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Med stipend fra Norsk 

Bibliotekforening (NBF) og støtte 

fra min arbeidsgiver, Troms 

fylkeskommune, var det mulig for 

meg i perioden fra 22.mai og til 

1.juni å hospitere i Yorkshire. Målet 

med studieturen var å få innsikt i 

tilrettelegging og utøving av mobile 

bibliotektjenester, for å få 

inspirasjon til å videreutvikle våre 

tjenester i framtiden.   

 

På forhånd var det utarbeidet en 

besøksplan i samarbeid med Ian M. 

Stringer som tidligere har hatt ansvar 

for den mobile bibliotektjenesten1 og 

medlem av IFLA-komiteen. Av den 

grunn har han tidligere vært vertskap 

for biblioteksbesøk/møter fra andre nasjoner.                      Utsikt fra Holm Moss over Yorkshire 

Han har også selv deltatt ved flere  

internasjonale arrangement.     

 

 

Ankomst onsdag 22.mai  

 

Nærmeste flypass var Manchester International. Jeg landet kl. 12.10 og Ian Stringer stod på 

flyplassen og tok imot meg. For å finne meg, holdt han bildet av et norsk flagg i hånden. Fra 

Manchester tok vi flytoget til Manchester by, hvor vi så byttet til lokaltoget til Hatfield. Der hadde 

Ian parkert bilen og vi kjørte derfra og mot Hensall. 

Underveis hadde vi et stopp oppe ved Holm Moss som var et flott utsiktspunkt. Herfra kunne vi se 

utover Yorkshire. Deretter stoppet vi i Homefirth, en liten by som tidligere hadde biblioteksbuss.  

Homefirth var en vakker by med smale, trange gater, knappe svinger og bratte bakker. Det var en 

liten buss som tidligere hadde hatt ruta der. Nå var det lokale biblioteket oppusset og bussruten var 

nedlagt.  En morsom detalj på dette biblioteket var at de hadde sådd forskjellige planter, bønner og 

urter. Hver lørdag kunne publikum komme og bytte en plante på biblioteket med sin egen. Dette 

skulle vare fram til 1.juni. Biblioteket hadde også et svært godt utvalg av hagebøker eller bøker 

knyttet til hage- eller landarbeid, så dette var en lokal tilpasning.  

       

Etter en spasertur rundt i Homefirth, der filmen  Last of the Summer Wine  ble innspilt, var det tid 

for lunsj. Siden jeg nå var i Yorkshire, ble det Yorkshire-pudding.  
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Ian bor i Hensall i et område med gruvedrift. Rett ved siden av gikk det til 

stadighet kulltog til og fra kraftstasjonen. Det lå tre slike kraftstasjoner i 

området. Elektrisitet er veldig kostbart i England, og Ians hus ble 

oppvarmet av kull. Det var tydelig at Ians store interesse var tog, for jeg 

fikk mye informasjon om togdrift. I hagen hans var det et stort 

modelltogbanenett med flere linjer, tog med vogner, små stasjoner og 

diverse bygninger og dukker knyttet til togdrift.  

 

 

Torsdag 23.mai: York 

 

Da turen ble planlagt, var det med bibliotekbussbesøk hver dag. Dessverre ble det ingen avtaler 

denne dagen. I stedet ble det en tur til York. Underveis passerte vi kirken som har et vindu oppkalt 

etter president Washington.  

 

York er hovedbyen i grevskapet Yorkshire. I dag enhetlig myndighet i det seremonielle grevskapet 

North Yorkshire. Det er med nære forbindelser mellom York og Norge fra vikingtiden, og Jorvik 

vikingmuseum er lokalisert her. Ved å gå oppå bymuren, fikk jeg sett mye av den vakre byen. Det 

ble også en liten tur i og rundt den svære og praktfulle York Minster (katedral). Den ble bygget av 

Henrik III i 1220. Utenfor pågikk det et omfattende restaureringsarbeid.  

 

York hadde mange egne og selvstendige butikkjeder, så det var morsomt å gå gatelangs der. Gatene 

var trange og i ei gate gikk husene nesten mot hverandre. Husene faller sakte mot hverandre, så gata 

vil sakte bli enda trangere. Mitt fysiske minne fra York er en flott sommerhatt! Hattebutikker er 

sjelden vare i Harstad, bare måtte innom den butikken.   

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

York Minster                                                       The Shambles. 

 

 

Fredag 24.mai: Kirklees kommune, West Yorkshire 

 

Kirklees er et urbant distrikt (metropolitan borough) i West Yorkshire, England. Det styres som en 

enhetlig myndighet, og administrasjonssenteret er Huddersfield. Det er et av de høyest befolkede 

distriktene i England uten status som by. Årsaken til dette er at det inkluderer mange byer og 

landsbyer, og situasjonen vil bli komplisert dersom man gir hele distriktet status som by. De fleste 

byene er sentrert omkring gamle møller eller markeder. Det finnes også noen små jordbruks-
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landsbyer. Noen deler av distriktet sliter med høy arbeidsløshet og sosial nød. Byene Dewsbury og 

Batley har blitt utvalgt til et spesielt EU-program som skal bidra til å hjelpe med problemene.  

  

Totalt hadde Kirklees kommune 26 biblioteksfilialer og 11 busser. De siste årene hadde noen 

filialer blitt stengt. Det hadde også blitt åpnet nye filialer på steder der det tidligere ikke hadde vært 

filialer. Målet var å ha en filial der folk bodde og bosettingsmønsteret hadde endret seg. Selve 

fylkesbiblioteket var lokalisert et annet sted. Jeg var på hovedkvarteret der den mobile 

bibliotekstjenesten hadde sitt kontor og det lå i Huddersfield.  

I samme bygning var det fire ulike tjenestetilbud. Den mobile bibliotekstjenesten var en egen 

tjeneste (i hovedsak de store bussene). Likeså var «Home Service Library» - noe tilnærmet vår 

Boken kommer - en egen tjeneste med egne medier.  «Booksplus» var en rådgivingstjeneste som 

leide ut kasser med diverse utstyr spesialisert mot skolene. 

Fjerde og siste tjeneste var et vikarbyrå med ansvar for å skaffe vikarer på skolene ved lærernes 

sykdomsfravær. Tenkte på hvor mye tid bruker ikke rektorer/inspektører på den enkelte skole i 

Norge på å finne vikarer. Her hadde de eget kontor som ordnet dette, men skolene her var også 

vesentlig mye større. Likevel, dette kan være en god idé for våre skoler også.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt av kontorlandskapet 
 

Organisasjonsstruktur 

Øverste leder var sjefsbibliotekar Carol Stump. Derunder var det tre avdelinger med tre 

fagutdannede bibliotekarer med ansvaret for hvert sitt distrikt; nordre, midtre og sørlige distrikt.  

Den mobile bibliotekstjenesten tilhørte sørlige distrikt og leder var Salma Dad.  

 

Den mobile bibliotekstjenesten     

Som nevnt var mobil bibliotekstjeneste delt i to; tradisjonell utlånstjeneste blant publikum og egen 

leveringstjeneste. Dette syns jeg var en overraskende deling da jeg anså dette som en felles tjeneste, 

men var nok en måte å få det strukturert på. Om det var en finansiell forskjell, klarte jeg ikke å få 

tak på.  

