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Enorganisasjonmedinnflytelsei samfunnetblir alltid fulgt medet
våkentblikk,særlignår manforvalteren del penger.Dettegjelderogså
Nasjonalbiblioteket,
blir gjenstandfor desommedjevnemellomrom
batt. Bokog Bibliotekfølgeropp meden bredt anlagtartikkeli denne
stil drøfterulikesider
utgaven,hvorforfattereni klassiskessayistisk
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Bakken,Lykkjaog Nasjonalbiblioteket
Å sjekkejobbmail fredag kveld er risikosport, da kan "gullrekka, på tv lett gå i vasken. Det skjedde hos meg fredag
25. oktober kl21.25. Da tikket det inn en mail på Biblioteknorge-lista fra biblioteksjefen ved Høgskolen i Telemark,
Frode Bakken. Han sår her tvil om mine motiver for å mene
noe i den da pågående "Morgenbladet-debatten' og spekulerer friskt om jeg har pålagt meg selv munnkurv i forhold
til diskusjonen rundt Nasjonalbiblioteket. Grunnen skulle
være at Bok og Bibliotek for tiden får statlige grunnstøtte
fra NB (vi fikk den tidligere fra ABM-u og før det igien fra
Statensbibliotektilsyn).
Bakken sier blant annet: .Det er ikke spesielt vanskelig
å tenke seg at BoBs redaktør i en relevant situasion vedrørende NB kan si følgende:
Min posisjon er i dag slik at det er vanskelig for meg å
gå tungt inn i denne saken. Det handler om hvordan Bok og
Bibliotek er organisert og finansiert, hvor NB har en sentral
posisjon.o
Ok, da var fredagen min ødelagt, jeg kunne ikke gjøre
annet enn å skrive på et svar. Men jeg ventet heldigvis med
å sendedet til lørdag formiddag.
Den påfølgende mandagen går universitetsbibliotekar
Pål Magnus Lykkja inn i rollen som Bakkens fanebærer' I
velkjent spissformulerende stil insinuerer han at jeg viker
unna debatten fordi jeg er redd for å miste jobben, og sauser det hele sammen med en skråsikker uvitenhet om ting
som skjedde i Bok og Bibliotek for snart 6 år siden'
Nei, Bakken og Lykkja, jeg har aldri vært redd for å
trykke noe som setter et kritisk blikk på Nasjonalbibliote-

:

ir ll:iil:'i:':."
N r . 6 . ? 0 12
79. årqang

8ok og Bibliotek €r et redaksionelt uavhengig tidsskrift og redigeres i samsvar ned
Redakttrplakaten og Vær Vårsom-plakåten'
Debåttirnlegg og innkiøPte artikl€r uttrykket
ikkc ntdvendigvis Bok og Biblioteks mening.
Antåll utgivelser! 6 per år,
I REDAKS'ONEN
Odd Letnes, ånsvarlig redakttr
odd.letnes@bokogbibliotek.no
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ABM-Media As
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ket. Jeg tror Nasjonalbiblioteket, som enhver annen seriøs
organisasjon, setter pris på å bli gått etter i sømmene på en
saklig og etterrettelig måte. Men for et blad som kommer
seks ganger i året, må metoden være en annen enn å gjengi
den løpende debatten, for da ville vi fort kommet på hæla.
Vi trenger grep som går bak nyhetene, som legger an analytiske perspektiv med mer varig verdi.
Samme uke, etter at det hadde roet seg på BiblioteknorgeJista, fikk jeg en ny mail om Nasjonalbiblioteket' Jeg
tenkte umiddelbart at nå er det enda en som vil filleriste
Bok og Bibliotek. Men den gang ei. Her fikk jeg faktisk et
langt gjennomarbeidet essaymed tittelen: "Hva skal vi med
Nasjonalbiblioteket?" Dette var en måte å gripe an saken
som passerbra for et *slow foood"-tidsskrift som Bok og
Bibliotek. Her er det litt å tygge på for enhver, uansett hva
man mener om utviklingen av norsk bibliotekpolitikk de
siste åra. Essayet ble derfor hovedsaken i denne utgaven.
Med dette ønsker ieg alle god lesing - og en riktig god jul.
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Hvaskalvi medNi
Nasjonalbiblioteket
er enunginstitusjon,
medenallerede
bemerkelsesverdigog tildelsturbulenthistorie.Vedflereanledninger
harspørsmålet
vært
stilt omhvavi egentligskalmeddenneskapningen?
Biblioteket
viltilneste
år - i 2013- runde1S-årsmerket.
Meddennemilepælen
i siktekandet så
småttvEpretid og grunntil å kostepå ossnoenrefleksjoneroverbiblioteketsfunksjonog rollesomentungnasjonalkulturog samfunnsinstitusjon.
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rsjonalbiblioteket?
Vi begynner med turbulensen
anno 2012. Når spørsmålet
oHua skal ui med bibliotekene?,
rett som det er reisesi det offentlige rom, er det fremfor alt på
bakgrunn av at digitaliseringen
av informasjon er i ferd med å
undergrave bibliotekets kjernefunksjoner. Hvordan skal vel bibliotekenes papirberg kunne
hamle opp med utfordringen fra

