
1

barnekultur

Illustrasjon av barnebøker
Casiokids i barnehagen
Barnkanalen og Ramasjang
Samtidsmuseet i Barcelona
Grafikkverksted

No 3 - 2012  / Vol 14
NOK 110

DENNIS STORHØI 
SLÅR
KULTURALARM

TIPPEREFORM GIR
DKS-PLUSS 

BUILDING BLOCKS
BERLIN

BARNEOMBUDET OM 
KUNST OG KULTUR 

GUSTAV KLIMT
FOR BARN

MENINGSLØS
DUBBING

BARNAS
FLERSPRÅKLIGE
BOKMØTER



2

42

43

www.kulturforbarn.no 

redaksjon:
Nina Molven 
Ansvarlig redaktør og utgiver
+47 4528 2222
nina@kulturforbarn.no

Morten Stenseng Gulbrandsen 
Redaktør
+47 9951 8898
morten@kulturforbarn.no

kontaktadresse:
Q
Smedjegaten 88
1632 Gamle Fredrikstad
mb. +47 4528 2222

Postadresse:
Kirkegaten 32
1632 Gamle Fredrikstad

abonnement: 
kr. 349.- (4 utgaver)
sms til 4528 2222 – merk Q + navn og adresse
eller e-post til nina@kulturforbarn.no

ISSN 1891-1900

redaksjonen avsluttet:
22. okotber 2012

neste utgave:
desember 2012

Q er støttet av Norsk Kulturråd

design/layout:
Q

trykk:
Møklegaard AS

på coveret:
Fra utstillingen Century of the Child på Museum of Modern Art i New York -  Werner John/MoMa



3

10
10

17

 6  Barneombud Anne Lindboe

 8  Skolesekk reddes av tippereform 

11  Kulturskolens gratistime

16  Slutt for Meisterklasse? 

17  Dennis Storhøi slår kulturalarm

20  Krever nye ferdigheter i Kunnskapsløftet

23  Building Blocks Berlin

26  Wien feirer Gustav Klimt

28  Barnas århundre i MoMa

30  Svart pedagogikk

32  3D-film

35  Hockeyspiller lager barne-app 
      
38  - Meningsløs dubbing 

40  Medierapporten om barn 

41  lllustrasjonen: Stian Hole

42  Barneboktipset

44  Biblioteket – integreringsarena nummer én

Innhold

23

28

26

Lucienne Bloch/MoMa



4

TE
A

TE
R

, M
U

SI
KK

, F
IL

M
, K

U
N

ST

A
N

IM
AS

JO
N, FOTOGRAFI

, D
ES

IG
N

BLI ABONNENT NÅ
4 UTGAVER KR. 349,-
MAGASINET SOM SKRIVER OM BARNEKULTUR

BESTILL PÅ E-POST  
nina@kulturforbarn.no

SMS TIL TLF 4528 2222 
MERK NAVN + ADRESSE



5

Nina Molven (ansvarlig redaktør)

Regjeringen foreslår én time gratis kulturskole i skole-/SFO-tiden. For alle som er opptatt 
av mer kultur i skolen, applauderes forslaget. For kulturen er på vikende front i en skole
som overlater det meste av kulturjobben til de hittil så magre budsjettene i Den kulturelle 
skolesekken. 

Men skal gratistimen være i skoletiden eller SFO? Det er vesentlig forskjell på de to. Mens skolen 
er gratis, er dessverre ikke det samme tilfelle for SFO. Skolefritidsordningen koster penger. For mye 
for mange foreldre, som må finne andre alternativer for barna etter skoletid. Skal gratistimen være 
rettferdig må den gjelde alle som går i skolen. Det skulle bare mangle. Derfor må gratistimen tilpasses 
skoledagen. 

Selv om det burde være en selvfølge at barn får et godt kulturtilbud i skolen, kommer kulturtimen 
med eksterne lærerkrefter – om enn i fellesundervisning - godt med. Kulturpåfyllet kan også være 
en velkommen inspirasjon for lærere. Det er heller ingen ulempe at barn og foreldre blir kjent med 
kulturskolens tilbud gjennom skoleverket. Det kan gi økt rekruttering. Men da må kulturskolen være 
tilgjengelig for elevene. 

Signalet fra en av landets største kommuner om høyere egenandel i kulturskolen er ikke et bidrag i 
så måte. Etter Agderforsknings rapport som (blant annet) konkluderte med sammenhengen mellom 
kulturskolebarn og foreldre med høyt utdanningsnivå, siteres rektor ved Fredrikstad kulturskole på at 
prisene kan settes opp. Resonnementet er åpenbart at foreldre med høy utdanning er så velstående at 
de tåler høyere egendandel. Slik er det ikke. Det finnes nok av tariffoppgjør som setter den 
manglende sammenhengen mellom høy utdanning og høy inntekt på dagsorden. 

Det er i det hele tatt uheldig å bruke Agderforsknings rapport som argument for høyere 
elevkontingent. Resultatet kan bli færre - og ikke flere - elever i kulturskolen. Foreldre kjenner 
begrepet priselastisitet. De er ikke villig til å betale hva som helst. I større kommuner finnes også 
gode alternativer som konkurrerer med kulturskolens tilbud. Konsekvensen av høyere priser kan også 
bli færre oppdrag for de mange gode lærerne i den ordinære kulturskoleundervisningen.

Hvis landets kulturpolitikere ikke er villige til å sette inn nødvendige ressurser i kulturskolen, vil de 
uansett oppnå et av sine uttalte mål – nemlig dramatisk reduserte ventelister. For elevgrunnlaget vil 
forvitre. Med en dyrere kulturskole forsvinner også markedsføringseffekten av kulturskoletimer i 
skoletiden. Ekskluderende egenandeler er ikke attraktivt. 

Ansvaret for en ressurssterk kulturskole ligger hos politikerne. De må ta sitt ansvar, og satse 
helhjertet på det lovpålagte tilbudet. Dette er dessverre ikke tilfelle i alle kommuner. Vår tidligere 
presentasjon av hvordan kulturskolen prioriteres av storkommunenes frie midler, viser store 
variasjoner. Noen kommuner er gode, andre langt fra like gode, noen dårlige. Med kulturfag på 
defensiven i skoleverket, er et ikke-ekskluderende kulturskoletilbud viktigere enn noensinne. 
Politikere må ta ansvar for et helhetlig tilbud fra barn er små til de blir store. Hvis ikke blør kulturen. 
Det har ikke samfunnet råd til. 

G r a t i s t i m e n
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Foto: Marius Hauge/Barneombudet

Et eget barnepanel anbefalte Anne Lindboe 
som Reidar Hjermanns etterfølger som 
barneombud tidligere i år. Og anbefalingen ble 
tatt til følge. Barnelege Lindboe er det femte 
barneombudet siden opprettelsen av det offentlige 
ombudet i 1980. Q stilte syv spørsmål til det nye 
barneombudet.
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Barneombudet har et stort arbeidsområde. Hva er 
ombudets viktigste oppgave på området barnekultur? 
- Alt det Barneombudet jobber med har utgangspunkt i barn 
og unges rettigheter, eller Barnekonvensjonen (FNs 
konvensjon om barns rettigheter). I artikkel 31 står det at 
barn skal få være del av kunst- og kulturlivet og få være 
kreative selv. Vår oppgave er å passe på at denne 
rettigheten blir godt ivaretatt.

Mener Barneombudet det er en sammenheng mellom gode 
oppvekstvilkår og møter med ulike kulturuttrykk?
- Det er ikke så lett å «bevise» at kunst og kultur er viktig. 
Anne Bamford har jo f. eks i «The Wow Factor» skrevet at 
man lærer bedre i de klassiske basisfagene hvis man har god 
tilgang på kreative fag. Noe forskning vil si at mye kultur i 
oppvekstmiljøet gir en god oppvekst, mens andre igjen vil 
hevde at kultur ikke virker inn på om folk vil bo et sted eller 
ikke. Det viktigste er kanskje å få muligheten til å oppleve 
og lære i mange ulike former, og få uttrykke seg ved bruk 
av alle sanser. Kort sagt få bruke hele seg som menneske. 
Kunstopplevelser og virkningen av disse opplevelsene kan 
ikke måles. Det er litt kunstens vesen på godt og vondt, 
kanskje. André Bjerkes dikt «Gjør kunsten nytte?» er kanskje 
det som uttrykker det best.

Kulturskolen er en viktig arena for barns møter med kultur. 
Forskning (fra Agderforskning) viser at det er store 
skjevheter blant kulturskolebrukerne i storbyene til fordel 
foresatte med høy utdannelse. Over 88 prosent av foreldrene 
har slik bakgrunn. Mener Barneombudet det er viktig med 
tiltak som sørger for bredere rekruttering til kulturskolen?
- Både bredere rekruttering og et bredt tilbud mener vi er 
viktig. Det er ikke så lett å få til for små kommuner, det vet 
vi også, men kommunene er lovpålagt å ha en kulturskole. 
Da bør også kommunen sikre at det finnes et godt tilbud 
som flest mulig kan benytte seg av. Helst bør de også ha 
gode alternativer å tilby utover kulturskole. 

Den britiske professoren Anne Bamford har flere ganger vist 
til forskning som viser sammenhengen mellom gode kultur-
tilbud og gode skoleresultater. De fleste av de høytscorende 
PISA-landene har sterke undervisningsprogrammer for kunst 
og kultur. I rapporten «Arts and Cultural Education in 
Norway» konkluderer Bamford med at kunst og kultur har 
for lav status i den norske skolen. Finner Barneombudet 
denne konklusjonen bekymringsverdig?
- Slik vi har fått inntrykk av, har en del skoler latt den 
generelle delen av læreplanen komme litt i bakgrunnen for 
måloppnåelse i basisfagene. Det er i den generelle delen 
målene om å skape «hele» mennesker ligger - der både 
sosial kompetanse, IKT-ferdigheter og også ferdigheter 
innenfor estetiske fag beskrives. Endel skoler har nok sett på 
den generelle delen som en koselig innledning til resten, og 
latt den komme i skyggen av måloppnåelse i basisfagene. 
Det er bekymringsverdig. Dessuten opplever vi mangel på 
fagutdannede lærere i de estetiske fagene, og at det ikke 
prioriteres lærere med reelle fagkunnskaper i kunstfag. Det 
er heller ikke bra. Et ensidig fokus på prestasjonsskoler fratar 
barn muligheten til å utvikle sterke sider innenfor ikke-     

prestasjonsrettede fag.

Små og store kulturopplevelser koster som regel penger. Det-
te kan gjøre at foreldre velger bort kulturmøter som kunne 
vært spennende for barna. Men kulturopplevelser kan være 
så mangt – ting som ikke koster penger. Som å tegne, forme 
eller male sammen med barna. Besøke et åpent galleri. Se en 
konsert sammen på tv, eller stoppe opp ved en gatekonsert. 
Hvilket ansvar mener Barneombudet ligger til foreldre/beste-
foreldre for å gi barna gode kulturopplevelser?
- Generelt sett har foreldrene et stort ansvar for oppveksten 
og utviklingen til eget barn. Det står det mye om i 
Barnekonvensjonen. Staten og myndighetene skal legge til 
rette for at foreldre skal kunne være de beste foreldrene de 
kan for sine barn, også når det gjelder å delta på kunst- og 
kulturarenaen. Foreldrene har f. eks. også hovedansvaret for 
at barnet får en utdannelse, selv om det er skolen som skal 
«levere» utdannelsen. Et godt samspill er nok tingen - 
foreldre, skole, lokalsamfunn og samfunnet som helhet. 

Norge er et flerkulturelt samfunn. Mener Barneombudet 
det er viktig at barn blir kjent med kulturuttrykk som speiler 
dette mangfoldet?
- Ja, absolutt! Her ligger det jo utrolig mange muligheter til 
å knytte bånd, skape forståelse og gi innblikk i andre måter 
å leve på. Kunsten og kulturen fortsetter der ordene stopper 
eller ikke strekker til. 

Kan du fortelle litt om din egen interesse for kultur?
- Jeg har alltid vært glad i å synge, og har gått i kor. Og så 
spiller jeg piano. Ellers er jeg glad i opera, og å gå på 
konserter. Skulle gjerne gjort mer, men det er ikke alltid 
tiden strekker til.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen



8

Foto: Annette KlingvallFoto: Annette Klingvall

Foto: 

Foto: Emile Holba

DKS-tallene som vekker bekymring

Tall fra Kulturstatistikk viser at Den kulturelle skolesekken 
brukte mindre penger på formidling i 2010 enn i 2007. 

Selv om tabellen ligger på etterskudd i forhold til skoleår, 
og tall for 2010/11 ikke foreligger før desember 2012, bør 
tabellen vekke bekymring for de som er opptatt av Den 
kulturelle skolesekkens posisjon i norske skoler.

Tabellen viser at de totale inntekter falt med hele 14 
millioner kroner fra 2008/09 til 2009/10. De totale inntek-

ter for DKS var også lavere i 2009/10 enn de var tilbake i 
2006/07. 