 

Første del ble kalt Mobile Library, mens andre delen ble kalt Home Library Service. Totalt arbeidet 

det 20 personer i den felles mobiltjenesten, der 17 av de ansatte var sjåfører. 3 stykker var fast på 

kontoret. Leder og to andre besvarte telefonen og tok bl.a. imot bestillinger og pakket til 

hjemmetjenesten.  Også sjåførene selv pakket bokkassene som skulle ut. De 17 sjåførene hadde ikke 

bibliotekfaglig utdanning, men alle måtte gjennomgå opplæring i diverse bibliotekarbeid og 

publikumshåndtering, samt bestå en prøve før de fikk ansettelse som sjåfør.   
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Morgenmøte og organisering av tjenesten 

Det krevdes mye logistikk og praktiske løsninger for å organisere så mange busser. Selv om det var 

avdelte tjenester, var planleggingen felles. Hver morgen møttes alle som arbeidet med bussene til 

felles morgenmøte. Da tok de frem en stor, tykk bok som de kalte Bussbibelen. I den ble det notert 

hvilke busser som skulle ut (egne bussnummer), hvilken rute som skulle kjøres av hvilken buss, 

hvem var sjåfør, hvor mange bokkasser skulle leveres og annet av nødvendig informasjon. Bussene 

leverte også utstyr til filialene.  

 

Etter fellesmøtet kjørte bussene ut. På de store bussene var full arbeidsdag beregnet fra 09.30 til 

18.30 med avbrekk for lunsjpause. Vanligvis var de to ansatte på de store bussene, men det hendte 

det kun var én på bussen.  De små bussene var bemannet med kun en person og arbeidstiden ble 

beregnet fra 11.30 til 18.30, da deres tjeneste var rettet mot folk på ettermiddagstid.  Det var lange 

arbeidsdager på de ansatte, og de var svært nøye på at lunsjpausen ble avviklet.  

 

Et annet tiltak var at de egne hyller for hver dag der materiell som var reservert ble plassert. Dette er 

en idé som jeg har notert meg. Selv om ikke vi driver i så stort omfang, gir vi tjenester til flere 

kommuner og jeg kan ha ei hylle for hver kommune.  
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egen avdeling for billedbøker. Selv om det var få billed- og                          

barnebøker på bussene, var det ingenting å si på utvalget.   

 
Egne avdelinger for mobiltjenesten og hjemmebringe-tjenesten 
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Samlingsutvikling 

Utvalget i bussene ble en del diskutert. Bokkassene ble ikke plukket ut av de bussansatte. Derfor 

følte flere at de ikke hadde ikke nok relevante og aktuelle medier på bussen.  

Utlånstjenesten og hjemmebringe-tjenesten hadde egne boksamlinger. Dette var imidlertid under 

vurdering. De regnet med at de fremover kom til å ha felles samling. Økonomisk sett ville det være 

lønnsomt. De tenkte også at dette kunne føre til bedre og mer variert medieutvalg. I hovedsak hadde 

de bøker, men var begynt å utvide med lydbøker på kassetter eller MP3.  

 

Busspark og rutetilbud   

I 1987 hadde kommunen 14 busser. Nå hadde de 11; syv store busser og fire små busser. Heldigvis 

hadde ikke nedgangen vært radikal. Selv om bussene var store eller små, hadde de ikke samme 

lengde eller høyde, og de var også svært ulikt innredet. Utvendig var de også forskjellige. De to 

aller største var nok tilnærmet vår buss i lengde (12m). Bussene var ulike av fasong og selv de som 

hadde lik fasong hadde forskjellige farger.  Det var også forskjell på dekoren om bussen tilhørte 

utlånstjenesten eller leveringstjenesten.  

 

Ulike farger på bussene var et bevisst valg. Ruten ble kjørt av den samme sjåføren hver uke 

eventuelt hver 14.dag. Enkelte stoppesteder ble besøkt ukentlig, andre hver 14.dag. De skiftet 

derimot busser, derfor ulike farger. Første tur med f.eks. den røde, neste tur med den blå osv. 

Grunnen var at de ville vise befolkningen at de var aktive og attraktive. Medievalget var ikke det 

samme i alle bussene. De opprettholdt derimot den gode kontakten og kunnskapen om de ulike 

lånernes interesser og behov med at det var samme sjåføren som kjørte bokruta.   
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Bildene viser busser av ulike størrelser og forskjellige utvendige design. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design og funksjon 

Det første som slo meg når jeg kom inn i en av de store bussene var hvor mye «dødplass» det var 

innvendig. Bak førersetet var det mye ledig plass og de hadde en stor dominerende skranke. Mye 

plass var rett og slett ubenyttet. Da jeg bemerket dette var de enige i mine betraktninger, men 

skranke hadde vært meget viktig i et bibliotek. De anså derimot som sannsynlig at i planleggingen 

av nye busser at skrankestørrelsen kunne bli endret.  

 

En spesiell grunn til at skrankene var ruvende, var hensynet til personalets sikkerhet. I enkelte 

områder var det uro og et belastet miljø. Da var det viktig å sikre at den ansatte ikke kom til skade. 

Flere av de ansatte bemerket dette, og ikke kun i Kirklees, at stor skranke ga dem trygghet. Enkelte 

fordi det ga dem en status, men mest av alt fordi det skjedde episoder og overfall der de kunne ha 

kommet til skade, men var beskyttet bak skranken.   

Bildene er fra tre forskjellige busser, men klare interiørmessige likhetstrekk: store skranker på tvers, 

stilrene hyllereoler, godt med vinduer, innvendige glassdører som kan lukkes uavhengig av de ytre 

dørene. Dermed kan publikum titte inn i bussen. Dette var et bevist valg. Ved å ha de ytre dørene 

åpne, signaliseres det at bussen er åpen, og værmessig var det for ustabilt til at de ikke hadde 

mulighet til å lukke dører. Glassdører var vurdert på vår buss, men kostbart og tok mye plass. Vi har 

også mer fast brukergruppe på hvert stoppested. Her stod bussene langs landeveien og det var viktig 

å vise for den allmenne befolkningen at bussen var åpen.  
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I sterk kontrast til vår buss 

var det lite barnelitteratur i 

bussene. Her var det 

billedbøker. Det at barna 

kunne sitte nede på gulvet 

og bla i bøkene, likte jeg. 

Det var også mulig for en 

voksen å sitte der med noen 

barn rundt seg på gulvet å ha 

lesestund.  Forøvrig syns jeg 

det var dårlig utnyttelse av 

plassen. Utnyttelsen av de 

øvrige hyllene var ikke 

klarlagt.  

Barnekrok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikumspcer. Flere av bussene hadde adskilte rom innvendig. Noen med egne dører. Andre ikke klart så fysisk 

adskilt, men likevel adskilt.   

Denne bussen hadde et ganske stort rom bakerst som også var dårlig utnyttet. Det ga meg mer en 

følelse av å sitte på det gamle venteværelset til tannlegen enn at jeg var på bibliotekbussen.  Det 

bakre rommet ble benyttet til rådgivning bl.a. knyttet til gjeldshåndtering eller -sanering (mye gjeld 

blant folk pga finanskrisen), helse/sykdom, spesielt meningitt. Her traff de folk og fikk gitt 

nødvendig informasjon. På grunn av denne bruken, hadde de holdt rommet sterilt. Muligens ble det 

en endring etter hvert. Det hendte også at det var folk fra biblioteket som brukte rommet f.eks. ved 

undersøkelser om behovet for bibliotektjenester eller andre tjenester i området.  

