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Við sáum orðsendingu um Cycling for libraries 
á póstlista norskra bókavarða í nóvember 2014. 
Fram kom að verið væri að skipuleggja fi mmtu 

ferðina undir þessum hatti og væri þemað „New Nordic“. 
Hjólaleiðin lægi í suður frá Osló, yfi r Oslóarfj örðinn og 
eftir vesturströnd Svíþjóðar til Gautaborgar, þaðan yfi r til 
Danmerkur og yrði endað í Árósum í tæka tíð fyrir Next 
Library ráðstefnuna. Á dagskrá væru heimsóknir í háskóla
bókasöfn, almenningsbókasöfn og sérsöfn af ýmsu tagi og 
umræður um málefni bókasafna, með aðaláherslu á almenn
ingsbókasöfn. 

Okkur þótti þetta áhugavert og ákváðum við að setja okkur 
í samband við Jukka Pennanen sem vísað var á í tölvu
póstinum og grennslast betur fyrir um þessar ferðir sem 
hvorug okkar hafði heyrt um áður. Þórhildur setti fyrirspurn 
inn á Facebooksíðu Jukka og fékk svar um hæl þar sem 
hann fagnaði áhuga okkar og lét þess getið að við yrðum þá 
fyrstu íslensku þátttakendurnir í þessum ferðum. Hann fór 
nokkrum orðum um fyrirkomulagið og sagði að um væri að 
ræða hjólaferð sem allir ættu að geta tekið þátt í og benti á 
heimasíðu og Facebookhóp. 

,,Hjólaráðstefnusamtökin“, undirbúningur 
og tilhögun
Hugmyndafræðin og sagan er rakin á heimasíðu samtak
anna og þar kemur fram að fyrsta formlega hjólaráðstefna 
Cyc4Lib var farin árið 2011. Hugmyndin um að hjóla um 
meginland Evrópu og ræða óformlega mikilvæg málefni 
bókasafna vaknaði þó fyrst fyrir 10 árum. Á EBLIDA ráð
stefnu í Helsinki 2010 og á IFLA ráðstefnunni í Gautaborg 
sama ár komst hreyfi ng á hugmyndirnar og farin var 
tilraunaferð, 70 km frá Borås til Gautaborgar. 

Fyrri ferðir hafa verið 2011 frá Kaupmannahöfn til Berlínar, 
2012 um baltnesku löndin, 2013 frá Amsterdam til Brussel, 
2014 frá Montpellier til Lyon. Ferðirnar eru skipulagðar 
í tengslum við stórar ráðstefnur þannig að þátttakendur 
koma hjólandi á ráðstefnustað. 

Cyc4Lib sem standa að þessum hjólaráðstefnum 
(e. unconference1) eru óháð, alþjóðleg samtök en í tengslum 
við IFLA og EBLIDA. Tilgangurinn er að styrkja starfs
menn bókasafna bæði líkamlega og andlega, byggja upp 
grasrótarnet og efl a alþjóðahyggju og síðast en ekki síst 
benda á lykilhlutverk bókasafna fyrir samfélagið og fyrir 
menntun og þroska einstaklingsins. Cyc4Lib gerir mörg 
gildi úr bókasafnsfræðunum að sínum svo sem um opinn 
og lýðræðislegan aðgang að upplýsingum og um fullorðins
fræðslu og símenntun. Cyc4Lib þiggur styrk frá IFLA en 
kostnaði er haldi mjög niðri til að auðvelda sem fl estum að 
taka þátt í ferðunum. Ferðirnar eru opnar öllu starfsfólki 
og vinum bókasafna. Samtökin leggja mikla áherslu á um
hverfi svænan samgöngumáta og umhverfi smál almennt.

Í undirbúningsnefnd fyrir þessa ferð í september 2015 
voru: Jukka Pennanen, upphafsmaður og aðalskipuleggjandi 
frá Finnlandi, Jamie Johnston fyrir Noreg, AnnChristin 
Karlén Gramming fyrir Svíþjóð og Bo Jacobsen og Rasmus 
Fangel Vestergaard fyrir Danmörku. Tungumál ferðarinnar 
var enska, það er allar upplýsingar, vefurinn, málstofurnar 
og heimsóknirnar voru á ensku.

