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Bokprat for ungdomsskoleelever

Hvorfor er det nødvendig å drive aktiv 
formidling av barne- og ungdomslitteratur? 
Er det ikke nok at bøker og andre medier 
for ungdom er tilgjengelig på hyllene i 
biblioteket? Finnes det ikke bokanmeldelser, 
og hvorfor kan ikke ungdom få velge selv?

  4

BrettspillmEssen 2014

Med over 150 000 besøkende og over  
1000 nye titler er Spiel ‘14 i Essen 
verdens største brettspillmesse. Dette er 
et realt mekka for brettspill-elskere fra 39 
ulike land. Joep Aarts fikk med seg de siste  
trendene, og inspirasjon til arbeidet med 
en ny avdeling i Drammensbiblioteket.
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Et fengselsbibliotek - 
sett innenfra

- Fengselsbiblioteket - det er ei 
velfungerende øy i et dysfunk-
sjonelt samfunn, sa en innsatt til 
meg for noen år siden. Det sier 
vel sitt om betydningen bibliote-
ket har for mange, skriver Bente 
Holmen Eriksen.

 18



3   Bibliotekaren  11/2014

Lederen har ordet
Den 14. november avholder Bibliote-

karforbundet landsmøte. Landsmøtet er 
et stort og betydningsfullt møte for BF. 
Det er forbundets aller øverste organ 
som samles denne dagen.

Landsmøter er en helt egen ”sjan-
ger”, og - som det fremgikk av forrige 
nummer av Bibliotekaren, der sakene til 
landsmøtet sto på trykk, er de formelle 
sakene som beretning, regnskap, bud-
sjett, målprogram og vedtekter viktige 
saker på landsmøtet i år som alltid. Det 
kan oppfattes som en formalitet når 
slike saker settes på dagsorden, som 
en rutineøvelse, kanskje fordi de er 
gjentagende - de dukker jo opp hver 
gang - eller også fordi de er formelle, 
satt opp etter visse formkrav. 

Styrende for tre nye år
Men disse sakene er på ingen måte 

kun formaliteter, de danner grunnlaget 
for høyst reelle diskusjoner, og beslut-
ninger av stor betydning for forbundets 
framtid. På bakgrunn av de fremlagte 
dokumentene oppsummerer landsmøtet 
landsmøteperioden og fatter de ved-
takene som blir styrende for 3 nye år. 
Landsmøtet evaluerer det arbeidet som 
har vært gjort, gjennom kommentarer til 
beretningen eller andre saker, men ikke 
minst legger det føringer for framtiden. 
Det landsmøtet sier gjennom vedtak som 
fattes, men også gjennom innleggene 
på møtet og debattene, er og skal være 
helt sentralt for hvordan forbundsstyret 
styrer de kommende tre årene.  Lands-
møtet er en stor dag i BF, og de valgte 
delegatene har et betydningsfullt og 
viktig oppdrag. 

Kun de valgte delegatene har stem-
merett på landsmøtet, det er med andre 
ord de som fatter vedtakene. Landsmø-

tevedtakene er styrende. Det er alltid 
med spenning og ærefrykt at jeg ser 
frem til landsmøtet. Så også nå. 

Organisasjonsutvalget
I år står foruten de vanlige landsmøte-

sakene organisasjon på dagsorden gjen-
nom fremleggingen og behandlingen 
av Organisasjonsutvalget sin rapport. 
En annen sak av stor betydning er ved-
tektenes § 2 om medlemskapskriterier. 
Begge disse sakene er diskutert i BF 
tidligere. Organisasjonsutvalgets rapport 
ble trykket i Bibliotekaren da den var klar 
våren 2013. Før den ble ferdigstilt var 
endel sentrale temaer oppe til diskusjon 
på landsstyremøtet vinteren 2012. Etter 
at den ble levert har den blitt presentert 
og debattert på fylkeslagsmøter i for-
bundet. Nå skal rapporten legges frem 
for landsmøtet. Og jeg ser frem til en 
spennende debatt i etterkant av dette.

Medlemskapskriterier
Vedtektenes § 2 har vært grundig 

diskutert i BF. Gjennom artikler i Bi-
bliotekaren og på nettsiden, på med-
lemsmøter og årsmøter i fylkeslagene. I 
dette spørsmålet vet jeg at meningene 
er delte. Ikke desto mindre skal det fat-
tes vedtak i saken. Vedtaket kommer 
til å medføre at noen blir mer fornøyde 
enn andre. Noen vil føle at de fikk gjen-
nomslag for sitt syn, mens andre vil være 
litt misfornøyde med at de ikke fikk det. 
Det er av avgjørende viktighet nettopp i 
en slik situasjon at vi får en god debatt 
på landsmøtet, at de ulike synene og 
argumentene kommer fram, at lands-
møtet blir opplyst av debatten og fatter 
et vedtak som reflekterer landsmøtets 
syn. Jeg har stor tillit til landsmøtet. Jeg 
tror vi vil få en interessant debatt og et 

godt vedtak. I etterkant skal vedtektene 
praktiseres av forbundsstyret. Noe av 
effekten av et vedtak vil komme til ut-
rykk gjennom denne praktiseringa. Det 
er også et moment å ha med seg inn i 
denne debatten. Forbundsstyret vil helt 
sikkert lytte til landsmøtedebatten med 
stor årvåkenhet, og legge praktiseringen 
av vedtektene så tett som mulig opptil 
landsmøteflertallets intensjon. 

Vitamininnsprøytning
Jeg har etter hvert deltatt på mange 

landsmøter i BF. Det siste tiåret som 
forbundsleder, men før dette som dele-
gat. Landsmøtene har alltid virket som 
vitamininnsprøytninger for meg, de har 
gitt inspirasjon til videre arbeid. Jeg tror 
ikke jeg er unik i den sammenhengen. 
Landsmøtet setter punktum for en 
periode og innleder en ny, og uansett 
hvilken rolle man har i forbundet, enten 
man er medlem, tillitsvalgt, fylkeslags-
leder eller forbundsstyremedlem, er det 
alltid inspirerende med ny giv! 

Takk
I mai 2001 skrev jeg min første leder 

i «Bibliotekaren». Dette blir min siste. Det 
er selvsagt vemodig. Men samtidig er 
det helt riktig. Selv om jeg fortsatt synes 
arbeidet i BF er fantastisk givende, kjen-
nes det naturlig å gi seg som forbunds-
leder nå. Jeg ønsker å takke alle BFere 
for et godt samarbeid som for meg har 
betydd utrolig mye. Jeg ser på det som 
et stort privilegium at jeg har innehatt 
vervet i 13 år. Tusen takk for tilliten!

Monica Deildok
Forbundsleder
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Bokprat for ungdomsskoleelever 
Hvorfor er det nødvendig å drive aktiv formidling av barne- og 
ungdomslitteratur? Er det ikke nok at bøker og andre medier for 
ungdom er tilgjengelig på hyllene i biblioteket? Finnes det ikke 
bokanmeldelser, og hvorfor kan ikke ungdom få velge selv?

FORMIDLING

Tekst:  
Ingunn Astrup
Student
Institutt for arkiv-, bibliotek- 
og informasjonsfag 
Høgskolen i Oslo og Akershus

•	Hvilken kompetanse trenger en bibliotekar som  
driver bokprat for ungdomsskoleelever?

•	Hvordan søker hun å nå fram til elevene? 
•	 Ingunn Astrup presenterer her en studie av  

Unge Deichmans klassebesøk med bokprat  
for 9. klassinger. 

Unge Deichman på klassebesøk hos 9.klassinger:

Etter endringene vedtatt 17. juni 2013 
står det nå blant annet i målsettingen 
til Lov om folkebibliotek: “Folkebibliote-
kene skal ha til oppgave å fremme opp-
lysning, utdanning og annen kulturell 
virksomhet, gjennom aktiv formidling 
[min utheving] og ved å stille bøker og 
andre medier gratis til disposisjon for 
alle som bor i landet.” 