e-boken?Dette er problemstillinger som berøter bibliotekvirksomhet og -drift generelt, og har
utløst en debatt som til fulle er
relevant ogsåfor Nasjonalbibliotekets vedkommende' Blant landets biblioteker står Naslonalbiblioteket samtidig i en særstilling,
hvor også andre aspekter av mer
eksistensiellkarakter - herunder
spørsmålet om dets angivelige
samfunnsoppdrag - fortjener å
gås etter i sømmene.

,.4"

F

M o rg e n b l a d et, nok en gang
er en ung inNasionalbiblioteket
stitusjon, med en allerede bemerkelsesverdigog til dels turbulent
historie. Etter at det et par års tid
hadde vært relativt stille i så henseende, skulle bibliotekets viderverdigheter høsten 2012 igjenbli
en snakkis i det segmentetav det
offentlige ordskifte hvor vårt
kultokratiske kommentariat huserer.Som ved flere tidligere høve,
var det også denne gang Morgenbladet som skulle stikke hull På
byllen - nærmere bestemt ved
Bjarne Riis Gundersens artikkel
oTaust og selvsentrerto25. oktober 2A1.2.Temaet ved denne anledningen var påstanden fra det
som kalles sentrale aktører i bibliotek-Norge om at Nasjonalbiblioteket gjør en for dårlig jobb som
lokomotiv for folkebibliotekene.
Og problemets rot identifiseres
ved henvisning til 6n konkret tildragelse:I2010 ble ABM Utvikling - statensuavhengige forvaltningsorgan for arkiv-, bibliotek- og
museumsdrift - lagr ned av den
rødgrønneregjeringen,etter initiativ fra daværendekulturminister
Trond Giske.

Mye kan sikkert sies om den
rødgrønne regjeringens kulturpolitiske disposisjoner- ogsånår
det gjelder bruken av konstruksjonen ABM Utvikling som verktøy for å fremme radikale kulturpolitiske måI. Dette er forøvrig
en geskleftsom har rammet landets mus6er i vesentlig sterkere
grad enn bibliotekene. Gjennom
en hardhendt fusionspolitikk
maktet således Kulturdepartementet i selve "Mangfoldsåret
2008, å redusereantallet mus6er
her i landet fra 800 til 100 - en
prestasion som på 1960-70-tallet ville ha blitt fordømt av landets "progressive" presseorganer
under fy-ordet "struJ<turrasionalisering,.
Men dennegangenvar det bibliotekene det skulle handle om,
og den nedleggelsen- eller rettere, oppsplittingen - som fant
sted,innebar blant annet atorganets ansvarsområderble delt i to:
B-en for biblioteksutvikling ble
over{ørt til Nasjonalbiblioteket,
der Vigdis Moe Skarstein var
toppsjef. Arkiv- og museumsbiten ble underlagt Kulturrådet,
der Moe Skarstein lenee hadde
vært leder.
D obbel trol l e
Gjennom denne omorganiseringen fikk Nasjonalbiblioteket en
dobbeltrolle, som både aktør (et
selvstendig bibliotek) og som
(overordnet
forvaltningsorgan
organisator) på bibliotekfeltet.
At dette oppleves som Problematisk av mange,er knapt å undres
over, Blant annet har interesseorganisasjonen Norsk Bibliotekforening gitt uttrykk for bekymBok o9 Bi bl i otek