Þann 1. maí var hægt að skrá sig í ferðina og miðað við 
100 þátttakendur. Höfundar þessarar frásagnar skráðu sig 
undir eins enda eins gott því plássin 100 fylltust fl jótt og 
til varð biðlisti. Svo fór samt að nokkrir heltust úr lestinni 
og hópurinn sem lagði af stað var á bilinu 80 til 90 manns. 

Cycling for libraries
– Osló – Gautaborg – Árósar, 1.–10. september 2015

Erla Kristín Jónasdóttir er bókasafns og upplýsingafræðingur. Hún starfar sem safnstjóri aðalsafns 
Borgarbókasafns Reykjavíkur.

Þórhildur S. Sigurðardóttir er bókasafns og upplýsingafræðingur, MSc (Econ). Hún er verkefnastjóri aðfanga 
bókasafni Menntavísindasviðs Háskóla Íslands.
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Hægt var að skrá sig í alla ferðina, sem við gerðum, eða velja 
bara eitt eða tvö lönd eða staka daga.

Þátttökugjald var 300 evrur eða um 43.000 krónur, í því 
fólst gisting, morgunverður og hádegismatur. Oft var 
kvöldmaturinn niðurgreiddur með ýmsum styrkjum eða 
jafnvel í boði einhverra stofnana, fyrirtækja eða bókavarða
félaga. Hægt var að leigja hjól til ferðarinnar og notfærðum 
við okkur það.

Farangur var fluttur á milli staða en þátttakendur fluttu 
með sér á hjólinu það sem þeir töldu sig þurfa yfir daginn. 
Matarbíllinn fylgdi okkur og þeir sem honum stjórnuðu 
settu upp mataraðstöðu og töfruðu fram fyrirtaks morgun
mat og hádegismat sem oftast var neytt utandyra.

Eins og gera mátti ráð fyrir með ekki hærra þátttökugjaldi 
var gistingin ekki upp á margar stjörnur. Við gistum í litlum 
kofum á tjaldstæðum, í íþróttahúsi, á farfuglaheimilum og 
eina nóttina sváfum við á bókasafni (í hljóðbókunum). Til 
gamans má nefna að á hverju kvöldi var skipt í nýja hópa, 
það er hverjir ættu að sofa saman í húsi/herbergi. Þetta var 
mjög meðvitað og framfylgt mjög ákveðið til að hrista fólk 
sem best saman. 

Ferðasagan
Þann 31. ágúst var valfrjáls dagur í Osló, heimsóknir í bóka
söfn fyrir hádegið og var úr sjö söfnum að velja. Eftir há

degi var málstofa í Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA): 
Discussion and debate in Norwegian libraries:  
Libraries as meeting places. 

Meðal fyrirlesara voru Ragnar Audunson, prófessor, sem 
kynnti norska bókasafnaumhverfið og nýleg lög (sett 2014) 
þar sem meðal annars kemur fram að bókasöfnin skulu vera 
óháðir fundarstaðir og vettvangur fyrir opinbera umræðu 
eða samtal í nærsamfélaginu. Hann minnti þó á að það er 
engin nýjung að ræða um að auka pláss og aðstöðu fyrir 
fundi en sú þörf er kannski komin aftur upp vegna alþjóða
væðingar og fjölmenningar. Bókasöfnin hafa nú nýtt hlut
verk að vera milliliður milli fólks og yfirvalda í fjölmenn
ingarlegu og rafrænu umhverfi nútímans og þau brúa bil á 
milli hópa samfélagsins.  

Kristin Danielsen, forstöðumaður Deichmanske bibliotek, 
ræddi áfram mikilvægi þess að bókasafnið væri þessi vett
vangur samtals og samneytis. Kristin er skelegg og sann
færandi í sínum málflutningi og hrífur mann auðveldlega 
með sér en það hefur líka gustað um hana og hennar stjórn
unarstíl. 

Aslak Sira Myhre, landsbókavörður, minnti á að bókasöfnin 
eru mikilvægari en nokkru sinni því búið er að loka mörg
um stöðum þar sem fólk var vant að hittast, hann nefndi 
til dæmis afgreiðslur pósthúsa og banka og kaupmanninn 
á horninu. Hann sagði forstöðumenn velja og meta sjálfir 

Höfundar
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hvernig þeir uppfylla kröfur laganna um að bókasöfnin 
skulu vera óháðir fundarstaðir og vettvangur umræðna. Þeir 
eru eins konar ritstjórar og skipuleggja dagskrár og verkefni 
sem hvetja og virkja fólkið í nærsamfélaginu til þátttöku og 
undirstrika þannig mikilvægi bókasafnanna. 

