Studieresa till Mo i Rana, 2017-06-08—06-11

En resa i Svensk biblioteksförening, Regionförening Västerbottens regi
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Avresa till Mo i Rana var på torsdagmorgon kl 7.15 från Universum vid Umeå universitet. Chauffören
som hade sina rötter i Mo, men hade flyttat till Sverige för ca 25 år sedan, kände vägen väl och kunde
berätta mycket om sina forna hemtrakter. Lunchen intog vi vid Anna Sjöstedt Wiréns stuga vid
Umasjöns strand. Anna hade lagat tre långpannor med vegetarisk lasagne som hade transporterats
till stugan dagen innan. Det var bra väder och utsikten över sjön fantastiskt. Efter kaffet fortsatte vi
resan genom de snötäckta fjällen till Mo. I detta vidunderliga landskap finns många referenser till
filmen ”Sameblod”, som spelades in i Tärnabyområdet.
Vid 15.30-tiden var vi framme vid hotellet. Vi checkade in och resten av kvällen var till egen
förströelse.

bild från Sevärt i Västerbottens län

Mo i Rana var tidigare känd som ”Jernverksbyen”, men Norsk Jernverk, som var den stora
arbetsgivaren i samhället blev nedlagd 1989. Över 3000 personer förlorade sina arbeten, vilket
förstås var en katastrof för bygden, som idag har ca 18 000 innevånare. Som kompensation för dessa
förlorade arbetstillfällen beslutade staten att förlägga bl a Nasjonalbiblioteket, NRK:s licensavdelning
och Statens innkrevningssentral till Mo. Även många driftiga entreprenörer har startat många nya
företag och driver nu Mo Industripark i det förra Jernverket. Sedan 2013 finns även en filial till
Campus Helgeland i Mo vilket har gjort att Mo har blivit en studentstad.
Mo i Rana är knutpunkt för E6 och E12, det finns järnväg och regeringen har precis beslutat om att
placera den nya storflygplatsen inom kommungränsen. Flera köpcentra, hotell och andra satsningar
på turistnäringen har gjort att Mo är ett nav i Nordnorge.

På fredag 9 juni skjutsades vi till Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Vi blev väl mottagna av Helén
Sakrihei, enhetschef vid Depotbiblioteket, som bjöd på fika (kaffe med våfflor!), innan hon började
sin presentation av verksamheten.
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Nasjonalbiblioteket i Norge finns på två orter: Oslo, där man arbetar publikt, biblioteksstrategiskt och
med förmedling och Mo i Rana, som tar hand på pliktleveranserna, digitalisering, depåbiblioteket och
har ett säkerhetsmagasin där man förvarar ett exemplar för all framtid (dvs 1000 år) som inte kan
lånas.
Depåbiblioteket inrättades 1989 efter ett riksdagsbeslut. Man ville säkra tillgången till den äldre
litteraturen och effektivisera både fjärrlånen och driften av de lokala biblioteken. I Sverige finns
Sveriges depåbibliotek och lånecentral, som har liknande men inte lika långtgående uppdrag.
Depotbiblioteket får sin media via tre intag: pliktleveransen, gallringexemplar och inköp.
De får 4 pliktexemplar, ett ex ska förvaras för all framtid, ett ex skickas till andra forskningsbibliotek,
ett ex används som fjärrlåneexemplar och ett ex skärs sönder och används för att digitaliseras.
Alla sorters bibliotek skickar sina gallrade exemplar till Depotbiblioteket, de tar emot inte bara
böcker utan alla sorts media. Målet är att få en komplett samling av allt som har givits ut i Norge eller
om Norge. Depotbiblioteket lagrar sina böcker i två fullständigt automatiserade magasin i
”kaoslagring”. Böckerna lagras i arkivmappar i backar. Varje bok och varje mapp har en
streckkodsetikett.
Depotbiblioteket köper även in böcker, det kan gälla ersättningsexemplar, när man har kö på böcker
eller Norvegica Extranea-samlingen.
Digitalisering är en stor del av verksamheten. 2005 antogs digitaliseringsstrategin, allt norskt material
i Nasjonalbibliotekets samling ska digitaliseras. Det finns den digitala samlingen Bokhylla.no, som alla
norska IP-adresser har tillgång till. Man digitaliserar inte bara pliktexemplaret utan även överex från
depotbiblioteket. Böckerna skärs sönder och kastas sedan. Finns det bara ett exemplar blir det
sidoskanning, vilket är mer resurskrävande och tar längre tid. Böckerna återgår sedan till
depåsamlingen. Tidningssamlingen används mindre och mindre eftersom nästan allt digitaliseras.
Tidningar äldre än 1923 är tillgängliga på nätet, antingen med IP-adress eller med inloggning till
Avistjenesten, medan man ska besöka ett norskt bibliotek för att läsa tidningar från 1923 tills dagens
datum. Tidningarna är sökbara i fulltexten. Forskningsbibliotek prenumererar på många e-tidskrifter,