Inntektsnedgangen gir seg også utslag i hva som brukes til 
innhold og formidling. Mens det ble brukt 106 833 000 
kroner til innhold og formidling i 2006/07, ble det brukt tre 
millioner mindre i 2009/10. Dette er ikke bare en reell ned-
gang i kroner, men også en betydelig nedgang hvis vi regner 
kroneverdi. Prisstigningen i perioden 2007 – 2010 
var på 8,6 prosent.

FAKTA
I stortingsmeldingen om idrett (St. 26) – som skal behandles senere i høst - går regjeringen 
inn for å endre bestemmelsen i pengespill-loven som regulerer fordelingen av overskuddet 
fra Norsk Tipping AS. Det foreslås å utvikle en ny tippenøkkel der spilleoverskuddet fordeles 
med 64 prosent til idrettsformål, 18 prosent til kulturformål og 18 prosent til humanitære og 
samfunnsnyttige organisasjoner. Endringen vil gjennomføres gradvis etter beslutninger i det 
enkelte budsjettår. Den delen av kulturlivet som i dag får direkte støtte av tippemidlene, vil 
med ny tippenøkkel få en økning på 50 prosent når innfasingen er gjennomført. For Den 
kulturelle skolesekken vil dette bety at overføringene økes fra dagens 4.88 prosent av de 
totale spillemidlene til 7.2 prosent i 2015. Hvis reformen gjennomføres vil dette bety en årlig 
økning på nærmere 100 millioner kroner til Den kulturelle skolesekken (regnet i 2011-tall).

DKS og spillemidler
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Foto: Q

Statsbudsjettet:
Sparsommelig DKS-økning i 2013  
Forslaget til statsbudsjettet 2013 viser at 14.6% av spillemidlene vil gå til kulturformål i 2013 
mot 12.2% i 2012. Endringen er ledd i regjeringens gradvise omfordeling av Norsk Tippings 
overskudd, der 18 prosent av overskuddet skal gå til kultur fra 2015. Siden Den kulturelle 
skolesekken (DKS)  får 40 prosent av spillemidlene til kultur, vil forslaget til statsbudsjett bety 
at overføringene til Den kulturelle skolesekken økes med 0.96 prosent av de totale 
spillemidlene i 2013. Den kulturelle spaserstokken foreslås forøvrig inn som fjerde 
overskuddsformål fra 2013. De avsatte 14.9 millioner til kultur for eldre skal hentes ved en 
reduksjon i spillemidler til kulturbygg.

21 milliarder tippekroner til kultur siden 1987
Siden kultur ble innlemmet i spillemidlene ved innføringen av Lotto i 1986
(med første fordeling i 1987), har 21 milliarder kroner blitt avsatt til formålet.*

*Siden kun en tredel av midlene har gått til øremerkede kulturformål – og de øvrige to-tredeler har gått rett i 
statskassen - er de reelle tallene langt lavere. Eksempel fra 2010: Tabellen viser at 1.25 milliarder kroner gikk til kultur. 
I realiteten ble kun en tredel fordelt kulturformål. 125 millioner gikk til Frifond, 124.7 millioner til Kulturbygg og 167 
millioner til Den kulturelle skolesekken. Til sammen 416.7 millioner kroner. 

DKS og spillemidler
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Med støtte fra de største partiene blir tippenøkkelen endret, 
og 18 prosent av tippeoverskuddet vil gå til kulturformål. 
Q spurte et utvalg kulturpolitikere om de mener de ekstra 
midlene skal fordeles Den kulturelle skolesekken, Frifond og 
kulturbygg etter samme prosentfordeling som i dag, eller om 
de mener det bør skje en endring i denne fordelingen ved 
at nye øremerkede formål trekkes inn, slik tilfellet er for Den 
kulturelle spaserstokken i forslaget til nytt statsbudsjett.

- Vi mener det er viktig å sørge for langsiktige og stabile 
vilkår for kulturen. Derfor vil jeg prioritere å sørge for at 
ingen blir skadelidende av den omleggingen som nå foretas.
(Rannveig Kvifte Andresen – medlem av Familie- og kultur-
komiteen i Stortinget)

- Høyre har ikke foreslått noen endring av fordelingen så 
langt. Hovedsaken nå er at endringen i tippenøkkelen ikke 
skal gå utover kulturfeltet – det vil si at friske midler tilføres 
som kompensasjon. Eventuell endring av de resterende 18 
prosent er et litt annet spørsmål som vi ikke har tatt stilling 
til. Det vil også være naturlig eventuelt å vurdere dette opp 
mot statsbudsjettet for øvrig.
(Olemic Thommessen – medlem av Familie- og kulturkomi-
teen i Stortinget)

- Fremskrittspartiet har vært pådrivere for denne endringen i 
tippenøkkelen, og ønsker derfor en ny prosentvis 
fordeling velkommen. Vi vil gå inn for at både Frifond, DKS 
og kulturbygg vil inngå i fremtidens fordeling av tippe-
midlene. Vi har ikke mottatt noen ønsker om at andre formål 

skal trekkes inn i denne fordelingen. Det er i den sammen-
heng viktig å påpeke at kulturformål i all hovedsak 
finansieres over statsbudsjettet. Hva gjelder det endelige 
innhold i - og fordeling av - kulturens andel av fremtidens 
tippemidler, må dette veies opp mot de innspill og 
rapporter vi mottar. Det som imidlertid er sentralt for oss er 
at kulturell selvstendighet og frivillighet skal prioriteres høyt. 
Vi vil følgelig gå inn for en løsning som er best mulig for 
disse hensynene.
(Thomas Jacobsson - kulturpolitisk rådgiver i Frps stortings-
gruppe)

- Vi er opptatt av å styrke kulturtilbud for barn og unge, 
blant annet gjennom DKS og Frifond, noe en endring i 
tippenøkkelen vil gi mulighet for. Det kan også være mulig å 
ta inn andre øremerkede formål i denne fordelingen.
(Kjersti Stenseng - statssekretær i kulturdepartementet)

- KrF er åpen for å endre tippenøkkelen slik at idretten gis et 
løft. En forutsetning for å endre tippenøkkelen er at kultur-
sektoren totalt sett ikke blir skadelidende, noe som kan bety 
ekstra inntekter over statsbudsjettet, samt endringer av 
skatteregler som kommer kultursektoren til gode. Når det 
gjelder den prosentvise fordelingen av kulturpotten, så vil 
vi komme tilbake til dette spørsmålet når Stortinget skal 
behandle idrettsmeldingen.
(Øyvind Håbrekke - medlem av Familie- og 
kulturkomiteen i Stortinget)

Flere øremerkede 
kulturformål?

SV

Høyre

Fremskrittspartiet

Arbeiderpartiet

Kristelig folkeparti

DKS og spillemidler
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- Regjeringen ønsker å gjøre kulturskoletilbudet 
tilgjengelig for alle. Alle kommuner får derfor plikt til å 
tilby dette, men det er frivillig om elevene velger å 
benytte tilbudet, sier kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen til Sosialistisk Venstrepartis nettside. 

Kommunene får midler tilsvarende hva det koster å 
bemanne tilbudet med lærere, og vil i følge Halvorsen få 
stor handlingsfrihet til å utforme tilbudet ut fra hvilken 
kompetanse lærerne på stedet har. 
- Kulturskolen er i dag et populært tilbud, og mange står i 
kø for å få plass. Ved å tilby alle elever én time i uka med 
kulturskole i tilknytning til skolen eller SFO, vil vi nå ut til 
flere elever. Det styrker tilbudet i praktiske-estetiske fag i 
skolen, og vil samtidig kunne gjøre at flere elever får 
øynene opp for kulturskolen, sier Halvorsen. I følge sv.no 
mener hun et gratis og kvalitativt godt musikk- og 
kulturskoletilbud vil kunne bidra til økt mangfold og 
inkludering. Dette ved at flere minoritetselever kan sikres 
ulike uttrykks- og språkarenaer. 

MFO: - Positivt
I 2010 anbefalte Kulturskoleutvalget at samarbeidet 
mellom kulturskolen og skole/SFO burde styrkes 
dersom kulturskoletilbudet skulle nå ut til flere 
elever. Utvalgets leder, Hans Ole Rian, er fornøyd 
med regjeringens satsing i neste års statsbudsjett.
- Dette vil gi kulturskoleundervisning til veldig mange 
flere, og er et svar på noe av det kulturskoleutvalget 
foreslo i sin rapport. Det er positivt at kulturskolene får 
øremerkede midler, og at samarbeidet med skole og SFO 
utvides, sier Rian til frifagbevegelse.no 

Rian, som også er nestleder i LO-forbundet Musikernes 
fellesorganisasjon, legger heller ikke skjul på at de nye 
stillingene som følger satsingen kan gi MFOs 

medlemmer større stillingsprosenter, arbeid på dagtid og 
en mer forutsigbar arbeidshverdag. Samtidig avviser han 
at skolene kan bruke den nye ressursen som erstatning 
for ordinær musikkundervisning.
- Det kan de ikke. Antall musikktimer ligger i 
rammetimetallet, sier Rian til frifagbevegelse.no.

Kulturskolerådet avventer jubel
Norsk kulturskoleråd er positivt avventende til forslaget i 
statsbudsjettet.
- Dette er et spennende tiltak for å finne ut om flere
barn vil søke til kulturskolens tilbud når det er gratis og 
foregår på grunnskolens arena, sier direktør Inger Anne 
Westby til Kulturskolerådets nettside.
- Hvis resultatet blir at flere vil søke til kulturskolens 
opplæring etter fjerde klassetrinn, trenger vi en 
utvidelse av antall elevplasser i kulturskolene. Vi 
forutsetter derfor at tiltaket på årets budsjett følges opp med 
stimuleringsmidler for å øke antall elevplasser, sier Westby. 

Kilder: sv.no, frifagbevegelse.no, kulturskoleradet.no

Kulturskolens gratistime
Fra høsten 2013 vil regjeringen innføre én gratis kulturskoletime for alle barn i løpet av de fire 
første skoleårene. Undervisningstilbudet er frivillig, skal gis i tilknytning til skole eller SFO, og 
er ment som et samarbeid mellom skole/SFO og kulturskolen. 

Statsbudsjettet 2013: Kristin Halvorsen (foto: Statsministerens kontor)
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- Ja, her er det massevis av aktivitet og spilleglede. 
Kulturskolen vår er unik på landsbasis. Vi satser mye på 
bredde gjennom flere tverrfaglige undervisningsgrupper – 
såkalt kulturmix. Her kan mange være med i en verden av 
kunst, teater, musikk og lyrikk. Dette er et meget populært 
og ettertraktet tilbud, forteller rektoren. 

Hole kommune ligger en drøy halvtimes kjøring fra 
hovedstaden, midt mellom Bærum og Ringerike, og det 
bor 6 100 mennesker i kommunen. Hole har en rik 
middelalderhistorie. Ikke mindre enn seks sagakonger har 
tilknytning til bygda. I tillegg vokste den velkjente 
eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe opp i 
Hole – på Mo gård. 

Har Hole kulturskole lansert noen nye tilbud de siste årene?
- Vi har i flere år hatt en egen musikallinje med 
opptaksprøve, og med seks til åtte forestillinger på Kultur-
senteret i Hønefoss. I år har vi utvidet med musikaltilbud til 
flere forskjellige aldersgrupper. Sangundervisning er også 
nytt hos oss i år. Vi er også med å bygge opp stryke-miljøet 
i regionen ved å gjenoppstarte byens tidligere 
orkesterforening.

Samarbeider dere med kulturskoler i andre kommuner?
- Ja, vi har faste rektor- og lærermøter med nabo-
kommunene. Vi har også en felles årlig konsert under 
Krafttak for kulturhelgen. Vi deler også på lærer-
krefter, og kan tilby elever fra nabokommuner plass hvis vi 
har kapasitet.

Hender det seg at kulturskolen har eksterne opptredener og 
arrangementer? 
- Ja, vi stiller opp hvis det er noe som skjer i kommunen – 

som for eksempel når ordføreren fyller 60 år. Ellers tilbyr vi 
kulturelle innslag til forskjellige jubileer, konferanser, 
seminarer og andre treff.

Er det ting dere gjerne skulle tilby elevene, men per dato 
ikke har mulighet til? 
- Vi skulle gjerne hatt undervisning på blåseinstrumenter.

Hvordan er fordelingen mellom jenter og gutter i 
kulturskolen?
- Det er overvekt av jenter.

Samarbeider kulturskolen med skoleverket eller SFO?
- Samarbeidet går mest på det administrative og praktiske, 
som at grunnskolen tilpasser seg kulturskolens 
undervisning. Vi inviterer også skoler og barnehager til 
kulturskolens forestillinger.

Hvorfor er det viktig at norske kommuner satser på kultur-
skolen?
- Fordi kulturskolen gir barn og unge muligheter til læring, 
mestring og fellesskap i trygge omgivelser.