Þjóðbókasafnið styrkir alls kyns staðbundin og lands
hlutabundin verkefni sem sett eru á laggirnar til að uppfylla 
kröfur laganna um bókasafnið sem umræðuvettvang.
Bókmenntahús (n. litteraturhusbibliotek) eru eitt slíkt verk
efni. 

Fyrsta hjóladaginn, 1. september, lögðum við glaðbeittar af 
stað sem leið lá niður á Rådhusplassen og hittum þar hóp
inn fyrir. Það hellirigndi á meðan gengið var frá farangr
inum í bílinn og hjólin afhent. Við fengum endurskinsvesti 
og á okkur var fest armband, hvort tveggja áttum við að 
hafa á okkur allan tímann.

Hjólað var sem leið lá í rigningunni að fyrsta bókasafninu, 
að Ási (Ås). Þangað komum við um hádegisbil og þar beið 
okkar fyrsti hádegismaturinn framreiddur af hinum frábæra 
finnska kokki, Nippe (Pasi Niemi), sem mun hafa eldað 
fyrir hjólreiðafólkið í öllum ferðunum. Hann og aðstoðar
maður fara um á sendiferðabíl með matinn og eru búnir 
að koma sér fyrir á fyrirfram ákveðnum stöðum, reisa tjald, 
setja upp borð og framreiða afbragðsgóðan mat, morgunmat 
og hádegismat. Við tókum fram matardiskana okkar og 
hnífapörin, sem við höfðum alltaf í hjólatöskunum, og 
fórum í röð og fengum matinn okkar. Við vorum fegin að 
komast inn og borðuðum í sal á efri hæð bókasafnsins og 
hlustuðum á meðan á forstöðumann bókasafnsins segja frá 
verkefnum og dagskrám á döfinni í anda nýsettra laga. 

Það má kannski segja að þar sem við sátum þarna lukku
legar og áhyggjulausar og nutum matarins var okkur svolítið 
kippt í gírinn við að sessunautur okkar við borðið, hún 
Robin frá Minnesota, spurði hvers við væntum helst af 
þessari ferð, faglega! Þórhildi varð á að svara að hún væri nú 
bara að gá hvort hún réði við að hjóla svona langt og mikið 
og Erla Kristín svaraði einhverju svipuðu. En þarna ef ekki 
fyrr fórum við að átta okkur á hve mikill faglegur metnaður 
einkennir allt í þessum ferðum og að margir hjólafélagar 
okkar sem við kynntumst smátt og smátt voru virkilega af 
lífi og sál að læra og kynnast nýjungum til að nýta þegar 
heim kæmi. 

Seinna sama dag kynntumst við Litteraturhusbibliotek 
Vestfold í Horten. Um er að ræða samvinnuverkefni fjög
urra bókasafna um dagskrár af ýmsu tagi þar sem hvert safn 
sníður þó dagskrárnar að sínu nærsamfélagi. Markmiðið er 
að efla og hvetja íbúa til þátttöku í opinberri umræðu og 
samræðu um bókmenntir og margt fleira.

Frá Horten hjóluðum við til Sandefjord, sem nú kynnir sig 
sem hjólabæ og sem einnig á sitt bókmenntahús. Þaðan lá 
leiðin niður að höfn og með ferju yfir til Strömstad Sví
þjóðarmegin. 

Veðrið fór batnandi og var orðið þurrt að mestu þegar við 
komum í náttstað í Saltvik. Þarna var líka búið að panta 
fyrir okkur fyrirtaks kvöldverð sem við snæddum með góðri 
lyst eftir að hafa fyrst fengið kynningu á ýmsum tegundum 
þara og útlistanir á hve hollur matur þetta væri.