Dette inspirerte meg til å lage en 
undersøkelse av hvordan nettopp aktiv 
formidling drives i dag av ansatte ved 
Barne- og ungdomsavdelingen ved 
Deichmanske hovedbibliotek. 

Min ide var å sette fokus på hvordan 
Unge Deichman satser på ungdom i 
grunnskolen som målgruppe og særlig 
på den måten man driver aktiv formid-
ling overfor disse brukerne gjennom 
bokprat. Jeg ønsket å undersøke hvilke 
kvalifikasjoner en bokprater trenger og 
hvordan hun legger an sin formidling 
for å nå fram til elevene. 

Vinteren 2014 fulgte jeg biblioteka-

rene Sylvi Linge Hermansson og Lina 
Malm på i alt fire klassebesøk med bok-
prat for 9. klasser fra to skoler Oslo. Jeg 
intervjuet også de to om bakgrunnen for 
ordningen og hvordan de jobber med 
å forberede og gjennomføre tiltaket.  

Aktiv litteraturformidling og bokprat
Formidling betyr ifølge Norsk ordbok 

(1994) å overføre, videresende, være 
mellomledd for noe eller få i stand 
noe. Aktiv litteraturformidling innebæ-
rer ifølge Åse Kristine Tveit (2006) å 
gi brukerne innblikk i verket uten “å si 
alt». Målet er å pirre leserens nysgjer-
righet og gi dem lyst til selv å lese 
videre (s.81). Den svenske litteratur-
pedagogen Karna Nyström (2005) 
refererer i Tidsskriftet Barn och kultur til 
begrepet “bokprat” og det tilsvarende 
engelske “book talks”. “Talk” er et vidt 
begrep som blant annet innebefatter 
foredrag, diskutere, uttrykke tanker (s. 
56). Synnøve Ulvik (1995) skriver om 
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bokprat i sin bok Portåpneren at det er 
en metode der man formidler opple-
velser av bøker til andre for å inspirere 
til lesning. Dette innebærer både en 
informasjons- og en kommunikasjons-
situasjon, der man også deler objek-
tive opplysninger om bøkene (s. 29).  

Nødvendigheten av aktiv 
litteraturformidling for ungdom

Hvorfor er det nødvendig å drive aktiv 
formidling av barne- og ungdomslittera-
tur? Man kan spørre seg om det ikke er 
nok at bøker og andre medier for ung-
dom er tilgjengelig på hyllene i biblio-
teket? Finnes det ikke bokanmeldelser, 
og hvorfor kan ikke ungdom få velge 
selv? Nyström (2005) påpeker at det 
finnes en bred offentlig samtale om vok-
senlitteratur gjennom tv, aviser, radio 
og ukepresse. Men det samme gjelder 
ikke for barne- og ungdomslitteratur, og 
det er derfor større behov for bokprat 
for disse målgruppene. Hun skriver: 

“Bokprat sprider kunnskap och blir ett 
effektivt redskap att kunna göra val” 
(s. 57).  Bokprat inngår ifølge Nyström 
(2005) i så og si alt lesefremmende 
arbeid, enten man vil skape en interesse 
for lesing i sin alminnelighet eller hjelpe 
elevene i deres utvikling som lesere.  

Viktige forutsetninger 
Ulvik (1995) skriver at en vellykket 

bokprat er avhengig av om den er tilpas-
set brukergruppen og om det har vært 
gjort et godt forarbeid på den måten 
at bibliotekaren har gjenoppfrisket inn-
holdet i boken og eventuelt plukket ut 
partier som egner seg til høytlesning. 
Under selve presentasjonen legges 
boken fram ved at man gjengir noe 
av handlingen og gjerne leser et lite 
avsnitt (s. 30).  Nyström (2005) er 
opptatt av formidlerens engasjement: 
“Egentlig handlar det om att låta sin 
entusiasm over litteratur smitta av sig 
i den form och på det sett som best 

passar ens egen personlighet” ( s. 57 
). Hun framhever betydningen av det 
å kunne fange målgruppens interesse 
og nysgjerrighet og påpeker også at 
bibliotekaren bør har et mål for hva hun 
vil oppnå med presentasjonen. I tillegg 
bør presentasjonen være lagt opp slik 
at den blir levende og variert (s. 57).  

Elevenes psykososiale utvikling 
og leseroller

Ungdom i tenårene gjennomgår et 
stadium der det skjer store fysiske og 
psykiske forandringer og hvor det tar 
tid å bli trygg på hvem de selv er. Erik 
Homburger Erikson (2000) skriver i 
boken Barndommen og samfunnet at 
den sosiale utviklingen i tenårene er 
preget av motsetningen mellom en 
rolleforvirring på den ene siden og ut-
vikling av identitet på den andre siden. 

Joseph A. Appleyard (1990) opererer 
med 5 stadier eller leserroller. Ifølge 
Sylvi Penne (2001) befinner de fleste 

FORMIDLING
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ungdomsskoleelever og elever i den 
videregående skolen seg i en fase som 
tilsvarer Den meningssøkende eller den 
tenkende leseren (s. 288). Ifølge App-
leyard bruker denne leseren historier 
for å finne meningen med livet og søker 
verdier og livssyn som det er verdt å tro 
på. Og sist, men ikke minst, er denne 
aldersgruppen på jakt etter rollemodel-
ler de kan leve opp til (s. 303). 

Sylvi Penne (2001) har spurt ungdom 
om hva som kjennetegner litteraturen 
de foretrekker å lese og fikk til svar at 
de ønsket:

 
1. involvering og identifikasjon 
2. handlingen ligner på  

virkeligheten
3. innhold som gir dem noe  

å tenke på 

Penne konstaterer at ungdomsle-
seren vil at litteraturen skal ligne det 
virkelige livet og stemme med det 
de selv har erfart. Men de vil også 
lese om død og alvorlig sykdom, 
katastrofer og tragedier (s. 304).  

Bokprat for ungdomsskoleelever 
i regi av Unge Deichman

Ordningen Klassebesøk med bok-
prat ble satt i verk i 2012. Skoleåret 
2013/2014 var det i alt ni elevgrupper 
eller adopsjonsklasser med i ordningen. 
Tre bibliotekarer hadde fast ansvar for 
hver sine grupper innenfor disse. Adop-
sjonsklassene har tilbud om å komme 
på biblioteket fulgt av læreren sin en 
gang i måneden for å lytte til bokprat.  
Om målet med ordningen uttaler Sylvi 

at de ønsker at elevene skal bli vant til 
å besøke biblioteket jevnlig, slik at dette 
kan bli en naturlig del av hverdagen. 
Et annet mål for ordningen er å øke 
elevenes leselyst gjennom å gi dem et 
innblikk i hva som fins av medier. 

De valgte 9. trinn som målgruppe 
fordi dette erfaringsmessig er en 
aldersgruppe som er mer modne og 
mottakelige og derfor har lettere for å 
delta i en dialog med bokpraterne.  

Klassebesøk med bokprat varte hver 
gang mellom 40 og 45 minutter. I løpet 
av mine fire observasjoner presenterte 
bibliotekarene et varierende antall bøker. 

Valg av tema og litteratur
Gjennom bokpraten formidles norsk 

og oversatt ungdomslitteratur, aktuell 
faglitteratur og filmer. I all hovedsak var 
det skjønnlitteratur som ble presentert 
de dagene jeg observerte. Når det 
gjelder valg av tema, sier Sylvi at hun 
velger emner som hun selv er opptatt 
av, eller dagsaktuelle tema, om da ikke 
skolen har levert et ønske. Ungdom 
og seksualitet er et slikt eksempel på 
skolens eget ønske.