Hva er det beste ved å gå på Hole kulturskole?
- Det gir en stor porsjon glede gjennom gode opplevelser i 
et godt miljø, sier Siri Gythfeldt. 

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen 

I Alexandergården på Vik i Hole kommune, der kulturskolen holder til, yrer det av liv, i følge 
kulturskolerektor Siri Gythfeldt.

Hole kulturskole i 
Buskerud

Q presenterer norske kulturskoler:
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Hole kulturskoles faste tilbud:
Musikkbarnehage for femåringer
Musikk-klasse for seksåringer
Kulturmix (2-5 trinn)
Kunstmix (6-7 trinn)
Teatermix (6-7 trinn)
Musikkmix (6-7 trinn)
Musikalmix (2-4 trinn, 5-7 trinn og 8-10 trinn) 
I tillegg musikallinje, instrumentalundervisning 
fra tredje trinn og oppover, piano, kirkeorgel, 
sang, fiolin, cello, slagverk, marimba, gitar og 
samspill.
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Hvilke sikkerhetskrav 
gjelder for barn i 
kulturbransjen?

Sikkerheten er på plass når Cirkus Xanti forbereder                 
sirkus-workshop med instruktør Helene Dahl.  

(foto: Kristian Wanvik)
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Skulpturlek på stranden.

I sitt skriftlige svar til Q redegjør Arbeidstilsynets rådgiver 
Dorthe Henden Clark for fakta i aktuelle lover og forskrifter. 
Hun kommer også inn på hvordan man håndterer 
situasjoner der barn opptrer i flere meters fallhøyde.
- Barn og unge er sårbare og trenger særlig beskyttelse. Det 
er ikke tillatt å sette barn og unge til arbeid som kan 
medføre særlig fare. Den som har arbeidsgiveransvar for 
barn som opptrer, har også ansvar for å vurdere hvilke farer 
barn kan utsettes for. En egen forskrift stiller krav om at 
risikovurdering skal være gjennomført før personer under 18 
år settes i arbeid, skriver Henden Clark.

Risikovurderingen skal ta utgangspunkt i barnets alder og 
erfaring. Den skal omfatte alle forhold ved barnets arbeids-
situasjon. 
- Hvis barn – for eksempel i nysirkusforestillinger - opptrer 
flere meter over bakken, vil de fysiske forholdene være 
svært sentrale i vurderingen av risiko. Risikovurderingen skal 
gi et grunnlag for om arbeidsgiver skal iverksette tiltak etter 
forskrift om arbeid av barn og ungdom,  skriver Henden 
Clark.

Arbeidsgivere som benytter barn i forestillinger bør også 
merke seg kravet om skriftlig samtykke fra foreldre eller 
andre foresatte. Dette må skje før barn under 15 år 
(eller som er skolepliktige) utfører arbeid. Arbeidsgiver må 
informere om risiko og iverksette tiltak som ivaretar barn og 
unges sikkerhet og helse. Arbeidsgivere som skal benytte 
barn i kulturelt arbeid må søke Arbeidstilsynet om 
forhåndssamtykke. 

Henden Clark påpeker at enhver virksomhet er forpliktet til å 
ha et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold 
til lover og forskrifter. 
- Risikovurdering skal inngå som en del av den enkelte 
virksomhets systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Risikovurdering innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge 
farer og problemer i virksomheten. I tillegg skal de utarbeide 
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene, skriver Hen-
den Clark i sitt svarbrev til Q.

 Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen 

På bakgrunn av en henvendelse til redaksjonen 
tok Q kontakt med Arbeidstilsynet for en kort 
utredning om hvilke krav som stilles til sikkerhet 
for barn som deltar i kulturproduksjoner. Kan 
arrangører la barn opptre flere meter over 
bakken – som i enkelte kulturskolers 
nysirkusforestillinger?
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Meisterklasse: De unge cello-talentene Sandra Lied Haga og 
Brage Botn Seim øvde i tre dager med Truls Mørk i hans 

ferieparadis på Saltö.  (foto: Thomas Hellum/NRK)

Overstrømmende tilbakemeldinger på Meisterklasse
En stjerne - to kjempetalenter - tre dager. Meisterklasse 
har vært et velkomment tilskudd for musikkinteresserte på 
NRK-søndagskveldene i høst. Q spurte programleder Elin 
Helgheim om hvordan reaksjonene har vært på 
programmet.

Kunne du kort fortelle om ideen bak Meisterklasse? Er 
dette et norsk konsept, eller er ideen hentet fra utlandet?
- Programserien har vi i NRK utviklet selv, men ideen 
dukket opp da vi var på en såkalt Master Class som stadig 
blir holdt innen klassisk musikk.   

Hva er seriens formål?
- Vise at klassisk musikk er gøy, men hardt arbeid. Kanskje 
skjønne litt bedre hvorfor noen er blitt så gode, og ikke 
minst vise at alle setter pris på klassisk musikk bare de får 
sjansen. Derfor har alle konsertene vært på andre steder 
enn tradisjonelle konsertsaler.

Hva slags tilbakemeldinger har dere fått på serien?
- Seertallene kunne vært bedre, men tilbakemeldingene 
har vært utelukkende positive - ja, nesten overstrøm-
mende.

Når ble serien spilt inn, og hvem var samarbeidspartnere i 
rekrutteringen av de unge talentene?
- Serien ble spilt inn i fjor høst og i vår. Mesterne har selv 
plukket ut talentene, og har forhørt seg med egne 
kontakter. Kriteriet har ikke vært å finne de aller største 
talentene, men finne to store talenter som mesterne selv 
har lyst til å jobbe med.

Er det planer om mer Meisterklasse etter årets sesong?
- Nei, ikke i første omgang.
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Overstrømmende tilbakemeldinger på Meisterklasse Storhøi slår 
KULTURALARM

Skuespilleren Dennis Storhøi mener det er 
et dramatisk underskudd på kunstfag i den 
norske skolen, og foreslår løsninger for å 
bedre tilstanden.

Dennis Storhøi innleder vår samtale med å snakke om 
hvordan Norge er for dårlig på viktig kulturarv. På 
toppen av lista setter han krangelen om plassering av et 
nytt Munch-museum. 
- En av verdens mest berømte billedkunstnere er norsk, 
og politikerne kan ikke bestemme seg for å gjøre hans 
store samling mer tilgjengelig. Eller hva med det 
hårreisende forslaget om å gjøre Ibsens leilighet om til 
kontorer. Hva er dette? Ibsen er den største 
dramatikeren vi har. Bare at noen kan ta seg den frihet 
å tenke den tanken? Det er ikke vanskelig å forstå 
hvorfor så mange kunstnere reiste ut av Norge. De 
gjorde det for å fred i sinnet. Det er en slags iboende 
holdning i dette landet at kultur er for fintfolk. Det 
mangler noe i morsmjelka som løfter interessen for 
kunst og kultur. Skal vi tørre tenke tanken om å drive 
med kunst må en holdningsendring til. Og vi må starte 
i skolen, sier skuespilleren til Q.

For Dennis Storhøi mener det først og fremst må gjøres 
noe med selvtilliten i skolen. Selvtilliten til å bruke 
kunst og kultur aktivt i undervisningen. Skolen har 
en alle tiders mulighet når barna begynner på skolen, 
mener han.
- Vi er et kunstverk alle sammen. Skolen skal sørge for 
at unge kan drømme og iverksette. Små barn tegner 
og skaper ting, og de gjør det hele tiden. Det er en del 
av barndommen. Barn uttrykker seg gjennom meta-
forer. De ser hva de føler. Barn møter nye inntrykk med 
åpent sinn og lager ting. De snakker om inntrykkene 
på sin egen helt spesielle måte. Skolens oppgave er å 
foredle disse egenskapene videre. La barna møte nye 
uttrykksformer. Lære seg kritisere, og vite forskjellen 
på hva de liker og hva de ikke liker. Da trenger de for 
pokker noen eksempler. Det må settes av tid i skolen, 
oppfordrer Storhøi.

Dennis Storhøi som Tevye i 
Spellemann på taket
(foto: L. P. Lorentz)



18

Han mener dagens skole ikke gjør nok for å møte barns 
naturlige åpenhet til kunst.
- Disse egenskapene blir tidlig en trussel. Det innføres en 
slags sensur for hva man skal like og hva man ikke skal like. 
Barns evne til å uttrykke seg stagnerer. Men vi har ikke tid 
til å sløse bort disse egenskapene. Tross alt lever vi et kort 
liv på denne planeten, sier skuespilleren. Han understreker 
at han ikke vil ramme hele kultur-Norge med sitt utspill. At 
det er massevis av god kultur i distriktene, og mange ildsjeler 
som står på for å gi barn gode kulturtilbud.
- Men alle disse ildsjelene har dårlige arbeidsvilkår hvis ikke 
skolen gjør sitt. Jeg tror ikke kunnskapsministeren 
skjønner dette. Kunst og kultur står slett ikke øverst på listen 
av ferdighetene skolen satser på. Men vi trenger så sårt 
lærere som kan noe om kunst og kultur, og som vet hvordan 
bruke disse kunnskapene i skolen. Derfor må denne 
kunnskapen inn allerede i lærerskolen, mener Storhøi. 

Han tror en helhjertet satsing på kunstfagene i skolen ville gi 
store ringvirkninger – også for samfunnets forståelse av kunst 
som arbeidsplass.
- Mange bærer på en drøm om å jobbe med kunst og kultur. 
Den veien er ikke like lett for alle. Jeg kommer selv fra 
arbeiderklassen, og hadde ingen lett vei inn i skuespiller-
yrket. Jeg merket på omgivelsene mine at dette var noe jeg 
helst ikke burde drive med. Jeg kjenner fortsatt på 
reaksjonene jeg fikk gjennom hele åtti- og nittitallet. Skal du 
ikke bli noe, liksom? Folk tror det er champagnefester og 
Se & Hør hele uka. Fest og moro døgnet rundt. Men jeg 
driver jo et håndverk, og jeg skal love at håndverket er tøft 
nok. 
- Poenget er at samfunnet ikke inviterer unge til å satse på 
kunst og kultur. Det vet jeg så altfor godt, fordi jeg fortsatt 
får mange telefoner fra unge folk. De ringer meg i 
hemmelighet. De har en drøm om å bli skuespiller. Bare det 
å ringe meg er et stort og tøft steg for mange, sier Storhøi. 

Han savner åpenhet og samfunnets applaus for å satse på 
kunst og kultur som arbeid, og mener denne åpenheten er 
annerledes i flere land på kontinentet. 
- I mange land er det stuerent å jobbe med kultur. Det er 
drøssevis av frie teatergrupper og folk som satser alternativt. 
Som de mange katalanske friteatergrupper. Rike på 
inspirasjon, men slett ikke rike på penger. Det er en helt 
annen holdning. I mange av disse landene er kultur en 

integrert del av skolen. Det kan vi også få til i Norge. Det 
begynner i skolen, gjentar Storhøi. 

Han forteller om en rektor han kjenner som startet hvert 
skoleår med å samle skolen til en felles revy. 
- Her ble det som fantes av ulikheter sjaltet ut. Elevene måtte 
jobbe sammen – både de antatt svake elevene og de såkalte 
skolelysene. Slik skal det være. Kultur i skolen skal ikke være 
tvangsturer til samme museum x antall ganger. Tvang gjør 
ingenting interessant. Derimot skal skolen oppøve denne 
evnen til å møte skjønnhet - også det som kan oppfattes 
som grusomt og provoserende. Slike møter skaper selvtillit. 
Det gjør noe med elevene, understreker Storhøi, og trekker 
paralleller til idrett. 
- Samfunnet viser stor forståelse for idrett. Hvis du driver 
med en sport, bør du helst drive med litt annen sport ved 
siden av. Kunne puste og uttrykke deg i den sporten. Det 
samme gjelder i skolen. Med kultur som utgangspunkt – 
hvorfor ikke bruke da Vinci til å lære matte? Gjennom kunst-
faget finnes så mange innganger til de ulike fag. Dette er en 
kode som ikke utforskes nok, mener skuespilleren.

Han mener politikere burde snakke med kulturfolk og lærere 
for å finne ut hvordan knekke denne koden. Hvordan de 
kan hente inn kunstgrupper som kan fortelle og formidle, og 
elevene spørre. Selv har han vært på flere skolebesøk, og 
snakket med elevene om forestillinger han spiller i.
- Jeg har hatt mange samtaler med skoleelever, og de spør 
og graver. Det er inspirerende både for meg og elevene. 
Endelig får de noen som faktisk snakker med dem om kunst 
og kultur. Slike samtaler åpner opp for noe. Noe som ligger 
der, men som ikke er stimulert gjennom årene i skolen. Tenk 
hvor mange vi er som kunne fortelle og formidle. Mange 
kulturfolk er villige til å slå et slag for kunst og kultur i sko-
len. Så hvorfor ikke sette opp en plan? Med diktere, drama-
tikere, billedkunstnere, dansere. Hele balletten av kunstfag. 
Vi dekker det meste, og vet å skape noe. Kall det gjerne et 
kunstfag. 