Av OddGunnar
Skagestad.5kagestadarbeider
ti l dagligi UD.
Haner en aktiv
skribentog samfunnsdebattant'
og hartidligere
hatt artikleri
bl.a.Samtiden'
Nytt NorskTidsskrift og Norsk
StatsvitenskapeligTidsskrift.
....
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5tyrke. Nasjonalbibliotekets
dobbeltrolle er
en styrke, ikke
e n ulempe, me ner 5vein Arne
Tinnesand(Foto:
0dd Letnes)
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ring over Nasjonalbibliotekets
dobbeltrolle - at bibliotekets
egeninteressekan komme i konflikt med direktoratrollen. Det
fremkommer imidlertid at direktøren far institusjonens Sekretariat for bibliotekutvikling, Svein
Arne Tinnesand, er av en annen
oppfatning: Nasjonalbibliotekets
dobbeltrolle som aktør og utviklingsorgan er en styrke, ikke en
ulempe,for bibliotekbransjen.
Denne problemstillingen så vel
som andre av de sider ved Nasjonalbibliotekets ulike virksomheter
som for tiden debatteres,aktualiserer spørsmåletom hva som bør
være institusjonens grunnleggende oppgaver og funksjoner. Kort
sagt:Hva skal vi egentligmed Nasjonalbiblioteket?
Gjøkeredet
På den fordums Drammensveien
(nå Henrik Ibsensgate),ved Solli
Plassi Oslo, ligger en staseliggranittbygning, oppført i årene
1.91.4-22i ny-barokk stil. "Universitetsbiblioteket" står det med
store bokstaver,hugget inn i fasadens tunge stenblokker som et
varig og uforanderlig budskap
om hva slags institusjon som her
skulle ha permanent oppholdst4 .
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sted. Varig, uforanderlig og per- ikke bra nok. Den måtte renovemanent?I 1998 ble Universitets- res, rehabiliteres, moderniseres
biblioteket forvist til et nytt bygg og utvides.
på Blindern, mens den monumenDen 16. august 2005 var man
tale borgen (med mesteparten av i mål: Etter en drøyt tre år lang
innmaten) på Drammensveienble ombyggingsprosess, med en
overratt av en nyoppremetinstans kostnadsrammepå 400 millioner
ved navn Nasionalbiblioteket. En kroner, var bibliotekets ny-refremmed fugl hadde inntatt redet, staurerte Oslo-avdeling endelig
i stillhet og uten at det stod klart tilgjengelig for publikum - en
for de fleste hva dette skulle inne- begivenhet som ble gjenstand for
bære. Hva var egentlig poenget? stor virak, åtgaum, fagnad, festiI Kunnskapsforlagets Store vitas og panegyrisk medieoppNorske Leksikon kan vi lese at merksomhet.
..et nasjonalbiblioteker et biblioOg her var saktens en del å
tek som har til oppgaYeå samle beskue.Fortsatt prydet det gamog gjøre tilgjengelig den nasjo- le navnet "Universitetsbibliotenale litteratufefl>)rog at "de fles- ket" hovedfasaden.men bak den
te land har nasionalbibliotek'. I ærverdige rød-grå praktbygninNorge hadde denne oppgaven gen var det nå blitt hektet på et
siden 1883 vært tillagt Norske tilbygg i den ny-brutalistiske stiAvdeling ved Universitetsbiblio- len som visstnok er obligatorisk
teket i Oslo - en ordning som når klassisk monumentale byggvisstnok fungerte greit nok så verk i landetshovedstadutvides:
lenge den varte. Dette så meget Et tilbygg i grell kontrast til den
mer som andre viktige tilgren- opprinnelige bygningsmasse.For
sendeeller supplerendeoppgaver såvidt hadde bibliotekets direkble betryggende ivaretatt av en tør Vigdis Moe Skarstein- med
oppegåendeRiksbibliotektjenes- den staute stillingsbetegnelsen
te, samtidig som vi hadde selves- Nasionalbibliotekar - sine ord i
te Riksarkivet i baklabb for å behold når hun uttalte til media
sikre Rikets langsiktige hukom- at "Nasionalbiblioteket er konmelse.Og i disseinternett-tider,i trastenes hus". Og hun tilføyet
et land med overetablering av for godt mål at "Nasjonalbibliokommunale folkeboksamlinger teket har som mål å bli ett av Euog verdenshøyestetetthet av pri- ropas mest spennendeog moderEn
nasjonalbibliotek".
vate biblioteker, skulle man tro ne
at folkets og nasjonens behov for spenstigprogramerklæring!
et rikholdig og tilgjengeligtilfang
av trykte skrifter og dokumenta- Det nasjonale gjennombrudd
risk kildemateriale var behørig Begivenhetenkunne lede tanken i
retning av det engelskemunnhell
ivaretatt.
Den pom"What's in a name?"
pøse benevnelsen nasionalbiblioByggeprosess
Y åre' øvigheter. syntes øyensyn- tek var ingen tilfeldighet. Her
lig ikke det. Apenbart mente stod vi overfor en forsinket utløman at det ikke var tilstrekkelig per for ikke å si et etterslepav det
at vi allerede hadde et velfunge- 19. århundresnorskenasjonsbygrendenasjonalbiblioteki gavnet. gingsprosjekt. Det nyskapte preVi måtte også ha et i navnet, et stisjebiblioteket hadde kostet
skikkelig prangende ett. Men flesk * for såvidt greit nok, for
den gamle kåken var selvsagt den gamle bygningens fasiliteter

