
Vandring fra Elverum til Stor-Elvdal
Onsdag 26.mars 2014 dro jeg til Stor-Elvdal bibliotek og Inger Marie Bergene. Hun hadde på forhånd sagt at det
var en del ting hun kunne tenke seg å drøfte med meg så jeg var ganske spent. Jeg har tidligere vært innom 
Stor-Elvdal bibliotek, men da med et helt annet formål enn nå.

Stor-Elvdal bibliotek ligger midt i gata på Koppang i et
lokale som tidligere har vært butikk. Dette gjør at
plasseringa er meget sentralt og at biblioteket har store,
fine vinduer som vender ut mot innbyggerne.

Denne vindusplassen er benyttet til å stille ut bøker, men
kan med fordel brukes enda mer kreativt!



Førsteinntrykk i bibliotekrommet

Inngangsparti
Da jeg kom inn døra til biblioteket så er det første jeg ser en trapp ned med grind og et stort skilt «Stor-Elvdal 
historielag». Til høyre er selve bibliotekrommet som føles varmt pga tre-interiøret og gule vegger, hyller med 
bøker og PC-sittegruppe. Til venstre er et hvitt, kaldt rom med en litt diffus funksjon. Kontrasten mellom varmt 
bibliotek og kaldt oppholdsrom var ganske sterk. 



Som «ny» på biblioteket ble jeg litt utrygg på hva rommet til venstre var. Var det en del av biblioteket eller en 
del av de ansattes arbeidsplass? I rommet sto et kjøleskap, noe som kunne være et klesskap, tre sittegrupper, 
et tomt bord, kaffemaskin samt aviser og tidsskrifter. I tillegg var inngangen til kontoret der og toalett. 

Biblioteket som helhet
Biblioteket har god plass, både i barne- og ungdomsavdeling og i voksenavdeling. Hyllene er trehvite og 
møblene har «hyttepreg». Veggene er gule, noe som gjør hele rommet varmt. Det er jevnt besøk, og det 
foregår mye samtale i lokalet. Jeg får inntrykk av at lokalbefolkningen kjenner de ansatte godt og gjerne slår av 
en prat. Det er asylmottak i kommunen og disse er godt synlige i biblioteket. Jeg tror biblioteket er en viktig 
samlingsplass, men også et viktig sted for å lære å snakke norsk, spørre om hjelp og å finne informasjon. 

Biblioteket har utstillingsplass, mange sittegrupper og mye tumleplass – både for liten og stor. 



Husblindhet
Det var spesielt to ting som jeg så med en gang jeg kom til biblioteket: det ene var det diffuse rommet til 
venstre, og det andre var LEDINGER! Biblioteket har spesiallagde hyller på hjul med lys. Hyllene er trehvite og 
lave noe som gjør rommet oversiktlig, hyllene er brukervennlige (ingen hyller nede på gulvet eller høgt oppe) 
og de kan trilles bort ved arrangementer. Men ledningsopphenget var ikke spesielt godt gjennomført. 
Førsteinntrykket av biblioteket ble litt rotete pga alle ledningskjervene over alt! Jeg tror at det å få tak i rør som 
ledningene kan skjules i – og som henger rett ned – vil gjøre inntrykket mye bedre. Mange av hyllene hadde 
altfor lang ledning som måtte kveiles hit og dit. 



 Overraskelser
I barneavdelingen sto det et badekar og en sau! Og jeg må innrømme at også «hyttepreget» fascinerte meg litt.
I tillegg hadde de laget seg sin egen innleveringskasse på innsida av luka i veggen. Enkelt og funksjonelt. 

Plakaten på do var også «morsom», og jeg lurer fortsatt på hva som egentlig står der.

      

Skilt på toalettet!

Funksjonalitet for lånerne
Jeg opplevde at det var enkelt å se hvor barneavdeling og voksenavdeling var, og det var dessuten en 
«mellomting» også som var en avdeling for ungdom og unge voksne. Her var det sofa og TVspill og noe 
litteratur for denne gruppen. Men det var ganske vanskelig å orientere seg i selve voksenavdelingen. Hyllene 
var for så vidt godt merket, men det var ingen tydelig merking i selve rommet for hvor jeg skulle gå for å finne 



for eksempel fagbøker. Allikevel er jo ikke dette noe stort problem, for lokalene er ikke så store. Det var god 
plass på hyllene, noe som gjør det mulig å stille ut bøker. 

Biblioteket har ingen PC for søk i egen katalog tilgjengelig for publikum, men alle PCer har internett og kan i 
teorien brukes til det. 

Å finne fram i faglitteraturen
All faglitteratur for voksne er kategorisert. Det er laget et detaljert kategoriseringssystem og ALLE fagbøker er 
merket med et symbol på ryggen. Det opereres med hovedkategori (for eksempel natur) og underkategorier 
(for eksempel husdyr, skogbruk, kjæledyr). Og innenfor hver undergruppe igjen følges Dewey. Dessverre ble 
dette i overkant detaljert, ettersom noen kategorier bare har noen få bøker. Og jeg opplevde ikke at det ble 
mer brukervennlig, ettersom det rett og slett har blitt et helt nytt oppstillingssystem. Det var heller ikke helt 
samsvar mellom plasseringa i katalogen og det som sto på hylla/ryggen av boka. 