Næsta dag lá leiðin fyrst að Vitlycke museum og Tanums 
hällristningar. Þetta svæði er á heimsminjaskrá Unesco og 
full ástæða til að hvetja þá sem leið eiga um að skoða það. 
Fjällbacka þar sem bækur Camillu Läckberg gerast er þarna 
í næsta nágrenni. Við hjóluðum um afar fallegt landslag 
í næsta áfangastað, Uddevalla. Þar var tekið á móti okkur 
með kostum og kynjum og búið var að skipuleggja prógram 
sem fól í sér kynningu og skoðun á fjórum söfnum, en við 
vorum, eins og vildi brenna við, heldur seint á ferðinni og 
því létum við tvö söfn duga, þ.e. borgarbókasafn Uddevalla 
og Bohusläns museum sem er afar flott menningar og 
minjasafn. Í borgarbókasafni Uddevalla voru kynnt verkefni 
í anda nýsettra bókasafnalaga (frá 2014 eins og í Noregi) 
þar sem kveðið er á um að bókasöfnin stuðli að lýðræðislegri 
þróun þjóðfélagsins með því að leggja sitt af mörkum við 
útbreiðslu þekkingar og frjálsra skoðanaskipta. Verkefnin 
voru um aðstoð við eldra fólk í sambandi við tölvunotkun 
og um samstarf safnsins og félaga hinsegin fólks um sam
stöðugöngu og kynningu á bókum um málefnið. 

Þann 4. september hjóluðum við langlengstu dagleiðina, 
Uddevalla – Trollhättan – Gautaborg, 120,6 km! Í Troll
hättan gafst meðal annars færi á að skoða nýuppgert bóka
safn við Högskolan Väst þar sem upplýsingaborð hafa verið 
minnkuð og starfsmenn í merktum vestum eru úti á meðal 
notenda. Einnig kom fram að talsvert samráð hafði verið 
haft við stúdenta um endurhönnun safnsins. Þarna eins og 
víðar í háskólasöfnum víkur prentað efni smátt og smátt 
fyrir rafrænum gögnum. Á vef bókasafnsins er yfirlitsmynd 
um starfsemina hvern dag og má þar sjá að sjötta hver bók 
sem er keypt er rafbók og að rafbækur eru að meðaltali 55% 
útlánanna. 

Eftir hádegisverðinn sem var snæddur við Slussen, skipa
skurðinn í Trollhättan, hjóluðum við upp lengstu brekkuna 
í öllum túrnum og auðvitað létum við ekki annað um okkur 
spyrjast en að hjóla alla leið upp en ansi margir máttu játa 
sig sigraða í miðri brekkunni. Til Gautaborgar komum við 
í svarta myrkri eftir um 13 tíma útiveru og höfðum þá villst 
nokkrum sinnum á lokasprettinum.

Daginn eftir vorum við um kyrrt í Gautaborg. Þar voru í 
boði heimsóknir í fjölmörg bókasöfn og stofnanir. Okkur 
var gert að skrá okkur fyrirfram í það sem við vildum 
heimsækja og lögð rík áhersla á að enginn mætti skrópa. 
Það hafði víst flogið fyrir að einhverjir ætluðu að taka sér 
„frí“ þennan dag en þeim sem það hygðust gera var bent á 
að þá yrðu þeir bara reknir úr hópnum! Enda höfðu starfs
menn safna og stofnana undirbúið metnaðarfullar kynn
ingar. Kvöldverður var snæddur í nýju bókmenntahúsi 
Gautaborgar.



Bókasafnið  40. árg – 2016       47

Næsta dag var siglt með ferju frá Gautaborg yfir til 
Frederikshavn í Danmörku. Siglingin tók góða þrjá tíma 
og tíminn var notaður vel, haldin var málstofa þar sem 
nokkrir úr hópi skipuleggjenda ferðarinnar sögðu frá sínum 
ferli og hugleiðingum um starfið og starfsþróun. Þeir ræddu 
meðal annars hvort starfsfólk safnanna hefði þekkingu eða 
„réttan“ undirbúning úr sínu námi til að takast á við ný og 
stöðugt fjölbreyttari verkefni í bókasöfnunum. 

Þegar í land kom Danmerkurmegin hjóluðum við beint á 
bókasafnið í Frederikshavn þar sem við fengum höfðing
legar móttökur og kynningu á safninu og því sem efst er á 
baugi hjá starfsmönnum safnsins. Nefnum tvö dæmi; virkja 
sjálfboðaliða til að auka þátttöku íbúanna og sérstök áhersla 
á þjónustu við börn, og hefur sérfræðingur í málefnum 
barna verið ráðinn. 