Du mener at kunstnere sammen med politikere og skolen 
kunne legge grunnlag for et kunstfag? 
- Ja, det tror jeg. Hvorfor ikke? Noe må gjøres, sier Dennis 
Storhøi til Q.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen 



19

Med kunstfaglig forskning og gode eksempler ønsker FKS 
å bidra til debatt, politikk-utvikling og inspirasjon. Blant 
innledere og prosjekter i det foreløpige programmet til 
jubileumskonferansen finner vi Paul Roberts, styreleder for 
Creativity, Culture & Education som gir en keynote på tema 
«Kunstfagene gjør skolen levende», 

Ungarske Ádám Cziboly forteller om DICE-forskningen 
(Drama forbedrer ferdigheter), i tillegg til besøk av det 

svenske kultursenteret «Drömmarnas Hus» som har iverksatt 
banebrytende kunstprosjekter i skolene i bydelen 
Rosenholm i Malmø. 

Prosjektet «KROM – kropp i rom», et nyskapende prosjekt i 
Oslo-skolen i regi av Rom for Dans, står også på det 
foreløpige programmet.

- Kunstfagene gjør skolen levende
Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS) har gjennom tyve år arbeidet for å styrke kunstfagene i 
skolen. 29. november inviterer FKS til jubileumskonferanse på Litteraturhuset i Oslo.

Jubileumskonferanse:
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Musikernes fellesorganisasjon mener de fem grunnleggende ferdighetene i 
Kunnskapsløftet begrenser barns mulighet til læring. Forbundet har spilt inn to 
nye ferdigheter de mener Kunnskapsdepartementet bør ta med i arbeidet med 
Kunnskapsløftet II.

Vil ha praktisk-estetiske 
ferdigheter inn i Kunnskapsløftet

- Vi er opptatt av hele tankegangen bak Kunnskapsløftet II. 
Hva vi ønsker med fremtidens skole, hvilke holdninger som 
skal ligge i skoleverket – i det hele tatt, hvordan barn skal 
kunne både lære og mestre, sier Hans Ole Rian, som er 
nestleder i LO-forbundet.
- Det gjelder ikke bare å tygge teoretisk kunnskap. Elevene 
må også bli gode på ferdigheter som ikke er like målbare, 
sier Rian.

Den tidligere lederen av Kulturskoleutvalget mener lærere 
først og fremst trenger en større verktøykasse. 
- Virker ikke det ene verktøyet, kan man forsøke et annet. 
Desto flere innganger til faget, desto bedre resultater. 
Problemet er at lærernes verktøykasse blir stadig mindre. 
Før ble det stilt krav til en estetisk opplæring i lærer-
utdanningen. Det gjør det ikke lenger. Dermed mister vi en 
uhyre viktig inngang til fagkunnskap og læring, mener Rian. 

Mens kunstfag og andre estetiske fag utgjorde tyve prosent 
av skoledagen for noen år tilbake, var prosentandelen 12.5 i 
2010. 
- Timetallet har stått stille, mens fag som matte, kroppsøving 
og norsk har fått mer tid. Vi ønsker ikke færre timer for de 
grunnleggende fagene, men større bruk av estetiske lære-
metoder. Vi mener læring av nye metoder er vel så fornuftig 
som økt timetall. Derfor må det gjøres grep i lærer-
utdanningen som gjør at lærerne blir bedre til å lære bort 
fagene sine. For det kan ikke bli mindre kunst og kultur i 
skolen enn det er nå. Vi er på smertegrensen, sier Rian.

Han mener Kunnskapsløftet I (2006) og satsingen på de fem 
grunnleggende ferdigheter har blitt altfor dominerende i 
skolens arbeid. 
- Alt dreier seg om å score på de fem grunnleggende ferdig-
heter. Vi hører skrekkhistorier om musikktimer som faller 
bort fordi elevene heller skal øve på nasjonale prøver. Selv 
om den generelle delen av planverket for skolen sier noe om 

praktisk-estetiske fag, faller det utenfor de fem 
grunnleggende ferdigheter. Der ligger utfordringen, sier 
Rian. Han understreker at problemstillingen er påpekt fra 
MFO i møter med byråkratiet og politisk ledelse i 
Kunnskapsdepartementet.
- Møter er en ting. Politisk gjennomslag er noe annet, fastslår 
Rian, som på vegne av forbundet foreslår to nye 
grunnleggende ferdigheter inn i grunnskolen.
- Vi ønsker én ferdighet for sosial, kulturell og estetisk 
kompetanse, og én ferdighet for læringsstrategier og 
motivasjon. Det betyr syv ferdigheter til sammen.

Hva mener dere dette vil bety for skolen? 
- At vi på sikt får en bedre skole. Elever og lærere vil få et 
bredere perspektiv. Satsing på disse to ferdighetene ville 
gjøre barn bedre skodd som samfunnsborgere. Det viser all 
forskning. Det ville også gi resultater på sammenlignbare 
landanalyser, sier Rian, og peker på Finland.
- I Finland økes timetallet på estetiske fag. Finland har fra 
tidligere satset mye på dette. Nå satser de enda mer. Dette 
fordi de ser det gir resultater. Komparative landanalyser viser 
at Finland scorer skyhøyt på bruk av estetiske læremetoder 
i andre fag. Lærerne får en helt annen utdanning i estetiske 
læremetoder enn tilfellet er i Norge, og bruker disse 
metodene i over 80 prosent av fagene. I andre nordiske land 
ligger prosentandelen under tyve.

Så MFO mener to ting – både at det bør brukes mer 
praktisk-estetiske metoder i alle fag, i tillegg til større satsing 
på kunstfag?
- Ja, vi mener det bør være begge deler. 

Dette er noe de altså har satset på i Finland, og nå satser de 
enda mer. Hvorfor ser ikke Norge til Finland? 
- Nei, det er veldig pussig. Vi får uansett håpe vi ikke 
etterligner reformene i den svenske skolen der resultatene 
stuper. 
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Vil ha praktisk-estetiske 
ferdigheter inn i Kunnskapsløftet

MFO har LO med seg i kampen for nye ferdigheter inn i 
Kunnskapsløftet. Rian – selv med SV-bakgrunn- mener det 
er underlig at skolepartiet SV – som har styrt Kunnskaps-
departementet de siste syv årene – ikke er mer interessert i 
en skolepolitikk som styrker de praktisk-estetiske fag. 
- SV virker veldig interessert, men dette gjenspeiler seg ikke 
i politiske vedtak. Norsk skole er blitt teoretisert. SV er – og 
har vært – i en unik posisjon til å ta grep om skolepolitikken. 
Det er et tankekors at de forvalter og viderefører en politikk 
som Høyre og Kristin Clemet tok initiativ til. Men SV har 
fortsatt mulighet til å sette sitt stempel på skolepolitikken, 
mener Rian. 

Han minner også om kompetansen som allerede er til stede i 
norske kommuner.
- Kulturkompetansen må utnyttes bedre, og det beste av alt 
er at denne kompetansen finnes i enhver kommune. Noe av 
det enkleste grepet for skole-Norge er å bruke kulturskole-
lærere mer i grunnskolens undervisningstimer. Selv om vi nå 
ser ut til å få en viss inngang på det – gjennom en bevilgning 
til kulturskoleundervisning for de minste barna i skole-/SFO-
tiden – bør dette være et satsingsområde, sier Rian.

Mer kunst og kultur i grunnskolen også ville gi et 
vekstgrunnlag som kommer den videregående skole til gode, 
mener han.  
- Debatten om frafall på yrkesfagene i videregående skole 
er et mangfoldig problemkompleks. Vi tror en styrking av 
praktisk-estetiske læremetoder i grunnskolen ville få 
ringvirkninger for videregående skole. Satsingen på de fem 
grunnleggende ferdigheter alene blir for fattigslig. Mer kunst 
og kultur i skolen gir vekst. Det er nok av dokumentasjon 
internasjonalt på at dette faktisk virker. For de som tviler 
anbefaler jeg faglitteratur av Anne Bamford, sier Hans Ole 
Rian til Q.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

Hans-Ole Rian 
(foto: Gry Sagmo Aglen)

- Det er et tankekors at SV forvalter og viderefører en 
politikk som Høyre og Kristin Clemet tok initiativ til, sier 
Hans Ole Rian i dette intervjuet.
Les tilsvaret fra politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet 
på www.kulturforbarn.no
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- Building Blocks er et konsept som ble utviklet av Färgfabriken i 
samarbeid med Medium. Det handler om å sammenføre barn og 
ungdom – i rollen som bestillere – sammen med arkitekter, forteller 
Christina Jiménez Mattsson, som er diplomingeniør og medlem av 
JAS – Jugend-Architektur-Stadt. Den tyske foreningen fremmer barn 
og unges kunnskap og interesse for byggekultur, og er primus motor 
for Building Blocks Berlin. 
- Gjennom Building Blocks vil vi stimulere barn og unges lyst til å 
oppdage, undersøke og være delaktige i utformingen av sine 
omgivelser, forteller hun. 

Resultatet av samarbeidet barn/arkitektur ble fem små modellhus 
i felleshuset for de nordiske ambassadene i Berlin. Hver modell er 
4x4x4 meter stor.
- Her har de unge byggherrene utviklet sine ønsker i dialog med 
arkitektene, og deretter er ønskene blitt realisert. De små modell-
husene er samtidig bare toppen av et isberg. Building Blocks er en 
prosess. Det handler om å oppdage barns visjoner og tanker om 
byen de lever i og arkitekturen som omgir dem. I vårt tilfelle Berlin. 
Det handler også om å teste nye metoder i dialog med barn, og ut-
forske hvordan gjøre barn delaktige i fremtidige byggeprosesser, sier 
Jiménez Mattsson, som forøvrig formidlet på både svensk og tysk da 
Q var på besøk en søndag i september. 

Building Blocks Berlin har en mer lokal karakter enn de tidligere 
prosjektene i Stockholm (2010) og Oslo (2011). I Sverige kom 
deltakerne fra hele verden. Det norske prosjektet hadde deltakere 
fra hele landet. I Berlin-prosjektet har både barn og arkitekter sitt 
bosted og arbeidssted i den tyske hovedstaden.

Jiménez Mattsson mener utstillingsmodellene stråler av 
kreativitet og lekenhet. 
- Barnas engasjement er så tydelig. Dessuten viser de fem 
modellene hvor ulikt barn tenker. Det er fem helt forskjellige 
modeller. Og kanskje det viktigste av alt - utstillingen setter de 
unge byggherrer i sentrum, sier hun. 

Arbeidet med Building Blocks Berlin ble innledet av den svenske 
ambassaden for ganske nøyaktig ett år siden. I slutten av februar i år 
var det klart hvilke barn og arkitekter som skulle delta. I april og mai 
møttes de for å utarbeide modeller og tegninger. I juni ble bygg-
tegningene innlevert, og i slutten av august ble modellene bygget av 
snekkerlærlinger i Fürstenwalde, sør for Berlin. 9. september ble det 
holdt stor åpningsfest i felleshuset for de nordiske ambassader. 

Til sammen 24 barn og unge mellom seks og seksten år har vært 
med som bestillere/byggherrer fordelt på fem ulike prosjekter. 
Utstillingen i ambassadebygget i Rauchstrasse pågår frem til 4. 
november.

En trapp opp fra den elegante entreen i det nordiske 
ambassadebygget i Berlin, er det verken diplomater 
eller besøkende politikere som regjerer. Derimot en 
helt fantastisk utstilling av små modellhus. Building 
Blocks har inntatt den tyske hovedstaden.B
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Building Blocks Berlin: Byggmesterverk 
tegnet av barn. (foto: Q)
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Mens Munch-museet (med flere) forbereder 
150-årsjubileum for Edvard Munchs fødsel, er 
Østerrike på tampen av sin egen store 
150-årsmarkering. Gustav Klimts fødsel i 
1862 er markert med utstillinger og aktiviteter 
gjennom hele året. Q tok kontakt med Wien 
for noen eksempler på hvordan kunstnerjubi-
leet tilrettelegges for barn. 

Beethoven-frise fra gul plattform
Wiener Secession – som ved åpningen i 1897 
hadde Gustav Klimt som sin første president 
– har mange barnefamilier på besøk. 
Beethoven-frisen av Klimt er et naturlig 
midtpunkt i utstillingene. Frem til januar 
neste år kan publikum se Beethoven-frisen på 
en ny måte gjennom Gerwald 
Rockenschaubs Plattform-installasjon. 
- Dette er også veldig morsomt for barn, sier 
Tamara Schwarzmayr i Secession til Q.
- Både barn og voksne kan klatre opp på en 
stor gul plattform og betrakte historien om 
Beethovens niende symfoni gjennom Gustav 
Klimts tolkning. 

