH i for-
lengelse av hverandre. Nå er vinkel DBC 

lik vinkel FBA, for de er rette begge to. La 
vinkel ABC være lagt til dem begge, så er 
hele vinkel DBA lik hele FBC. Da nå DB er 
lik BC, og FB er lik BA, så er de to sider 
DB og BA parvis lik de to sider CB og BF; 
og vinkel DBA er lik vinkel FBC; altså er 
grunnlinje AD lik grunnlinje FC; og trekant 
ABD er lik trekant FBC. Men rektangel BK 
er lik to ganger trekant ABD; for de har 
samme grunnlinje BD og ligger mellom de 
samme paralleller BD og AK; og kvadrat 
GB er lik to ganger trekant FBC, for de 
har samme grunnlinje FB og ligger mellom 
de samme paralleller FB og GC; altså er 
rektangel BK lik kvadrat GB. På samme 
måte vil man ved å trekke AE og BI kunne 
bevise at rektangel CK er lik kvadrat HC. 
Altså er hele kvadrat BDEC lik summen 
av de to kvadrater GB og HC. Men BDEC 
er kvadrat BC, GB og HC er kvadrat BA 
og kvadrat AC. Altså er kvadrat BC lik 
kvadrat BA pluss kvadrat AC.

Altså: I en rettvinklet trekant er kvadra-
tet på den side som ligger overfor den 
rette vinkel lik summen av kvadratene på 
de sider som inneslutter den rette vinkel; 
hvilket skulle bevises.”

500px-Illustration_to_Euclid's_proof_of_the_Pythagorean_theorem2.sv... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Illustratio...

1 av 1 07.07.2009 18:39

Euklids bevis for den pytagoreiske læresetning, kjent stoff for mange norske skoleelever, 
men en imponerende tankemessig prestasjon for 2300 år siden, da resten av samfunnet 
i stor grad baserte sin forståelse på guder, fortellinger og overtro. 
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Beviset hviler på noen av de nevnte 
grunnsetningene og teoremene. 

Var dette vanskelig? – Det var iallfall 
ikke lettere for folk i oldtiden. 

I de følgende bøker deduseres teoremer 
om blant annet firkanter, sirkler, mange-
kanter, innskrevne og omskrevne figurer, 
romgeometriske forhold, proporsjonalite-
ter, forholdstall, måltall.

Allerede i oldtiden reiste matematikere 
spørsmål som: 

Er de grunnsetninger Euklid bygger •	
på tilstrekkelige, eller må det gjøres 
flere antakelser? 
Er noen av grunnsetningene over-•	
flødige? 
Er alle slutningene som foretas •	
logisk gyldige? 
Er det mulig å dedusere alt det •	
Euklid har dedusert? 
Er det mulig å dedusere mer enn •	
det Euklid har dedusert? 
Rommer verket selvmotsigelser?•	

Særlig ble parallell-postulatet (den 
femte forutsetningen) betvilt og inngå-
ende diskutert. Det ble gjort forsøk på 
å dedusere det fra noen av de andre 
grunnsetningene, og på å eliminere det 
ved å dedusere teoremene uten å ta det 
i bruk.

Denne kritiske virksomhet pågikk, med 
visse avbrudd, i mer enn to tusen år, 
og har resultert i en rekke avklaringer, 
oppklaringer og til dels bemerkelses-
verdige nyvinninger. Det er blitt klart at 
Euklid ikke formulerte alle de premis-
ser som må til for å utvikle systemet. 
Eksempelvis mangler premisser som: 
En rett linje som skjærer en side i en 
trekant utenfor et hjørnepunkt må, når 
den forlenges også skjære en annen 
side av trekanten; og Hvis A, B og C 
er punkter på en rett linje L, og: Hvis 
B ligger mellom A og C på en rett linje 
så ligger B også mellom C og A. Selv 
så “banale” sannheter må være med 
som grunnsetninger, fordi de kan ikke 
deduseres av de grunnsetninger Euklid 
angir, men må forutsettes som premisser 
i visse deduksjoner. 

Den kritiske virksomhet som fulgte 
i forbindelse med parallell-postulatet 
har gitt bemerkelsesverdige resultater. 
Forsøk på å dedusere postulatet, eller å 
unngå det, brakte i løpet av 1800-tallet 
klarhet i at hvis man erstatter postulatet 
med noen andre grunnsetninger som 
direkte motsier det, så kan det utvikles 
helt andre, men like selvmotsigelsesfrie 

ikke-euklidske geometrier, eksempelvis 
sfærisk geometri på kuler. Der er for 
eksempel ikke summen av vinklene i en 
trekant 180 grader.  

Det er flere forskere som kan knyttes 
til virksomhetene i Museion. 

Archimedes (287 – 212 f.Kr.) er en av 
oldtidens fremste matematikere, fysikere, 
oppfinnere og teknikere. Som ung var han 
en tid i Alexandria, og studerte muligens 
under Euklid. Archimedes utviklet frukt-
bare begreper om matematiske grense-
verdier, samt metoder til å bestemme π, 
og formler for kulers, sylindres og enda 
mer kompliserte legemers volum. Han 
foregrep også begreper om derivering 
og integrering innenfor differensialreg-
ningen. Og han formulerte fysiske prin-
sipper, blant andre vektstangsprinsippet, 
begrepet tyngdepunkt, og loven om lege-
mers oppdrift i vann.  – Han utviklet også 
betydelige tekniske “krigsmaskiner”. 

Appolonius (ca 262 - ca 190 f.Kr) 
studerte blant annet såkalte kjeglesnitt 
(ellipsen, parabelen og hyperbelen). 

Eratosthenes (ca 276 - ca 194 f.Kr.) 
gjorde en berømt beregning av Jordas 
omkrets. Han tok Syene (nå Luxor) og Ale-
xandria som observasjonssteder. Stedene 
ligger på omtrent samme lengdegrad. Han 
hadde observert at en loddrett søyle ikke 
kastet skygge midtsommers i Luxor, mens 
en tilsvarende søyle på samme tid gjorde 
det i Alexandria. Skyggens vinkel der målte 
han til 1/50 del av en hel sirkel. Han antok 
at solstråler går parallelt i himmelrommet, 
og at avstanden mellom Luxor og Alexandria 
dermed må være 1/50 av Jordas omkrets. 
Avstanden mellom byene ble anslått til 
omlag 5000 “stadier”, som var en måleen-
het for lengde. Dermed kom han til at Jordas 
omkrets måtte være ca 250 000 stadier. 
Vi vet ikke akkurat hvor lang en stadie var, 
men det antas på vitenskapelig hold at 
den var slik at Jordas omkrets ville være  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Eratosthenes.bjb.svg

1 av 1 07.07.2009 19:06

Eratosthenes beregnet jordas omkrets ved å bruke Alexandria og nåværende Luxor som 
observasjonssteder. En loddrett søyle kastet ingen skygge midtsommers i Luxor, mens 
en tilsvarende søyle på samme tid gjorde det i Alexandria. Skyggens vinkel målte han til 
1/50 del av en sirkel. Dermed var han på vei til å kunne beregne jordas omkrets. ”Ikke 
for å mase, men dette er noe annet en det mytiske, skriver artikkelforfatteren , åpenbart 
imponert over tankekraften i datidens Alexandria. 
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ca 45 000 km. Ifølge dagens målinger er 
den ca 40 077 km. Slik kunne geometri bli 
brukt til beregninger.