På forhånd hadde jeg hørt om Huddersfield-bussen som tilbød spesielle tjenester til sin befolkning 

som f.eks. foreldresamvær der overgrep hadde forekommet og andre helse- og sosialtjenester. 

Dessverre var det ikke lengre slik. Selve bussen var ikke nedlagt, men den var heller ikke i drift for 

tiden. Den trengte omfattende reparasjoner og hadde stått lenge på verkstedet. Før jeg dro til 

England lurte jeg på hvordan de gjennomførte dette samværet. Da jeg så bussene og 

rominndelingene, forstod jeg bedre hvordan det var mulig.   
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De to store bussene hadde et eget langt publikumsbord med to pcer tilgjengelige for publikum. 

Pcene var ikke primært for søking i katalogbasen. De hadde internett og ble mer brukt av publikum 

til å skrive brev, søknader, registrering av arbeidsledighet evt for å få trygdeutbetalinger osv. Som 

nevnt innledningsvis, var Kirklees et område med mye arbeidsledighet. De færreste i enkelte 

arbeidsstrøk hadde pc. De ansatte hjalp mye til med å skrive jobbsøknader og annet. Det var også 

skriver på bussen, slik at de kunne ta utskrift.  Da finanskrisen kom i Europa og mange ble uten 

arbeid, måtte de registrere seg som arbeidssøkende digitalt. Datahjelp økte merkbart på bussene.  

For enkelte var dette en livsnødvendighet. Uten denne hjelpa hadde de heller ikke mottatt penger til 

mat og hus. Nå var det største presset på denne tjenesten over, og det var mer vanlige 

bibliotektjenester som ble utført. Det er verdt å merke seg at et land så industrielt og økonomisk 

utviklet som England er, så er det store forskjeller mellom fattige og rike. Det var et stort behov for 

andre kommunale og sosiale tjenester enn det vi gjerne forbinder med mobil bibliotekvirksomhet.  

 

Kulturelle tiltak 

Bussene hadde vært mer involverte i kulturelle aktiviteter tidligere, men var det blitt avsluttet. Nå 

prøvde de igjen å være involvert i ulike aktiviteter. Ett av disse var et prosjekt knyttet til eldre eller 

andre som av ulike årsaker ikke var i jobb. De hadde faste samlinger når bussen hadde stopp. Da 

dannet de lesesirkler, leste høyt for hverandre enten selvskrevne tekster eller fra bøker lånt på 

bussen. Dette sosiale tiltaket bidro til mer sosial omgang med andre og styrking av selvfølelsen. 

Flere hadde vært ensomme hjemme og ikke turt å oppsøke eller snakke med hverandre. De hadde 

også laget en film fra dette prosjektet. Det var godt å se og høre hvordan flere hadde fått en mer 

meningsfylt hverdag pga tiltakene på bussen og dens tilstedeværelse.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utstillingsrom for å vise hva de hadde av litteratur. Ferdigpakkede bokkasser til levering.   
 

Film og informasjon om vår buss 

I Kirklees var alle opptatte av at de hadde besøk fra Norge. Der kom alle som var på jobb og hilste 

på meg. På morgenmøtet orienterte de om sitt arbeid, og det ble utvekslet erfaringer. De var veldig 

interesserte i å høre om vår tosidige drift som både bibliotekbuss og som kulturbuss med ulike 

tilbud. De kunne ikke helt skjønne hvordan det lot seg gjennomføre før de fikk se filmen og måten 

vår buss var innredet. Det at vi hadde sitteplasser inni og så liten skranke ble klart bemerket. De 

hadde stor sans for vår innredning og hvordan vi 

hadde utnyttet hver bit av bussen. Selv om deres 

busser var designet av en bibliotekar, var de ikke 

optimalt funksjonelle og de var ikke fornøyde. Vår 

måte ville bli tatt til etterretning. I det hele tatt var 

de svært interesserte i vår virksomhet og spurte om 

en hel masse - og de var fascinert av vårt 

nordnorske landskap! Da jeg forlot sa de at de 

hadde fått mye å tenke på og at det hadde vært et 

lærerikt besøk. Det var veldig hyggelig! 
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Booksplus 

 

«Booksplus» var en betalingstjeneste som tilbød ulike konsulenttjenester til skolene i tillegg til 

levering av utstyrskasser. Det kunne være veiledning til etablering av nytt skolebibliotek eventuelt 

utvikling av eksisterende bibliotektilbud, klassifisering og medieutvalg, utvikling av passende 

biblioteksystem og de tilbød støtte til lesetrening i alle faser. Booksplus var drevet av en 

fagutdannet bibliotekar 

 

Det nærmeste jeg tror vi kommer i Norge er våre bokkasser, og de blir ganske «tamme» 

innholdsmessig i forhold til disse kassenes innhold. Den mobile tjenesten hadde i hovedsak kun 

bøker til utlån, mens dette var et omfattende tilbud med enormt stort medieutvalg og med noen 

ekstraordinære autentiske gjenstander. Eksempelvis utstyrseskene tilhørende Annen verdenskrig. 

Her var det ordentlige håndgranater og en ekte rifle. Rifla var stor og kjempetung, og ga elevene et 

annet perspektiv på hva det vil si å bære våpen og delta i krig.  

 

        
Leder Alison Brumwell på utstyrslageret til Booksplus. Alt utstyret er autentisk. Må innrømme at det var meget spesielt 

både å holde en ekte rifle i hendene (selv om jeg er vant til våpen), og ikke minst en ekte håndgranat.  

 

Tidligere var tjenesten organisert slik at skolene kunne låne et visst antall bøker pr år. En lærer kom 

og plukket ut bøkene og hele antallet ble utlånt med en gang. Bøkene ble gjerne værende på skolene 

i flere år. Allison Brumwell arbeidet tidligere som lærer. Da hun tiltrådte stillingen, ønsket hun å 

utbedre tilbudet og samarbeidet med skolene. Nå foregår utlånet slik at en lærer med noen elever 

kommer og velger ut aktuelt utstyr. Etter 2-3 måneder er det ny utvelgelse og kassene skiftes ut. 

Slik kan de nå bedre følge opp skolene og deres elevers behov. De har også foretatt ulike 

inndelinger på kasser eksempelvis etter alder (barnehage, skolestart 4 år, grupper 4-7år, 7-11 år, 

opptil 4-5 ulike nivåer). Det kan også være inndelinger spesielt tilpasset skolenes ideologi eller 

religion, da de i England har flere privatskoler, f.eks. religiøse skoler, muslimske skoler osv.  

 

Bibliotekbussbesøk i Emley og Cowlersley 

Etter at vi hadde vært på hovedkontoret, kjørte Salma Dad oss til både Emley og Cowlersley slik at 

jeg fikk se to av de andre bussene ute i felten. Begge bussene hadde stoppesteder langs veien inni 

boligfelt.  

 

Cowlersley er en landsby ca. 3km vest fra Huddersfield. Emley lå 

ca. 7 km øst for Huddersfield, mellom Huddersfield og Wakefield, 

og har vært en landsby siden Anglo-saksisk tid.  