var utvilsomt modne for modernisering.
Men her lå det i bunnen noe
mer enn praktiske og prosaiske
hensyn og behov: Hva gjør man
ikke for å demonstrereat vi er en
kulturnasjon, vi også? Og de nasjonale strømninger - for ikke å si
"det nasjonale" - er en umiskjennelig rend i tiden. Særliginteressant har det vært å registrere
hvordan den nasjonale dimensjon
er blitt styrket på kulturlivets
mange ulike felter. For eksempel
snakket landets idrettsbyråkrater
på
og
sportsjournalister
1980-90-tallet til stadighet om
behovet for å bygge såkalte "riksanlegg" for de enkelte idrettsgrener - det være seg fotball, friidrett, ski eller skøyter. I dag har
ordet nriksanleggu forsvunnet ut
av språket, i det 21,. århundre er
det "nasjonalanlegg" som gjelder.
I skoleverket opererer man med
noe som kalles nnasionale prøver> - ikke pga. deres spesieltnasjonale egenart, men fordi de presumptivt skal anvendes på
riksdekkende basis.
Og da hovedstadens ledende
kunstgallerier og -mus6er kort
tid etter tusenårskiftet ble tvangsfusjonert inn i 6n superinstitusjon, var d€t nærmest en selvfølge at nyskapningen måtte få det
tidsriktige naYnet "Nasjonalmus6et for kunst>. Parallelt har vi
opplevet hvordan oppførelsen av
et operahus i Bjørvika til det
kjedsommelige er blitt solgt inn,
profilert, lovprist og skamrost
som en "nasjonal begivenhet",
"et nasionaltløft" og et "nasion a l t ik on, .
Det er en trend som faller
sammen med vår tids mest motepregede utenrikspolitiske satsingsområde: "Public diplomacy> med hovedvekten på
blankpussing av den nasjonale
omdømmedimensjon. En ekser-

sis hvor spinn omkring merkelapper som "den humanitære
stormakto, "den moderne høyteknologi- og miljønasjonen> og
ikke minst okulturnasjonen"
skal løfte frem et nasjonalt image
med høy feelgood-faktor.
Signalbygg og historieløshet
Er det folkeopplysningens sammenbrudd, vår tiltagende historieløshet, som så krampaktig søde
gjennom
kes
tilslørt
selvsuggererende besvergelsene
om okulturnasionenNorge" - et
konsept som partout skal sannsynliggjøres og materialiseres
gjennom omorganiseringer, navneendringer samt produksjon av
nye såkalte "signalbygg"? Er det
vårt utrygge og uformuende forhold til landets tusenårige historie - følelsenav at vi som nasion
har noe å bevise- som gir nasjonsbyggingsstrevet en slik renessanse?Er betoningen av "det
nasjonalen et uttrykk for en ubevisst hang til å settevår nasjonale
egenart("etnisk norske verdier")
i høysetet?Eller er det bare et utslag av slapp språkbruk og bevisstløs verbal flokkmentalitet?
Slik kan man saktens spekulere.
Til spørsmålet om hva vi
skulle med Nasjonalbiblioteket,
måfte svaret i utgangspunktet
være at det skal ivareta de funksjoner som allerede på forhånd
hadde vært håndtert på betrygr
gende vis. Som navnet gir et hint
om, må institusjonen videre antas å representere en markering
av kulturlivets nasjonale dimension, herunder fronte vår nasjonale egenart. I tillegg er den nødvendigvis også en fristende arena
for å tilfredsstille kultokratiets
virketrang, maktbrynde og forfengelighet. Om dette er noe som
vi egentlig har bruk for, får være
en annen sak.
Som ved en lykkens tilfeldig-

Visjonær. Vigdis
Moe Skarsteiner
visjonær.Men ingen blir, som det
står skrevet,profet i sitt eget
land. (Foto: Nasjonalbiblioteket)

het fant åpningen av det ombygde og nydefinerte bibliotekpalasset i august 2005 sted samtidig
med at Den internasjonalesammenslutning av bibliotekforbund
- <International Federation of
Library Associations,, (IFLA) holdt sin verdenskonferanse i
Oslo, med H.M. Kongen som
høy beskytter og daværendekulturminister Svarstad Haugland
som åpningsattraksjon.Slikt blir
det synergier og publisitet av. Således brakte Aftenposten et tolvsiders annonsebilag for "IFLA
2005", hvor man kunne lese
store og svulstige ord om Norges
nye Nasjonalbibliotek - (et multimedialt kunnskaps- og kultursenter fylt med spennende kontraster>. Om språkbruken neppe
var sarkastisk ment, brakte den
like fullt assosiasjoneri retning
av slike gamle kjenninger fra dyreriket som kalkuner og hvite
elefanter.

På sporet av den tapte tid:
Kulturdebattenanno 2005
Den særnorskekuburdebøtten
(et like årvisst sommerfenom6n
som agurktid og feilslåtte værvarsler) gjennomgikk sommeren
2005 en relativt slapp og begivenhetsløs fase, med påtagelig
lav intensitet. Hverken Quartfestivalen (hvem husker vel
Bok og Bi bl i otek
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" fuck-for-forest -stuntet ?), Tullinløkkas oppblåsbare kyssefrosk eller Nye Bislett Stadion
maktet å inspirere våre kulturorganer til innovasjon og kreativitet i bruken av esoteriske
ukvemsord, eller til å holde sin
sedvanlige standard med hensyn
til verbale lyskespark. Det stod
imidlertid allerede på et tidlig
stadium klart at en begivenhet