Ikke for å mase, men dette er noe annet 
enn det mytiske. 

Aristarkos (ca 310 – 240 f.Kr.) hevdet 
at Sola befinner seg i sentrum av him-
melrommet, samt at Jorda både roterer 
rundt Sola og rundt sin egen akse. Med 
dette kunne han forklare Solas daglige og 
årlige bevegelse på fiksstjernehimmelen, 
og vekslingen mellom dag og natt på 
Jorda. Modellen bød imidlertid på store 
problemer. For det første innebærer den 
at Jorda må bevege seg med en enorm 
hastighet i sin bane rundt Sola,  og for det 
andre at jordoverflaten, som vi befinner oss 
på, må bevege seg med en veldig fart på 
grunn av at Jordas rotasjon om sin egen 
akse. Dette er vanskelig å forene med våre 
erfaringer i det daglige liv, om at begge 
deler står stille. 

Dessuten innebærer modellen at uni-
verset måtte være enormt stort, siden det 
ikke kunne konstateres noe parallakse. Det 
er for plasskrevende å forklare hva paral-
lakse er, men vi kan si at det dreier seg 
om avanserte vinkelmålinger fra Jorda til 
himmellegemer, og som viser både at av-
standene til fiksstjernene må være enormt 
store og at stjernene selv må være enormt 
store siden de til tross for avstandene 
likevel kan sees. 

Et skrift av Aristarkos om Solas og Må-
nens størrelser, samt avstandene til dem, 
er bevart, mens hans heliosentriske hypo-
tese bare er kjent gjennom omtale.

Herofilos (ca 270 f.Kr.) utfoldet seg på 
medisinens områder. Han studerte og be-
skrev arterier, vener, og øyets bygning, og 
konstaterte nerver (men det er ikke godt å 
si hva slags forestillinger han hadde om hva 
de var). Han brukte pulsfrekvens som ledd i 
diagnostisering. – Han observerte også lik 
av dødsdømte. Dette er noe av hans bidrag 
til brudd med mythos. 

ALEXANDRIA BEGYNNER ETTER-
HVERT Å FORFALLE 

Museion og Biblioteket ble som nevnt 
anlagt ca år 300 f.Kr. Etter å ha vært i 
virksomhet et par hundre år, og Romerriket 
gradvis hadde overtatt som stormakten 
etter Hellas, skulle den romerske keiser 
Julius Caesar til Alexandria i år 47 f.Kr.. 
Han var ikke populær blant alexandrinerne, 

og det ble utløst opprør mot ham. I denne 
forbindelse oppsto det visstnok brann blant 
annet i Biblioteket, og svært mange, noen 
kilder hevder alle rullene, ble brent. Muli-
gens var det opprettet et annet bibliotek, 
men som også skal ha brent. Iallfall ble 
Alexandria mer og mer isolert, og forfalt 
både som by og som senter, mens Roma 
gradvis overtok. Museion mistet inntekter, 
privilegier og arbeidsvilkår. Virksomheten 
der fortsatte imidlertid også etter år 0, om 
enn redusert. Av de mange forskere skal 
her bare nevnes to. 

Ptolemaios (85 - 165 e.Kr.) ga i verket 
Almagest detaljerte geometriske metoder 
for beregninger av Solas, Månens og pla-
netenes baner på himmelen. Han utviklet 
flere matematisk meget skarpsindige be-
regningsteknikker. Han beregnet avstanden 
jord-måne ved hjelp av parallakse, og kom 
til at avstanden varierte omkring et middel-
tall på 59 jordradier. Dette gir ca 360 000 
km. (I dag regner vi med ca 384 000 km.) 
Han gjorde også en beregning av avstan-
den til Sola ved å observere jordskyggens 
størrelse og form ved måneformørkelse, og 
ved å gjøre bruk av en beregnet avstand 
jord-måne. Her kom han imidlertid til et 

altfor lavt tall – ca 8 millioner km (istedet 
for ca 150 millioner km). Hans beregninger 
av planetenes posisjoner og bevegelser 
på natthimmelen stemte derimot i mange 
tilfeller godt med observasjoner. 

Etter dette ble det såvidt vi vet ikke 
frambrakt noe vesentlig nytt innenfor as-
tronomien før på 1400-tallet e.Kr., det vil 
si på nærmere 1400 år.

Galenos (ca 130-ca 200 e.Kr.) (utdan-
net i Alexandria) er kjent for læren om fire 
temperamenter – kolerisk, melankolsk, 
sangvinsk og flegmatisk. Læren bygger 
på forestillinger om at det finnes fire 
kroppsvæsker – svart galle, blod, gul galle 
og slim, som svarte til henholdsvis jord, 
ild, luft og vann. Blandingsforhold mellom 
disse kroppsvæsker ga bestemte effekter 
i form av sykdommer og temperamenter. 
For mye slim ga treghet, for mye blod ga 
optimisme, for mye gul galle ga hissighet, 
og for mye svart galle ga tungsinn. 

Dette har et visst mytisk preg, men tyder 
også på et visst brudd. 

Galenos’ lære var dominerende i lege-
kunsten fram til på 1600-tallet. 

På slutten av 100-tallet e.Kr. begynte 
Jesu lære og dermed kristendom å bres i 
forskjellige varianter over større og større 
områder i Romerriket. På 200-tallet e.Kr. 
ble Alexandria gradvis en by for fram-
voksende kristendom. (Blant annet ble 
visstnok et anneks til biblioteket tatt i bruk 
som kloster.) Etter hvert ble det utviklet en 
såkalt aleksandrinsk teologi. Dette førte 
nok til konfrontasjoner med Museion og 
Biblioteket og tenkningen der, og anleg-
gene ble gradvis helt ødelagt. 

Hypatia (ca 370 – 415 e.Kr.), en ny-
platonsk kvinnelig filosof og matematiker 
anses som den siste leder ved Museion. 
Hun ble steinet og drept av kristne under 
en konflikt i byen. Dette førte blant annet 
til at de lærde etter hvert forlot byen og 
virksomheten ved institusjonene opphørte, 
og at en stor del av kildene gikk tapt – men 
mye ble stjålet og faktisk tatt vare på av 
senere muslimer. 

Dermed ebbet for alvor det nesten tusen 
år lange brudd med mythos ut. 