Gatejakt på Klimt 
Sarah Aistleitner ved Det kunsthistoriske 
museum i Wien forteller at museets Klimt-bro 
(Klimt-Brücke) var så populær at utstillingen 
er forlenget til januar neste år. Museet har 
arrangert flere Klimt-aktiviteter for barn – 
som deltakelsen i Klimt-Alleycat. På 
sykkeljakt gjennom Wien kunne 
barnefamilier besøke den ene Klimt-
utstillingen etter den andre, og svare på 
Klimt-spørsmål ved alle stoppesteder.
- Klarte de å svare på alle spørsmålene, fikk 
de kunstgaver, forteller Aisleitner til Q.

150-årsfeiring av 
Gustav Klimt

Innfelt bilde nederst på siden - Klimt-Brücke: 
I 1890/91 malte Gustav Klimt en rekke bilder til den nordre veggen i Det kunsthistoriske 

museum i Wien. Seks måneder før åpningen av museet i 1891 ble de tretten bildene 
(olje på lerret) limt fast på veggen ved øverste trappegang.
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Wiener Secession: Gjennom gangene i samtidskunstneren Gerwald Rockenschaubs 
Plattform-installasjon kan små og store besøkende betrakte Gustav Klimts berømte 

Beethoven-frise.
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Ellen Key-inspirert MoMa-utstilling
Century of the Child-utstillingen på Museum of Modern Art 
i New York er inspirert av bokutgivelsen med samme navn 
(Barnets århundrade) skrevet av den svenske feministen Ellen 
Key i 1900. I boken, der Key trekker linjer hundre år frem 
i tid, ser hun for seg det tyvende århundre som en periode 
med intensivert fokus på barns rettigheter og utvikling. 
MoMa-utstillingen Century of the Child: Growing by Design 
har samlet underrepresenterte uttrykk fra designhistorien – 

uttrykk som ofte er blitt behandlet separat, som 
skolearkitektur, barneklær, lekeplasser, leker og spill, møbler 
og bøker. Utstillingen viser designhistorie som spenner fra 
utopiske drømmer for fremtidens borgere til de mørke 
realiteter av politisk konflikt. 

MoMa: Century of the Child: Growing by Design, 
1900–2000  29. juli - 5. november.  

Stahlmoebel/MoMa
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Stahlmoebel/MoMa

Jonathan de Pas/MoMa

   Holdraketa/MoMa

 Ladislav Cutnar/MoMa

Ford Convertible/MoMa
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Svart Pedagogik er tittelen på den danske samtidskunstneren Peter Lands utstilling som vises på 
Nordiska Akvarellmuseet (Sverige) denne høsten. Utstillingen, som omfatter nye akvarellserier 
og verker fra hans tidligerere produksjon, er en brokete reise i bildeminner og følelser – med 
barnet i sentrum.

Q besøkte utstillingen, og skrev deretter til den danske 
kunstneren for kommentarer til utstillingen.  
- Jeg har beskjeftiget meg med mange forskjellige emner i 
mitt arbeid. Men barn og barndom har på forskjellig vis vært 
et tilbakevendende tema, skriver Land i sitt svarbrev til Q.

Uhyggelig fascinasjon
Måten han forholder seg til tema barndom har imidlertid 
forandret seg gjennom årene. 
- Men barna i mine tegninger har alltid representert 
mennesker på et mer generelt, eksistensielt plan. De er 
gjennomgående figurer som befinner seg i, eller blir ofre for, 
en truende og til tider grusom verden. Mange av tegningene 
henter inspirasjon i illustrasjoner, slike man finner i barne-
bøker, eventyr og tegneserier. Kombinasjonen av denne 
tilstrevde naivitet i tegningene og de til tider brutale
historier som bildene forteller, er med å forsterke virkningen 
av bildene, skriver Peter Land.

Han har opplevd voksne, og spesielt foreldre, kan bli 
nervøse i møte med hans bilder. 
- De er engstelige for at barna deres ikke klarer se på 
bildene. At bildene er for uhyggelige. Men jeg har også 
opplevd at barn har kommet bort til meg på utstillinger og 

fortalt meg at de synes tegningene er spennende. 
Det var faktisk en gutt på Nordiska Akvarellmuseet som 
veldig gjerne ville ha med seg noen av de mer uhyggelige 
tegninger hjem som plakater til å henge på veggen. 
Han var skuffet over at de ikke fantes som plakater.

Fortellerglede
Peter Lands bilder er fortellende, og viser et nedslag i en 
fortelling. Det er opp til betrakteren å forestille seg hva som 
har foregått tidligere og hva som kommer etter. 
- Mye er overlatt til betrakterens egen fantasi. Bildene blir 
heller ikke forklart. Man får ikke vite hvorfor ting som 
hender i bildet faktisk skjer. Bildene legger opp til at 
betrakteren selv skal fortelle videre med utgangspunkt i 
bildene. Dette er en opplagt innfallsvinkel hvis man vil 
formidle bildene videre til barn. Det appellerer til fantasien. 
Hvem er figurene i tegningene? Hva gjør de der? Hva skjer 
etterpå? Alt dette er noe som inviterer barn til å bruke sin 
egen fortellerglede. Og samtidig vil det bringe det 
uhyggelige, som vitterlig er til stede i noen av tegningene, 
ned i øyehøyde. På denne måten kan barn selv forholde seg 
til bildene, og gjøre inntrykkene til en del av sin egen 
fortelling, skriver Peter Land til Q.

SVART PEDAGOGIKK

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

PETER LAND: 
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SVART PEDAGOGIKK

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen Nordiska Akvarellmuseet 23.9 - 2.12:
Svart pedagogik (Peter Land)
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3D-briller gjør at høyre og venstre øye ser litt forskjellige 
bilder. Å se to forskjellige bilder på en gang gir en 3D-effekt. 
- Men dette er egentlig en gammel teknologi, sier Haugen. 
- 3D-brillene gjør at øynene må gjøre noen justerende 
bevegelser. Det skapes en kunstig forskjell i
avstander. Hjernen håndterer dette greit, men de som er 
disponert for problemer med samsyn, kan få problemer. 
Man tøyer på en måte hjernens grenser for å holde øynene 
på plass, forklarer seksjonsoverlegen.

Han opplyser at brutt samsyn kan utløse skjeling i en 
periode. Unntaksvis kan det forekomme at skjelingen blir 
permanent. Haugen kjenner også til at produsenter advarer 
barn under seks år å bruke 3D-briller.
- Jeg vet ikke hvorfor de har gått ut med en slik advarsel. Det 
er ingen forskning som tilsier at det går en magisk grense i 
seksårsalderen. Tvert om er samsynsrefleksene både bedre 
og mer robuste hos barn og unge sammenlignet med voksne 
– selv om de riktignok er uferdige hos helt små barn. Men 
generelle forsiktighetsregler er å anbefale, selv om det ikke 
er gjort forskning på dette, sier Haugen. Han tilføyer at 
mennesker med manifest skjeling ikke vil kunne oppleve 
3D-effekt på kino. 

Seksjonsoverlegen minner om at barn kan få vondt i øynene 
av flere ting enn 3D-briller.
- Det er en kjensgjerning at barn leker mindre ute enn 
tidligere, og sitter mer foran skjermer av ulik størrelse. Dette 
legger større stress på øynene – og spesielt hvis man er lang-
synt, som mange barn er.  Ting man ser på kan bli tåkete, 
og øynene kan begynne renne og svi. Direkte farlig er ikke 
dette, men intens bruk av øynene på nært hold legger 
utvilsomt et kunstig stress på øynene, sier Haugen. 
- En god anbefaling er pauser og gjerne alternative 
aktiviteter, legger han til.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

 

- Det er eksempler på ubehag ved bruk av 3D-briller – som en følelse av bevegelsessyke og 
svimmelhet. Jeg kjenner også til et par tilfeller der barn har begynt å skjele. Men dette hører til 
unntakene, sier Olav H. Haugen, som er seksjonsoverlege ved Øyeavdelingen ved Haukeland 
sykehus i Bergen. 

- Generelle forsiktighetsregler er å anbefale

Mange nye barnefilmer tilbys i både 2D og 3D-format. Femåringer sitter med like 
store briller som mor og far og myser mot det store lerretet. Vi spurte en øyelege 
om 3D-briller er skadelig for øynene. Vi spurte også en filmskaper om 
hvordan han ser for seg 3D-filmens fremtid.
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Fossen forklarer at teknologien tidligere var forbeholdt opp-
levelsesparker og Imax-kinoer. Utviklingen av data-animerte 
filmer har vært en forutsetning for å kunne produsere disse 
filmene effektivt. 
- Etter at visning, distribusjon og publikumsinteresse var på 
plass, begynte man å produsere 3D-filmkameraer til effektiv 
produksjon av 3d-filmer med virkelige mennesker. I tillegg til 
disse tekniske og økonomiske forutsetningene for 3d-filmens 
fremvekst, har publikum alltid blitt tiltrukket av spektakulære 
opplevelser. Kanskje nå mer enn noen gang. Siden vi har så 
mange inntrykk vi må velge mellom, velger vi det inntryk-
ket eller den filmen vi vet vil underholde oss mest, og gi det 
største «kicket».

Hvorfor tror du vi har sett denne voldsomme fascinasjon for 
3D-film på kino de siste årene?
- 3D-film som fenomen er ikke nytt. Teknikken ble 
oppfunnet i 1838, da for enkeltbilder, og ikke film. 
Fenomenet hadde sin gullalder på 50-tallet, og nye opp-
blomstringer på 60- og  80-tallet.

Er du selv begeistret for denne teknologien?
- Jeg har ikke noe i mot teknikken. Mange av filmene kler 
den ekstra dimensjonen av dybde, særlig når filmskaperne 

etterhvert har avstått fra å fråtse i mulighetene for å la ting 
fly gjennom lerretet, men heller bruker effekten sobert. Jeg 
merker imidlertid at jeg blir mer sliten i øynene og hodet 
av å se en 3D-film enn en vanlig film. Hos noen frempro-
voserer det dessuten migreneanfall. Jeg har noen ganger 
sett filmene to ganger. Først i 3D, og så i 2D. For å være 
ærlig glemmer jeg at jeg ser på det ene eller det andre når 
historien først har trukket meg inn. Da slutter jeg å forundre 
meg over hvor tredimensjonalt alt er, og begynner i stedet å 
konsentrere meg om karakterer og handling. 

Hva tror du om fremtiden for 3D-filmer på kino - spesielt i 
forhold til barnefilmer? Ser vi en tendens til at 3D-filmer er 
på retur?
- Jeg har ingen formening om hvorvidt 3D-filmen er på retur 
eller ikke. Markedet er der. Og så lenge forholdet mellom 
produksjonskostnader og inntjening er tilfredsstillende, 
vil selskapene lage filmene. Men jeg tror og håper at den 
gamle filmen vil bestå. De to har hver sine kvaliteter, og kan 
forhåpentligvis leve side om side akkurat som fotografi og 
skulptur, film og teater, sier Harald Fossen til Q.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

- Den eksplosive fremveksten vi ser av 3D-filmer skyldes i stor grad overgangen til digital kino 
og billigere digitale projektorer. Dette muliggjør massedistribusjon som igjen er forutsetningen 
for at noen skal ta seg bryet med å lage disse filmene, sier filmskaperen Harald Fossen til Q.

«2D- og 3D-film har hver 
sine kvaliteter. 
Forhåpentligvis kan de leve 
side om side akkurat som 
fotografi og skulptur, film og 
teater...»  
(Harald Fossen, filmskaper)
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Forbrukerombudet forteller at forslaget er spilt inn flere 
ganger for Kulturdepartementet.
- Det virker ikke som det er noen stemning for et reklame-
forbud. Selv om kinoreklame ikke har vært en kjempeviktig 
sak for oss, har vi reist spørsmålet om forbud når 
reklamereglene har vært oppe til diskusjon. Vårt argument 
har vært at de samme regler må gjelde på kino som på tv, 
sier Nergård.

Markedsføringsloven setter ingen begrensning i forhold til 
antall minutter reklame som sendes før en barnefilm på 
kino, men setter grenser for innholdet i markedsføringen.
- Det er viktig at markedsføringen tilpasses målgruppen på 
de enkelte kinofilmer. Vi har gjort det klart for kinoer og 
selskaper som setter sammen kinoreklame at 
reklameinnholdet foran barnefilmer ikke må være 
skremmende, sier Nergård.

I en delvis mørklagt kinosal med stort lerret og høy lyd 
mener Forbrukerombudet reklame foran barnefilmer kan 
oppfattes som påtrengende og intens. 
- Motargumentet fra de reklameansvarlige er at barn går på 
kino sammen med foreldre eller andre voksne. Dette er ikke 
alltid tilfelle når barn ser reklame på tv eller andre steder, 

sier Nergård, som beskriver et fremtidig reklameforbud foran 
barnefilmer som lite realistisk. 

Hun er mer opptatt av å begrense implementeringen av EU-
direktivet om produktplassering i filmer. 
- Det viktigste for oss nå er å sikre et unntak for barnefilmer. 
Vi ønsker ikke produktplassering i filmer for den 
målgruppen, sier forbrukerombud Gry Nergård til Q. 