och skänker papperstidskrifterna till Depotbiblioteket för att säkerställa att man kan ta artikelkopior
även i framtiden.
Depotbiblioteket tar hand om en stor del av fjärrlånetrafiken i Norge, man har ca 140 000 utlån per
år, eller ca 25% av det totala antalet fjärrlån. Mycket av fjärrlånearbetet är automatiserat. Efter att
ha lånat ut en bok lägger man en återlämnad bok i den tomma arkivmappen. Böckerna har ingen fast
plats i automatlagret, utan kan hittas igen på streckkoden på mappen.
Sedan 2 maj sköter Depotbiblioteket även fjärrlånen för Internationella biblioteket. Tidigare gjordes
det av Deichmanske i Oslo, men de förberedar sig på flytten till nya lokaler där det inte finns plats för
denna verksamhet längre och de har frånsagt sig uppdraget. Den internationella samlingen på 69
språk skickades till Mo i Rana, Depotbiblioteket tar hand om utlåningen medan språkkompetensen
finns kvar i Oslo.
Depotbiblioteket är även ansvarig för Basebibliotek, den norska motsvarigheten till
Biblioteksdatabasen.
Efter Heléns presentation fick vi en rundvandring genom lokalerna. Det är ett stort hus i utkanten av
Mo i Rana. Det arbetar ca 250 personer i verksamheten. (Vi fick inte se ”Sikringsmagasinet”, detta
magasin är inspräng i ett berg och har säkra temperaturs- och fuktighetsförhållanden. Det innehåller
en enorm mängd monografier, både norska och utländska titlar, tidskrifter, ljudböcker, mikrofilm och
musik.)
Depotbiblioteket har två magasin med media för fjärrlån, det nyaste magasinet togs i bruk 2015.
Magasinen är 52, 5 m långa, 13 m breda och a4 m höga. Det finns tre robotar som kan hantera 1
miljon arkivmappar. Roboten hämtar backar som sedan placeras på ett rullband som skickas iväg till
en plockstation. Rullbandet är 140 m långt. När backen kommer tillbaka från en plockstation placerar
roboten backen på närmast lediga plats.

Vi tackade Helén med en bokkasse från biblioteksföreningen som innehöll några bokgåvor från Umeå
universitetsbibliotek och Sveriges depåbibliotek och lånecentral som en ask choklad.

Efter studiebesöket på Nasjonalbiblioteket åkte vi tillbaka till centrum. Eftersom det var soligt och
varmt valde de flesta att äta lunch i det gröna. Efter lunchen var det återsamling vid Rana bibliotek,
som ligger mitt i staden.
Vi togs emot av Rita Jørgensdatter, bibliotekschefen och Kjell Nilsen, utvecklingsledare vid
Fylkesbiblioteket.

Kjell är nyinvald styrelsemedlem i bibliotekföreningen region Nord, och bor och arbetar i Mo i Rana.
Region Nord består av de tre nordligast fylken Nordland, Troms och Finnmark. Det är nästan halva
Norge till ytan, men har bara ca 400 000 innevånare. Region Nord arbetar därför mest
bibliotekpolitiskt, genom att försöka påverka politiken på kommunal, regional och statlig nivå. Man
skriver insändare, besöker konferenser och träffar politiker. Region Nord vill visa att biblioteken kan
göra skillnad eftersom de är en demokratisk och social mötesplats, och är en viktig del i utbildningen.
Ett stort problem i Norge, men framför allt i Nordnorge är den stora mängden kommuner. I Region
Nord finns bara några få större kommuner, Tromsö, Bodö och Mo, genomsnittskommunen har ca 2
000 invånare medan den minsta har så få som 500. Det innebär att kommunerna har en väldigt liten
ekonomi och svårt att rekrytera. Regeringen har föreslagit kommunsammanslagningar men stöter på
mycket patrull bland de mindre kommunerna.
Sedan berättade Rita om sin verksamhet vid Rana bibliotek. Biblioteket har nyligen flyttat tillbaka till
sina gamla lokaler efter en ombyggnad. Sedan 2013 är har Campus Helgeland en filial. Filialen är en
del av stadsbiblioteket i Mo i Rana och biblioteket har anpassats till högskoleverksamheten, med fler
studieplatser och ingång till högskolan. Biblioteket har alltså två huvudmän, både kommunen och
högskolan. Det finns inga andra filialbibliotek, men det finns en bokbuss som delas med
grannkommunerna Hemnes och Lurøy/Rødøy innland.
På nedre våningen finns barnavdelningen, direkt när man kommer in i biblioteket. Den är färgglad,
och bjuder in till läsning. Här finns en mindre scen med kuddar för både sagoläsning och
programverksamhet. Det finns även en hel del spel (både gammaldags och tv-spel), filmer och
ljudböcker. Längre in i biblioteket finns ungdomsavdelningen, här finns även ett spelrum där man
sitta och spela tv-spel.