AVSLUTNINGSVIS

At brudd med mythos startet i hellen-
ske utkantområder kan som nevnt ha hatt 

Hypatia var den siste bibliotekar i 
Alexandria, henrettet som hedensk av 
byens kristne i 415 e.Kr. Historien vil 
ha det til at hun ble slept naken til en 
kirke, torturert på det mest grusomme, 
før hun ble brent levende. Hva som er 
sant og hva som er diktet om dette, er 
ikke godt å si. (Maleriet av Charles Wil-
liam Mitchell i 1885 viser Hypatia ved 
alteret i kirken, før hun blir drept.) 
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å gjøre med at polisene var små, med et 
visst åpent fellesskap på torv, idrettsplas-
ser, amfiteatere og liknende, og at det 
utviklet seg relativt demokratiske forhold 
– i alle fall mellom “frie” menn. 

Dessuten drev flere av disse polisene 
med handel og reising, noe som førte til 
kontakt og erfaringer med andre språk, 
seder, skikker, kulturer, religioner. Mye av 
dette ble etter hvert beskrevet, diskutert 
og forklart. Handelen bidro dessuten til 
at det ble argumentert, inngått avtaler, 
kontrakter osv, og slik at konflikter i større 
grad ble løst ved forhandlinger. Dette 
utviklet også språk, skrivedyktighet, 
regnekunst og lover. Slik ble det åpnet for 
nye perspektiver, kritikk, argumentasjon 
og begrunnelser. 

At bruddet utviklet seg på hellen-
ske områder kan også ha hatt å gjøre 
med at i den hellenske myteverden var 
mennesker og guder i en viss forstand 
sammen og kommuniserte med hveran-
dre. Og gudedyrkelsen ble ikke forestått 
av et “presteskap” som sto overfor sine 
tilhørere og sa hva gudene mente og 
krevet. Den fant for en stor del sted i 
hjem og familier. 

I Athen rådet dessuten som nevnt også 
en åpenhet og et diskuterende fellesskap 
der brudd med mythos kunne utfoldes i 
større målestokk, dybde og bredde. 

I Alexandria la institusjonaliseringen 
i form av Museion og Biblioteket for-
holdene ytterligere til rette for utvikling 
av åpen og kritisk tenkning, filosofi og 
vitenskap – kort sagt for brudd med 
mythos.  

Men dette innebar samtidig at forsknin-
gen og dens resultater – matematikk, as-
tronomi, filosofi, historikk, kritisk tenkning 
etc – i liten eller ingen grad, ble formidlet 
til folk flest. De hadde jo ingen tilgang 
til skoler eller ruller (eller aviser, bøker, 
radioer, TVer) som formidlet det som 
foregikk i Museion. Innholdet appellerte 
nok heller ikke så mye til de som i sitt 
daglige arbeid, liv og levnet utfoldet seg 
i en helt annen “verden”, der myter og 
guder fortsatt var samlende. Avstandene 
var i mange betydninger store. 

Derimot henvendte de kristne budska-
per seg til folk flest. De var mer fortrolig 
med det mytiske, og mer mottakelig for 
forkynnelse om at en allmektig Gud har 
skapt verden, og at Jesus er Guds sønn, 
født av en jomfru, og som har sonet for 
våre synder, er oppstått fra de døde, 
skal komme igjen og dømme levende og 

døde. Folk kunne lettere godta at brød og 
vin er henholdsvis Jesu legeme og blod, 
at du ikke skal ha andre guder, ikke skal 
slå ihjel, men vende det andre kinn til, og 
at du skal adlyde øvrighet som er innsatt 
av Gud. Og de var mer mottakelige for 
det som var Guds ord og vilje. 

Også formidlingsmåtene for henholds-
vis religion og vitenskap passet best for 
utbredelse av kristendom. Allerede Jesus 
forkynte sitt budskap for relativt store 
forsamlinger, som ga sin tilslutning med 
et amen og foldete hender. Etterhvert 
ble det forkynt av et større og større 
presteskap i kirker. Forskere i Museion 
gjorde ikke noe slikt. Dermed ble bidra-
gene til bruddet med mythos mer og 
mer utilgjengelige, og det intellektuelle 
sjiktet tynnere og tynnere inntil det ble 
helt fordømt og fordrevet. 

Først på 1400-tallet vokste det i Eu-
ropa fram nye brudd med mythos i og 
med utvikling av moderne naturviten-
skapelige tenkemåter og metoder. Sen-
trale navn her er Nicolaus Copernicus, 
Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac 
Newton. Dette bruddet skjedde under 
helt andre omstendigheter enn i oldti-
den, bortsett fra at det var mye – veldig 
mye – grusomheter, vold og dramatikk i 
denne prosessen også, faktisk helt fram 
til vår tid. 

Også dette bruddet med mythos gir 
forøvrig eksempler på at det mytiske kan 
kombineres med det rasjonelle. Mange 
av de som bidro til dette bruddet var selv 
kristne. Newton, en av tidenes fremste 
naturvitere, var eksempelvis sterkt 
knyttet til Bibelen, som han hevdet at 
han var bedre i stand til å tolke enn de 
fleste. Etter nokså motvillig å ha skrevet 
ned Principia mathematica i 1687 viet 
han seg for en stor del til religiøs tro 
og studier. Og han var opptatt av viten-
skapelige tegn på Jesu tilbakekomst og 
verdens undergang. Slik “tvisynthet” er 
det mange eksempler på fortsatt. Det 
er jo mange som kombinerer “tro og 
viten” i vår tid. Men også mange som 
ikke gjør det.  

Men hvordan alt dette har utviklet seg 
er en annen sak. 

Hva annet kan vi si om vår tid? 

Kort sagt at brudd med mythos er 
en uendelig historie. 

Illustrasjonen i begynnelsen av denne artikkelen viste en europeisk kunstners fore-
stilling av Alexandria i første halvdel av 1700-tallet. Her ser vi noe helt annet, rundt 
femti år seinere: 
Da Napoleon dro på sitt felttog og invaderte Egypt i 1798, brakte han med seg 160 
vitenskapsfolk og 2000 tegnere og teknikere for å undersøke og beskrive land, bygnin-
ger, kultur og natur. Det hele ble nedtegnet i ”Description de l’Egypte”, et formidabelt 
verk uten den hang til mytiske beskrivelser som ellers hadde vært vanlig. Her fra havna 
og fortet i Alexandria.

[ BRUDD MED MYTHOS ]

Artikkelen er basert på foredrag holdt 
for bibliotekarer på BFs studietur til 
Alexandria i november 2008.
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Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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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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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

Stillingsannonser i Bibliotekaren

 Bibliotekaren 9/2008 | 29  

BIBLIOTEKSJEF  TRONDHEIM FOLKEBIBLIOTEK

Vil du være leder for Trondheims største kulturhus? 