 

 
Bibliotekbussen i Cowlersley 

Foto: Ian Stringer 
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I Emley var en av de nye bussene som hadde satellittantenne oppe på taket. De var svært stolte over 

at bussene nu var på nett ute i distriktene. En detalj jeg la godt merke til, var at flere av bussene 

hadde kart over rutenettet bak på bussen. Det var en fin måte å gi befolkningen informasjon om 

rutetilbud og stoppesteder. 

 

 

 

 

 
 

Salma Dad og Ian M. Stringer 

 

Bildene viser eksempler på design nevnt tidligere i rapporten. Akkurat som 

jeg var vant med hjemmefra, så var det latter og prat i bussen om både lokale 

og private ting. Man kommer mennesker nært inn på livet og det blir gode 

bånd mellom lokalbefolkningen og de ansatte på bibliotekbussene. Ingen tvil 

om at bussene er en viktig sosial møteplass i lokalsamfunnet.  

Foto i midten til høyre: Salma Dad 
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Lørdag 25.mai: Wakefield og York 

 

Bretton Park  

Etter anbefaling fra Alison Brumwell, kjørte vi til skulpturparken 

Bretton Park i Wakefield. Siden jeg har skrevet en masteroppgave 

om kunst som dokument, var dette interessant for meg.  

En meget kjent engelsk kunstner, Henry Moore, er fra Yorkshire-

området og flere av skulpturene i parken var utformet av han. 

Bildene viser at det kan være stort sprik i hva som kan oppfattes 

som kunst. 

 

Skulpturparken hadde også et eget bibliotek...et biebibliotek.  
 

Foto: Ian Stringer   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korkonsert i York  

 

En morsom tilfeldighet var at samme helg som jeg var i 

Yorkshire, var det skandinavisk korfestival i York. Flere 

kor fra Norge deltok. Ett av disse var Harstad Mannskor. 

Av den grunn kjørte vi til York om ettermiddagen og fikk 

en nydelig konsertopplevelse i Metodistkirken i York.  

Skal si flere av kormedlemmene ble overrasket, da de så 

meg blant publikum. 
 

 

Metodistkirken i York 
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Søndag 26.mai: Haworth 

 

Det var helt klart en stor litterær opplevelse for meg å besøke Haworth, selv om jeg ikke har lest 

bøkene skrevet av Brontë-søstrene. Haworth var en liten, nydelig landsby og hjemmet til Brontë-

søstrene lå rett bak den engelske kirken som deres far tjenestegjorde i. Tilsammen fikk den irske 

presten og hans kone seks barn, men bare fire levde opp. Deres sønn, Branwell, ble maler og poet, 

men ikke like kjent som sine forfattersøstre. Den eldste var Charlotte og hun var den mest 

produktive av dem. Emily og Anne het de to andre. Dessverre døde alle fire tidlig i 30-årene.  

 

Emily Brontë skrev i 1847 kjærlighetsromanen Wuthering Heights (Stormfulle høyder). Handlingen 

var lagt til Viktoriatidens England. Den er muligens mest kjent av det søstrene skrev og romanen er 

filmatisert.  Kun en kort spasertur fra hjemmet deres lå de vakre 

heiene som ga inspirasjonen til romanen.  

 

   
Brontë-familiens hjem – og rett foran: Kirken med gravstedet i mellom. 

 

 

 
   Heiene i Haworth    

   

 

Pubkveld i Hensall 

 

En viktig del av engelsk kultur er publivet. De som eide pensjonatet 

jeg bodde på, eide også den lokale puben i Hensall. Hver søndags 

kveld arrangerte de bingoquiz. Det var stort oppmøte fra 

lokalbefolkningen. Midtveis i quizen ble det også servert gratis mat; 

smørbrød og en liten varmrett. Lokalt øl til var en selvfølge. 

Jeg hadde en kjempetrivelig kveld, og skjønner hvorfor puben er så 

viktig for mange. Den var det lokale knutepunktet. «Alt» ble utvekslet, 

fra lokalt sladder til løsing av verdensproblemer og det var mye latter 

og glede. Det var en fryd å få denne opplevelsen!   

 
      Foto: Christine Browne 

      Quizlaget «mitt» 
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Mandag 27.mai: Bank Holiday 

 

Helligdag i England der det meste var stengt. Jeg utnyttet sjansen til å 

lese om Yorkshire, skrive på rapporten mens jeg satt ute i hagen (følte at 

jeg hadde tilegnet meg en viss engelsk stil) og vandre rundt i det vakre 

området i Knottingley.  
Foto: Christine Browne, innehaver av 

Wentvale pensjonat 
 

 

Tirsdag 28.mai: North Yorkshire 

 

Bibliotekbussbesøk i Eggborough 

Annenhver tirsdag kjørte biblioteksbussen fra Whitby til Eggborough. Det var to timers kjøretur. 

Inntil nå hadde de stått parkert utenfor The Village Hall. Besøket hadde vært synkende, så de kom 

til å bytte til et stoppested til nærmere sentrum og butikker. Utfordringen var å finne en egnet 

parkeringsplass til en stor buss. Kallenavn på deres busser er SUMO, forkortelse for SuperMobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da vi ankom Eggborough, viste det seg at det var en mindre buss som hadde bokruta. Årsaken var 

at den ordinære (og store, ca.12-13 meter) var til reparasjon. Dette var deres reservebuss. Begge 

bussene var bygd i 2004, men ikke likt benyttet. Av den grunn var den mindre bussen i god 

forfatning, mens den eldste var klar for utskifting. Det gledelige var at Whitby skulle investere i ny 

buss.   

 

På jobb var Daniel som var ansatt for 2 måneder siden. Han var både økonomisk og bibliotekfaglig 

utdannet.  Dagens arbeidstid var fra kl. 07.30 til kl. 18.30. Utlånstiden i Eggborough var 10.30-

13.30. Deretter kjørte bussen videre til Kirk Smieton. Etter en times matpause, var det to timers 

utlånstid før retur til Whitby. Tankevekkende at på en elleve timers arbeidsdag, var det kun fire 

timers utlånstid.  

 

I dette tilfellet ble flere aktuelle stoppesteder forbikjørt på vei til Eggborough. Kanskje kunne det ha 

vært litt flere stopp med kortere utlånstid? Eventuelt også bemannet med to personer, slik at det 

også kunne vært utlånstid mens en avviklet pause. Personlig syns jeg det var en lang kjøretur og 

lang arbeidsdag for en person å gjennomføre alene. Eggborough lå ikke langt fra kommunegrensen 

til East Riding, men det var ingen retningslinjer for samarbeid over kommunegrensene.   

 

Denne bussen var kommunalt eid og Daniel var ansatt på det kommunale biblioteket.  På enkelte 

stoppesteder kom elever fra skolene, men i hovedsak var dette et tilbud til de voksne. Det fremkom 

også av utvalget. Det var lite utvalg av barnelitteratur. På de rutene der det var skoler fylte de på 

med barnelitteratur.  
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Arbeidstid 

Ukentlig arbeidstid for bibliotekarer er 37 timers arbeidsdag, hvilket vil si at det veksles mellom 

korte og lange dager i løpet av uka. Ferietid er fire uker. I tillegg er det fridager 1.og 2.juledag, 

Bank Holiday og 2 dager i påsken.   