Mittemot barnavdelningen, till vänster om ingången finns tidskriftsavdelningen med en liten
kaffehörna. Här finns även datorplatser. Hyllorna är på hjul vilket gör att rummet kan användas för
programverksamhet.

En trappa upp finns vuxenavdelningen. Det är en trivsam och lugn miljö. Faktaavdelningen är
uppdelad så att de ”tyngre” faktaböckerna, som juridik, sociologi, pedagogik och medicin är flyttade i
ett rum längst in i biblioteket. De lite mera ”lättsamma” böckerna, (gör-det-själv, mat och trädgård)
har fått en mer framtonad placering, direkt när man kommer upp från trappan. Alla böcker, även
högskolans böcker, finns i en gemensam katalog och biblioteket har två cirkulationssystem, ett för
folkbiblioteket och ett för högskolebiblioteket. Systemet känner av vilket lånekort som används.

Lånekortet kan också laddas ner till i en app till en smartphone. I Norge finns även ett nationellt
lånekort, som gäller i hela Norge och som kan användas för bibliotekens tjänster på nätet och göra
egna fjärrlånebeställningar.
Traditionellt sett har biblioteken i Nordland låga omsättningstal och man har stora magasin.
Kommunerna är små och öppettiderna är korta. Det finns mycket ensamarbete. Folkbiblioteken har
inget ansvar för skolan, det är skolbibliotekets uppgift.
Rita tycker emellertid att biblioteket inte bara är en utlåningsstation utan att man ska arbeta
utåtriktat! Bibliotekarier ska vara vägvisare. Hennes strävan är att det ska vara minst en
programpunkt om dagen. Det är lättare att arbeta enligt denna devis i ett större samhälle som Mo i
Rana, men även för hennes organisation går det åt mycket tid att söka pengar, eftersom kommunen
inte bidrar med extra medel. I stället söker man pengar från t ex Fylkesbiblioteket eller externt. En
viktig återkommande programpunkt är Havmannpriset, ett litterärt pris som går till nordnorska
författare, utan hänsyn till målgrupp eller genre. Priset delas ut vid Havmanndagene, en årlig
kulturfestival.
Fylkesbiblioteket, som har sina lokaler i samma hus som Rana bibliotek, fungerar som den förlängda
armen för de små folkbiblioteken. För Rana bibliotek är samarbete väldigt viktigt, på national och
regional nivå, men även samarbetet med Campus uppskattas.
Vi tackade även Rita med en bokkasse från biblioteksföreningen med nästan identiskt innehåll som
till Depotbiblioteket.
Till Kjell överlämnade vi en biblioteksföreningskasse och-mugg.

På lördag gjorde vi en guidad tur med PolarTours . Alla, förutom en som hellre ville gå på valsafari,
deltog i utflykten. Först besökte vi Grønligrotta, en grotta som ligger ca en mil norr om Mo i Rana.

Grottan finns omskriven sedan mitten av 1700-talet och i början av 1900-talet började universitetet i
Bergen utforska den. Vi besökte bara en liten del av labyrinten. Ett virrvarr av gånger, krypin och
håligheter. Det finns en underjordisk flod och många grytor. Som tur var fanns det både elektriskt
ljus, spångar och trappor, så alla hade möjlighet att delta i vandringen.
Efter lunchen fick vi en guidad rundtur genom Mo industripark och fick berättelsen om hur en byggd
lyckades tar sig ur det förlamande greppet av hopplöshet efter nedläggningsbeskedet av Norsk
Jernverk. Med en stor portion idérikedom och självförtroende arbetar där nu 2000 personer vid ett
110-tal olika företag.
Vi hade fantastiskt tur med vädret och på eftermiddagen fortsatte turen till Stokkvågen, ca 7 mil
väster om Mo i Rana där vi fick en visning av muséet och Grønsviks fort, ett fort som byggdes under
Andra världskriget av framför allt ryska och polska krigsfångar.

Museiguiden var kunnig och hade mycket att berätta om Norges situation under kriget. Även
resterna av fortet, som egentligen var ett antal baracker och bunkrar insprängda i berget lämnade
ingen oberörd.
Söndagen var resdag, vi for från hotellet 8.30 och var tillbaka i Umeå vid 16.30-tiden efter en
lunchstopp i Storuman och en fikapaus och bensträckare i Lycksele.
Skrivet av Bertine Pol Sundström
Ordförande Regionföreningen Västerbotten
Umeå, 2017-06-29