Vi søker etter en resultatorientert person med bibliotekarutdanning eller annen høyere  
utdanning innen kulturrelaterte fagområder. Erfaring fra bibliotek eller annen  
kulturinstitusjon er nødvendig. 

Nærmere informasjon om Trondheim folkebibliotek og stillingen finnes på 
www.trondheim.kommune.no/stillingledig    www.trondheim.kommune.no/folkebiblioteket

Søknadsfrist  19. september 2008

Kontaktpersoner: Kommunaldirektør Gerhard Dalen, tlf. 0047 91 11 24 66, eller rådgiver  
Tone Christensen, tlf. 0047 95 26 35 19. 

Senior + jobb =

 
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

107 x 55,5

80 x 42

60 x 31

45 x 23

33,75 x 17,5

25 x 13

19 x 10

Myndighetene, partene i arbeidslivet og Senter for seniorpolitikk står bak vinnvinn-kampanjen:
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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

Det totale sykefraværet var i 2. kvartal på 
6,8 prosent, en økning på 4,6 prosent sam-
menlignet med 2. kvartal i fjor. Sykefravæ-
ret øker mest blant kvinner. Økningen er på 
6,0 prosent mot 3,5 prosent for menn.

- Økningen i sykefraværet må sees i sammenheng med at vi 
i 2007 hadde en rekordstor vekst i sysselsettingen og at ar-
beidsledigheten nå er meget lav. Stadig flere mennesker deltar i 
arbeidslivet og mangelen på arbeidskraft er fortsatt stor. Dette er 
faktorer som vanligvis trekker sykefraværet opp, sier arbeids- og 
velferdsdirektør Tor Saglie.

Det er det legemeldte sykefraværet som øker, mens egenmeldt 
sykefravær har holdt seg uendret på 0,8 prosent. 

Tiltak for å redusere fraværet
Det er satt i gang flere tiltak for å redusere sykefraværet. I fjor 

ble det gjort lovendringer som skal sikre tettere oppfølging av 
sykmeldte, og både NAV og spesialisthelsetjenesten har spesielle 
tilbud for å få sykmeldte raskere tilbake til jobb. Ny sykemeldings-
blankett 1. september i år åpner for kommunikasjon mellom lege, 
arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom hele sykmeldingsperioden, 
og introduserer samtidig avventende sykmelding. 

Sykefraværet opp nesten 5 prosent
- Vi tror at disse tiltakene vil bidra til å redusere sykefraværet. 

Det er ofte mulig å være i arbeid på tross av sykdom, hvis arbeidet 
blir tilrettelagt. For å få ned sykefraværet er det viktig at alle invol-
verte parter kjenner sitt ansvar og samarbeider, sier Saglie.

Kjønn, alder, diagnose, sektor
Forskjellen i sykefraværet mellom menn og kvinner øker. NAV 

har aldri tidligere registrert en så stor forskjell i sykefravær mel-
lom kvinner og menn som nå. Kvinner har nå et sykefravær på 
7,8 prosent, mens menn har et fravær på 4,5 prosent.

Sykefraværet øker i alle aldersgrupper unntatt blant de aller 
eldste. Sykefraværet økte mest blant de under 30 år.

Sykdommer i muskel- og skjelett er den vanligste årsaken til 
at folk blir sykmeldt. Mer enn en av tre sykmeldte har denne 
diagnosen. Antall tapte dagsverk på grunn av lettere psykiske 
lidelser økte med 7,8 prosent.  

Sykefraværet er høyest innen helse- og sosialtjenester, og 
det er økende. I løpet av det siste året har sykefraværet i denne 
næringen økt med 6,2 prosent, og i 2. kvartal var sykefraværet 
på 8,6 prosent. Hver femte arbeidstaker jobber innen helse 
og sosial, som dermed er den næringen med flest sysselsatte. 
Øvrige næringer med høyt sykefravær er hotell- og restaurant-
virksomhet med 6,8 prosent og transport og kommunikasjon 
med 6,2 prosent. Sykefraværet har økt i alle næringer i løpet 
av det siste året. 

UNIVERSITETET I AGDER SØKER:

SPESIALBIBLIOTEKAR/
SENIORKONSULENT
Universitetsbiblioteket
Ref. 95/08

Søknadsfrist: 20.10.08

Full utlysing på www.nav.no og www.uia.no/stilling
eller ved personal- og organisasjonsavdelingen
tlf. 38 14 10 00.

Universitetet i Agder er Norges nyeste
universitet med virksomhet i Kristiansand,
Grimstad og Arendal. Den faglige virksomheten
er organisert i 5 fakulteter. Universitetet i Agder
har over 8500 studenter og 940 ansatte.

UNIVERSITETET I AGDER
GIMLEMOEN 25A SERVICEBOKS 422
4604 KRISTIANSAND
TELEFON 38 14 10 00 postmottak@uia.no www.uia.no

[ ARBEIDSLIV ]
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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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FYLKESBIBLIOTEKSJEF – VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE 

Det er ledig 100% fast stilling som fylkesbiblioteksjef i Vest-Agder fylkeskommune, 
Regionalavdelingen. 

Fullstendig utlysingstekst av stillingen på www.finn.no, finnkode: 16174631. 

Kontaktperson for stillingen: Seksjonsleder Rune Holbek tlf. 38 07 45 66, eller fungerende 
fylkesbiblioteksjef Kari Skibenes tlf. 38 07 47 38.

Søknadsfrist:  2. mars 2009  

VANG KOMMUNE 
 Skule- og kulturkontoret  

Postadresse :  2975 Vang i Valdres 
Foretaks nr.  :  961 382 246

Tlf
Fax

: 61 36 85 00 
: 61 36 85 01 

Bank : 2146 07 00024 Url
e-post

:
:

www.vang.no
post@vang.kommune.no

                Biblioteksjef (arkivsak 08 /729 ) 

Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Vang i Valdres.  
Biblioteket held til i nye lokaler i Vang sentrum med barne- og ungdomsavdeling,  
vaksenavdeling, fagavdeling og galleri. 

I tillegg til drift av biblioteket så ønskjer me at biblioteksjefen skal: 
• saman med skulane og barnehagane legge til rette for gode litteraturopplevingar  

og stimulere leselysten til barn og ungdom 
• organisere  arbeidet med Den kulturelle skulesekken i Vang kommune  
• organisere/legge til rette for gode kunst- og kulturopplevingar i m.a. biblioteket sitt galleri 

Vi søkjer etter ein medarbeidar som: 
• har godkjent bibliotekarutdanning 
• er positiv, serviceinnstilt og lett å samarbeide med 
• er løysings- og utviklingsorientert 
• har interesse for kulturarbeid 

Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø og konkurransedyktig løn i naturskjønne Vang! 