som ferdigstillelsenav Nasjonalbiblioteket ikke kunne gå upåaktet hen. Hendelsen ble da også i
augustdagene2005 gjenstandfor
bred mediedekning, tildels preget
av ansatsertil en kulturdebatt.
A{tenposten, som undertiden
bringer meninger om mangt, valgte en litt pussig omgående manøver: I en artikkel 13. august kunne
såledesavisenskulturredaktør Per
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Anders Madsen fortelle at "Presset
mot biblioteket og dets grunnverdier kommer ikke bare utenfra,
som trusler om kutt og nedleggelser.Det kommer ogsåinnenfra, fra
biblioteksektoren selv,. Som om
ikke d6t var nok, brakte avisen
neste dag på kronikkplass et varsko om at <Hvis dagens biblioteker ikke bevarer kontaktflaten til
hele befolkningen, mister de sin

st

-qt
r*

styrke, som samfunnet er avhengig
av at de har". Og, for riktig å gni
budskapet inn, fulge man på lederplass 16. august opp med følgende appell: .Det er vårt håp at
oppmerksomhetenom bibliotekenes betydning som både det nye
Nasjonalbiblioteket og den internasjonale bibliotekkongressen har
gitt, kan bli en vekker både for
sentrale og lokale myndighetern.

Kloke ord, kan hende, men med et
umiskjennelig preg av det berømmelige høflige host i lovotten. Iallfall knapt av en slik sluggerkarakter at de kume få våre mest
profilerte kulturdebattanter til å
slengerøven i taket.
I en stort oppslått artikkel under overskriften "Uro i Nasjonalbiblioteket" forsøkte derimot
Morgenbladet 12. august å slå an

toner som erfaringsmessigburde
gi skikkelig gjenklang. Her stod
det å leseat bibliotekets leder Vigdis Moe Skarstein ble anklaget
"for å skape en lukket organisasjon uten åpen meningsutveksling". 3144"1 kunne fortelle om
utbredt misnøye blant de ansatte,
som var redde for å snakke ut,
grunnet Skarsteinsdetaljstyrende
og egenrådige lederstil. Ytringsfrihet kan være besværligegreier.
P uddel j ournal i sti kk
Slike foruroligende forlydender
slapp man heldigvis å bli eksponert for i Dagbladets glatte ukebilagMagasinef 13. august. Her ble
Vgdis Moe Skarstein (som i tillegg til et knippe øvrige offentlige
maktverv den gang også fortsatt
var leder for Norsk Kulturråd)
hedret med et tosidersponremintervju. Bladets velkjente puddeljournalistikk kom her spesielt
godt til sin rett i gjengivelsen av
nasjonalbibliotekarenseiegodeog
klargjørende uttalelser, hvor den
samhetssøkendeleserblant annet
kunne finne arkiveringsverdige
høydepunkter som "Det er ikke
sånn at bibliotekarer er sinte og
kjedelige. Det er bare en myte>.
Som vårt fordums komikerpar
'Wesensteenville sagt det:
"OB
takk for d€t!,
Det var likevel ikke mulig å
slippe unna det faktum at vår
hjemlige norske kulturdebatt årvisst følger et mønster med faste
og forutsigbare ingredienser,
som - litt avhengig av hvilket anliggende som til enhver tid står
på sakskartet- sausessammeni
varierende
blandingsforhold:
Lokalisering, finansiering, organisering, samarbeidsvansker og
personfokusering. Et representativt eksempel var Morgenbladets
oppsummering av det lille tilløp
til kulturdebatt som fant sted i
forkant av den høytidelige åpBok og Si bl i otek
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ningen av vår prektige nye nasjonale kulturinstitusion:
"Slik sett føyer ogsåturbulensen
rundt nasjonalbibliotekarenseg
inn i et størrekuburpolitisk mønster.De sisteårenehar flere uiktige kuhurinstitusioner uært
gjenstøndfor storesømmenslåinger og nasjonøle omorgøniseingsprosesser. Både ued Nasionalbiblioteket, Kunsthøyskolen i
OsJo og Nøsjonabnuseet for
kunst har man fån inn bøndlckraftige lederemed stor ryggd.ekning i Kuhurdeparæmentet t...1. OS i ølle tilfellcne hør de
d.nsa.ttebeskyldt lcdeken for dei omstilmokratisk und.erskud.d.
lingsprosessen,.
Slugger.Nasjonalskal
biblioteket
væreen kunnskapsinstitusjon - og
ikke et kulturelt
nter,
allaktivitetsse
mener professor
Rune
Slagstad.
(Foto: Høgskoleni
Oslo)

qå.,
I

Utvilsomt riktig og viktig nok.
Men var det noen som fikk med
seg huorfor Universitetsbiblioteket måtte lemlestes, raseres og
forvises, og hva vi egentlig skulle
med Nasjonalbiblioteket?