 På spørsmålet om hvilke kriterier 
de har for valg av bøker, svarer Sylvi: 
«Bøkene bør være så bra at jeg kan 
snakke om dem og at det er noe jeg 
kan anbefale. Det må være noe jeg 
mener kan treffe elevene, eller at det 
kan overraske dem”. Sylvi uttaler videre 
at det også bør være faktabøker og 
film innenfor emnet som presenteres 
og at målet er å tilby en variasjon av 
medier slik at man kan nå flest mulig i 
målgruppen. Bibliotekarene er opptatt 

av hva ungdom i denne alderen trenger 
og velger titler ut fra det. Sylvi sier: 

Det går nok mye på dette med eget 
liv, at de ønsker noe de kan identifi-
sere seg med. De leter på den ene 
siden etter bøker som kan gi dem en 
slags livserfaring eller erkjennelse, 
uten at de trenger å oppleve alt selv. 
På den andre siden ønsker de bøker 
som kan gi dem en opplevelse av at 
de ikke er alene i verden om å ha 
følelsene de har.

På spørsmål om de velger bort litte-
ratur de selv mener er for dårlig, svarer 
Lina at hvis enkelte av de aktuelle titlene 
er innenfor et valgt tema hun ikke liker, 
spør hun seg selv om elevene ville likt 
dem. Om svaret er ja, blir de alltid tatt 
med i presentasjonen. Sylvi nevnte at 
serier som Perfekt kjemi av Simone 
Elkeles eller House of Night av P. C. 
Cast gjerne blir tatt med i bokprat. 
Dette gjør de blant annet for å vise at 
det er akseptabelt å lese denne type 
litteratur og fordi elever av og til gir 
tilbakemelding om at de for alvor har 
begynt å lese takket være slike serier. 

Forberedelser 
Sylvi og Lina hevder at det først og 

fremst gjelder å ha lest bøkene så 
grundig at man kan dem. I neste instans 
bestemmer bibliotekarene seg for i 
hvilke sammenhenger de skal snakke 
om litteraturen, det vil si hvilket tema 
den skal presenteres i sammenheng 
med. Og, sist, men ikke minst er det 
viktig å holde av medier, slik at de er 
tilgjengelig for utlån etter bokpraten. 
Bibliotekarene lager alltid Power Point-
presentasjoner der det er mulig å for-
større opp tekst og bilder fra bøkene, 
og de bruker i tillegg nettsider, filmer og 
trailere til filmer som kan fungere som 
innfallsvinkel til litteraturen og de andre 
mediene de skal presentere. Begge 
formidlerne holder bokprat uten manus. 

Bokpraternes metode og de 
virkemidlene som brukes for 
å fremme leselyst

Felles for alle klassebesøkene jeg fikk 
overvære var innledningen der bibliote-
karen ønsket velkommen og startet med 
å spørre elevene om de husket navnet 
hennes. Responsen uteble ikke, elevene 
visste hva begge het. 

FORMIDLING
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Til tross for at begge formidlerne 
kommer fra deler av landet der det 
snakkes dialekter som er forskjellig fra 
målformer som brukes i Oslo, gjorde 
ingen av dem forsøk på å normalisere 
dialekten sin. 

Sylvi framhever betydningen av å 
kunne by på seg selv og sier at hun ofte 
viser til egne opplevelser og erfaringer, 
og det å være direkte i sin henven-
delse til elevene, som ved eksemplet 
nedenfor:

Trur dere på kjærlighet ved første 
blikk? -Jaa, sier elevene i kor. Sylvi: 
wow, forrige klassen jeg snakket 
med, sa nei. Men det gjør altså dere. 
Tror dere at det fins en person i ver-
den for dere - en person!? Joo, sier 
flere av elevene i kor. - Jammen, tenk 
om den ene personen fins på den 
andre siden av jordkloden? Hvordan 
skal du klare å møte ham da?

Ved presentasjonen av Ekspert på å 
rødme (2009) av Katarina von Bredow 
er Sylvi ikke bare direkte med elevene, 
hun inviterer dem også til å tenke på 
hva de selv mener om viktige hendelser 
i boka:  

Er det greit å bli forelsket i stebro-
ren sin? Er det greit når dere bor i 
samme hus? Er det fortsatt greit om 
en av dere gjør det slutt og tar med 
en ny kjæreste til det som er deres 
felles hjem? 

 
Hun bygger noen av sine presentasjo-
ner på egne erfaringer. Eksempelvis 
knytter hun noen av sine egne opp-

levelser som ung til temaet dagbøker, 
memoarer, blogger:

 
Da jeg var ti år, fikk jeg ei hjer-
teforma bok, ei rosa bok med en 
kattunge på, av søsteren min til jul. 
Det var lås på den, og det fulgte 
med en liten nøkkel.. I den boka 
skrev jeg alle hemmelighetene 
mine, å Gud så mange hemmelig-
heter jeg hadde. De handlet om at 
jeg hadde krangla med venninna 
mi og at søsteren min hadde lånt 
buksa mi; sånne ting. Det var så 
viktige ting at jeg låste dagboka 
etter at jeg hadde skrevet i den. Slik 
dreiv jeg på helt til at jeg oppdaget 
at søstera mi og broren min åpnet 
låsen, de dirket den opp og leste 
om alle hemmelighetene mine. Trur 
du jeg ble rasende? Rasende var 
bare fornavnet! Men jeg fortsatte å 
skrive dagbok, den andre dagboka 
mi var blå, husker jeg.

Ved presentasjonen av boka Hjertets 
fryd (1992) av Per Nilsson tar hun på 
en billedlig måte med seg elevene til 
stedet der handlingen i boka skjer. Her 
så å si zoomer hun inn situasjonen ved 
å beskrive scenen der handlingen i boka 
skal komme til å utspille seg: 

Tenk dere at det er i en drabantby, 
det er forsommer og fint vær. Det er 
blå himmel med hvite skyer på. Og 
så i den ene blokka, det er oppgang 
B, der går dere inn og opp i 3.etasje 
og inn ei dør. Dere kommer inn i 
en korridor. Derfra går dere inn på 
badet. På det badet med blå fliser, 

med turkise håndklær er det masse 
damp. Det må være noen som har 
dusjet der nettopp. Og det lukter 
Hugo Boss. Foran vasken på det 
badet står det en gutt. Han er snart 
16 år, han er lang og hengslete. Han 
ser ikke ansiktet sitt, for speilet er 
helt dugget[..]

At Sylvi heller ikke er redd for å sjok-
kere, viser hun ved å lese utdrag fra 
den erotiske novellesamlingen HÅTT 
(2013). 

For Lina er dialog et mye anvendt 
virkemiddel. Hun henvendte seg til 
elevene med spørsmål en rekke gan-
ger i løpet av presentasjonen, og det 
var som regel en eller flere av elevene 
som besvarte spørsmålene. Jeg la 
også merke til at flere elever kom med 
innspill til presentasjonen. Lina kom-
menterer dette slik: 

Jeg liker at elevene spør og kom-
mer med andre innspill. Det hender 
derfor at jeg ikke får presentert alle 
bøkene jeg har lagt opp, men det 
gjør ingenting.

De to bibliotekarene bruker ofte film-
snutter fra YouTube som tilnærming til 
tema. Dette begrunner de med at det 
skal være litt “underholdende” og for 
å unngå at det blir for ensformig på 
grunn av “for mye snakk”. Hensikten 
med dette er også at det kan være en 
innfallsvinkel som vekker interesse for 
tema, spesielt med tanke på de elevene 
som i utgangspunktet ikke interesserer 
seg for å lese. Slike kortfilmer bru-
kes også som avslutning på bokprat.  

FORMIDLING
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Lån av bøker  
På spørsmål om elevene låner bø-

kene etter presentasjonen svarer 
bibliotekarene at noen klasser låner 
lite eller ingen ting av det som er blitt 
presentert, mens andre låner en god 
del. Noen elever sier rett ut at de ikke 
er interessert i å lese bøker. Det hender 
likevel at de kommer tilbake senere og 
spør etter bøker som de fikk høre om 
under siste bokprat.  Sylvi anbefaler 
dem dessuten å bruke biblioteket de 
sogner til. 