Biblioteka i Valdres samarbeider etter ”Regional bibliotekplan for Valdres”. Sjå: 
http://www.oppland.no/Documents/fylkesbiblioteket/Bibliotekplan%20Valdres.pdf 

Du kan lese meir om Vang kommune og biblioteket på nettsidene våre:  
http://www.vang.kommune.no/artikkel.aspx?AId=1&MId1=599 

Meir informasjon om stillinga kan du få ved å kontakte skule- og kultursjef  
Jon Eggen, tlf. 61 36 85 42 og/eller  biblioteksjef  Renate Remme Øverseth, 61 36 85 66. 

I Vang kommune er det også ledig stilling for førskulelærar, sjukepleiar og vernepleiar,  
kontakt oss for meir informasjon. 

Søknad merka med ”arkivsak nr 08/729” kan du sende elektronisk via våre internettsider: 
www.vang.kommune.no eller i vanleg post til Vang kommune, rådmannen, 2975 Vang i Valdres  
innan 01.03.09.

Stillingsannonser i Bibliotekaren
Trenger du en ny medarbeider? Er du på bibliotekarjakt? 
Bruk Bibliotekaren til å komme i kontakt med aktuelle søkere! 
Vi utkommer hyppig, du treffer bibliotekarer og bibliotekar-
studenter i hele landet på en effektiv måte. og vi er rimelige: 
En åttendedels side er gratis! Kvart side koster 600. En halv 
side kr 1400. En hel side kr 2600. Alle priser pluss mva. 
Ta kontakt med redaktør Erling Bergan: 91 31 80 01, eller 
erling.bergan@bibforb.no. 
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2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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Biblioteksjef
Ved Kvinnherad bibliotek er det ledig 100% vikariat 
som biblioteksjef 01.02.2009-31.01.2010. Mogleg for 
fast tilsetjing.

Nærmare opplysningar ved biblioteksjefen telefon 
53482777/91667060 eller kultursjefen telefon 
53483195/91531487.

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk.

Søknadsfrist 15. desember. 

www.kvinnherad.kommune.no

Kvinnherad kommune har 13.100 
innbyggjarar . Kommunen ligg i Sunn-
hordland, mellom Bergen, Haugesund 
og Odda. Rosendal er administrativt 
senter. Husnes er største tettstaden 
og har vidaregåande skule og han-
delssenter. Kvinnherad har eit mang-
faldig kulturliv. Sjø, fjell og bre gjev 
naturtilhøve for friluftsliv heile året.
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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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HOVEDBIBLIOTEKAR  

2. gangs utlysning 
 
Ved Universitetsbiblioteket i Agder er det ledig en fast 100 % 
stilling som leder av virksomhetsområdet samlinger. 
Stillingen skal ivareta oppgaver knyttet til universitets-
biblioteket som helhet. 
 
Universitetsbiblioteket består av fem bibliotek lokalisert i 
Arendal, Grimstad og Kristiansand, og utfører til sammen 25 
årsverk - 17 av disse ved virksomheten i Kristiansand. 
BIBSYS brukes som biblioteksystem. For informasjon om 
universitetet og universitetsbiblioteket, se: http://www.uia.no 
 
Stillingen er tillagt faglig ansvar for virksomhetsområdet 
samlinger. Dette innebærer blant annet koordinering, 
utvikling og kvalitetssikring av oppgaver knyttet til 
medievalg, innkjøp, registrering og behandling av 
mediesamlingene, trykt og elektronisk - for hele 
universitetsbiblioteket. Den som tilsettes vil delta i operativ 
drift, blant annet med vakter. Leder av virksomhetsområdet 
møter i bibliotekets ledermøte. 
 
For stillingen kreves bibliotekfaglig utdanning på minimum 
bachelornivå, gode IKT-kunnskaper og relevant erfaring. 
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
 
Vi søker en medarbeider som ønsker å være en pådriver i den 
bibliotekfaglige utviklingen, og som vil bidra til å skape et 
mest mulig tilgjengelig og godt tilbud for bibliotekets 
brukere. Evne og vilje til teambygging, samarbeid og 
kommunikasjon vil være avgjørende. 
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile 
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk 
mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og 
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med 
innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 
 
Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de 
bestemmelser som til enhver tid gjelder for tekniske og 
administrative stillinger ved Universitetet i Agder. Tilsetting 
foretas av tilsettingsråd for teknisk-/administrative stillinger 
ved Universitetet i Agder. 
 
Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, l.pl. 90.205, 
kode 1077, hovedbibliotekar, ltr. 52-56. For spesielt godt 
kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går 
lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 
 
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
bibliotekdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf 38 14 11 10, 
mobil 918 73 533, e-post else.m.bredland@uia.no 
 
Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål 
sendes Universitetet i Agder, Personal- og 
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand 
innen 18.04.08. Søknaden merkes med ref. nr 19/08. 

BIBLIOTEKAR VED 
UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I AGDER
Ref nr 83/08 

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % fast stilling som 
bibliotekar, med arbeidssted Kampus Kristiansand. 

Universitetsbiblioteket i Agder er lokalisert på universitetets studi-
esteder i Arendal, Grimstad og Kristiansand, med til sammen 25 
årsverk. For informasjon om Universitetet i Agder og universitets-
biblioteket: www.uia.no

Stillingen er knyttet til virksomhetsområdet Fag og formidling, 
med særlig ansvar i forhold til lærerutdanningene og fagområdet 
pedagogikk. Oppgavene er allsidige, med hovedvekt på samlings-
utvikling, publikumsarbeid og veiledning/undervisning av studenter 
og ansatte

For stillingen kreves bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap 
eller tilsvarende utdanning.
Relevant erfaring og gode IKT- og språkkunnskaper vil bli vektlagt. 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi søker en initiativrik, målrettet 
og serviceinnstilt medarbeider som vil trives med undervisnings- og 
veiledningsoppgaver, og som vil være med å videreutvikle universi-
tetsbiblioteket i Agder som ressurs for studenter og ansatte. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mang-
foldet i befolkning. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en 
balansert alders- kjønnssammensetning og rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres 
til å søke stillingen. 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser 
som til enhver tid gjelder for tekniske og administrative stillinger ved 
Universitetet i Agder. Tilsetting foretas av Tilsettingsråd for tekniske/
administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.205, 
stillingskode 1515, ltr. 43-50. For spesielt godt kvalifiserte søkere 
kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til universitetsbiblio- 
tekar Henry Langseth, tlf. 38 14 12 10, e-post: Henry.langseth@uia.no  
eller biblioteksdirektør Else-Margrethe Bredland, tlf. 38 14 11 10/ 
918 73 533, e-post: else.m.bredland@uia.no
  
Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger 
om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken ”Send 
søknad”. Alternativt kan søknad og CV med fullstendige opplysninger 
om utdanning og praksis sendes Universitetet i Agder, Personal- og  
organisasjonsavdelingen, Serviceboks 422, 4604 Kristiansand,  
innen 01.08.08. Søknaden merkes med Ref. nr. 83/08.