Fraen passanttilpost festum.
Enanalyseog enadvarsel
Svar kan stundom være å finne
der man minst venterdet. Id6historikeren Rune Slagstad hadde
tidligere demonsrert sin sidesporpregedeforståelseav kultursamfunnets åndelige kraftlinjer,
virkemåte og funksjon i sin besynderlige men ofte siterte tese
om at ode nasionale strateger
6 | Z al z
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kommer alltid for sent". Den som mativ intensjon: Nasjonalbibliohadde fornøyelsen av å lese hans teket skal på bibliotekfeltet spille
store og dyptloddende artikkel en formende rolle som stansom sam- dardsettende og standardforval"Nasjonalbiblioteket
funnsinstitusjon" i Morgenbladet tende. Det skal rett og slett ha en
2. september 2005, skulle imid- nasional dannelsesfunksioni for
lertid få blikket åpnet mot et kul- hold dl biblioteksverdenenog i
turpolitisk landskap hvor en be- forhold til dens eget bidrag til invisst og destruktiv politisk strategi stituslonell identitetsforvirring:
trådte frem i et klart relieff som På den ene side bedriftslivets omavtegnet et illevarslendemønster. forming av bibliotek til ninformaMed utgangspunkt i det for- sjonssenter", "dokumentasionshold at ..opplevelse>er et av de senter>og lignende; på den annen
nyordene som er kommet i ste- side fagbibliotekenes omdøping
det for "dannelse", gjorde Slag- til "læringssenter".
stad seg den refleksjon at dergi R une S l agstad frem fra
skal
biblioteket
som
opplevelser, må det først. og glemselen
- menhvaså?
fremst være leseroPPleuelser. Id6historiker Slagstadlikte ikke
Det må gjerne være en opple- det han så, og han sa fra hvordan
velse å være i et bibliotek, men han syntes det burde være: Nadet må ikke være en opplevelse sjonalbiblioteket er og skal være
som blir en distraksjon. Opple- en kunnskapsinstitusion - og
velses-ekspansjonenkan trygt ikke et kulturelt allaktivitetssenoverlates til de mange andre ter. Institusjonensposisjonog ekKulturlisistensberettigelse beror til syopplevelsesagenturene.
vets ulike institusjoner hadde - vende og sist på dens faglige
påpekte Slagstad - fått en ten- kompetanseog nivå.
På dette punkt kunne noen
dens til å konvergere mot det
samme: Eu ent-kulturens utallige hver finne det fristende å utbryte
opplevelsestilbud,med en uthu- "Tiltredes!", dog med den tilføyelseat da burde vi aller helst ikke
ling av institusjonenesegenart.
Tilsvarende settes den insti- ha noe Nasjonalbibliotek. Lotusjonsspesifikke kompetansen gikk og erfaring tilsier at de releunder press.Som et nærliggende vante kunnskapsfunksjoner best
eksempel viste artikkelforfatte- ville kunne ivaretas innen de traren til det nyfusionerte Nasjo- disionelleinstitusjonelle rammer'
nalmus6et for kunst, hvor det uforstyrret av et overstyrende orvar betydelig uro over hvordan gan med ambisiøse nasjonale
det i det lange løp ville gå med dannelsesprerogativer av tverrden profesjonelle fagligheten og sektoriell, grenseoverskridende,
dermed forvaltningen av samlin- begrepsutvidendeog til syvende
gene. En uro som imidlertid ble og sist av autoritær samfunnseffektivt undertrykket: Den som omformende art.
En såvidt radikal anskuelse
måtte finne på å ytre seg, fikk
raskt melding om innordning i syntes Slagstad imidlertid ikke å
ha noe ønskeom å målbære,selv
rekkene.
I dllegg bemerket Slagstad at om han åpenbart var lite kometableringenav et nytt nasjonalbi- fortabel med det dekonstruktibliotek i seg selv har brodd mot vistiske prosjekt som det nYe Naideologienom "det postnasjona- sionalbiblioteket fremstod som
le". J etableringen ligger en nor- en legemliggjørelseav.

Uansett burde det nå erter
hvert være på tide at Slagstads
analyseog hans advarseltrekkes
frem fra glemselen og anerkjennes som et innsiktsfullt bidrag
til den kulturdebatten som det
aldri ble noe av - før det var tor
sent. I så måte kan hende en paradoksal bekreftelse på hans
egen tese om de nasionale stra*
tegers ulykksalige tilbøyelighet
til først å komme på banen når
det allerede er for sent?
I mellomtiden kan vi bare
konstatere at bibliotek-Norge
Anno 2012 er kommet enda et
srykke videre på den veien som
Slagstad i 2005 advafte mot. I
forslaget til ny bibliotekslov,
som nylig har vært ute på høring, ligger det såledesen ny formålsparagraf (S 1), hvor det heter at bibliotekene skal være <<en
møteplass og en arena for offentlig debat,. Så kan noen
hver reflektere over det forhold
at vi i dagens Norge har flere
møteplasser og arenaer - fysiske, papirbaserteog digitale - for
offentlig debatt enn noen gang
før.