Jeg spurte om det var et uttalt mål 
med opplegget at elevene låner bøker 
etterpå, og om de vurderer opplegget 
ut i fra hvor stort dette utlånet til enhver 
tid er. Hun svarer slik: 

Jeg ser det jo ikke alltid så godt på 
hvor mye de låner, men jeg merker 
det på ansiktsuttrykkene deres 
under presentasjonen at de er med. 
Særlig gjelder det mediene som skal 
presenteres på bokpraten i dag, så 
vet jeg på forhånd at de ikke låner 
noe som helst. [Tema var Ungdom 
og seksualitet].

Bibliotekarene sier at noen elever er 
engstelige for at andre skal se hva de 
låner. Derfor sier de alltid til klassene at 
bøkene er der, og at biblioteket holder 
åpent lenger enn skolen - det går an å 
komme tilbake å låne. 

Våren 2012 ba Unge Deichman 
skolen om en tilbakemelding angå-
ende opplegget, og responsen de 
fikk var ubetinget positiv. Lærerne 
rapporterte at elever som tidligere 
ikke hadde interessert seg for bøker 
nå hadde begynt å lese, mange 
snakket om biblioteket på en helt 
naturlig måte og lærerne hadde et 
inntrykk av at elevene i større grad 
nå mente at det å låne bøker var mere 
akseptert som noe man bare gjør.  

Bibliotekarenes kompetanse
Bibliotekarene har god kjennskap 

til ungdomslitteratur, og det gjøres 
et grundig forarbeid til presentasjo-
nene. Det er tydelig at bibliotekarene 
ved Unge Deichman er bevisst på 
hva denne brukergruppen har behov 
for.

De har begge et personlig uttrykk, 
en variert tilnærming til litteraturen og 
et tilpasset tema- og litteraturutvalg. 

Når det personlige uttrykket får virke 
sammen med et valg av emner og 
medier som er i samsvar med bruker-
nes behov ut fra deres utviklingstrinn 
og leserrolle, da er formidlerne ved 
Unge Deichman noen steg nærmere 
målet, nemlig å øke elevenes leselyst 
og medvirke til at de bruker bibliote-
ket mer. 
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Vi fornyer oss
Vi takker bibliotekene for at vi fortsatt får levere nye og nyttige løsninger til 
bransjen. eBokBib har blitt tatt imot med åpne armer av både bibliotekene og 
ikke minst av lånerne selv! Bibliofi l får stadig tilført ny funksjonalitet til glede 
for publikum og bibliotekene. Vi har også fått levere selvbetjeningsenheter og 
rfi d-løsninger  til mange bibliotek i Norge. Vi fornyer oss nå og vi er stolte av 
vårt nye utseende.

Vi er allikevel de samme, og vi vil fortsatt være her for dere!
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BrettspillmEssen 2014
Med over 150 000 besøkende, over 1000 nye titler og mer enn 300 forlag er Spiel ‘14 i 
Essen verdens største brettspillmesse. Dette er et realt mekka for brettspillelskere fra 39 
ulike land. Jeg dro ned fra Drammen for å få med meg de siste trendene og for å se om 
jeg kunne få inspirasjon til arbeidet med en ny avdeling her på huset.

BRETTSPILL OG BIBLIOTEKENES MÅLGRUPPER

Tekst:  
Joep Aarts
Spesialkonsulent
Drammen bibliotek

Vi kan trygt slå fast at det har skjedd 
veldig mye innen brettspill siden Ludo 
ble utgitt i England i 1896. Det skjedde 
sannelig en liten revolusjon på 90-tallet, 
da en rekke europeiske brettspill, med 
Kolonistene fra Catan i spissen, flom-
met inn over hele verden. Disse spillene 
utmerket seg med bedre fortellinger, 
flere valgmuligheter, større interaksjon og 
mer innfløkte mekanismer. Interessen for 
brettspill er stadig økende og kulminerer 
hvert år på Spiel i Essen.

Kameler, orker og ninjaer
Fire store haller er fylt til randen med 

stands, bord, snacksvogner og tusenvis av 
spillere, frenetisk på jakt etter ledige bord 
å spille på. Når over tusen spill skal testes 
haster det med å få plass rundt bordene. 
Spillverdens Oscar heter Spiel des Jahres 
(Årets spill) og årets vinner er Camel Up, 
et heseblesende kamelløp med tipping 
og høy puls. For de som ønsker litt større 
utfordringer er det en pris for kjennerne 
også og i år stakk Istanbul av med seieren.

Det finnes noe for enhver, messen 
gir plass til et imponerende antall nisjer. 

Krigsspillnerder samler seg rundt de to 
bodene som selger gjennomarbeidede 
spill om ett bestemt slag i én bestemt krig. 
I et annet hjørne på messen er verdens-
mesterskapet i Carcassonne i full gang. 
Bredden i spilltilbudet kan ta pusten fra 
noen hver. I tillegg finnes det noe plass til 
rollespill, tegneserier, spillmøbler og andre 
duppeditter. Det som imponerer meg 
mest er at dette faktisk er en rendyrket 
brettspillmesse. 

De som ikke er kjent med de ulike sjan-
grene og fagbegrepene kan fort bli svimle 
av å høre nerdene snakke sammen. Wor-
ker placement, deckbuilding, area control, 
drafting, amerithrash og eurospill er bare 
et lite utvalg av termene man snapper opp 
i Essen. Noen snakker misbilligende om 
samarbeidsspill, noen sverger til krigsspill 
og atter andre synes eurospill er kjedelige. 
Et velutviklet begrepsapparat er imidlertid 
ingen forutsetning for å trives.

På de fleste hotellene i Essen er det 
innredet spillrom så det er ingen grunn 
til å hvile på laurbærene etter at messen 
stenger sine dører. Alle strømmer rett inn 
til hotellene for å teste og diskutere alle 
nyinnkjøpte spillperler. Man får bordserve-
ring og skaffer seg fort nye venner.  

Smartphone og alkymister
Skal man utpeke noen tendenser for 

året er det blant annet et økende innslag 
av små uavhengige forlag, som ved hjelp 
av crowdfunding har klart å gi ut spill av 
imponerende kvalitet. Videre ser vi en 
internasjonalisering av spilltilbudet og 
spesielt japanske kultforlag utgjør den nye 
vinen. Allerede på dag én får man beskjed 
om at de fleste spillene hos dem er sold 
out. Man kan bare håpe at de blir utgitt 
på et større forlag til neste år.

Størst medieinteresse er det for det 
store forlaget Ravensburgers nyvinning 
SmartPLAY hvor et kamera er plassert på 
et stativ over spillbrettet. En smartphone 
registrerer hva som skjer på brettet og 
tilpasser spillet etter det. En lignende inno-

vasjon for feinschmeckerne utgjør spillet 
Alchemists, der man blander sammen 
ulike ingredienser, som så blir testet gjen-
nom en liten app på telefonen. 

Som ellers i samfunnet kjenner man 
fortsatt etterdønningene etter skrekk- og 
zombiebølgen som kom for noen år siden. 
Det festlige tårnforsvarsspillet Orcs, Orcs, 
Orcs er bare en blant mange skrekkrela-
terte titler. En siste trend jeg la merke til 
er at det blir lansert flere og flere gode 
to-personersspill.

 
Brettspill og bibliotek

Hva har nå alt dette med bibliotek å 
gjøre, mon tro? Vil vi ha brettspill, hvorfor 
vil vi eventuelt ha det, og hvordan kan vi 
tilby det? For å begynne med det første 
spørsmålet: jeg vil svare med et rungende 
ja. En solid satsing på brettspill kan, på 
lik linje med det vi har oppnådd med 
dataspill, tiltrekke seg nye målgrupper 
og utgjøre et lavterskeltilbud til folk som 
i utgangspunktet ikke ville ha besøkt et 
bibliotek.