Vi søker to personer 
med kompetanse  
innen bibliotekfag, 
nettredaksjon og IT.
Lyst til å 

Fullstendig utlysingstekst finnes på www.jobbnorge.no og på   
BIBSYS nettside: www.bibsys.no.    
Søknad skal kun sendes elektronisk     
via www.jobbnorge.no.     
Søknadsfrist: 20.08.2008.

BIBSYS utvikler IT-løsninger for bibliotek, forskning og  
publisering. Vi er en sentral leverandør til institusjoner i 
Universitets- og Høgskolesektoren, andre forsknings- 
institusjoner, forvaltningsinstitusjoner og Nasjonal-  
biblioteket. Produktene våre er utviklet i samarbeid   
med bibliotekene.

BIBSYS er et forvaltningsorgan, underlagt   
Kunnskapsdepartementet, administrativt organisert   
under Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
som er arbeidsgiver for våre nåværende 43 ansatte. 

Se mer på BIBSYS nettside: www.bibsys.no
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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

Rjukan bibliotek søker bibliotekar med ansvar for Barne- 
og ungdomsavdelinga. Biblioteket ligger høyt når det 
gjelder utlån, innhold og kvalitet og har en sterk stilling 
i lokalmiljøet.

Biblioteket har ikke hatt egen barnebibliotekar siden 
stillinga ble inndratt i 2004, og nå gjør vi en 100% stil-
ling på voksenavdelinga, som ble ledig fra 1. aug., om til 
barnebibliotekarstilling.

Søknadsfrist: 15. nov. 2008

Mer info: www.tinn.kommune.no

Ledig stilling som 
barnebibliotekar 
ved Rjukan bibliotek

Tinn kommune har 6100 innbyggere  
og l igger øverst i Telemark ved  
Hardangervidda med tettstedet Rjukan 
som kommunesenter. Kommunen har 
et godt næringsliv og utdannings- 
tilbud bl.a. med videregående skole,  
og aktiviteten innenfor kultur-, idretts- og 
friluftsliv er mangfoldig.

FAUSKE KOMMUNE
Fauske kommune er regionsenter i Indre Salten med nær 10.000 innbyggere. Kommunesenteret ligger ca. 6 mil 
fra Bodø og er sentralt plassert ved jernbane og E6. Kommunen har et godt utbygd skole-, service- og fritidstilbud. 
Viktigste næringsveier er offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har spennende, vakker og variert natur med 
rike muligheter til inspirasjon og rekreasjon.

Bibliotekar
Fauske bibliotek har fra 01.01.2009 ledig fast stilling i 100% som bibliotekar.

Arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være katalogisering, samlingsutvikling og skranketjeneste.

Søkere må ha 3-årig bibliotekfaglig høyskoleutdanning og gode datakunnskaper.

Arbeidstiden medfører 1-2 ettermiddagsvakter pr. uke og lørdagsvakt 1-2 g. i måneden.

Nærmere opplysninger: Enhetsleder kultur Sigrun Fostad tlf. 75 60 07 47/480 08 174.

For stillingen gjelder vanlige kommunale ansettelsesvilkår, herunder 6 mnd prøvetid. 
Kommunen har gunstig pensjonsordning i KLP. Lønn i h.h.t. gjeldende lover og avtaleverk. 

Fauske kommune har lagt til rette for elektronisk søkning på ledige stillinger: 

www.fauske.kommune.no

Dokumentasjon på opplysninger gitt i søknaden vil bli etterspurt i forbindelse med intervju eller på forespørsel.

Søknadsfrist:  1.desember 2008
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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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Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 
innbyggere, hvorav ca. 4.000 bor i kommunesenteret Sunn-
dalsøra.  Hydro Aluminium er den største arbeidsplassen i 
kommunen.  Kommunen har et godt utbygd barnehage-, skole-, 
kultur- og fritidstilbud. 
For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside.

Kulturtjenesten 
Sunndal folkebibliotek

BIBLIOTEKAR
Frå 01.09.2008 er det ledig 100% fast stilling som bibliotekar 
i  Sunndal kommune. Stillinga er delt 50/50 mellom grunn-
skoletjenesten i Sunndal og Sunndal folkebibliotek. Sunndal 
folkebibliotek består av hovedbibliotek og 3 filialer, og det er 
9 grunnskoler i kommunen.

Stillinga er tillagt ansvaret for koordi¬nering av biblioteka i 
grunnskolane i kommunen, og skal ivareta samarbeidet mel-
lom folkebiblioteket og grunnskole-tjenesten. Formidling til 
barn og unge er en viktig del av arbeidet, samt ansvar for 
skolens del av felles katalog.  

Stillinga vil også være sentral i bibliotekets IKT-arbeid: vi 
ønsker søkere som gjerne tar i bruk den nye teknologien i 
formidlingsarbeidet, har kjennskap til biblioteksystemet Mi-
kromarc, og  drifte heimeside for Sunndal folkebibliotek.

Nærmere opplysninger v/ biblioteksjef Ingeborg Sæther,  tlf. 
71 69 90 00 / mobil 473 02 734.

Fullstendig utlysingstekst finnes på Sunndal kommunes 
heimesider:  www.sunndal.kommune.no, under ledige stil-
linger. Her finner du også søknadsskjema. Dersom du ikke 
kan søke elektronisk, må standard søknadsskjema brukes 
– henvend deg til servicekontoret i Sunndal rådhus, tlf 7169 
9000. Postadr.: Sunndal kommune, Postboks 94, 6601 
Sunnslsøra.

Søknadsfrist:  31.07.08

Oppegård 
kommune

Bibliotekar – 100 % fast stilling

Vil du jobbe i et moderne bibliotek 10 minutter fra Oslo sentrum?  

Du vil få ansvar og oppgaver innen blant annet litteratur- og sam-
lingsutvikling for voksne, og IKT. 

Søknadsfrist 20. august 2008

Fullstendig annonse og søknadsskjema på 
www.oppegard.kommune.no

Senior + jobb =

 

Myndighetene og partene i arbeidslivet står bak vinnvinn-kampanjen:

www.vinnvinn.org

Studietur til Cairo 
og Alexandria
Bibliotekarforbundets redaktør Erling Bergan arrangerer 
studietur til Egypt for bibliotekfolk og andre interesserte. 
8.-16. november. Turen ble kunngjort i midten av juni og 
var i ferd med å bli fulltegnet før måneden var omme. All 
informasjon om turen ligger på BFs nettsider www.bibforb.no. 
Dersom flere er interessert i en slik tur, vurderes både en 
ekstra-tur i høst og eventuelt turer i 2009. Meld fra om 
interesse for dette til erling.bergan@bibforb.no. Spørsmål 
kan rettes til Erling Bergan på 91 31 80 01.
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[ INNTRYKK ]

Månedens bilde

FriendShop
Seattle Public Library 

(Foto: Erling Bergan / Mai 2008)

Seattle Public Library har en særegen arkitektur. 
Biblioteket er tegnet av Office of Metropolitan Architechture.