nalt bibliotek på en strålende
måte". Men et slikt skussmålbetyr ikke at vi dermed kan sies å
være kommet nærmere noe klart
svar på spørsmålet om hva vi
egentlig skulle med Nasjonalbiblioteket. OK, kan hende en god
jobb, men er det nok til å gi en
kulturinstitusjon - som ovenikjøpet er en tung, kostbar og
mektig samfunnsinstitusjon
densraison d'åtre?

forbehold og begrensninger.Det
andre er ytringsfribet, som gjelder kategorisk og ubegrenset.
Stortinget vedtok imidlertid
i 2004 å utvide $ 100 med en
rekke nye elementer,slik at paragrafen nå totalt er ca. tre
ganger så lang som før. De
mange nye og ordrike formuleringene har gjennomgående
kvalifiserende karakter, hvor
det punkt for punkt i ulne vendinger ("særlig tungtveiende
oppdrag hensyn" m.v.) gis uttrykk for
Det grunnlovsgitte
Svar kan undertiden også kom- de begrensninger som våre lovme der man nettopp burde vente givere mener at ytringsfriheten
det, så som fra institusionen selv. skal være undergitt. Og når vi
Med sin gildt påkostedepromo- kommer til paragrafens siste
sjons-publikasjon NB21 (hefte ledd, ser vi at temaet ikke er
nr.1/2008) gav Nasjonalbibliote- ytringsfrihet i det hele tatt, men
ket oss en skikkelig øye-åpner, statens oppgaver. Her heter det
for ikke å si en aha-opplevelse.I at. <Det paaligger Statens Mynsin ytterst leseverdige og tanke- digheder at lægge Forboldene
vekkende lederartikkel under til rette for en aaben og oplyst
overskriften "Kunnskapsbasert offentlig Samtaler,. Det er denformidling" presenterte direktør ne passusen som blant de innVigdis Moe Skarstein en pro- vidde har fått betegnelsen"ingramerklæring hvor nøkkelordet frastrukturkravet >.
Blant dem som
er "infrastrukturkravet>. slik
dette er knesatt i Grunnlovens begjaarliggrep fatt i
den nye Grunns 100.
Infrastrukturkrauet, smak på lovsparagrafens
Oppbfussinga 2012
ordet. Vi har her å gjørc med et operative førinBortsett fra den smule uro som nyskapt konsept som på forsom- ger, var altså vårt
\
oppstod i forbindelse med opp- meren 2008 fikk sitt gjennomsplittingen av ABM-Utvikling i brudd i den offentlige debatt om
2010, hadde det i de syv årene ytringsfrihetens kår i Fedrelandet.
som er gått siden den høyprofi- I sin kronikk "Den totalitære
lerte oppstarteni 2005 vært rela- lengselu i Aftenposten 3. juni
tivt stille om Nasionalbiblioteket 2008 introduserte således advo- frem til den debatten som sma$ kat Anine Kierulf og professor
frem fta treverket høsten 201,2. Helge Rønning et uttrykk som
M kan formodentlig ta det som fortsatt tør være ukjent for mantegn på at institusjonen har gjort ge, men som fortjener nærmere
en god jobb - ut ifra de føringer saumfaring: oGiunnlouens infrøog forutsetninger som i sin tid strukturkrau i den nye S L00,.
\
ble lagt til grunn. Endog Norsk Hva i all verden skulle dette bety?
bibliotekforenings leder IngeGrunnlovens S 100 (dvs. den
borg Rygh Hjorthen medgir i opprinnelige, inntil år 2004
I
samtale med Morgenbladet 26. uendret fua 181,4\ omfatter to
4...oktober 2Ol2 at nlnstirusjonen forhold. Det første er trykkefrioppfyller sitt mandat som nasjo- het, som knesettes med visse