Í dönskum söfnum eru margháttuð verkefni í gangi til að 
laða sem flesta að og víða getur almenningur sótt alls kyns 
þjónustu sem aðrar opinberar stofnanir hafa sinnt fram að 
þessu. Verkefni tengd fjölmenningu sjást víða og greinilega 
er mikið lagt upp úr því að bókasafnið sé staður fyrir alla. 
Bókum fækkar en í staðinn koma leiktæki og fjölbreytt 
afþreying. Safnið í Frederikshavn er dæmi um „opið“ safn 
en það eru þau bókasöfn kölluð sem eru opin notendum 
utan viðverutíma starfsmanna, á kvöldin eða snemma á 
morgnana. Notendur nota bókasafnsskírteinið sitt eða 
önnur skilríki til að fara inn og nota safnið að vild, nota 
vinnuaðstöðu, fá lánað efni og skila efni. Víðast eru aldurs
takmörk á þessum aðgangi og myndavélar vakta söfnin. 
Þetta fyrirkomulag er útbreitt í Danmörku og ryður sér til 
rúms víðar á Norðurlöndum.  

Næstu fjóra dagana í Danmörku, á Jótlandi nánar tiltekið, 
hjóluðum við mikið á gömlum járnbrautarleiðum, sem hefur 

verið breytt í afskaplega skemmtilega hjólastíga, og í fallegu 
landslagi. Sólin skein á okkur þessa daga sem var kærkomið 
eftir heldur rysjótt veður bæði í Svíþjóð og Noregi. 

Fjölmörg áhugaverð bókasöfn voru heimsótt en ómögulegt 
að segja frá öllum svo við stiklum á stóru en verðum að 
nefna hið rómaða Hjørring bibliotek. Það er hannað af 
Rosan Bosch, Bosch og Fjord. Hönnunin er mjög frumleg 
og hvergi hvikað frá upprunalegum hugmyndum. Starfs
menn voru spurðir hvort fastar innréttingar eins og t.d. 
rauði ormurinn væru íþyngjandi við fyrirkomulag eða 
endurskipulagningu safnkosts en þeir töldu svo ekki vera. 

Í Álaborg heimsóttum við m.a. Álaborgarútibú danska 
bókavarðaskólans (IVA). Þar var haldin málstofa og sögðu 
þrír kennarar skólans frá rannsóknum sínum og einn 
nemandi ræddi um framtíðarsýn sína. Umfjöllunarefni voru 
Meta-evaluation of information searching, Digital literacy 
og Transmediality. Á eftir bauð skólinn veglegar veitingar 
og skemmtilegar samræður. Hjólað var í náttstað í svarta 
myrkri undir styrkri umferðarstjórn okkar góða forystufólks. 

Við heimsóttum einnig borgarbókasafn Álaborgar. Þar á bæ 
var aðalverkefnið, sem okkur var kynnt, starfsfólkið sjálft, 
hvernig unnið er að því að efla það, þekkingu þess og hæfni 
til miðlunar og ekki síst framkomu og þjónustulund gagn
vart bæði viðskiptavinum og hvert öðru.

Í bókasafninu í Aars var okkur mætt með rauðum dregli 
enda komin inn í Vesthimmerland hérað þar sem Bo Jacob
sen, einn skipuleggjenda, stjórnar fjórum almenningsbóka
söfnum. Í lok dags hjóluðum við undir blöðruhlið í hlað á 
Aalestrup bókasafni þar sem við gistum. Kvöldmaturinn var 
í sal yfir bókasafninu og kvöldskemmtun þar sem margir 
spreyttu sig á dönskum þjóðdönsum.

Hópurinn
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Næsta dag hjóluðum við næstlengstu dagleiðina, góða 90 
km, og tvö stór bókasöfn heimsótt, bókasafnið í Viborg 
og bókasafnið í Randers. Á báðum þessum söfnum, eins 
og öðrum dönskum söfnum sem við heimsóttum, eru fjöl
breytt verkefni í gangi og rétt að minna á að söfnin geta sótt 
um verkefnastyrki til danska menningarmálaráðuneytisins. 
Hugtök eða verkefni eins og hack your library, maker space, 
test lab, pop up experimentarium, multimodal storytelling, bor-
gersevice, meråbent, voru kynnt og útlistuð og má lesa meira 
um þau á heimasíðum bókasafnanna.