(De vant også konkurransen om Deichman på Vestbanen. 
Men det er jo historie nå, når de har retning mot Bjørvika.) 

I Seattle har Bibliotekets Venner egen butikk inne i biblioteket.
Også den har et spesielt utseende.

Butikken selger effekter og nyttegjenstander, 
med bibliotekpreg eller med bibliotekets logo. 

Alt blir gjort for å støtte biblioteket økonomisk.



Xtra personell – stolt leverandør av flinke folk. tlf: 02360 www.xtra.no

Flinke folk kjenner til den viktige forskjellen. Ønsker du å utgjøre en stor forskjell som 
informasjonsforvalter, så har vi ledige jobber innen bibliotek, dokumenthåndtering, arkiv 
og webpublisering.  Xtra personell er spesialister på å finne riktig jobb til riktig person.

Skal du søke eller arkivere må du vite 
forskjellen på ISDN og ISBN

ISDN ISBN

Xtra_Biblo183x263.indd   1 05-01-09   10:11:59
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Stranda kommune med bygdene Stranda (kommunesenter), Hellesylt, Geiranger og Liabygda ligg på indre 
Sunnmøre, ca. 1 times reisetid frå Ålesund. Kommunen har ca.4.500 innbyggjarar, eit variert næringsliv med 
høg sysselsetting, godt utbygd barnehage- og skuletilbod inkl. 2 vidaregåande skular, eit aktivt idretts- og 
foreiningsliv og gode vilkår for friluftsliv sommar og vinter. Vi har det største skisenteret på Nordvestlandet, 
regionalt kulturhus og  treningssenter. 

KULTUR OG FRITID - Arkivssaksnummer 09/655 
Stranda folkebibliotek – biblioteksjef, 2. gongs utlysing 
Det er ledig 100% fast stilling som biblioteksjef i Stranda frå 01.08.2009. Stillingsheimel 
2030 – stillingskode 8451. Stranda folkebibliotek har hovudbibliotek i Storfjord Kulturhus i 
Stranda tettstad med filialar i Liabygda, Geiranger og Sunnylven. Folkebiblioteket har 
Micromarc, katalog og utlån.  

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:  
Biblioteksjefen har fagleg og administrativt ansvar for å utvikle folkebibliotektenesta i 
samsvar med kommunen sine tenestemål og økonomiske mål.  

Vi ønskjer søkjarar med følgjande kvalifikasjonar:  

• Bachelor i bibliotek- og informasjonsfag, bibliotekareksamen frå høgskulen i Oslo 
eller anna tilsvarande utdanning.  

• Søkjarar med anna relevant bakgrunn har også høve til å søke.  
• Evne og interesse for bruk av ny informasjonsteknologi.  
• Erfaring i bruk av elektronisk biblioteksystem.  
• Stor interesse for litteratur- og informasjonsformidling til alle aldersgrupper.  
• God evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og eksternt.  
• Serviceinnstilt og utviklingsorientert.  
• Nøyaktig og ansvarsbevisst, kreativ og initiativrik.  
• Resultatorientert med god evne til å organisere.  

Personlege eigenskapar vil verte vektlagt. Lønn etter avtale.


Nærare opplysingar om stillinga ved:  
Vebjørn Skog tlf: 464 11054, e-post: vesk@stranda.kommune.no


Aktuelle søkjarar kan/ vil bli innkalla til intervju. Tilsetting skjer etter gjeldande lover, 
reglement og tariffavtalar, herunder 6 mnd. prøvetid og 2% pensjonsinnskot. Den som vert 
tilsett må legge fram politiattest ved tilsetting.


Søknad skal sendast elektronisk ved å klikke på linken under. Merk søknaden med 
arkivsaksnummer 09/655 i feltet for arkivsaksnummer. Vitnemål og attestar skal takast med 
ved eit eventuelt intervju.
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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! 

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

I sommer er det din tur
FLY DIREKTE TIL KAIRO 

Fra 25 september og hver fredag flyr du 
direkte til Kairo med oss. 

BESTILL IDAG

”Krisepakke” for barnefamilier
2 voksne 2 barn i 2 uker alt inkl. 

1 natt i Kairo + 13 netter i Sharm El 
sheikh. 5 stjerners hotell med

 ”all inclusive” 

2999
9,-

Fra799
5,- RA rundreise.

 Bli med og opplev ”eventyrlandet” 
Egypt.

3 netter Kairo + 4 netter Nilen cruice

HORUS rundreise
 Når du virkelig vil oppleve historien 2 
netter Kairo, 3 netter Nilen cruice + 4 

netter Hurghada

Fra999
5,-

Bibliotekarforbundets medlemmer får 5% rabatt. 

Bibliotekarforbundets forbundsstyre 
har satt av inntil kr 10.000 i 2009 
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.

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
Marit Somby
Tromsø bibliotek og byarkiv
Telefon:   77 79 09 26
Epost:      marit.somby@tromso.kommune.no

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

Trøndelag
Beate Bjørklund
Grong folkebibliotek
Telefon:    74 31 21 35
Epost:      beate.bjorklund@grong.kommune.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
Nestleder: Hanne Brunborg
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
Anne Sagen
Førde bibliotek
Telefon:   57 72 19 00
Epost:      anne.sagen@forde.kommune.no

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

Rogaland
Lena Dommersnes
Lundehaugen videregående skole
Telefon:    51 68 59 00
Epost:       lena.dommersnes@rogfk.no

Agder
Else Marie Nesse
Kristiansand folkebibliotek
Telefon: 38 12 49 39
E-post:  else.marie.nesse@kristiansand.kommune.no

Telemark
Kari Moldvær
Porsgrunn bibliotek
Telefon:    35 54 71 71
E-post:     karim@porsgrunn.folkebibl.no

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

Nestleder
Hanne Brunborg
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
Richard Madsen
Holmestrand bibliotek
Telefon:  33 09 93 55
E-post:  richard.madsen@holmestrand.kommune.no

Buskerud
Bror Von Krogh
Kongsberg videregående skole
Telefon:   32 86 76 08
E-post:    kbvon@online.no

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

Østfold
Lise Haugen Larsen
Moss bibliotek
Telefon:    69 24 83 48 
E-post:     lise.haugen.larsen@moss.kommune.no

Oslo/Akershus
Cathrine Undhjem
Fylkesbiblioteket i Akershus
Telefon:    64 84 08 54
E-post:     cathrine.undhjem@akershus-fk.no

Forbundsstyret

Fylkeslag

Sekretariatet

Bibliotekarforbundet
Innmeldingsskjema

Postnr.                 Poststed

Adresse

Navn Født

Tlf. 