 

Design og funksjon 

Jeg var mer fornøyd med designet i denne bussen enn de jeg så i Kirklees. Skranken var mindre og 

kunne lett kunne passeres. «Dødrommet» mellom førerområde og utlånsplass var mindre. Daniel 

fortalte at den store bussen også hadde en liten skranke. Den var plassert på langs og tok derfor 

enda mindre plass. Bak i bussen var det avsatt plass til to publikumspcer. Disse var dessverre ikke 

montert enda. Det var flere rondeller, ikke så store som den vi har i vår buss, og langt mer 

funksjonelle. Rondellene passet godt inn i bussens utforming og hadde faktisk plass til flere bøker 

enn ei hylle. 

 

 
Foto: Ian Stringer 

 

         
 

Mediesamling 

Når det gjaldt samlingen, var det sjåføren selv som hadde ansvar for påfylling av litteratur. Hva 

bussen skulle inneholde, var det derimot klare retningslinjer for. Det vil si at det var vanskelig for 

sjåførene/bibliotekene å foreta lokale samlingstilpasninger slik vi er vante til. Medieutvalget hos oss 

bestemmes av aktualitet, lokale behov og bredde i utvalget. Dette overrasket meg, men forklarte 

også hvorfor jeg syns utvalget hadde vært snevert på de bussene jeg hadde allerede hadde besøkt. 

Når jeg tenker på innkjøpsordningen jeg beskrev tidligere, der biblioteket heller ikke fikk foreta 

utvalget, må det være en utfordring å ha en aktuell samling som igjen er en forutsetning for høyt 

utlån.  
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Også i denne bussen var det hovedsakelig bøker. Daniel kunne fortelle at den store bussen hadde 

flere ulike medier, bl.a. musikk. Han ble glad for vår cd-gave som var musikk av Skaidi, med 

musikerne Inga Juuso og Steinar Raknes. Fra før av hadde de ikke samisk musikk. 

 

Kommunal økonomi 

North Yorkshire hadde tidligere god økonomi. De hadde 11 små SUMO- busser tilsvarende den jeg 

besøkte pluss den store som nu var til reparasjon. Før Margareth Thatchers tid gikk kommunal skatt 

til dekking av kommunale tjenester som f.eks. bibliotek. I hennes regjeringstid ble det innført 

skattereduksjon og enkelte hevder at dette førte til kommunal armod. Omtrent 50 % av kommunens 

inntekter nå var statlige overføringer og bibliotekdrift var ikke et øremerket tiltak. Etter finanskrisen 

hadde de statlige overføringene blitt redusert, noe som igjen hadde ført til reduksjon i antall busser. 

Da Tony Blair overtok trudde mange at han kom til å gjennomføre høyere kommunalskatt, men 

foreløpig var det ikke skjedd en endring.  

 

De fleste kommunene kjøpte ikke lengre biblioteksbusser. Bussene kjøpes inn av et privat selskap 

(Library Service) som igjen leier de ut til kommunene. I enkelte distrikt var også mediesamlingen 

leaset. Derfor var det gledelig at Whitby ønsket å kjøpe buss selv. De håpet at de også fikk beholde 

sin lille SUMO, slik at enkelte ruter i små strøk kunne opprettholdes. Dette var ikke endelig avgjort.  

 

Skolebibliotek 

Jeg nevnte at det kun var få skoler som brukte bussen. Hver skole måtte betale for tjenesten. Dette 

er svært ulikt våre forhold. Her er det eventuelt kommunen som betaler en egenandel, ikke hver 

skole. Det vil i at det var opptil hver enkelt rektor å bestemme om biblioteksbussen var ønsket eller 

ikke. Av den grunn hadde det vært reduksjon i antall deltakende skoler. I tillegg fantes det en egen 

privat skolebibliotektjeneste (School Library). De hadde spesialisert seg på skoler og skulle foreta 

innkjøp av egen buss, finansiert av innbetalingen fra skolene. For meg virket det umiddelbart som at 

bibliotektjenesten motarbeidet seg selv, men det er mye større forhold her enn jeg er vant til, så 

muligens var dette en akseptabel løsning. Hovedkvarteret var i Whitby. Siden de var i en 

innkjøpsfase, hadde det vært interessant å snakke med noen der om dette, men jeg hadde dessverre 

ingen avtale der.   
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Goathland – eller Aidensfield 

 

En av de mest kjente tv-seriene fra England er HeartBeat eller Med 

hjartet på rette staden, som den het i Norge.  Den var produsert av et 

lokalt filmselskap fra Yorkshire og i Goathland. Tv-serien ble en stor 

suksess og ble sendt til mange land. Jeg har selv vært en av de som har 

sittet klistret til skjermen på lørdagskveldene for å se HeartBeat, og ikke 

minst er det morsomt nå i ettertid å se reprisene etter at jeg har vært her.  

 

Tittelen Heart Beat var ikke tilfeldig. En omreisende politimann som må 

tenke med hjertet, kalles i distriktet for Beat. Likeså var det ikke tilfeldig 

at den første politimannen i serien het Nick Berry. Nick Berry er ikke 

bare navnet på skuespilleren, men også tittelen på en engelsk sang.   

  
 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

       

   

          Foto: Ian Stringer 

 

 

 

Kjente bygninger i Goathland som Scripps garasje og ikke minst en meget kjent politibil (nesten like kjent som Pelle 

politibil) 

 

 

I Goathland var det også en svært godt kjent togstasjon. Den hadde 

vært filmet i flere scener i HeartBeat, men er enda mer kjent som 

Hogwarth stasjon i filmene om Harry Potter.  

 

 

 

Whitby 

 

På nordøstkysten av England ligger Whitby, en historisk kystby som ligger i Scarbourough-området 

ved munningen av elva Esk og ca. 80 km fra York. Navnet er norrønt og betyr «hvit by». Det er et 

nært samarbeid til Skandinavia og steinene i havnen var importerte fra Norge. Vel langt å frakte 

steiner, syns jeg, men morsomt.  

 

To ganger i året ble festivalen Whitby Gothic Weekend arrangert i byen for tilhengere av goth-

kulturen, som er en alternativ livsstil der de gjerne hører på mørkere, mer dyster form for musikk, 

interesserer seg for vampyrer og fantasy, middelalderhistorie og –arkitektur. Ikke tilfeldig, siden 

Whitby også var kjent for litteratur- og tv-serien om Dracula (roman av den irske forfatteren Bram 

Stoker, utkom første gang i 1897). Det ble arrangert 2-3 gotherfestivaler i løpet av året, der den ene 

var rundt Halloween i oktober. Denne interessen for vampyrer, har spredt seg og er veldig populært 

i dag. Eksempelvis er noe av den mest leste litteraturen blant «våre» ungdomslånere fantasy-

litteratur med vampyrer som hovedpersoner, eks. Twilight og True Blood. Andre kjente tv-serier 

som var innspilt her var Inspector Gentley og The Royal.   
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Det var lett å kjenne igjen klippene og piren fra tv-serien The Royal, på norsk kjent som Sykehuset i Aidensfield. Serien 

ble ikke så populær som HeartBeat, selv om handlingen var knyttet til Aidensfield.  

 

 

Onsdag 29.mai: East Riding, East Yorkshire 

 

East Riding er et grevskap tilhørende regionene Yorkshire og Humber med grenser mot North 

Yorkshire, South Yorkshire og Lincolnshire. I Skirlaugh, Holderness-området og ikke langt fra 

Hull, lå hovedkvarteret for bibliotekbussene. I likhet med de andre hovedkvarterene, lå også dette 

kontoret utenfor bykjernen og ikke samlokalisert med lokale bibliotek.  