Síðasta dag ferðarinnar, 10. september, hjóluðum við 
rakleitt frá Randers til Árósa og nú höfðum við allt í einu 
nægan tíma svo einum stað var bætt inn, Maker Space, 
sem er tækniklúbbur rekinn í samstarfi bókasafna Árósa. 
Við skoðuðum Statsbiblioteket, háskólasafnið sem m.a. 
þjónar sem millisafnalánabókasafn fyrir alla Danmörku. Við 
komum líka að elliheimili þar sem heimilisfólki er boðið í 
hjólaferðir. Þessi skemmtilega hugmynd, Hjólað óháð aldri, 
hefur skotið rótum hérlendis líka og má benda á samnefnda 
Facebooksíðu þar sem áhugasamir geta kynnt sér verkefnið 
og skráð sig sem sjálfboðaliða. 

Hópurinn frá elliheimilinu hjólaði með okkur síðasta 
spölinn og hjólað var í þéttum hópi gegnum miðbæinn og 
að Dokk1, þessari glæsibyggingu sem hýsir aðalsafn Árósa 
og „Borgerservice“ og var opnuð fyrr um sumarið. Þarna var 
tekið á móti okkur með lúðrablæstri, blöðrum og fánum og 
síðan var móttaka inni og matur og gleði fram eftir kvöldi.

Þar með lauk þessari hjólaferð. Við hjóluðum 735 km á tíu 
dögum, um þrjú lönd í fjölbreyttu landslagi og á alls konar 
vegum, sigldum með þremur ferjum, þrjár málstofur voru 
haldnar og við heimsóttum nálægt 30 söfn og stofnanir, 
þar með talið Cykelköket í Gautaborg og Danmarks 
Cykelmuseum í Aars.  

Lokaorð
Eftir ferðina er okkur efst í huga gott skipulag á öllu, hve 
vel gekk að stjórna umferð 80–90 manna hjólahóps um allt 
frá þröngum skógarstígum upp í hraðbrautir. Þægileg og 
afslöppuð samskipti fólks sem kom frá fjölmörgum Evrópu
löndum, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu, og notaleg 
samvera. Faglegur metnaður stjórnenda og mikil gróska 
í málefnum almenningsbókasafna blasti alls staðar við. 
Áherslan var frekar á að kynna átaks og þróunarverkefni en 
að sýna söfnin sjálf. Fjölmiðlar gerðu ferðinni góð skil enda 
vel undirbúnir, skipuleggjendur höfðu ekki vanrækt heima
vinnuna sína þar heldur, enda snar þáttur í hugmyndafræði 
hjólaráðstefnusamtakanna að útbreiða málefni bókasafna 
með öllum ráðum og miðlum.   

Næsta ferð verður í Kanada, nánar tiltekið í Ontariofylki 
dagana 5.11. ágúst. Hún hefst og endar í nágreni Toronto 
og þaðan er beint flug til Columbus, Ohio, þar sem IFLA
ráðstefnan hefst þann 13. ágúst. Áhugasamir eru hvattir til 
að fylgjast með vefsíðu og Facebooksíðu Cyc4Lib. 

Athugasemd
1. Hugtakið „unconference“ hefur verið haft um fundi 

eða samkomur sem þátttakendur stjórna og leiða sjálfir 
og sneiða þá hjá ýmsu sem einkennir hefðbundnar 
ráðstefnur eins og til dæmis niðurnegldri dagskrá, ráð
stefnugjöldum, styrktum kynningum og yfirbyggingu.

Fáeinar vefslóðir
Vefur Cyc4Lib: http://www.cyclingforlibraries.org
Chalmers: http://www.lib.chalmers.se/
Deichmanske bibliotek, Oslo: https://www.deichman.no/sites/default/
files/deichmans_strategi_folder.pdf
Dokk1:  https://dokk1.dk/omdokk1
Hjørring: http://www.bibliotekerne.hjoerring.dk/
Högskolen Väst: http://www.bibliotek.hv.se/sv/ombiblioteket
Vesthimmerlands biblioteker https://www.vhbib.dk/

Hjørring bibliotek