Videre har brettspillentusiast og biblio-
tekar John Pappas kommet med flere gode 
argumenter. Brettspill stimulerer til krea-
tivitet, øker sosialt engasjement, skaper 
interaksjon på tvers av generasjoner og 
har potensiale til å være tankevekkende. 
Men mest av alt kan brettspill skape en 
kultur av positiv interaksjon blant ulike 
sosiale grupper. Og så er det uendelig 
gøy i tillegg. I stedet for å lure på hvorfor 
man eventuelt vil tilby brettspill vil jeg 
heller snu spørsmålet og spørre hvorfor 
man ikke skulle tilby det.

Sist, men ikke minst, vektlegger den 
nye bibliotekloven møteplassfunksjonen 
og begrepet opplevelsesbibliotek har 
festet seg. Brettspill har potensiale til å 
utvide denne funksjonen og kan by på 
gode, positive, opplevelser. Biblioteket 
må reflektere de endrede behovene og 
forventningene til publikum. Brettspill kan 
så absolutt være med på å fylle behovet 
for læring gjennom underholdning.
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Meld deg

på i dag!

Hvordan tilby det?
Det finnes ulike måter å tilby brettspill til publikum på. Man kan 

disponere lokaler til sin lokale brettspillklubb. Man kan inkorporere 
brettspill i allerede eksisterende spillrelaterte arrangementer, 
som for eksempel nordisk spilldag, eller lage rendyrkede brett-
spillkvelder. Man kan ha brettspill til bruk på biblioteket og låne 
ut brettspill. 

Samlingsutvikling og formidling er som alle andre medier 
avhengig av kompetanse, både gjennom å spille selv, gjennom 
brukerkontakt, samarbeid med foreninger og messer slik som 
denne. Elementer av spillifisering kan også utprøves, for eksempel 
i markedsføringsøyemed.

Brettspill i Drammen 
I Drammen har vi ikke fokusert mye på brettspill så langt annet 

enn å ha noen brettspill stående ute i biblioteket. Min påstand 
er at brettspill har godt av å bli formidlet på lik linje med andre 
medier. På Drammen bibliotek jobber vi med å få på plass en ny 
avdeling i 3. etasje med støtte fra Nasjonalbiblioteket, en avdeling 
som omfatter Popkult, musikk, film og et makerspaceområde. 
Brettspill er tiltenkt en fremtredende rolle i denne nye avdelingen, 
både i det fysiske rommet, under arrangementer og til hjemlån.

En spennende lenke til vår kommende makerspace kan være 
å organisere en workshop i brettspilldesign. Her kan man også 
tenke på koblinger til grafisk design, tegning, historiefortelling 
og 3D-utforming. I tillegg kan man få skrevet ut de manglende 
brikkene som utvilsomt vil komme på en 3D-printer. 

Best fra Essen
Er man på spillmesse blir man nødt til å lage lister. For mitt 

vedkommende blir årets liste som følger:
1. Camel Up     
2. The Resistance: Hidden Agenda & Hostile intent

3. Mythotopia
4. Five tribes
5. Ninjataisen
Dette yter det enorme tilbudet av kvalitetsspill på ingen måte 

rettferdighet, men sånn er listelivet.

Videre lesning
Dersom du vil få en fin innføring i brettspill på bibliotek 

anbefaler jeg å lese John Pappas’ lettfattelige Board in the 
library. Denne artikkelserien i seks deler kan man finne på 
nettstedet webjunction.org. Videre kommer man ikke utenom 
boardgamegeek.com, stedet som gjelder for spillnerder. Se opp 
for The Hotness-lista på venstre side der man kan holde seg 
oppdatert på hvilke spill som er i vinden. Jeg vil gjerne avslutte 
med det George B. Shaw (angivelig) har sagt: «We don’t stop 
playing because we grow old, we grow old because we stop 
playing.” 

BRETTSPILL OG BIBLIOTEKENES MÅLGRUPPER
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”Døde” bøker og 
inndratte bøker

Tekst:
Espen Søyland Bakjord
og Cyrille Nolin
Juridiske rådgivere
Nasjonalbiblioteket

Bibliotek 
& juss

Flere har tatt kontakt med oss i det 
siste med spørsmål om hvilke regler 
som gjelder for bøker som enten er 
inndratt, eller opplysninger mortifisert. 
Det skal vi forsøke å si noe om, men 
dette bør kun leses som en enkel over-
sikt over dette nokså innfløkte temaet.

I første omgang tar vi fatt på morti-
fikasjon. Det innebærer at en beskyld-
ning, for eksempel en ærekrenkende 
påstand, erklæres død og maktesløs. 
En sak om mortifikasjon er ikke i seg 
selv regnet som straff, og det er ikke 
noe vilkår at ærekrenkeren er å be-
breide. Som hovedregel er det fornær-
mede som må nedlegge påstand om 
mortifikasjon, og retten kan ikke gjøre 
det av eget tiltak. En slik sak dreier seg 
ikke om å få dom for at en uttalelse er 

usann, men om det kan føres sann-
hetsbevis for den. Der ærekrenkeren 
ikke kan eller vil føre sannhetsbevis for 
påstanden er det følgelig anledning til 
å avsi mortifikasjonsdom.

Det er vært en del slike saker i 
Norge, i alle fall frem til 2000-tallet. 
Fra 1959 til 1994 har påstander blitt 
mortifisert ved 22 tilfeller.1 Mortifika-

1  NOU 1995:10 s. 45-46.

sjonsinsituttet som sådan er ganske 
spesielt, og vi finner det bare i Norge, 
Danmark og Island. I Norge er det 
dessuten snart en saga blott, ettersom 
man i 2008 besluttet ikke å videreføre 
mortifikasjon i den nye straffeloven2, og 
for så vidt heller ikke straffansvaret for 

2  Straffeloven (2005) er stadig 
  ikke i kraft.

To eksempler på verk utgitt på nytt til tross for inndragelse etter straffelovens § 38: Familiefor-
lagets utgivelser av major H.O. Langelands to inndratte bøker om landsvikoppgjøret, og Agnar 
Mykles Sangen om den røde rubin. Den siste ble anket til Høyesterett der forlaget ble frikjent og 
inndragningen stoppet, selv om bøkene til dels ble beslaglagt i mellomtiden. 

•	Hvilke regler gjelder for bøker som enten er inndratt,  
eller der opplysninger er mortifisert?

•	Her gir Nasjonalbibliotekets juridiske rådgivere en 
enkel oversikt over dette nokså innfløkte temaet.

BØKER SOM GJENOPPSTÅR
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ærekrenkelser.3 Når det gjelder mor-
tifikasjon kan begrunnelsen antakelig 
delvis tilskrives EMD (Den europeiske 
menneskerettighetsdomstolen, red.
anm.) - som i flere saker har sett mor-
tifikasjonsinsituttet som noe mer enn 
bare et nøytralt virkemiddel.4

En sak om mortifikasjon omhandler 
som regel ikke kun dette, ofte er det 
fremsatt et krav om erstatning og 
oppreising. Videre kan ærekrenkelse 
i såkalt trykt skrift medføre inndrag-
ning i medhold av straffeloven § 38, 
og det er antakelig hovedproblemet 
hva angår bokens videre utbredelse. 
For ordens skyld minner vi om at 
dette er noe annet enn inndragelse i 
medhold av åndsverkloven, hvor det er 
opphavsretten som må være krenket.5 
I straffeloven gjelder krav om ”forbry-
tersk” innhold, men henvisningen fra 
strl. § 390 tredje ledd (krenking av 
privatlivets fred) åpner for at også 
slik forseelse kan utgjøre grunnlag 
for inndragning. Ærekrenkelser er én 
mulig måte å krenke privatlivets fred 
på. Inndragningen gjelder likevel ikke 
eksemplarer som ikke er tilgjengelige 
for allmennheten og som ikke tilsiktes 
videre spredt. Eksemplarer som er i 

3  Se Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 
  s. 165-167.
4  Se Ot.prp. nr. 22 (2008-2009) 
  s. 167-168.
5  Se åndsverkloven § 56.

privat eie kan dermed ikke inndras. 
Eksemplar som befinner seg i bibliotek 
kan antakelig beholdes, men ikke lånes 
ut. Litt spesielt er at inndragning fore-
tas selv om lovbryteren var utilregnelig 
eller ikke utviste skyld. En rettskraftig 
straffedom er altså ikke et vilkår.