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

- Det virker ikke realistisk at det blir et 
reklameforbud, sier forbrukerombud 
Gry Nergård til Q. 

Forbrukerombudet tror ikke på reklameforbud

Kinoreklame foran barnefilm:

11-årsgrensen som ble satt på den amerikanske filmen The 
Hunger Games fikk kinosjef Jørgen Søderberg Jansen i 
Fredrikstad til å reagere. 
- Jeg er sterkt uenig i denne aldersgrensen. I denne filmen er 
det barn som kaldblodig og brutalt dreper andre barn. Det 
passer ikke for barn under 15 år. Derfor ønsker jeg å advare 
foreldre mot filmen, sa Søderberg Jansen til nrk.no. Utspillet 
førte til at Barneombudet ble koblet på saken. Forslaget om 
13-års aldersgrense på filmer ble på ny spilt inn i 
debatten.

Det er Medietilsynet som fastsetter aldersgrense på filmer 
som vises på kino. Seniorrådgiver Berit Andersen sier til Q 
at det foreløpig ikke er noe nytt på aldersgrensefronten.
- Vi vet heller ikke hva som måtte komme. Det vi vet er at 
Kulturdepartementet jobber med et høringsnotat om nytt 
regelverk om beskyttelse av barn og unge mot skadelig 

medieinnhold. Når notatet blir sendt ut på høring er uklart, 
sier Andersen til Q.

Ikke aldersgrense 13 år på kino - foreløpig

Faksimile Q 3 2011

Foto: Bjørn-Eivind Årtun
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- Bakgrunnen for app’en var å lage et bra 
produkt for datteren min. Jeg ønsket at hun 
skulle få leke med bokstaver på en morsom, 
men lærerik måte. Det er lagt opp til belønning 
for fullført oppgave i form av «dyremynter». Det 
er også lagt opp til en viss repetisjon som en 
god metode for å lære bokstaver. I utviklingen 
av app’en har jeg lagt vekt på fine farger, 
morsomme lyder og interaktivitet, sier Nagel til 
Q.

App’en er blitt godt mottatt i markedet. 
- Det virker som den er mest interessant for 
barn mellom to og et halvt og fem, sier Nagel, 
og legger til at app’en også finnes i engelsk 
versjon med tittelen ABC Wheel.

Lars-Peder Nagel har vært profesjonell 
ishockeyspiller i tretten år med tre NM-gull og 
(foreløpig) ett seriemesterskap i kofferten. 
- Kombinasjonen ishockeyspiller og barne-app 
utvikler synes jeg er ganske morsom selv, sier 
Nagel til Q.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

Tidligere landslagsspiller Lars-Peder 
Nagel gjør mer enn å spille ishockey 
for Stavanger Oilers. Barne-app’en 
ABC-hjulet er blitt godt mottatt i 
markedet.  

Hockeyspiller lager ABC-hjul
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Världskulturmuseet. (foto: Daniel Stiller)

Julekongen handler om gutten Kevin som bor i en stor og til 
tider ganske så kaotisk familie i småbyen Sølvskogen. Han 
tilbringer mye tid i en hemmelig hule ute i skogen. Der har han 
sitt eget oppfinnerverksted. Plutselig en dag raser deler av hulen 
sammen, og Kevin oppdager en hemmelig tunnel inn til 
Ridderdalen. I Ridderdalen er det verken snø eller vinter. 
Det har kongen i dalen bestemt. 
- Kevin får snart en viktig rolle i Ridderdalen, og begynner å 
leve et dobbeltliv. Han vikler seg inn i en slitsom tilværelse 
mellom ridderne i Ridderdalen og dagliglivet i Sølvskogen, 
forteller kanalredaktør Stokke. Han beskriver Julekongen som en 
varm og god historie om vennskap, og betydningen av å høre 
hjemme et sted.

NRK Super skal også sende den svenske romjulskalenderen 
Tjuvarnas Jul.
- Dette er et Dickens-aktig juleeventyr, sier Stokke, som også 
kan røpe at syv nye episoder av Albert Åberg står på
juleprogrammet. 

I løpet av desember blir det også gjensyn med den danske 
serien Pakten, som NRK Super også har vist tidligere. 
- Denne serien ble en favoritt blant de eldste barna. Jeg tror 
mange kommer til å se den også denne jula, sier Stokke.

Av høstens serier kan kanalredaktøren fortelle at spennings-
serien Dauinger går til november. Det gjør også Lillepri – 
den elleville musikk-konkurransen som er basert på barnas 
innsendte dorulldukker. 
- Vi har fått profesjonelle musikere til å skrive sanger til dukkene 
som opptrer i en Melodi Grand Prix-aktig sangkonkurranse. Jeg 
tror det blir en suksess blant småbarna, sier Nils Stokke. 

- Vi gleder oss aller mest til Julekongen - NRKs 
splitter nye julekalender, sier kanalredaktør i 
NRK Super, Nils Stokke, til Q. 

NRK gleder seg 
til ny julekalender

Albert Åberg og «moren» hans, 
forfatteren og tegneren Gunilla 

Bergström, har hatt stor suksess med 
bøkene om Albert Åberg. I romjula 

viser NRK Super syv helt nye episoder.

Lillepri: «Artistene» som kjemper 
om seieren i Lillepri er innsendt av 

barn fra hele landet. Her ser vi et av 
bandene sammen med programleder 

Silje Sirnes Winje. (foto: NRK)
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Den velkjente språkprofessoren Arne Torp mener det er meningsløst at klassiske svenske 
barneserier dubbes til norsk.

- Meningsløs dubbing
Aller først, Arne Torp. Kan barn øve opp sitt språkøre 
gjennom barne-tv?
- Ja, det tror jeg. Jeg har selv døtre i tredveåra som så veldig 
mye svensk barne-tv da de var små. De har ingen problemer 
med svensk muntlig. Den ene datteren min, som er 
skuespiller, gikk rett inn i en rolle i en svensk film. Det 
hadde hun knapt kunnet gjøre uten oppveksten med svensk 
barne-tv.  For det har en voldsom læringseffekt. Svensk er jo 
ikke et fremmedspråk. Det er ikke verre enn dialekta mi. Det 
er mye språkvariasjon i landet vårt, og vanlig svensk riksmål 
på barne-tv er ikke vesentlig mer eksotisk enn norske 
dialekter barn konfronteres med i Norge.

Tidligere så barn svenske serier på tv, og ble godt kjent med 
det svenske språket. Det ble også vist danske serier med 
norsk tekst. Nå dubbes det aller meste – også Emil i Lønne-
berget. Dette må da gjøre at barn i mindre grad forstår sine 
skandinaviske nabospråk? Er det en heldig utvikling?
- Nei, det mener jeg er en alvorlig svekkelse av det nordiske 
språkfellesskapet. Det er viktig at barn vennes til å forstå i 
alle fall svensk.

Men teksting er ok – selv av svenske programmer?
- Det kan være greit nok å tekste, men for all del ikke slik 
man gjør i noen nyhetsprogrammer på tv. Da hender det 
dersom en norsk reporter intervjuer en svenske at nord-
mannens spørsmål ikke tekstes, mens svensken må over-
settes selv om han bare sier jaha. Meningsløst. Denne type 
asymmetrisk teksting virker veldig komisk, og det er jeg 
svært i mot. Hvis det først skal tekstes, bør alt tekstes. 

Hva med dansk?
- Dansk uttale er så sær, og mange ikke-danske har store 
problemer med å oppfatte det som blir sagt. For et lite barn 
blir det vel nesten ubegripelig. Men får man først taket på 
den merkelige uttalen, går et ras av forståelse. Det er jo bare 
uttalen det dreier seg om. I svensk kan det være vanskelig å 

forstå et ord her og et ord der. I dansk er det hele lydbildet. 
Men i den grad du knekker den fonetiske koden, forstår du 
veldig mye.

Arne Torp mener danske programmer for litt større barn 
burde tekstes, og ikke dubbes.
- Vi har enkelte gloseproblemer med svenskene, og vi har 
uttaleproblemet med danskene – selv om skriftspråket er 
veldig likt. Uansett bør norske barn kunne lytte til våre 
nabospråk. 

Hva gjør dubbing med barns språkforståelse?
- Dubbing gjør ikke barns språkforståelse bedre. Jeg er som 
sagt sterkt i mot at klassiske svenske serier dubbes. Det er 
et stort tap for det skandinaviske språkfellesskap. Det går en 
solid muntlig forståelseslinje mellom Norge og Sverige. 

Hvis man mener forståelsen av fremmedspråk blir stadig mer 
viktig i en globalisert verden, vil ikke dubbing av alle 
utenlandske programmer ha stikk motsatt effekt – nemlig at 
barn forstår mindre fremmedspråk enn de gjorde før?  
- Selvfølgelig. De vil forstå mindre – med unntak av engelsk. 
Men se på større språksamfunn. Der dubber de alt. Du kan 
ikke se en amerikansk film i Tyskland, Italia eller Frankrike 
uten at den er dubbet. I språksamfunn med over 20-30 
millioner mennesker regner de tydeligvis med at folk er så 
dumme at de ikke kan lese tekst på film. Å lytte til fremmed-
språk, selv om programmene er tekstet, gir en stor uformell 
læringseffekt. Det er åpenbart en fordel for språkforståelsen.  

Har ikke NRK en spesiell forpliktelse til å oppøve barns 
språkkunnskap – og særlig forståelsen av våre nordiske 
nabospråk? 
- Jeg mener det. Det er en kulturoppgave for NRK å ta vare 
på den skandinaviske nabospråkfølelsen. Dubbing av 
svenske programmer til norsk er et veldig negativt bidrag. 

Faktaboks:
Arne Torp er professor i nordisk språkvitenskap 
ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier 
ved Universitetet i Oslo. Torp har skrevet flere 
lærebøker, både for universitets- og høgskole-
sektoren og for videregående skole. Torp var i 
flere år medlem av Norsk Språkråd og har 
deltatt i en rekke radio- og fjernsynsprogram, 
bl.a. i Typisk norsk på NRK.
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- Meningsløs dubbing Hvor viktig er i tilfelle variert dialektbruk i dubbing?
- Jeg tror det kan bety noe for dialekttoleransen i Norge, selv om denne 
toleransen uansett er stor sammenlignet med mange andre land. I flere 
land ville det vært utenkelig at en professor i nordiske språk kunne 
snakke som jeg gjør. Det sier sitt om den betydelige dialekttoleransen 
vi har i Norge. For alle nordmenn, uansett om de liker det eller ikke, 
blir utsatt for dialekt-tale. Hvis man slipper til et mangfold av dialekter 
i programmer som er dubbet, tror jeg det kan være bra for bevaringen 
av dialekter. Dette gjelder også for barnesendingenes programverter. Jeg 
har registrert at en del av disse prater markert annerledes enn de fleste, 
som jeg hadde nær sagt selvfølgelig snakker standardøstlandsk. Men det 
at noen programledere ikke snakker standardspråk, er spesielt for Norge. 
Her slår den norske ”dialekttoleransepakka” til – for å skape et nytt ord.   

Kan dubbing være en fordel for barn med fremmedspråklig bakgrunn?
- Det kan tenkes, men jeg tror at norske minoritetsspråklige har god 
forståelse av svensk. Det er derfor ikke et skrikende behov for å dubbe 
svenske programmer til norsk av hensyn til denne gruppa. Vi må også 
huske på at de fleste blir utsatt for svensk i mange sammenhenger. Det 
er mange svensker som jobber i Norge, og språket er populært. De fles-
te nordmenn synes svensk er et pent språk, og lett å forstå. Svenskene er 
riktignok ikke like begeistret for norsk, men det er en annen sak.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen  Foto: Ram Gupta/UiO.  

Arne Torp viser til en nordisk undersøkelse som bl.a. 
sammenlignet forståelsen av skandinaviske nabospråk 
blant ungdommer med skandinavisk etnisitet og minoritets-
språklige ungdommer i de skandinaviske landene. 
- Undersøkelsen viste stor avstand mellom etnisk norske 
sammenlignet med minoritetsspråklige i forståelsen av 
skandinaviske nabospråk. Denne avstanden var mindre 
i våre naboland. Dette kunne umiddelbart tolkes som at 
minoritetsspråklige i Norge hadde mindre forståelse av 
nabospråkene enn tilsvarende grupper i nabolandene, men 
det er ikke tilfellet. Grunnen til forskjellen i Norge er at 
etnisk norske ungdommer har så mye større forståelse for 
nabospråkene enn etnisk svenske og danske ungdommer. 
Minoritetsspråklige i Norge forstod faktisk bedre svensk og 
dansk enn etnisk danske forstod norsk og svensk, sier Torp.