Kategorisering er veldig brukervennlig, men ikke på et så detaljert nivå – tror jeg.

     



  

På grunn av omfattende kategorisering så havnet heller ikke grupper som logisk hører sammen ved siden av 
hverandre. For eksempel sto hestehold/-idrett sammen med Sport, mens husdyr og bruksdyr sto sammen med 
Natur i andre enden av biblioteket… Men som sagt er intensjonen god, men burde muligens ikke gjøres så 
detaljert, eller på absolutt hele samlinga. Når det er sagt så synes jeg symbolmerkinga på bokryggen er god, 
men heller ikke den var alltid like lett å forstå hva symboliserte. 



Hyllemerking
Hyllemerkinga i biblioteket var veldig tydelig og god. Nesten alle hyller var tydelig merket med hva man kunne 
finne der. Dette i seg selv gjorde det enkelt for lånere å finne ut av det – til tross for omfattende kategorisering.



Møteplass
Biblioteket har mange sittegrupper og disse var godt brukt. Både sjakk-bord, PC-gruppe, sittegrupper i 
biblioteket, samt studierommet i kjelleren innbyr til møter mellom mennesker. I tillegg opplevde jeg at mye 
samtale foregikk i skrankeområdet mellom lånere og mellom ansatte og lånere.

For at biblioteket skal innby til en plass å være så må det være rikelig med sitteplasser, både synlig og mer 
skjermet. Stor-Elvdal bibliotek har rikelig av begge deler!



 Formidling og arrangementer
Inger Marie startet som biblioteksjef i Stor-Elvdal 1.november i fjor, og har et bevisst forhold til formidling og 
arrangement i bibliotekets regi. De deltar på SommerLes, har forfatter/temakvelder, samarbeid med lag og 



foreninger og har bl.a. arrangert Strikk og les:

Begge ansatte er godt belest både på eldre og nyere litteratur, og tar deg gjerne med blant hyllene for å finne 
nettopp boka for deg. 

I tillegg er det et fokus nå på å få flere barn inn i biblioteket. Det samarbeides med skolen om klassebesøk og 
barnehagen(e) om barnehagebesøk. Dette tas fortrinnsvis på mandag da biblioteket er stengt. 

Ellers så har biblioteket et godt samarbeid med flere lag og foreninger. Historielaget har eget lokale i kjelleren, 
og det samarbeides tett bl.a. med bygdekvinnelaget.  I et lite lokalmiljø er dette gode samarbeidspartnere!

Mottakelse av lånere
Alle lånere blir sett når de kommer inn, bortsett fra de som tar til venstre i inngangen… Skranken er plassert i 
bibliotek-delen til høyre. Dette gjør at de «mister» kontakten med de som bare skal lese aviser/magasiner, 
kjøpe seg en kaffe eller gå på do. 

Men alle som kommer inn i selve boksamlingslokalet blir hilst på og møtt med et vennlig smil og «hei». Det var 
tydelig at lånerne trivdes på biblioteket og de slo gjerne av en prat med personalet. Kanskje tok praten også litt 
av og kunne gå på bekostning av tid til den neste kunden? Det er en fin balansegang mellom å være hyggelig 
med brukerne, og å ikke bli for personlig i et lite lokalsamfunn. Det er viktig å behandle alle likt.

Dette siste var min refleksjon og handler mer om forholdet mellom små og store bibliotek.

Ideer til tiltak i Stor-Elvdal bibliotek
Det å være biblioteksjef i en kommune med over 20 000 innbyggere, og skulle vurdere et bibliotek i en 
kommune med i overkant av 2600 innbyggere er en ganske krevende øvelse. Det er store forskjeller i 
brukergrupper, besøkstall, ressurser og tilbud. Allikevel var det en god opplevelse å vandre til Stor-Elvdal, og 



Inger Marie og jeg hadde to dager med gode, faglige og kreative samtaler. Sammen har vi mange erfaringer å 
dele. 

Biblioteket generelt
Jeg uttalte tidlig at biblioteket hadde et hyttepreg – og det var ment som en beskrivelse av hva jeg så. Stor-
Elvdal er jo en skog-kommune med flere hyttefelt så dette er noe som kan tas helt ut! Hvorfor ikke bare bruke 
denne stilen?  Møblene er allerede på plass, det
samme er portrettbildene av store Storelvdøler. Og
fotavtrykkene av villdyrene som befinner seg i
skogene…

Alternativt kan biblioteket koste på litt maling på
møbler og vegger og gjøre det «mindre» fargerikt. 