Vi kjenner også til saker hvor et 
verk er blitt utgitt på nytt på tross av 
inndragelse iht. § 386, for eksempel Fa-
milieforlagets utgivelser av major H.O. 
Langelands to inndratte bøker som er 
et oppgjør med landsvikoppgjøret.7 Et 
annet eksempel er Mykles Sangen om 
den røde rubin, men den ble anket til 
Høyesterett8 der forlaget ble frikjent og 
inndragningen stoppet, selv om bøkene 
til dels ble beslaglagt i mellomtiden.9 

6  På det tidspunktet strl. § 323, 
  § 38 er fra 1958.
7  Se Rt 1952 s. 8.
8  Se Rt 1958 s. 479.
9  Se Thuesen, Arthur: 

Reelt sett er det lett å være enig med 
prof. Hans Fr. Dahl i artikkelen ”For-
budte bøker”10 at slike bøker ikke bør 
kunne holdes unna offentligheten i all 
evighet, for eksempel under henvis-
ning til tidens standard. Formelt sett 
er denne materien litt vanskelig å 
tilnærme seg ettersom inndragningen 
ikke kjenner noen tidsbegrensning. Et 
poeng på den opphavsrettslige siden 
er kanskje at et verk i seg selv ikke er 
mulig å inndra etter § 38, kun eksem-
plarene av det. Den nye straffeloven 
viderefører for øvrig ikke bestemmel-
sen om dette.11 

  Beslaglagte og supprimerte 
  bøker vedrørende Norge, 
  Oslo 1960 s. 192-193.
10  Se NB21 2007 nr. 2 s. 57–61.
11  Se likevel straffeloven (2005) 
  § 76.

Forbudte 
bøker
Hvor ofte banker politiet på et norsk 
forlags dør og sier: – Vi har en ordre 
om beslag her! – ? Og hvor ofte, og 
med hvilken begrunnelse, strekkes 
lovens lange arm inn i bokhandlerens 
butikk med det resultat at en bok  
eller et skrift beslaglegges, for 
eventuelt også å dømmes i etter-
følgende rettssak til mer eller mindre 
evig inndragning og makulatur?

SPØRSMÅLET ER VIKTIG for vurderingen 
av den skriftkulturen vi har og har hatt i Norge. I 
mange land er det slik at politiets besøk i forlag og 
bokhandler skjer forholdsvis ofte, og med vilkårlig 
begrunnelse, hvilket da karakteriserer regimet som 
særlig brutalt eller despotisk. Fra vårt eget land hus
kes okkupasjonsmaktens beslag av uønsket litteratur 
i krigsårene 1940–45, og partiet NS’ deltakelse i 
denne sammenheng. Disse hendelser, som huskes 
som typiske nazistiske overgrep mot et fritt åndsliv, 
står i en særstilling i norsk bokhistorie, og skal heller 
ikke oppta oss her. I stedet da dette: Hvor vanlig er 
foreteelsen i fredstid, under normale forhold?

Dessverre er det ikke enkelt å finne ut av dette, 
hvis vi søker svar over lang tid – la oss si siden 1814. I 
løpet av denne tiden har Norge gjennom Grunnlo
vens § 100 nytt utstrakt frihet for trykte skrifter, og 
straffeprosesslovens regler for inndragning og beslag 

HAnS FREDRIK DAHL
professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, 
universitetet i oslo

57

I artikkelen ”Forbudte bøker” 
(i NB21 2007 nr 2) hevder Hans 
Fr. Dahl at bøker som Sangen 
om den røde rubin ikke bør 
kunne holdes unna offentlighe-
ten i all evighet, for eksempel 
under henvisning til tidens 
standard. Men Bakjord og Nolin 
påpeker at materien er litt van-
skelig å tilnærme seg formelt, 
ettersom inndragningen ikke 
kjenner noen tidsbegrensning.

BØKER SOM GJENOPPSTÅR
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Voldsomt engasjement rundt Vilks-
foredrag på Deichman
Over hundre demonstranter, et stort antall politifolk og en nesten fullsatt sal da 
Document.no arrangerte foredrag med den omstridte karikaturtegneren Lars Vilks 
på Deichman. 

– Hvor er Lars Viks. Jeg mener Vilks.
En middelaldrende dame med lyst hår 

spør en av de to bibliotekarene som står 
på vakt ved skrankeområdet på hovedbi-
blioteket rett før stengetid. 

Den mannlige bibliotekaren peker i 
retning av foredragssalen på Deichman, 
og ber henne skrive seg opp på en liste. 
Kvinnen går ned trappene og inn i salen, 
der Vilks straks skal begynne å snakke. 
Ved dørene til foredragssalen står tre 
politimenn vakt.

Området utenfor hovedbiblioteket er et 
underlig syn: Det er politisperringer ved 
alle tenkelige gangveier som leder opp til 
de to inngangene. Ved enden av hver en-
kelt sperring står to og to politifolk på vakt. 
Flere store, pansrede, svarte politibiler er 
også på plass. 

- Kampen fortsetter. Rasismen skal knu-
ses, ropes det fra demonstrantene.

Vilks forsvarer Park 
Det er et foredrag om den svenske 

gatekunstneren Dan Park som er stridens 

Tekst: 
Embret Rognerød
Prosjektmedarbeider

kjerne. I august i år ble Park dømt til seks 
måneders ubetinget fengsel for rasistisk 
hets etter en utstilling på et galleri i Malmö 
i juli.

Karikaturtegneren og kunsthistorikeren 
Lars Vilks holder foredrag om Park på 
bestilling fra det islam-kritiske nettstedet 
Document.no. En time før foredraget stilte 
Vilks opp til debatt på Dagsnytt18, der han 
i korte trekk redegjorde for sitt standpunkt. 

- Parks kunst er misforstått av omgi-
velsene. Han har en provoserende stil 
og han vil gjerne bli misforstått for å få 
maksimal effekt. Men han angriper det 
politisk korrekte og viser dobbeltmoralen 
i antirasismen, sa Vilks til NRK.  

Fredelig demonstrasjon 
Utenfor biblioteket, i øsende regnvær og 

høstmørke, står rundt 200 demonstran-
ter. Noen minutter før foredraget var det 
nesten flere politifolk enn demonstranter 
utenfor biblioteket, men litt etter litt fylles 
plassen mellom regjeringskvartalet og 
Deichman opp med folk. 

– Vi kan ikke bare stå og se på at bi-
blioteket godtar at slike ytringer blir vide-
reformidlet fra deres lokaler, sa forstander 
i det mosaiske trossamfunn og nestleder i 
Antirasistisk senter Ervin Kohn i sin appell.

Rundt 20 organisasjoner har stilt seg 
bak demonstrasjonen, som politiet i et-
terkant beskriver som ”stille og rolig”. 
Organisasjonene – blant de mest tone-
angivende er Antirasistisk senter, Radikal 
Portal og AUF – demonstrerer mot at 
Deichmanske bibliotek tillater kunstneren 
å holde foredrag i deres lokaler. 

