
Til Engerdal… 

Vi startet trøstig fra Hamar med buss, først til Elverum – så til Trysil, og til slutt 

til Drevsjø. I Trysil viste det seg at bussen var forsinket, så vi måtte vente på ny 

buss til Drevsjø. I pøsregn! Men vi spiste en bedre lunsj og handlet mat til neste 

frokost, så var det unnagjort. Dermed kom bussen til Drevsjø omsider. 

Og mørkt og regnvær var det – og vi ankom Drevsjø klokka halv seks. Der sto 

det en blid bibliotekar i døra og ønsket oss velkommen, og selv om biblioteket 

for lengst var stengt, holdt hun ut med oss til klokka åtte. 

 Vi fikk greie på utrolig mye på den tida: At lokalene var overtatt fra et 

Samvirkelag i 2006, og før det hadde de holdt til i Engerdal, med diverse 

flytteprosesser etterpå. Og at det bare var 60 % stilling i biblioteket – 45% til 

bibliotekleder og 15 til assistent. Så med 45 % stilling kan vi forstå at det blir 

knapt med tid til kassering/magasinering osv., så der er nok grunnen til at 

bokhyllene var fulle og at rommet virket litt overfylt. Traller med ”salgsbøker” 

var også med på å fylle opp. Disse kunne med fordel vært plassert ute i rommet 

som ble brukt til utstillinger og arrangementer – kanskje med en plakat på 

døra? Biblioteklokalet ville da ha virket ryddigere. 

 

 

Biblioteket har et fint inngangsparti med bord og stoler for barn. De hadde 

overtatt kommunens lekotek – lite utlån av lekene, men barna brukte dem 



mens foreldrene lånte bøker. Flott stor gammel vekt med blomster gjorde seg 

kjempebra i dette rommet. Ved siden av var det store rommet til utstillinger og 

arrangementer. For eksempel hadde de besøk av Sylvia Brustad i forbindelse 

med stemmerettsjubileet. 

 

De hadde en hyggelig barneavdeling, og det var til og med en ungdomsklubb 

vegg i vegg, med en strøken hems med nydelig utsikt til Drevsjø (vannet) og 

spillerom. Denne klubben holdt åpen samtidig med biblioteket på torsdag 

kveld. Så var det en utstilling fra det gamle Samvirkelaget: To kassaapparater, 

en kaffekvern, en ”påleggsskjærer”, og diverse fotos fra den gamle butikken. 

Og vi så flere ting som var gjenbruk fra Samvirkelaget: hyller, kasser – og en 

rund fruktdisk som for øyeblikket rommet førjulsbøker. 

 



Vi lot oss også fascinere av treskjæreren Sorken, som døde for noen år siden. 

Det var bilde av ham på veggen, i tillegg til mange store bilder av hans verker 

rundt i rommet.  

 

Vi overnattet på Femundtunet, og ble kjørt dit av bibliotekaren og hennes 

mann. Det var svart og mørkt om kvelden – men dagen etter åpenbarte 

Femunden seg i fint vær. 

 



 Og vi fikk noen timer til i biblioteket. Det kom lånere, både engerdøler og folk 

fra asylmottaket, og de ble tatt i mot på behørig måte. En ny låner fikk 

orientering om lokale forhold, og to somaliere fikk plass ved pc’en. 

Formidlingen skjedde ved skranken og mellom hyllene. En bokkasse var 

plassert hos en butikkeier på Elgå, og denne ble skiftet ut to ganger årlig.  

Lokalet er stort og lyst, med lys inn fra høye ”trekantvinduer”. En ”retro” 

sofagruppe kom i bruk for oss mot slutten av besøket, da de to ansatte hadde 

kjøpt rundstykker og kaker – de hadde nemlig nylig hatt bursdag begge to. Så 

det ble en riktig hyggelig avslutning på et spennende besøk. 

Vi entret til slutt bussen til Trysil, og nå var været bra, så vi fikk litt ut av turen, 

som tok fire og en halv time! 

Elisabeth og Ingebjørg. 

 

 

 



 