Utnyttelse av det diffuse rommet til
venstre for inngangen
Når jeg kom inn i biblioteklokalet opplevde jeg et
stort skille mellom varmt bibliotek til høyre, og kaldt
rom til venstre. Dette diffuse rommet kan biblioteket utnytte mye bedre, og var også noe av det Inger Marie 
ønsket å snakke med meg om – for å få ideer. 



Slik rommet framstår i dag så kunne det nesten vært hva som helst, og det føles ikke som en del av biblioteket. 
Rommet har riktignok tidsskrifter og aviser, men ellers oppleves det som nakent. Det er planer om å kjøpe inn 
andre møbler som vil gjøre det mer tiltalende. I tillegg bør man vurdere hvordan kjøleskapet til de ansatte kan 
«kamufleres» litt. Jeg tror rommet ville blitt mer tiltalende og helhetlig med resten av biblioteket dersom man 
for eksempel lagde noen bokutstillinger eller trakk en bokhylle inn i lokalet. Plassen på hver side av 
trappenedgangen bør utnyttes til utstilling – gjerne i høgden – for å trekke oppmerksomheten bort fra trappa. 

Og de store, flotte utstillingsvinduene bør utnyttes bedre. Ønsker man å «stille ut» folk som sitter i sofaer og 
leser, eller ønsker man å bruke vinduene til konkrete bibliotek-utstilling? Eventuelt begge deler.

Uansett vil biblioteket føles mer helhetlig dersom man klarer å gjøre også rommet til venstre «varmere» og 
mer som en del av biblioteket. Her kan bokanbefalinger stå, eller en oppslagstavle med boktips. Eller kanskje 
man kan flytte noe av utstillingen dit? 

Bare fantasien setter grenser!

Noen endringer i fysiske hyller – og innhold
Hyllene er funksjonelle og på hjul – noe som også gjør at man kan flytte litt rundt og eksperimentere litt med 
hvordan det blir seende ut. Jeg vil anbefale at den høgeste hylla mellom sjakkbordet og PCgruppa fjernes. Den 
stjeler mye av rommet fordi den er høgere enn alle andre. Enten kan den brukes som romdeler lengre inn i 
rommet, eller den kan fjernes helt. Jeg synes også at den dobbeltreolen som møter meg med en gang i 
inngangen til biblioteket er «en barriere». 



I tillegg bør man tenke litt mer butikk med tanke på hvilke bøker står hvor. Bøker som lånerne bør gjøres 
oppmerksom på finnes, bør stå ved inngangen eller ved skranken. Bøker som folk uansett spør etter eller har 
faste lånere, kan stå mer «gjemt». Det kan være lurt å tenke på hvor utenlandske depotbøker gjør seg best, 
hvor nyheter kan stå etc. 

Kategoriseringen
Jeg ser på den detaljerte kategoriseringen som et godt tiltak som har gått litt for langt. Det er verdt å drøfte 
hvordan dette skal fortsette i framtida. Kategorisering er i hovedsak brukervennlig, men da må det framstå som
logisk, og detaljnivået bør ikke være så omfattende. Jeg forslår en gjennomgang av hovedgrupper og 
undergrupper for å finne ut om det er nødvendig med så mange undergrupper. Kanskje vil det å bare forholde 
seg til hovedgrupper være lurt? Uansett så må i alle fall registreringa i katalogen henge sammen med 
virkeligheten ute i biblioteket. Og hovedfokus må være at det skal være enkelt for både ansatte og brukere å 
finne fram. Den store jobben som allerede er gjort bør selvsagt ikke reverseres, men kanskje bør man sette seg 
ned og se på detaljnivået.

Ideer til tiltak/aktiviteter i eget bibliotek
Det jeg tenkte mest på i forhold til eget bibliotek er at vi i Elverum har altfor liten plass – og heller ikke hyller på
hjul… Dette er noe som ikke lar seg ordne enkelt heller, så det må jeg nok bare la være. Men det vi må bli mye 
bedre på er merking av hyller. I Stor-Elvdal var alle hyller merket med tydelig, stor skrift. Og det ble veldig 
enkelt å se hva hylla inneholdt.

I tillegg har vi en vei å gå i forhold til arrangementer og det å knytte kontakter med lokale lag og foreninger. Vi 
har brukt, og bruker fortsatt, mye tid på kassering og endring «internt», men må nok snart i gang med mer 
utadrettet aktivitet. 

Jeg så også hvor sterk virkning badekaret i barneavdelingen i Stor-Elvdal hadde, så det å tenke interiør, møbler 
og installasjoner var en vekker. 

Samt dette med at man raskt blir husblind i eget hus. Det er alltid mye enklere å se med nye øyne på bortebane
enn på hjemmebane.  

Og ellers….
Vil jeg takke for to nyttige og lærerike dager på Koppang sammen med Inger Marie Bergene (biblioteksjef), 
Marianne Roen (bibliotekassistent) og Janne Mellum (virksomhetsleder Service- og kultur). Det er alltid 
inspirerende og lærerikt å møte andre bibliotekkolleger og se hvordan deres hverdag er.

Monica Skybakmoen
Biblioteksjef
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