f.\
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Nasjonalbibliotek. Innledningsavsnittet i ovennevnte lederartikkel i NB21 lm.1/2008\
hadde følgende ordlyd:
,,1 2004 ble grunnlouens$ 100
orn ytringsfrihet endret. Den nye
paragrafen har gitt et sterhere
loufestet uern au ytringsfriheten
her i landet. Den baserersegpå
en tillit til fornuften i det offentlige rom der det at ytringer møter
motytringer fungerersom en beskyttelsefor den enkebesrett til å
ytre seg.
Infrastrukturkra.uet - Vi oppnår
kompetanseog giør ossopp uåre
meningergiennom at de brytesi
møte med andre og deres argumenter. En slik tillit forutsetter
imidlertid et oqqlyst sarnfunn
huor alle bar tilgang til informasion og kunnskap.Vedliheholdog
utuihling au det offentligerom er
en uiktig farutsetningfor m åpen
og opplystsamtale.En uiktig forutsetning for at ytringsfrihet og
informasionsfrihet skal kunne
finne sted,er derfor at forholdene
leggestil rette i samfunnetsinfrastruktur. I arbeidet med grunnlousforslagetble det derfor eksplkitt påpekt at staten har
ansuarfor å leggetil rette for indiuider og gruppers faktishe
ytringsfrihet".
At Nasjonalbiblioteket fant det
rent ut sagt uimotståelig fristende
å ta Grunnlovens reviderte
ytringsfrihetsparagraf til inntekt
for institusjonens egen oppfatning av sitt samfunnsoppdrag og
sitt eget selvbilde, er forståelig.
Når Moe Skarstein imidlertid
hevdet at den nye paragrafen
hadde gitt et sterkere lovfestet
vern av ytringsfriheten her i landet, er dette positivt feil. Som
nevnt ov€nfor, inneholder den
nye paragrafteksten en rekke
ordrike formuleringer som gjennomgående gir uttrykk for begrensninger i ytringsfriheten.
Spesieltgjelder dette i forhold til
den uten sammenligning viktigste
20n

5 / 2 0 12

)t

g o ko g B i b l i otek

bestemmelsen i vår Grunnlovs
ytringer
gamle $ 1,00:
"Frirnodige
om Statssfiirelsenog huilkensomhelst ønden Gienstønd ere Enhuer tilladte". Denne setningen
ble riktignok beholdt i den nye
paragrafen, som imidlertid også
inneholder en viktig unntaksregel
i form av følgende tilføyelse:
<Det kan kun sættesslige klailig
definerede Grændser for denne
Ret, buor særlig tungtueiende
Hensyn gjøre d.etforsuarlig holdt
op imod Ytringsfrihedens Begrundelser".Hva slagsntungtveiende hensyn" lovgiverne hadde i
tankene, var og er uklart, men
det burde ikke være vanskelig å
se at dette innebar en vesentlig
uthuling av ytringsfriheten. Mer
spesifikt betydde denne tilføyelsen en utvefydig advarsel til statens ansatte mot å gi uttrykk for
synspunkter som måtte awike
fra de dl enhver tid autoriserte
meninger.

- med andre ord land som det
ikke burde være natudig for kulturnasjonen Norge å sammenligne segmed.
Etter en mangeårig etableringsog konsolideringsfase fremstår
vårt Nasjonalbibliotek i dag som
en selvbevisstorganisasjon, med
en ledelse som ufferydig har lagt
for dagen sterke ambisjoner om å
spille en aktiv rolle i samfunnsutviklingen. Bibliotekets appetitt i så
måte ble rydelig demonstrerti ianuar 2010 da suukturrasionaliseringsbølgen rammet nSenter for
Ibsen-studier>, som hadde hatt
tilholdssted i det gamle Observatoriet nær Solli Plass. Senteret,
som ble hevdet å ha den mest omfattende samling av bøkeq brev og
annet materiale av og om Henrik
Ibsen ble nedlagt, og samlingen
splittet opp og flyttet - noe til Universitetet på Blindern, mesteparten
til Nasionalbiblioteket.

Retorikken og evnen. Som
forvalter og formidler av et
Tilbake til fremtiden
enormt kunnskapstilfang, besit- harvi dennå?
Men det er først og kemst infra- ter Nasjonalbiblioteket midler
strukturkrauer * myndighetenes og ressurser til å kunne sPille en
plikt til <at lægge Forholdene til betydelig påvirkerrolle . Med " in'
rette for en aabm og oqlyst of' frastrukturkrauet" som ankerfentlig Samtale, - som Nasjonal- feste tilkjennegir biblioteket at
biblioteket legger til grunn for sin man dessutenhar tatt mål av seg
uttalte forståelseav institusionens til å forvalte de elementer av vår
ytringsfrihet
samfunnsoppdrag. Et utvilsomt grunnlovfestede
aktverdig formåI, som kan hende som går ut på å legge forholdene
lyder både velment og betryggen- til rette for en uaaben og oplyst
de, ja, rent ut sagt varmt og inklu- offentlig Samtalen.
Og det er her varsellampene
derende?
Men dette er faktisk en be- burde begynne å lyse. Nasjonalstemmelsesom i realiteten inne- biblioteket gjør formodentlig en
bærer en svekkelse, snarere enn god jobb innenfor sine kjerneen styrkelse, av ytringsfrihetens oppgaver. Med hensyn til ambikår: At det er en statlig oppgave å sjonene om å legge premisser for
legge premissenefor den offentli- den offentlige meningsdannelse,
ge meningsdannelse,er en kon- må det likevel være lov å tro og
struksjon som vi kjenner fra tota- håpe at retorikken er mer høyslitære samfunn - stater utstyrt pent enn evnen. I
med særskilte "informasionsdepartementer> o.l. for slike formål