Danielsens begrunnelse 
Hvorfor har Deichman valgt å leie ut til et 

omstridt nettsted, som attpåtil har invitert 
inn det mange mener er en ”naziapologet”, 
til å holde foredrag?

”Dersom leietagere skal velges ut basert 
på biblioteksjefens ideologi, religion eller 

politisk ståsted er vi på gyngende grunn”, 
skriver biblioteksjef i Oslo Kristin Danielsen 
i et innlegg i Aftenposten 23. oktober.

Danielsen sammenligner seg med en 
avisredaktør som ikke kan la være å trykke 
et leserinnlegg, avhengig av om hun enig 
eller uenig i det som står der. 

”På samme vis tar jeg en redaksjonell 
avgjørelse basert på lovverket som henvi-
ser til prinsippet om ytringsfrihet”, skriver 
Danielsen. 

Stor medieomtale 
Kritikken mot avgjørelsen om å huse 

foredraget har ikke latt vente på seg. Både 
Aftenposten, NRK og Klassekampen har 
omtalt saken.

– Bibliotekene i Norge er i ferd med å 
gjøre seg til nyttige idioter for høyreek-
streme, sier Rune Berglund Steen, leder 
av Antirasistisk Senter, til Klassekampen 
22. oktober.

Deichman inviterer selv til debatt 24. no-
vember, med utgangspunkt i spørsmålene: 
Hvilke debatter er det biblioteket skal ta? 
Er det noen debatter bibliotekene skal si 
nei til? Skal alle få slippe til på biblioteket? 
Hvem er det som bestemmer innholdet? 

I panelet sitter blant andre William Ny-
gaard (Norske PEN) og nasjonalbibliotekar 

DEBATTARENA

Lars Vilks viser frem et bilde av Dan Park. 
Ifølge Document.no ble foredraget flyttet en 
time senere ”av hensyn til barn og unge”, 
angivelig fordi verneombudet ønsket ”at ikke 
møtet skal tangere bibliotekets vanlig besø-
kende”. (Foto: Anders Heger)

Radikal Portal, Antirasistisk senter og AUF 
var blant organisasjonene som demonstrerte 
mot Deichmans avgjørelse om å slippe til 
Document.no-foredraget om Dan Park. (Foto: 
Christian Boger, Radikal Portal)  
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for studentmedlemmer  
av BF ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og ved Universitetet i Tromsø i 2014. 

Stipendet skal brukes til deltakelse på konferanser og seminar innen bibliotekbransjen.  
Forbundsstyret skal ha kortfattet rapport om hvilket utbytte man hadde av deltakelsen.

Søknad sendes:  bf@bibforb.no. 

Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året.  
Har du spørsmål, ring BFs sekretariat: 48 02 09 00.

Stipend til studentmedlemmer

Aslak Sira Myhre, i tillegg til bibliotekak-
tører som Mariann Schjeide (NBF) og 
Marit Egaas (Sølvberget).

Delte meninger i biblioteksektoren
– Vi må ta de ubehagelige debat-

tene og få grumset opp og frem, sa 
leder i Norsk bibliotekforening Mari-
ann Schjeide på NRK Kulturnytt 24. 
oktober, og hun ga dermed sin støtte 
til Danielsen.

På biblioteknorge-listen er me-
ningene mer delte i kjølvannet av 
Danielsens avgjørelse om å slippe til 
Document.no-foredraget. Et av disku-
sjonsemnene som har kommet opp er 
hvorvidt det trengs en redaktørplakat 
for folkebibliotekene.

”Hva som ligger i biblioteklovens nye 
formålsparagraf, virker svært uklart 
når man leser den debatten som har 
gått rundt kveldens Deichman- arran-
gement. Jeg tror ideen om en redak-
tørplakat for biblioteksektoren, som 
klargjør ansvar og etiske dilemmaer, 
bare blir mer og mer aktuell”, skrev 
Bok og Bibliotek-redaktør Odd Letnes 
på biblioteknorge-listen 23. oktober. 

Biblioteksjefene i Kristiansand og 
Stavanger har stått overfor lignende 
problemstillinger som Danielsen, med 
kontroversielle debatter og leietakere, 
som igjen har ført til bred mediedek-
ning og påfølgende debatt om folke-
bibliotek og ytringsfrihet. Biblioteket 
i Stavanger har også laget en plakat 
for debatt-arrangementer som fast-
slår at biblioteksjefen har ”det fulle 
ansvaret”. 

DEBATTARENA

Morgenbladet støtter 
Danielsen
Biblioteksjef Kristin Danielsen har rett når hun 
påpeker det problematiske ved å la bibliotek-
sjefens ideologi, religion eller politiske ståsted 
avgjøre hvem som får leie,
mener avisen. 

Skal bibliotekene ta en rolle som offentlig 
debattarena, blir det vanskelig å innskrenke 
rommet for ytringer utover det loven krever. 
Det skriver Morgenbladet-redaktør Anna 
B. Jenssen på lederplass 24. oktober. 

Det var også riktig av Antirasistisk 
senter å arrangere en motdemonstra-
sjon – å møte en ytring med en ytring, 
ifølge Jenssen, som likevel kritiserer 
både ARS og Document.no-redaktør 
Hans Rustad. 

”Hans Rustads reaksjon på kri-
tikken kan synes tendensiøs; det 
samme gjelder ordbruken til Antira-
sistisk senter. Å dele ut merkelapper 
til meningsmotstandere og gjøre 
sitt beste for å utdefinere dem, er 
blant de eldste triksene i debatt-
håndboken. Det er ikke sikkert 
det skader å blåse ut litt. Men 
det gjør ingen av oss klokere”, 
skriver hun. 
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ting, med sprøyter, våpen… jeg liker at 

slikt møtes. – Er du en kunstner? – En visjonær. Jeg har klart å skape 

noe av ingenting, av bare å være meg selv. 
 – En gründer. – Ja. 

 – Hvorfor har du flere lesere enn oss? – Har ikke Morgen-bladet en nisje? Jeg når ut til mange nisjer, det er flere aspekter ved meg. Du har det barns-lige, jeg når ut til mange yngre. Så er det dyre-

vern, miljøvern-folk. Og så har jeg det 

med mobbing, psykiske problemer, ut-

brent. Og så har jeg det positive. Jeg når 

ut til fire grupper. – Er du bevisst på dette?
 – Jeg vet hvem som reagerer på hva. 

Feminist: – Jeg tenker jeg at jeg skal ha samme rettigheter som menn, selv om jeg har silikonpupper. Jeg tenker at Tore 

Sagen skal kunne kalle meg «knulledukke», og jeg skal kunne si lignende ting om ham. Han kan få forlenge penisen sin 

om han vil, han skal få gjøre som han vil. Kardemommeloven, feminist eller ei, sier Sophie Elise Isachsen.

sims@morgenbladet.no

Jeg har stor makt. – Er det sammenheng mellom ut-

seende og suksess som blogger?
 – Man vil lese noen man har lyst til å 

se på. Jeg skal selge klær, da må nesten 

se «grei» ut. Jeg spurte på bloggen om 

bloggeren må være fin for at man skal 

lese. 98 prosent svarte ja.
 – Feministene mener du er offer 

for kroppsidealer? – Dette er hvordan jeg vil se ut. Det 

er i så fall ekstremt mange offer for 

dette. Jeg vet ikke om jeg er blitt påvir-

ket av idealer da jeg vokste opp.
 – Hadde du Barbie hjemme?
 – Ja, men jeg hadde jo uansett sett 

det i butikken. Ikke det at jeg vil se ut 

som Barbie, men det er fint, jeg blir su-

perglad hvis noen kaller meg Barbie, 

slik jeg også blir glad for å bli kalt prin-

sesse.