 

   
Foto: Ian Stringer. Undertegnede og Kathy Chadwick foran en av deres store busser. 

 

Rutetilbud, bemanning og arbeidstid 

Tidligere hadde East Riding 7 busser, men dette ble redusert til 3 i 2005. I tillegg hadde de 2 trailere 

og 2 små busser, totalt 7 mobile bibliotek. Tilsammen var de 30 ansatte, der en var ansatt på 

kontoret for å ta telefon, reservere og pakke bokkasser. Leder for biblioteksbussene, Kathy 

Chadwick, (senior librarian/seniorbibliotekar) var heller ikke i felten, men hadde fast kontorsted og 

arbeidstid.  

 

De to største bussene kjørte både sentrumsnært og ute i distriktet. De hadde lange intervaller på 

deres stoppesteder og bussene fungerte nærmest som filialer. Hvert stoppested ble anløpet hver uke. 

Disse bussenes rutetilbud hadde nettopp vært under vurdering og var blitt tilpasset brukernes behov 

og befolkningsgrunnlag.  De tre neste bussene besøkte stoppestedene hver 14.dag, mens de minste 

bussene var mer «depotbusser» som leverte bokkasser på ulike steder hver 3.uke.  

 

Før var de oppdelte i to avdelinger – Travelling (reisende) og Mobile (mobil) og da var personalet 

splittet mellom disse to avdelingene. Nå var de sammenslått og personalet var blitt mer dynamisk 

og arbeidet mer mot felles mål for virksomheten.  

 

Etter sammenslåingen opererte de med fire ulike definisjoner på rutekjøringen: Long stay (langt 

opphold) - Short stay (kort opphold) – Express (hurtig) og Community (fellesskap). De to sistnevnte 

oppsøkte bestemte steder og foretok også husbesøk der bøker ble levert i hjemmet.  
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Oversikt over distriktet East Riding , rutetilbud og vaktplan 

 

Når det gjaldt rutetilbudet til de to minste bussene var dette 

under vurdering. Det var ikke snakk om å redusere antall 

busser, eller øke, for antallet var de fornøyde med. Noen av 

bussene begynte å bli gamle. Tanken var at de skulle 

erstattes med nye. Hvorvidt det ble leasede eller selveide 

busser, var ikke avgjort. Pr i dag hadde de begge deler og 

synes det var en god ordning.   

 

Bussene i East Riding kjørte kontinuerlig hele året med 

samme ruta og ble kun datotilpasset år for år.  1 dag i uka 

var personalet «inne» og det skjedde vekselsvis mellom 

personalet. De hadde 37 timers arbeidsuke.  

 

Utdanningsmessig måtte alle som kjørte bussene bestå en 

prøve som innbefattet kjøretekniske krav og krav til 

kundebehandling. De største bussene var bemannet med to stykker; en sjåførassistent og en 

bibliotekassistent. Sjåførene kjørte ikke kontinuerlig samme ruter, men skiftet mellom bussene. De 

mindre bussene som hadde korte opphold, ble bemannet lokalt på hvert enkelt stoppested.  

 

Jeg nevnte tidligere at det var lang kjørevei fra Whitby til Eggborough. Herfra til Eggborough 

hadde kjøretiden vært kort. Samarbeid på tvers av kommunegrensene var (foreløpig) ikke vurdert. 

 

Design og funksjon 

De fire første bussene var bygd i Hull, mens den nyeste var bygd i Skottland. Interiørmessig ble det 

tatt hensyn til at de ville ha fire publikumspcer; to til katalogsøking og to til internett. Katalog- og 

utlånsdatamaskinene ble brukt av både personalet og brukerne. De hadde ingen skranke som stengte 

av området bak sjåføren, men utlånsskranken var på tvers. Det var nær kontakt mellom personale og 

brukere, og med en slik skranke var det enkelt å gi veiledning i søk etc. når brukerne hadde behov 

for det.  

 

De to andre datamaskinene hadde programvarer og internett-tilgang, slik at brukerne kunne få 

skrevet brev, søkt på nett eller få utført andre tjenester som de hadde bruk for. Mange hadde ikke pc 

hjemme, og trengte bl.a. å låne pc for å få betalt regninger.  
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Katalog- og utlån          Publikumspc med internett 

 

Bussen hadde mange små vinduer, noe som gjorde at det var veldig lyst og trivelig inni bussen og 

den virket større. Ulempen var at sollyset også skadet bøkene. De gulnet fort og så fort gamle ut.   

 

Bak i bussen var det også en datamaskin til publikumsbruk. Det 

var også en tilrettelagt mulighet for de som trengte kommunale 

tjenester/veiledning. På veggen var det et innebygd kikkhull og 

telefon ved siden av. Her kunne publikum stå og ringe til enkelte 

kommunale instanser når de trengte hjelp. De pratet i telefonen 

og så hverandre i kikkhullet.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Publikumspc bak i bussen 

  

 

 

 

 

 
    «Kommunalt rådgivningskontor» 

 

Bussenes design var preget av at de var tiltenkt voksne brukere. I 

den bussen jeg var inne i var det kun tre hyller med 

barnelitteratur. Det var under vurdering å inngå samarbeid med 

skoler som lå nært opp til nåværende stoppesteder. 

 

 

 
  

 

 
                                                                         Glassdører foran inngangsparti  
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I vinduet på bussen hadde de en oppslagstavle for hvert stoppested med info om dag og åpningstid.  

 

Kommunale tjenester 

I tillegg til at muligheten inni bussen til å kontakte kommunale instanser, var det også på enkelte 

stoppesteder bygd egne kontaktstasjoner. I Skirlaugh var det en kontaktstasjon.   

     
«Citizenlink» 

 

Bussgarasjen  

Når det gjelder sjåfør, drift, vedlikehold og 

garasjeplass har vår buss samarbeidsavtale med det 

lokale busselskapet. Vår drift er derimot ganske så 

liten i forhold til East Riding og de andre kommunene 

vi besøkte.  

I East Riding hadde de virkelig tilrettelagt for at det 

skulle være enkelt og funksjonelt både å få 

vedlikeholdt bussene og få fraktet materiell inn og ut 

av bussene. Bussene rygges inn i garasjen og 

materiellet fraktes på de blå rullebanene. Da blir det 

minimalt med bæring. Se bildet til høyre. 

 

Samarbeidstiltak 

«Books for babies» eller «Bookstart» var et tiltak knyttet til nyfødte. De mottok henvendelser fra 

samsvarende våre helsestasjoner om nyfødte og henvendte seg til familiene som fikk ei bok tilsendt 

gratis. Deretter når barnet var ca. 2-3 år ble de invitert til bussen (evt biblioteket) og erfaringen var 

at disse ble flittige biblioteksbrukere. Biblioteket fikk støtte fra Staten til dette tiltaket.  

De hadde også et tilbud til blinde, der bussen betalte for eget utstyr og bøker til blinde. Tiltaket var 

imidlertid ikke statsstøttet, så flere bibliotek hadde sluttet med dette. Inntil videre ville de ha 

tilbudet på bussene. De hadde ca. 250 bøker til blinde.  
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Som nevnt tidligere, var det forskjell mellom «School Library» og biblioteksbussene. School 

Library var selvfinansiert, men i dette distriktet hadde de ikke busser. Det var derfor under 

vurdering å igangsette et samarbeid mellom enkelte skoler og bussene når det gjaldt faktabøker 

knyttet til temaer eller undervisning.    