Riks-tv, Get og Canal Digital er 
de store døråpnerne til hva store 
og små norske tv-seerne får se på 
skjermen. Men ett år etter at Q sist 
skrev om saken, kan verken 
Riks-tv eller Get varsle om kanal-
nyheter på det skandinavisk-
språklige området. I Canal 
Digital kan det derimot være ting 
på gang, i følge Catharina Kokkim 
i kabel-tv-selskapet. 
- Vi har ikke barnekanalene fra 
SVT og DR tilgjengelig i dag, men 
med den nye grunnpakke-
strukturen, der alle kundene 
velger femten kanaler selv uten til-
legg i prisen, har vi anledning til å 
ta inn flere kanaler. Terskelen for å 
få seere er lavere enn tidligere. Vi 
forhandler med kanaler 
fortløpende, og skandinaviske 
kanaler står generelt høyt på 
ønskelisten, opplyser Kokkim til Q.

De som venter på skandinavisk 
barne-tv på norske skjermer – 
helt fri for dubbing – har lenge 
sett ut til å vente forgjeves. Men 
nå kan det være et aldri så lite 
lys i tunnelen for seere som 
ønsker Emil og Pippi på 
originalspråket. 

Åpner for 
skandinavisk barne-tv
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Stian Hole (1969) er illustratør og barnebokforfatter. Han er utdannet fra Statens kunst- og 
håndverksskole i Oslo. Han har laget bildeboktrilogien om Garmann (Garmanns sommer, Garmanns gate og 
Garmanns hemmelighet), som er oversatt til mange språk og har vunnet flere priser. Nå er han i sluttfasen av en ny 
fortelling, Annas himmel, som skal utgis på Cappelen Damm tidlig i 2013. Holes illustrasjoner kjennetegnes som 
detaljerte digitale montasjer. 

Fra Annas himmel (utsnitt) av Stian Hole. Kommer på Cappelen Damm i 2013. (foto: Jo Michael)

ILLUSTRASJON

NOTISER

I en tidligere utgave av Q etterlyste illustratøren Årshild 
Irgens større oppmerksomhet om illustratører i anmeldelser 
av barnebøker.
- Bokanmeldelser gir anerkjennelse, og skaper 
oppmerksomhet om utgivelsen. Dessverre faller den 
visuelle delen i skyggen av det litterære. Kanskje det står 
noen linjer om at illustrasjonene var fine, eller var tegnet i 
sort-hvitt. Utover det er det lite. Jeg mener det fremdeles er 
behov for større billedkompetanse blant kritikerne. I bøker 
der teksten får hard medfart, kan illustrasjonene vekte opp 
og gi en god helhet. Bildene er ikke mindreverdige i en bok. 
De fortjener plass i anmeldelsen hvis den skal være 
fullstendig. Heller enn likegyldig omtale tar jeg en 
kvalifisert slaktanmeldelse. Da er man ihvertfall ikke glemt, 
mente Irgens.

Institutt for journalistikk arrangerer kurs for anmeldere, men 
illustrasjon står ikke på fagplan.
- Vi har konsentrert oss om den verbale biten, det vil si å 
trene journalister i å skrive bedre anmeldelser. Så vidt jeg 
vet har vi ikke gått inn på illustrasjoner spesielt. Dessverre, 
sier instituttleder Frode Rekve til Q.

- ILLUSTRASJONER IKKE PÅ      
  KURSLISTE

To tusen barn og unge i alderen ni til seksten år har i løpet 
av undersøkelsesperioden fortalt om bruk av mobil, pc, 
internett, dataspill og tv.  Ikke bare barn og unge har svart 
på undersøkelsen. 1 500 foreldre til barn i alderen ett til 
tolv år har også svart på spørsmål om hvordan de opplever 
barnas mediebruk. Hva de bekymrer seg for, og litt om egen 
praksis. - Undersøkelsen bekrefter at digital mobbing er på 
nivå med mobbing ellers i samfunnet, skriver Medietilsynet 
på sin nettside. Ett av tyve barn mellom ni og seksten år har 
opplevd at noen har vært slemme mot dem eller mobbet 
dem via nett eller mobil oftere enn én gang i måneden. 

Medietilsynets undersøkelse viser også at de fleste foreldre 
er positive til barns bruk av dataspill, selv om én av tre 
foreldre oppgir at de ikke vet hvilken aldersgrense det er på 
spillene. Dataspill er forøvrig også hyppigste kilde til 
uenighet mellom foreldre og barn.
- Det er interessant at foreldre er mer opptatt av og 
bekymret for tidsbruk enn av innhold, sier Eva Liestøl, 
direktør for brukertrygghet i Medietilsynet, til tilsynets egen 
nettside.

Norske barn har i det hele tatt stor tilgang til digitale medier 
i hjemmet. Undersøkelsen viser en spesielt stor økning i 
bruk av nettbrett og smarttelefon. Resultatene viser også 
stort samsvar mellom barnas og foreldrenes svar.
- Undersøkelsene tyder på at foreldre er engasjerte i barnas 
mediebruk. Det er gledelig siden foreldre er barnas viktigste 
rådgivere, sier Liestøl.

Medietilsynet har laget enkle og svært presentable faktaark 
om undersøkelsen. Disse kan leses og lastes ned fra 
Medietilsynets nettside: www.medietilsynet.no 

Dette er Medietilsynets konklusjon på to større 
undersøkelser om barn og mediebruk som ble 
presentert 19. september. Tidsbruk på mediene 
er det som skaper mest uenighet i hjemmet.

 

NORSKE  BARN ER KOMPETENTE 
MEDIEBRUKERE
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Janine Antoni
Documentation of the performance 

Loving Care, 1993
© Courtesy of the artist and Luhring 

Augustine, New York. 
Foto: PrudenceCumming Associates
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Silje Johannessen og Synnøve Baustad 
ved Tromsø bibliotek og byarkiv 
anbefaler følgende bøker: 

For de minste:
Ordfabrikken  
(Agnès de Lestrade og Valeria Docampo)
Filip bor i et land hvor man må kjøpe ord for å kunne 
si dem. Det er landet med den store ordfabrikken. 
Filip er forelsket i Siri, og skulle gjerne ha sagt det til 
henne. Men fine ord er dyre, og Filip har ikke mye 
penger. En dag fanger han tre ord i nettet sitt.
Han gjemmer dem til kvelden da Siri har bursdag. 
Dette er en nydelig og poetisk bildebok.

For de mellomste: 
Carla, min Carla 
(Ingeborg Arvola) 
11 år gamle Inghill bor i Tromsø sammen med 
foreldrene sine. Hun har én stor interesse i livet og 
det er hest. Hun tenker på hest, snakker om hest, 
drømmer om hest, hun har til og med sin egen hest 
- på facebook. Inghill er hestegal. Hun ønsker seg en 
hest mer enn alt i hele verden. Dette er en bok som 
også handler mobbing og vennskap.

For de største: 
Aya fra Yopougon 
(Marguerite Abouet og Clément Oubrerie)
Aya fra Yopougon er en prisvinnende fransk
tegneserie som endelig er kommet på norsk, med 
tre bind i samleutgave. Boken er noe så sjeldent som 
en afrikansk feelgood-historie fra Elfenbenskysten, 
fri for sult eller krig. Handlingen er satt til Yop City 
på slutten av 1970-tallet - en periode med framgang 
og relativ velstand. Aya er ei ung jente med større 
ambisjoner enn faren liker. Hun drømmer om å bli 
lege, og gjør lekser mens venninnene lurer seg ut for 
å danse og treffe gutter. Det handler om kjærester, 
intriger, familie, graviditet, utro fedre og sterke 
kvinner - i tillegg til andre lett gjenkjennelige 
hverdagslige hendelser med entusiastisk innblanding 
fra familie og venner. Alt beskrevet med et skrått 
blikk og mye humor.

I denne spalten får leserne anbefalinger om barnebøker som passer 
for de minste, mellomste og de største barna. Anbefalingene denne 
gang kommer fra bibliotekarer i Tromsø og Vadsø.

barneBOKtipset fra biblioteket
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Helga K. Pettersen 
ved Vadsø bibliotek anbefaler følgende 
bøker: 

For de minste:
Tambar og Eventyrsverdet  
(Tor Åge Bringsværd og Lisa Aisato)
Tambar er en fem år gammel trollunge som bor med 
sin familie i blant oss mennesker. I denne historien er 
frykten for laddere/askeladder et tema - de som før i 
tiden brukte å jakte på troll og klippe av dem halene. 
Her møtes troll og askeladder i vår tid. Boken tar for seg 
forsoning av to fronter, og det å skape vennskap. Boken 
passer for barn fra 4 år og oppover.

For de mellomste:
Runde Rolf Røver, i fyr og flamme  
(Kristoffer Weltzien)
Runde Rolf Røver er ikke lenger røver. Han er ishockey-
målvakt, og til og med Norgesmester! I boken ønsker 
han å bli venn med Barske Bjarne Brannmann, som 
kjører verdens tøffeste brannbil. Men hvordan blir man 
venn med noen som er så barsk? Dette er en bok som 
tar for seg det å bli kjent med nye mennesker, og at det 
å være seg selv ofte er det aller beste.

For de største:

Fuck off-  I love you 
(Lars Mæhle)
I denne boken møter vi Vemund - en 16 år gammel 
gutt. En helt vanlig gutt med venner og familie. Vemund 
vikler seg likevel inn i et usunt miljø på et 
treningssenter. Dette er en rå og spennende historie om 
sentrale spørsmål. Hva gjør vi av fri vilje, og i hvilken 
grad styrer vi våre liv? Boken er spennende, og passer 
for unge fra ungdomstrinnet og oppover.
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- Det flerspråklige bibliotek bidrar til å skape et levende 
flerkulturelt samfunn, sier avdelingssjef Siri Tidemann-
Andersen til Q. Hun forteller kort om historikken til 
biblioteket. Hvordan Deichmanske bibliotek tidlig fanget 
opp nye litteraturbehov da arbeidsinnvandringen skjøt fart 
på slutten av 1960-tallet.
- Det var hovedsakelig pakistanere som kom til Norge på 
denne tiden. De første bøkene på urdu ble kjøpt inn av 
biblioteket tidlig på 70-tallet. Etterhvert kom det andre 
grupper til Norge. Dette førte til etterspørsel etter bøker på 
språk som arabisk og tyrkisk, forklarer avdelingslederen.
Etterhvert merket også biblioteker i andre deler av landet økt 
etterspørsel etter bøker på flere språk, og 
Deichmanske bibliotek ble tillagt et nasjonalt ansvar for det 
flerspråklige tilbudet. Fra 1975 har staten bevilget et 
årlig beløp til virksomheten, som holder til på Deichmanske 
biblioteks Hovedbibliotek i Oslo sentrum. 

Tidemann-Andersen forteller om et tilbud som stadig har 
vokst i popularitet. Økt arbeidsmengde og større krav til 
kompetanse krevde nye måter å organisere virksomheten på. 
I 1983 opprettet Deichmanske bibliotek «Avdeling for 
innvandrerlitteratur». Tretten år senere skiftet avdelingen 
navn til «Det flerspråklige bibliotek», og ble på samme 
tid lansert som nasjonalt kompetanse-bibliotek av Statens 
bibliotektilsyn. 

Q vil i hovedsak snakke om barnebøker, og spør Tidemann-
Andersen om tilgangen på flerspråklige bøker for barn er 
større nå enn tidligere.
- Når vi snakker om flerspråklige bøker, mener vi bøker på 
de språkene vi har ansvar for. Generelt har det heldigvis 
blitt flere flerspråklige barnebøker tilgjengelig. Internett sin  

utbredelse har lettet vårt arbeid betydelig. Vi trenger ikke 
lenger reise til bokmessen i Kairo for å få tak i gode arabiske 
barnebøker. Vi har et bredt kontaktnett som gjør at vi får 
tak i gode barnebøker fra hele verden. Likevel ser vi at det 
fortsatt er sånn at det ikke finnes glansede flotte barnebøker 
fra alle land. Utviklingen er positiv, men det er fortsatt stor 
variasjon fra språk til språk.

Hva legger dere vekt på ved innkjøp av nye flerspråklige 
barnebøker?
- At det er nytt, fint, variert og gjenkjennende. Klassikere og 
nye trender fra ulike språkområder. Både gjenkjennelse av 
foreldrenes referanser og historier, men også den nye 
samtidslitteraturen for barn på morsmålet. Kunstnerisk 
kvalitet er viktig. 

Hva med tospråklige barnebøker? 
- Tospråklige barnebøker er det dessverre lite av på norsk, 
men vi ser et stort, umettet behov, og har et ønske om at 
de norske forlagene vil ta denne oppgaven på alvor. Med 
engelsk som parallell-språk ser vi at utvalget er betydelig 
større.  

Varierer tilbudet på flerspråklige barnebøker fra bibliotek 
til bibliotek, eller har alle biblioteker et standard tilbud på 
denne type barnebøker?
- Det er nok store variasjoner. Men det er viktig å være klar 
over at alle har adgang til våre bøker gjennom sitt lokale 
bibliotek. Selv om det ikke står noe i hylla i det lokale 
biblioteket, kan alle bestille litteratur til sitt hjemsted 
gjennom oss, sier Siri Tidemann-Andersen til Q.

Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for bibliotektilbud til 
språklige minoriteter. DFB er rådgivere for landets biblioteker, foretar innkjøp og 
låner ut bøker - i tillegg til andre media - på hele 44 språk. 

GODE 
BARNEBØKER 
FRA 
HELE 
VERDEN Illustrasjon: Fredrikstad bibliotek 
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Hvorfor er det viktig med et 
rikholdig utvalg på flerspråklige 
bøker for barn? 
Siri Tidemann-Andersen ved 
Det flerspråklige bibliotek lister opp 
seks gode grunner: 

1. Individ: - Språk er identitet, og 
morsmål er viktig og personlig for 
de fleste. 

2. Samfunn: - I Norge snakkes det over hundre 
språk. I vårt lille land er det kjempeviktig å ha en 
flerspråklig, kompetent befolkning. 

3. Foreldre: - Det er et faktum at mange foreldre i 
Norge ikke kan lese norsk. Vi vet hvor viktig det er 
at foreldre følger opp barna med tanke på språk-
opplæring og lesing. Da er det viktig å gi foreldrene 
litteratur på eget språk. Dette gir følelse av mestring 
og involvering i barnets språk- og leseutvikling.

4. Synliggjøring: - Å synliggjøre tilbudet fra Det 
flerspråklige bibliotek er en kontinuerlig 
bevisstgjøring av det språklige og kulturelle 
mangfoldet vi er en del av.

5. Leselyst: - Vi har sett mange eksempler på 
storlesere som har fått den første leseopplevelsen 
på det språket de behersker best. For mange barn i 
Norge skjer dette på et annet språk enn norsk.

6. For alle: - Folkebibliotekene har fått sitt oppdrag 
gjennom Lov om folkebibliotek, og skal stille til 
disposisjon materiale på det språk brukerne har. Vi er 
et supplement med store samlinger og kompetanse 
som støtter bibliotekenes tilbud.

SEKS 
GODE 
GRUNNER 
TIL 
FLERSPRÅKLIGE 
BØKER 
FOR 
BARN
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- Jeg må si – etter 35 år som bibliotekar... jeg har aldri møtt 
brukere som viser større solidaritet til samfunnet rundt seg. 
Forleden kom to tyrkiske damer innom som hadde vært på 
ferie. De hadde handlet med seg bøker til barn og voksne 
- som vi kjøpte til prisen de hadde betalt. Den jobben gjør 
disse damene gratis. Den russiske foreningen i Stavanger har 
donert 350 nye bøker. Vi har en oromo-mann som kom med 
en koffert fylt av nye bøker. Jeg nøler ikke med å fortelle 
brukerne våre hvilken fantastisk solidaritet de viser. De 
bidrar med noe til alle de andre som besøker biblioteket. 
Det er ikke kun meg og mitt. Det er rett og slett rørende 
hvilken solidaritet de viser. 

Dette forteller Aud Jorunn Aano til Q. Som ansvarlig for 
Internasjonalt bibliotek i Stavanger hovedbibliotek 
disponerer hun flere tusen titler flerspråklig litteratur. Over 
femti språk er registrert. Som oromo – som nevnt over. 
Skriftspråket som ikke er mer enn ti-tolv år gammelt, men 
som skrives av flere millioner etiopere. 

Aano beskriver biblioteket som et av de siste 
lavterskeltilbudene vi har i kulturlivet. Hun viser til en 
undersøkelse i Stavanger som spurte hvilke kulturtilbud 
innvandrerne benyttet seg av. 
89 prosent brukte biblioteket mer enn to ganger i uka. 
- Det er ikke bare fordi det er gratis, og at en egen ansatt 
kan ta seg av dem. Jeg mener Internasjonalt bibliotek er en 
av byens viktigste integreringsarenaer. Å satse på flerspråklig 
litteratur i norske biblioteker er fantastisk god integreringspo-
litikk. Det håper jeg flere norske kommunepolitikere får med 
seg, sier hun. 

Aano er godt fornøyd med Stavanger kommunes støtte til 
det internasjonale biblioteket. 
- Vi har hatt det ganske godt. Internasjonalt bibliotek er 
prioritert av både Stavanger bibliotek og
kommunen. For ti år siden hadde vi et dårlig budsjett. Da 
tok vi kontakt med Innvandrerrådet i kommunen, som består 
av representanter for innvandrermiljøene og 
kommunepolitikere. Det utløste en støtte som fikk stor 
betydning, og vi fikk kjøpt inn masse god litteratur, sier 
Aano. 

 De færreste kommuner i Norge har samme ressurser 
tilgjengelig som Internasjonalt bibliotek i Stavanger. I følge 
Aano er det kun biblioteker i Oslo, Bergen og Stavanger 
som har en egen stilling tilegnet arbeidet med denne type 
litteraturformidling.
- Mange bibliotekarer rundt om i landet gjør en kjempejobb, 
men de må ta oppgaven med flerspråklige bøker i tillegg til 
mange andre gjøremål. Å være heltidsansatt i denne jobben 
er en stor fordel. Vi har mulighet til å planlegge og starte nye 
prosjekter. Og dette er en helt fantastisk jobb. Det er mange 
skinnende øyne her. Jeg hadde to års permisjon for å jobbe 
et annet sted, men måtte tilbake hit. Denne jobben gir så 
utrolig mye, sier hun.

Aano og Internasjonalt bibliotek kjøper inn litteratur etter 
hvert som innvandringen skjer i Rogaland. Målgruppen er 
alle som ikke har norsk som morsmål. Først og fremst gjelder 
det asylsøkere, flyktninger og arbeidsinnvandrere, i tillegg til 
de som får familiegjenforening. Barnebøkene som kjøpes inn 
er ofte tuftet på en pedagogisk tankegang. 
- Tilgangen på eget morsmål er grunnleggende viktig for å 
lære norsk. Det er lettere å beherske nye språk hvis man 
behersker sitt eget morsmål. Økt språkforståelse utvider 
ordforrådet, sier Aano. Hun forteller også om en annen liten 
filosofi hun jobber etter.  
- Vi ønsker at alle barn i Norge skal få kjennskap til den 
nordiske litteraturskatten. Alle norske barn leser og lærer 
sin Egner. Svenskene har vært veldig flinke til å oversette sin 
litteratur til verdensspråk. Astrid Lindgren alene er oversatt 
til utrolige 112 språk. Jeg jobber mye med lærere og barne-
hager, der vi leser Pippi og andre Lindgren-bøker både på 
norsk og på barnas morsmål. Denne parallellkjøringen er 
veldig viktig. Astrid Lindgren kan brukes til alt, mener Aano.

Selv om norsk barnelitteratur ikke er oversatt i samme 
omfang som svensk, er Egners velkjente tannterrorister 
Karius og Baktus utgitt på somalisk. 
- Vi har kjøpt inn tyve utgaver, og alle er utlånt. Ikke én står 
i hyllene nå. Tenk det. Og det er ikke bare barnehager som 
låner bøker. Somaliske familier er utrolig flinke til å bruke 
biblioteket.

- Bokmøter med skinnende øyne
- Å satse på flerspråklig litteratur i norske biblioteker er fantastisk god integreringspolitikk,
sier Aud Jorunn Aano, som er leder for Internasjonalt bibliotek i Stavanger.
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- Og russere. De får aldri nok litteratur. Mange somaliere 
er flinke til å lese for barna sine. Tradisjonen med å lese for 
barn er nemlig ikke like utbredt i hele verden. Vår erfaring er 
at det verken innen arabisk eller persisk er noen utbredt 
tradisjon å lese for barna. Her står den muntlige tradisjon 
mye sterkere. Så vi har en utfordring med å låne ut alle 
bøkene vi har i hyllene. I voksenhyllene derimot er det en 
enorm sirkulasjon. I barneavdelingen står bøkene litt for 
stille, men vi har resepten klar for større sirkulasjon, sier 
Aano, og sier formidling og stadig mer formidling.
- Vi skal bli enda flinkere til å formidle litteraturskatten vår 
til både foreldregrupper, helsestasjoner og barneskoletrinnet. 
For veldig mange er opptatt av å lære norsk. Derfor låner de 
norske bøker og språkkurs. I perioder står den flotte bok-
samlingen vår ganske stille. Bøkene som kan gjøre brukerne 
enda mer språkkyndige. Dette jobber vi med å få fart på.

Er det en økt forståelse i skolen for bruken av flerspråklige 
bøker?
- Skolen har hatt stor forståelse for dette hele veien. Det er 
lærerne som har gått i bresjen for dette. Dette er deres store 
grunnidé. Som bibliotekar har jeg en grunnkunnskap om 
god læring, men må si jeg har fått stor forståelse og respekt 
for lærere og den pedagogiske tanken de bærer med seg. I 
arbeidet med Internasjonalt bibliotek har lærernes kunnskap 
betydd enormt mye.

Det internasjonale biblioteket i Stavanger hovedbibliotek 
har også en depot-ordning for utlån av litteratur til andre 
folkebiblioteker i Rogaland. Også her går somaliske bøker 
som varmt hvetebrød.
- Alle folkebibliotekene i Rogaland kan abonnere så mye de 
vil. Et barnebok-depot er på 25 bøker, og hver tredje måned 
sender vi ut og får tilbake. Og alle som abonnerer har 
somaliske barnebøker. Kombinasjonen av somali, barn og 
lesing er ganske så fabelaktig. 

Får dere et stadig større utvalg bøker?
- Ja, vi gjør det. Nå er det veldig ulike tradisjoner for å utgi 
bøker, men det vokser i hele verden. 
- Heldigvis, sier Aud Jorunn Aano til Q. 

Aud Jorunn Aano (foto: privat) 
Tekst: Morten Stenseng Gulbrandsen

47



48

NOTISER

 
 

Plus tôt crazy 

Filipstadbananen, Trygve Fredriksen,  1952. 
Foto: Øystein Thorvaldsen

Cirkus Xantis Sirkuslandsby 
Foto: Kristian Wanvik
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Plus tôt crazy 

Vant manuspris 
for andre gang
Manusforfatteren Mads Eriksen (bildet)
vant prisen for beste kortfilmmanus under 
Kristiansand internasjonale filmfestival i 
begynnelsen av mai. Eriksen vant tilsvarende 
pris for manuset Min bror, Mikael i 2010. 

I midten av oktober feiret CODA (Oslo Internasjonale 
Dansefestival) 10-årsjubileum med stort internasjonalt 
gjestespill på Dansens Hus, og eget program for barn 
og unge 17. - 21. oktober. Jubilantens festforestilling var 
La Commedia (bildet)- en forestilling beskrevet som 
både fantasifull, virtuos, humoristisk og energisk, der 
sirkusmanesjen var det visuelle midtpunkt.

Jubileumsfesten hadde også urpremiere på fore-
stillingen I Wish Her Well med norske Panta Rei 
Danseteater. I denne akrobatiske forestillingen fikk  
også ungdom fra CODA-ung-prosjektet vist sine 
ferdigheter. 

I tillegg viste det britiske kompaniet 2Faced Dance 
Company forestillingen In the Dust på Rommen 
Scene og Trikkehallen på Kjelsås – en forestilling som 
integrerer moderne dans, break og hiphop. Ikke minst 
ble resultatene av dans- og musikkverksteder med 
over 100 barn fra bydelene Stovner, Nordre Aker og 
Grünerløkka vist frem under jubileumsfesten.

- Vi har dessverre ikke utgitt noen av våre forestillinger 
på dvd. Vi har derimot utdrag/reportasjer fra alle våre 
forestillinger på DNS-TV, opplyser informasjonssjef 
Ole Friele jr. ved Den Nationale Scene. Han 
anbefaler interesserte å finne frem til Den Nationale 
Scenes nettside der man kan finne reportasjer fra 
forestillinger de siste tre årene. 

Heller ikke Oslo Nye Teater har forestillinger 
tilgjengelig på dvd.
- Nei, det er de dessverre ikke, opplyser informasjons-
sekretær Hanne Lise Rørstad ved teateret. 
- Det har hendt vi har filmet en liten snutt av en 
oppsetning for bruk på hjemmesiden, men ikke hele 
forestillinger for offentlig visning. 

Det samme er tilfelle for Trøndelag Teater. 
- Dessverre så er ingen av våre forestillinger tilgjenge-
lig på dvd. Dette skyldes opphavsrettigheter. Vi har 
kun forestillingsbilder og tekster, skriver informasjons-
rådgiver Sissel Grønlie i en e-post til Q.

CODA s JUBILEUMSFEST

TEATERFORESTILLINGER 
UTILGJENGELIGE PÅ DVD
Det settes opp en rekke flotte teater-
forestillinger for barn rundt om i landet. 
Selv om teater som kjent foregår her og 
nå, kunne mange flere skolebarn hatt 
glede av å se disse forestillingene. Derfor 
spurte vi noen teatre i Norge om det 
fantes teateroppsetninger for barn 
tilgjengelig på dvd.

Foto: Viola Berlanda
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