Yrkesaktiv

Student

Ikke yrkesativ

Godkj. Bibliotekareksamen (År)

Arbeidsgiver

Adresse

Postnr.                            Poststed

Stilling

Sektor (Komm/Stat/Fylke/Priv)

Tlf.

 Ansiennitet fra

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

Dato            Signatur

Stillingskode           Årslønn 100% / Lønnstrinn               Stillingsandel

Faks.

E-post:

Kontingentsatser:
Yrkesaktive:  1,32 % av bruttolønn.  (Min. kr. 2220 pr. år. / Maks. kr. 4800 pr. år.)
Ikke-yrkesaktive: kr. 250 pr. år. 
Studenter:  kr. 100 pr. skoleår.

Mobil

Arbeidssted
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”E-bokrevolusjonen gir grunn til å være 
optimistisk på vegne av både lesere og 
forfattere, ja også bibliotekarer. Skrift kom-
mer til å få mye bedre kår og mye lettere 
distribusjon i fremtiden. Jeg tror den lange 
lesingen for alltid vil ha sin viktige plass i 
kulturen. Bibliotekene kommer til å få en 
viktigere rolle enn i dag. Ikke som støvete, 
stille steder, men som levende torg der 
kulturinteresserte mennesker møtes. Men 
det er tvilsomt om du kommer til å gå dit 
for å få tak i bøker.”

Journalist Per Kristian Bjørkeng i 
artikkelen ”Bibliotekenes nemesis” 
i Aftenposten 5. juli 2009.

Vi bibliotekarer jobber på sett og vis i språk-
bransjen. Ulike manifestasjoner av språk er 
råmaterialet som vi bearbeider i løpet av hver 
eneste arbeidsdag. Lyd og bilde er også uttrykk 
vi jobber med, men språk står helt sentralt. 
Vi leser tekster av profesjonelle forfattere. Vi 
bruker eget språk når vi formidler dokumenter 
til våre brukere. Vi vurderer språk når vi anskaf-
fer dokumenter. Vi bruker språk når vi utvikler 
kataloger for gjenfinning. 

Dette burde gjøre bibliotekarer til gode 
språkbrukere. Og vi er sikkert ikke så verst, sam-
menlignet med andre yrkesgrupper. All den gode 
litteraturen som bibliotekarer pløyer gjennom - 
dag ut og dag inn - gir et bredt tilfang av ord og 
uttrykk. Bibliotekarer har et vell av eksempler å 
hente fra når vi utformer eget språk. 

Men det er ikke bare snakk om variasjon. God 
språkbruk dreier seg også om presisjon., om  hva 
vi egentlig mener når vi sier eller skriver noe. Det 
kan ofte være vanskelig å uttrykke seg forståelig, 
men det burde være idealet.

Noen ganger har vi klare tanker, men  formu-
lerer dem uklart. Noen ganger velger vi - kan-
skje ubevisst - litt uklare formuleringer, når noe 
ikke er så gjennomtenkt.  Andre ganger velges 
upresise formuleringer bevisst, for å unngå 
klarhet, for å slippe å måtte argumentere for et 
synspunkt, for å unngå å måtte stå for noe. 

Yrkesgrupper har ofte et presisjonsnivå til-
passet hva som kreves av dem i jobben. Piloter 
kan ikke fortelle flygelederne at de ”tar høyde 
for” det omkringliggende terrenget under inn-
flyging. Kirurger kan ikke slå seg til ro med at 
kollegene ”forholder seg positivt til” pasientens 
blodtrykk under en operasjon. En kranfører kan 
ikke nøye seg med å ha ”en konstruktiv dialog” 
med arbeidslaget på bakken. Men, så er det 
yrkesgrupper der uklar tale er vanlig, og ikke 
spesielt problematisk. 

Fotballtrenere kan snakke om ”samhandling 
mellom leddene” eller ”å fylle opp mer bakfra”, 
og mange av dem tjener godt på slikt, uavhengig 
om det virker eller ikke. 

Politikere kan jo nærmest leve et helt liv med 
lavt presisjonsnivå. Vi har nettopp fått en innstil-
ling om bibliotekmeldinga, fra kulturkomiteen 
på Stortinget, der de påpeker ”at det er behov 
for ein overordna politikk som kan medverke 
til at biblioteka tek i bruk løysingar og byggjer 

Språk og glasshus
strukturar, som er robuste nok til å møte morgon-
dagens utfordringar”.  

I fagforeningsverden er det også tendenser 
til tåkete tale. Vår egen hovedorganisasjon har 
for eksempel nylig hevdet at ”samspillet mellom 
forskningsmiljøer og næringslivet i distriktene er 
viktig for å sikre arbeidsplasser og en skapende, 
bærekraftig utvikling”. Jeg trekker ikke fram denne 
påstanden fordi den er feil. Det er den sikkert 
ikke. Men luften over ordene er så mettet av 
regntunge assosiasjoner, at hele setningen er i 
ferd med å forsvinne inn i tåka.  

En viss type ord går igjen i tåketale. Mest 
utbredt er ord som angir relasjoner, men uten 
å angi hva denne relasjonen består i. Setningen 
over snakker om et samspill mellom noen aktø-
rer. Men hva er egentlig et samspill? Setningen 
antyder også at noe sikrer noe annet – enda en 
relasjon. Og attpåtil er det et slikt ”samspill” som 
”sikrer” – ja, hva er det som ”sikres”? En ”utvik-
ling”! Den eneste grunnen til at en slik setning 
ikke fordamper helt, er at vi leser inn tilstrekke-
lig mening mellom linjene. Vi får mening ut av 
konteksten setningen inngår i.  

Videre - smak på følgende setningsutdrag: 
”…et utgangspunkt for videre arbeid i forhold til 
de politiske partiene.” Dette stammer fra et BF-
dokument, og viser at også vi får tåka drivende 
inn over vår egen organisasjon fra tid til annen. Vi 
lirer av oss at noe ”danner et grunnlag for dialog 
om videre bibliotekutvikling”, at det er ”behov for 
bistand i forhold til å forhandle fram lokale særav-
taler”. For ikke å snakke om BFs siste landsmøte, 
som fikk servert følgende setning som del av 
landsmøtedokumentene: ”Den positive effekten 
av en slik organisasjonsmodell er at det er lett å 
implementere de tiltakene som utvikles som del 
av organisasjonens ordinære virksomhet.” 

Singler det i glass, sa du? Jo da, jeg bidrar 
med BF-tekster i mange sammenhenger, og 
har  sikkert skrevet min andel bullshit. Jeg sitter 
i glasshus. Og jeg ønsker å skrive klart og tyde-
lig. Blir du også med og skjerper bibliotekarenes 
språk?
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