 

Bibliotekbussbesøk i Chinley.  

Etter at vi hadde vært i Matlock, kjørte vi videre til 

Chinley. Der var en av de andre bussene ute på oppdrag.  

Flere av stoppestedene var at de stod parkert ved veien i 

eller ved et boligfelt, lik dette.  

 

Den hadde også en bemanning på to, men selv om de var 

to, ble bussen avstengt i matpausen.   

 

Ut fra interiør og inventar, var lett å se at den tilhørte East 

Riding. De hadde de samme stoffkledde veggene, 

stilrent interiør, rondeller, flere små vinduer og indre 

glassdører. De ytre dørene stod åpne, for å vise at 

bussen var åpen.  

 

 
  Foto: Ian Stringer 

 

Det var helt adskilt mellom førerhuset og bibliotekrommet. Det 

var en løsning jeg ikke så på de andre bussene, med unntak av de 

små som ble brukt til hjemmetjenesten. Veggen ble brukt til 

oppslag. Skrankene var her på langs. Det var god plass foran 

pcene når det var behov for veiledning og muligheten til et åpent 

og nært samarbeid med brukerne.           

        

Når det var snakk om norsk litteratur, var det Jo Nesbø og Håkan Nesser (selv om han er svensk) 

som ble nevnt, også her. Disse to forfatterne var stort sett kjent på alle bussene jeg besøkte. Enkelte 

hadde også hørt om Stieg Larsson. Da jeg nevnte her at Jo Nesbø også var barnebokforfatter, 

komponist og musiker, ble han ikke mindre populær hos denne bibliotekdamen. Jeg måtte søke opp 

hans hjemmeside, oversette teksten og laste ned musikken hans fra you.tube. Musikken ble spilt på 

fullt over bussens høyttaleranlegg. Jo Nesbø fikk ikke en mindre betatt fan her i bussen:) 
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Endelig en buss med egen hylle for barne- og 

ungdomslitteratur. De hadde stoppesteder i nærheten  

av skoler. Denne bussen hadde også god 

hyllemerking.  

 

Dette var en moderne buss med mange fine fasiliteter; eget toalett, «hybelbusskjøkken» som 

absolutt var nødvendig siden de stod parkert etter landeveien og hadde lange arbeidsdager. Det var 

også et samlet bryterpanel der temperatur, lys, diverse kunne styres. De hadde også en egen 

innebygd vifte i det ene vinduet.  

            
 

Utmerkelser 

East Riding hadde vunnet mange priser på flere av sine busser da de var nye. Ett av stedene var i 

Holmenkollen, Oslo i 2005. Da deltok de på IFLA-konferansen og vant publikumsprisen. De hadde 

også vunnet priser i Nederland og ett år var de invitert av deres lokale MP (lokal politiker) til å stå 

foran Parlamentet i London for å synliggjøre mobile bibliotektjenester for de ansatte i Parlamentet.    

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Leder Kathy Chadwick.  

Diplom fra Oslo 2005 nederst på veggen og andre utmerkelser. 
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Torsdag 30.mai: Derbyhire 

 

Derbyshire er et grevskap i East Midlands og består av åtte 

distrikter.  Administrasjonssenteret lå i Matlock. Her var også 

hovedkvarteret til bibliotekbussene lokalisert. På forhånd 

hadde vi gjort en avtale med lederen, Jayne Carter. Dessverre 

ble hun syk og måtte melde avbud. Hennes stillingsbetegnelse 

var Librarian in Charge, mens Kathy Chadwick i East Riding 

hadde betegnelsen Mobile Library Organiser. Om de ulike 

betegnelsene betydde ulikheter i ansvar og jobbutførelse, fikk 

jeg dessverre ikke undersøkt.   

 

Derbyshire hadde tidligere tre store busser på 13 meter. Nå 

hadde de to, og de var 4 år gamle. I tillegg hadde de 9 mindre 

busser der to var nyinnkjøpte. For to år siden hadde de en stor 

omorganisering av tjenesten og personalet ble redusert. 

 

De to store bussene var de alltid bemannet med to stykker. På 

de mindre bussene var det enkelte ruter som kun var bemannet 

med en. De store bussene fungerte som filialer med at de 

hadde kun 1-2 stopp pr dag og stod i flere timer på hvert 

stopp. Til sammen var det fire sjåfører. De vi snakket med 

visste ikke hvor mange ansatte de var totalt.  

 

Samling 

Det var mulig for lånerne å reservere materiell på forhånd. Det var et 

eget personale som hadde ansvaret for innholdet på bussene. Bussen vi 

besøkte var den eneste bussen med ungdomsbøker. Grunnen til det var 

at de hadde hatt litt ekstra med penger ett år og da investerte de i 

ungdomsbøker. Hvordan de skulle klare å holde den stammen 

oppdatert, var de mer usikre på. 

  

De aller fleste bussene vi hadde besøkt, hadde kun bøker som medium. 

Her var det også dvd-er og lydbøker til utlån. Bøker var gratis, mens 

det var betaling for dvd-er. Pris fra 1,5 til 3 pund, avhengig av hvor ny 

filmen var. Utlånstiden på bøker var 1 måned, mens det var 14 dager på 

dvd-er. Enkelte steder var utlånstiden seks uker, da de stoppestedene 

hadde lengre tid mellom hvert besøk. Fjernlån var lite nevnt, så jeg 

trudde først at dette ikke var en tilgjengelig tjeneste. Det var imidlertid 

mulig å fjernlåne bøker, men det var lite markedsført og ble sjelden 

foretatt.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Innholdslisten over hvilken type og antall litteratur som skal være i bussen. 
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Design og funksjon 

Alt av veggplass var godt utnyttet. Det var hyller fra gulv til tak og 

flere rondeller. Midt på den ene langveggen var det også en liten 

sitteplass. Det syns jeg var godt tenkt. Ikke alle klarer å stå hele 

tiden, og kan trenge å sitte ned et øyeblikk. Disse rondellene var 

også mye smartere en den vi hadde på vår buss. De hadde plass til 

mange medier i hver hylle.  

 

Denne bussen hadde en spesiell inngang. Trappa var trang, men det 

var også trappeheis. Funksjonshemmede/andre med gangvansker 

kunne ta heis inn i bussen.  

 

En annen ting jeg la merke til, var at i alle bussene jeg hadde besøkt, 

var mediene godt merket.  Hele bussens vegger var stoffkledt. Det gjorde det meget enkelt å henge 

opp oppslag. Papiret klistret seg fast til veggen, og det var bare å henge opp og endre så mye man 

ønsket. Ingen stygge merker etter oppheng. Meget smart å kle veggene på denne måten. Hvordan 

det var å vaske veggene, var en annen sak. Her var det også ganske mange oppslag i trappegangen. 

Informasjon om lokale aktiviteter, kommunale tjenester og annet.  

 

Renhold og fornying 

Alle bussene ble rengjort hver uke enten 5 timer eller en hel dag. Det var planlagt fornying av 

bussparken etter 10 år. 

