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Velkommen til denne leksjonen!  Vi hopper rett i det og vi skal først se på:

Generelt og målsetting for leksjon

Er du en bokorm?

Jeg har elska bøker i hele mitt liv. Var tidligere med i flere bokklubber og endte opp med å
få bøker som jeg både ville ha og ikke ville ha. Glemte jo å avbestille litt for ofte da jeg var
med i 3 bokklubber på det meste på en gang. Ble fort dyrere enn nødvendig. Er du en av de
som kvir deg til denne oppgaven og tenker at det er helt umulig å gi fra seg bøker? Umulig
er det ikke, det vet fornuften vår. Men jeg har full forståelse for at det kan være en vanskelig
prosess å komme i gang med, for jeg har vært der selv. Stikkordet er å komme i gang og
slutte å bruke tid på unnskyldninger og utsettelser.

Har du som meg mange bøker som ennå ligger nedpakket etter sist flytting? Drømmer du
om en stue med en hel vegg full av bøker? Det er på tide at en slik drøm fremdeles
stemmer med den du er i dag. Om du skal beholde mange bøker så må du vite om du skal:

beholde mange bøker bare fordi det er bøker
beholde mange bøker fordi det er bøker du virkelige elsker og setter pris på gjennom
å bla i de, lese de eller bruke de aktivt

Jeg elsker fremdeles bøker, men behovet for å vise de frem i en bokvegg er borte.
Stortrives med mine 30 (pluss/minus) bøker nå – det er det min balanse ligger. Kommer til
å kjøpe flere bøker, men det kommer stadig vekk også til å bli tatt bort bøker.

Denne kategorien dekker romaner, kokebøker, studie-/pensumbøker, biografer, fotobøker,
barnebøker, hobbybøker og ta gjerne med alle blader som du har samlet på. Blir det for
mye, så ta gjerne blader en annen gang – eller del bøker opp i underholdning og
«faglitteratur». Om du har samlet på gamle pensumbøker, så vurder nå om du egentlig vil ha
de i huset. Still deg selv spørsmål om hvorfor skal du beholde de? Hva er verdien og nytten,
finner du informasjonen du trenger andre steder? Passer utdanningen du tok for 20 år
siden med det arbeidslivet du har nå?
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Sentimentale bøker.

Her snakker vi om dagbøker og skoledagbøker (husker du Pusur?) og slikt. Disse må du
ikke kvitte deg med om du kjenner det blir feil. Finn en passe stor boks eller eske – og merk
den med «Minner». Disse trenger jo ikke å være synlige, men du kan lett angre om du kaster
de.

Erkjenne frykten

Før du starter med denne leksjonen så er det viktig å erkjenne eventuell frykt du har. Sei til
frykten at du respekterer den, men at du vil på egen hånd ta valg som passer ditt liv av
praktiske årsaker og dine ønsker. Du vil ikke la deg styre av frykten for å angre på valg du
tar. Sjansen for at du angrer er ekstrem liten. Skulle det skje, så kan det hende at det
gjelder 1% av bøkene – da kan du heller få tak i akkurat den boka på nytt. Er det bøker du er
redd for å angre på, finner du et tips helt nederst her for hva du kan gjøre.

Hvor mye skal du gi slipp på?

Start med denne oppgava med et åpent sinn og ha fokus på resultatet. Hva ønsker du å
oppnå her? Er det å redusere fra to hyller til 1, er det å kvitte deg med minst 50 prosent. Mer
oversikt? Mer «luft» i stua. Bruk noen minutter på å vurdere dette.

Målsetting og resultatet

Målsettingen er å kvitte deg med alt du ikke trenger, slik at resultatet blir å beholde kun
bøker du elsker, bruker og skal 100% sikkert lese igjen.
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Hvordan skal du gjøre dette
Samle alt av bøker på ett sted. Aller helst på gulvet, ta bilder – dokumenter hvor mye du
har. Bøker er ofte spredd i ulike rom, men nå skal du hente frem alt. Også det som ligger i
kasser eller bokser stuet vekk andre steder. Tenk etter om det ligger bøker i en kasse i en
bod, eller stuet bort hos dine foreldre eller andre steder.

Bøker er en kategori som vi ofte lagrer på ulike steder. Kokebøker her, barnebøker der,
pensumbøker der, romaner der… Men tenk på en ting mens du holder på. Kokebøker hører
gjerne hjemme på kjøkkenet og barnebøker på barnerommet. Men alle de andre
kategoriene, kan du spre de på færre områder etter at du har sortert?

Sorter – sorter – sorter

Denne kategorien er utfordrende for mange – så husk å fokusere på resultatet og ta pauser
om det blir tøft. Sorter bøkene i 4 hauger – beholde, gi bort, selge, tilhører andre.