 

 

Old Trafford, Manchester 

 

Siden besøket i Matlock ble avlyst, ble det tog til 

Manchester.  Fra jeg var en neve stor, har jeg jo hørt om 

engelsk fotball, og ikke minst Manchester United. Så for å 

utvide min viten ytterligere om engelsk kultur - for pub og 

fotball er vel noe av det mest engelske man tenke seg - ble 

det et besøk til Old Trafford, hjemmebanen til Manchester 

United 

 

Fotball er nasjonalsporten i England og enkelte hevder at det 

var der fotballen først ble funnet opp. Det er i alle fall utrolig populært. Flere millioner ser på 

engelske ligakamper, Premier League osv. på tv og i Norge er det mange engelske supportere.  
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OPPSUMMERING 

 

Det var veldig interessant å besøke noen som var så stor innen mobil biblioteksvirksomhet. I Norge 

har de største fylkene to busser, mens her hadde kommunene selv mange busser og ulike 

tjenestetilbud. Jeg har prøvd å foreta en oppsummering av hovedinntrykkene:   

 

1. Det mest spesielle og avvikende fra vår virksomhet var det enormt store behovet for kommunale 

tjenester. Dette hadde sammenheng med de store sosiale klasseskillene som finnes i England, 

samt geografisk avstand. Befolkningen hadde behov for å få utført disse tjenestene, og det var 

da genialt tenkt at biblioteksbussene kunne ha flerbruksfunksjon. Det er det vi også tenker i 

Norge, i motsetning til Finland som har en klar profil mot lesing. I Nederland var også 

flerbrukstanken sentral, da f.eks. en av deres busser har både minibank- og bussbillettautomat 

inni bussen, da det var et behov på landsbygda. Den bussen fikk jeg se på bibliotekbuss-

konferansen i Åbo, Finland i 2011. 

 

2. Den mest synbare forskjellen var design og innredning av biblioteksbussene. Behovet for egne 

veiledningsrom i de store bussene måtte ivaretas på en annen måte enn de mindre som var 

«kun» bokbuss. Plassen i bussen var lite utnyttet. Selve veiledningsrommene kunne vært bedre 

utnyttet, mindre «dødplass» mellom skranke og førerrom og mindre ruvende skranker. 

 

3. I Norge kunne Statens Bibliotektilsyn (1949-2002) tidligere gi investeringstilskudd til 

kommuner/fylker som ønsket biblioteksbuss. Da tilsynet ble nedlagt forsvant ordningen, noe 

som har medført nedgang i antall busser her til lands. Det at det fantes en plan for nye 

investeringer i busser, var svært gledelig. Bussene ble enten innkjøpt og eid av kommunene 

selv, eller de ble leaset fra firmaer som spesialiserte seg på biblioteksbusser. Kombinasjon av 

begge ordningene var også tilfelle enkelte steder. Også materiell kunne leases.  

 

4. Organisering av tjenesten var selvfølgelig mer omfattende enn vår. Lærerikt å høre om hvordan 

de holdt oversikten over rutetilbudene, vaktplaner, tilrettelegging av materiell, praktiske 

gjennomføringer. I motsetning til oss, var det kontinuerlig drift gjennom alle årets måneder. 

 

5. Innsikt i de ulike tjenestetilbudene var nyttig. Vi er vante til å tenke helhet i tilbudet mellom 

mobilt bibliotek, distrikt- og skolebibliotektjeneste. Her var de ulike tjenestetilbudene klart 

adskilt, t.o.m. så adskilt at de hadde egne samlinger. Samarbeid med skoler var det lite av, selv 

der det ikke var en egen mobil skolebibliotektjeneste.  

 

6. Samlingen i bussene var bestemt ut fra felles retningslinjer for hva en buss burde inneholde, og 

ikke ut fra lokale, spesielle behov. Dette var verken de som arbeidet på bussen, eller de lånerne 

jeg snakket med, fornøyde med. Jeg syns det var en god ide med retningslinjer for innhold, men 

den burde kunne kombineres med lokale behov. Forhåpentligvis blir dette endret. Medieutvalget 

var i all hovedsak begrenset til bøker. Det kunne også være lydbøker, MP3, kassetter, mens 

filmer/dvder og musikk var enda sjeldnere. 

 

7. Innkjøp til samlingen, foregikk også etter faste rutiner og ble ikke foretatt av de som arbeidet på 

bussene, som igjen fikk konsekvenser for bussenes materiellinnhold.     

 

8. Gratisprinsippet i Norge er godt forankret på våre folkebibliotek. Bøker var gratis til utlån, mens 

andre medier f.eks. dvder var betalingslån. 

 

9. Merking i bussen og informasjonsoppslag var veldig bra. De stoffkledde veggene gjorde 

oppheng lettvint. Informasjonen var både generell med ordinære bibliotekoppslag og lokale 

oppslag. Det var tydelig at bemanningen var oppdaterte på ulike lokale aktiviteter og annet som 

var sentralt i de distriktene de besøkte. 
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10. Kunnskap om engelsk litteratur, film, kultur (publiv) og språk ble økt gjennom besøket, og ikke 

minst mine språklige ferdigheter ble vesentlig forbedret. Det var lenge siden jeg hadde snakket 

så mye engelsk, og var godt å merke at jeg fremdeles kunne kommunisere på et annet språk.   

 

 

AVSLUTNING 

 

Det er vanskelig kort å oppsummere alt jeg har lært, sett og hørt om. Alt er med på å forme nye 

tanker, ideer og visjoner for vår egen virksomhet. Jeg fikk også andre erfaringer som er med på å 

utvide min viten om England og dets lands kultur og litteratur som alltid vil være nyttig. Noen 

poeng har jeg nok gått glipp av pga språket, for i likhet med meg, var de også engasjerte i jobben 

sin og da gikk snakketøyet fort:). Andre fordi det ikke ble snakket om det samme på hvert sted. Jeg 

håper likevel at det fremkommer av rapporten at dette var en svært lærerik og opplevelsesfylt 

studietur og jeg er svært takknemlig for at jeg fikk muligheten. 

 

Til slutt vil jeg ta med noen andre små eksempler som jeg fikk med meg på turen: 

 

Døgnåpne bibliotek 

Serien om Harry Potter skrevet av J.K. Rowling ble umåtelig populær. I tiden da bøkene utkom, var 

det flere bibliotek i England som hadde døgnåpent det døgnet en ny bok ble lansert. Ved midnatt 

kunne den nye boka åpnes og det ble arrangert høytlesing hele døgnet. Syns dette var et morsomt 

tiltak. Nå skal det noe til å slå populariteten til Harry Potter, men det kunne vært artig og arrangert 

høytlesing for 12 eller 24 timer en gang i bussen, plassert utenfor et bibliotek.  

 

Bibliotekbygninger 

Flere av bibliotekene i England var plasserte i gamle industribygninger. England hadde mye 

tekstilindustri som nu er nedlagt, men bygningene har fått nytt liv. Folkebiblioteket i Keighton er et 

eksempel på dette. Ett annet bibliotek , på bildet til høyre, minnet meg mer om en fengselsbygning.   

 

        
 

 

 

Det siste bildet jeg må ta med er fra et antikvariat i Haworth. Butikken 

var full av bøker fra gulv til tak, og ble drevet av en dame som elsket 

bøker. Der kunne man ha funnet mange boklige skatter. 

 

 

 Harstad, 20. november 2013 

 

 Anne Gerd Lehn  
 

 

 

Foto som ikke er merket med fotografens navn, er undertegnedes.  