Ta på alle bøkene. Har du lest boka til Marie Kondo så veit du at ho er tydelig på at alle
bøker må ut av hyller, på gulvet, ja i alle fall så må du se bøkene i et nytt lys på en måte. Ta
på bøkene, kjenn etter hva de forteller deg. Det holder ikke å lese på titlene i bokrygger
mens de står i hylla.

Begynn med de lette. Ikke start med nei, den må jeg ha for at bla, bla, bla. Den boka minner
meg om sommeren 1992. Den boka skal jeg lese en vakker dag. Den boka var første boken
jeg kjøpte etter at jeg ble gravid og så videre. Så start med de som er «lette» å kvitte seg
med slik at du får ryddemuskelen varm.

Vær ærlig med deg selv. Må du egentlig ha bøker fremme i hyller for å være den du vil?
Bøker samler mye støv. Tenk over hvor mye plass du vil bruke på bøker. Kan de stå i skap?
Du må ta ditt valg.

Alt som du «tror» noe om – kvitt deg med det. Jeg aner ikke hvor mange bøker jeg trodde
skulle leses om igjen. Det var mange. Endte opp med noen veldig få. Hvor mange av dine
bøker har du leste flere ganger, når du tenker etter helt ærlig? Er det bøker du er sterkt i tvil
om, ok – legg de i en usikker bunke. Ikke sett de tilbake i bokhylla, men pakk de bort. Så
sjekker du innholdet igjen om 6 måneder. Legg inn en påminnelse i kalenderen din slik at du
husker å gjøre det.

Takk bøkene dine

Husk at når du rydder bort og kvitter deg med masse gamle bøker, så rydder du plass til
noe nytt! Takk bøkene du sender avgårde for den kunnskapen og underholdningen som de
har gitt deg. Blir det tomt i deler av bokhylla og du skal beholde hylla, så sett inn noen fine
pynteting der som du ikke har fått vist frem før. Kanskje du har et gammelt porselen etter
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ho bestemor som kan stå der? Eller noen gamle vaser eller bilder. Tenk nytt. Du må ikke
fylle opp tomrom som kommer frem nå med nye ting du drar med deg inn i huset. Bruk det
du allerede har på en ny måte.

Hva gjør du med de gamle bøkene? Det er mulig å selge litt, så prøv gjerne. Ikke forvent at
bøker selges lett! Jeg gav vekk mange bøker til gjenbruksbutikken her lokalt som selger de
videre for å få inntekter til gode formål. Det kjentes absolutt helt greit ut å gjøre det slik <3

Husker så godt at det tyngste var alle tankene mine i forkant og usikkerheten. Når jeg
hadde levert bøkene fra meg, så kjente jeg meg bokstavelig talt mange kilo lettere! Har ikke
angret en dag. Alle bøker er kun et tastetrykk unna. Er du skikkelig redd for å angre deg, så
ta bilde av boka, lag deg en excel-liste eller ta en notatbok og skriv ned alle titler du kvitter
deg med. Da blir det enkelt å skaffe boka på nytt om det blir helt krise en dag.

Organisering
Litt om organisering av bøker. Skal du lagre de alfabetisk? Da bør du fokusere på forfatter
og ikke titler. Dette funker stort sett greit. Du kan også vurdere å sortere etter sjanger.
Krimromaner der, selvutviklig der, hobby der og så videre.

Det har blitt populært å sortere etter fargen på bokryggen. Det er jo en mulighet å prøve ut
for deg. Et alternativ er å tenke høyden på bokrygg, slik at det blir visuelt ryddig. Men
kanskje ikke så lett å finne boka du er ute etter om du har mange.

Du kan også vurdere nytt lagringssted? Skal du flytte bokhylla til et annet rom? Skal
halvparten brukes til oppbevaring av andre ting. Skal bokhylla ut? Kan du bruke skap eller
skuffer? Skal du kjøpe dører til hylla for å unngå støv? Eller for eksempel henge et forheng
foran.

Nå har du en gyllen mulighet til å vurdere endringer, fordi vi på autopilot gjør det slik det
alltid har vært. Ikke fordi det er det beste, men fordi vi er vanedyr.

Til slutt – hva skal du oppnå
Poenget er ikke at du skal kvitte deg med alt. Det er ikke det dette handler om. Du skal finne
din balanse på hvor mye av din bolig vil du bruke til bøker, hvor mange vil du beholde. Hvilke
type bøker skal du beholde.  Jeg gikk fra ca 300 bøker til ca 30 – men det er min balanse.
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Fremover når du kjøper bøker, så tenk en bok inn – en bok ut. Ha gjerne klar en pose, eske,
kurv et sted hvor du samler ting du skal gi donere bort.

Du skal når oppgava er utført omgi deg KUN med bøker du elsker, bruker eller skal lese
100% sikkert. Det er det som er målet du skal jobbe mot. Og du – om du elsker bøker før du
starter oppgavene så vil du også elske bøker etterpå – men du vil ikke drukne i bøker.

Lykke til med denne oppgava!
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