Kanskje jeg har følt, når jeg har vært nede, at det har vært godt å rømme til det rosa rommet

Ytringsansvaret 

leder 

«Nå opererer voldsvenstre og sjikanevenstre innenfor 

samme offentlige rom som islamistene,» var document.

no-redaktør Hans Rustads kommentar til ukens debatt 

om debatten: Deichmanske bibliotek i Oslo leide torsdag 

ut sine lokaler til et møte i regi av document.no. Temaet 

var den svenske kunstneren Dan Park, som er dømt for 

ærekrenkelser og rasistisk hets, og karikaturtegner Lars 

Vilks var invitert. Antirasistisk senter kritiserte bibliote-

kets avgjørelse, som de mener bidrar til å legitimere «at 

noen skal fremme en nazists suverene rett til å hundse 

uskyldige mennesker». Senteret arrangerte også en 

motdemonstrasjon. Hendelsen er ikke unik. Det har vært 

lignende diskusjoner om bibliotekenes rolle som debatt-

arena både i Kristiansand og Stavanger. 

 Det er 15 år siden den offentlige utredningen «Ytrings-

frihed bør finde sted» ble publisert, med påfølgende 

endring av Grunnlovens §100. Ytringsfrihetskommisjo-

nen påpekte at en viktig hensikt med ytringsfriheten er 

«utlufting, renselse og anstendiggjøring av standpunkter 

gjennom samtale og kritikk». For med ytringsfriheten 

følger også et ansvar, som hviler på oss alle, om å gjøre 

rommet for ytringer så stort og så trygt som mulig. 

Kvaliteten på debatten defineres av hvordan vi møter 

både meningsmotstandere og kontroversielle ytringer.

 Dessverre er det å ytre seg forbundet med fare, også i 

Norge. Trusler og vold er en del av virkeligheten for mange 

offentlige aktører. Det finnes også en annen tendens, 

mindre omtalt, som hindrer deltagelse i det offentlige 

ordskiftet: I steden for å møte meningsmotstandere med 

argumenter stempler man dem som kunnskapsløse, deler 

ut merkelapper, utdefinerer dem. Her finnes det en 

glidende skala over mot sjikanen, og det er grunn til å tro at 

selve denne usaklige tonen skremmer mange fra tastaturet 

– i tillegg til å gjøre ordskiftet flatt og uinteressant. 

 Biblioteksjef Kristin Danielsen har rett når hun 

påpeker det problematiske ved å la biblioteksjefens 

ideologi, religion eller politiske ståsted avgjøre hvem som 

får leie. Skal bibliotekene ta en rolle som offentlig de-

battarena, blir det vanskelig å innskrenke rommet for 

ytringer utover det loven krever. Det var også riktig av 

Antirastistisk senter å arrangere en motdemonstrasjon – 

å møte en ytring med en ytring. Men Hans Rustads 

reaksjon på kritikken kan synes tendensiøs; det samme 

gjelder ordbruken til Antirasistisk senter. Å dele ut 

merkelapper til meningsmotstandere og gjøre sitt beste 

for å utdefinere dem, er blant de eldste triksene i debatt-

håndboken. Det er ikke sikkert det skader å blåse ut litt. 

Men det gjør ingen av oss klokere.  
ABJ
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Digitale boksamlinger som kulturteleskop
En digital boksamling er mye mer enn en samling skannede versjoner av trykte tekster. 
Den kan blant annet brukes som et korpus, en strukturert tekstmasse som er gjenstand for 
systematiske og automatiske analyser. Nasjonalbiblioteket har tatt et første skritt i denne 
retningen ved å utvikle et såkalt ngram-søk på grunnlag av sin digitale boksamling. Denne 
søketjenesten vil kunne gi ny kunnskap innenfor mange forskjellige forskningsfelt.

NGRAM-TJENESTE FRA NB 

NB Nasjonalbiblioteket er et kultur-
politisk redskap for langtidsbe-
varing av kulturarven, en viktig 

ressurs i infrastrukturen for norsk forskning, og 
det statlige utviklingsorganet for en nasjonal 
bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Tekst:  
Avdelingsdirektør Jon Arild Olsen, 
Nasjonalbiblioteket

Digitale boksamlinger endrer 
bibliotekenes rolle

Tilgang til store digitale boksamlinger 
på nettet endrer bruken av tekster og 
bibliografiske data. Nasjonalbiblioteket 
inntar en ledende rolle i denne utviklin-
gen nasjonalt, men også internasjonalt, 
hvilket er mindre selvfølgelig. For ti år 
siden besluttet Nasjonalbiblioteket å 
digitalisere hele sin boksamling innen 
2018. 

Denne massive digitaliseringsinnsat-
sen ville fått en relativt begrenset betyd-
ning hvis den ikke var blitt ledsaget av 
en tilsvarende innsats for å tilgjengelig-
gjøre resultatet. Dette har skjedd takket 
være en nyskapende anvendelse av 
den kollektive lisensavtaleinstitusjonen. 
Gjennom den såkalte Bokhylla-avtalen 
som er inngått med rettighetsorganisa-
sjonen Kopinor, kan Nasjonalbiblioteket 
tilgjengeliggjøre på nettet alle de rundt 
250  000 bøkene som er publisert i 
Norge fram til 2001. Norge blir derfor 
sannsynligvis det første landet i verden 
hvor tilnærmet hele den nasjonale 
bokarven blir digitalt tilgjengelig. Av 
juridiske grunner er tilgjengeligheten 
begrenset til norske IP-adresser, men 
avtalen kan i prinsippet utvides til andre 
land hvor lovverket åpner for bruk av 

utvidete kollektive lisesensavtaler, for 
eksempel de andre nordiske landene. 

Referanseverktøy og 
forskningsressurs

Digitale boksamlinger har mange for-
deler for informasjonssøking og kunn-
skapsutvikling. De byr for det første på 
økt tilgjengelighet. Men enda viktigere 
for forsknings- og dokumentasjonsfor-
mål er de radikalt forbedrete søkemu-
lighetene. Fritekstsøk gjør det mulig å 
finne informasjon som er vanskelig eller 
umulig å finne i en fysisk boksamling i 
mangel av opplysninger som tillater en 
veldig presis avgrensning av materialet 
som må gjennomgås. Dette er av uvur-
derlig betydning for forskjellige former 
for referansearbeid.

Men digitale boksamlinger er noe mer 
og noe annet enn en samling digitale 
versjoner av trykte tekster. De inviterer 
til bruk som avviker så radikalt fra hva 
man kan gjøre med en fysisk boksam-
ling, at de blir noe annet, en ny enhet i 
vår kulturelle ontologi. Med det mener 
jeg at digitale boksamlinger kan brukes 
som et korpus: en sammenhengende, 
strukturert tekstmasse som kan gjø-
res til gjenstand for systematiske og 
automatiske analyser. Hvor avanserte 
og presise analyser som kan gjøres, 
avhenger blant annet av kvaliteten på 
de digitale tekstene og metadataene 
som følger med. Som ”Google Books” 
har vist, er det siste et avgjørende kri-

terium. I Nasjonalbibliotekets digitale 
boksamling ledsages alle dokumenter av 
kvalitetssikrede, bibliografiske metadata 
fra nasjonalbibliografi og autoritetsre-
gister. I tillegg finnes metadata om de 
digitaliserte boksidene i form av anno-
tasjonsdata om for eksempel orddeling, 
posisjonsinformasjon og OCR-kvalitet.  
Tekstene i boksamlingen kan dessuten 
analyseres (tagges og parses) for å 
klargjøre grammatiske egenskaper og 
semantisk betydning.  

”NB ngram”
Med lansering av søketjenesten ”NB 

ngram” har Nasjonalbiblioteket tatt et 
første, men stort, skritt i viderefored-
ling av den digitale boksamlingen som 
korpus. Hva er et ngram? Det er en 
systematisk analyse av språklige kom-
binasjoner i et korpus. Et n-gram består 
av n elementer som kan være bokstaver, 
stavelser eller ord. Et ngram bestående 
av ett ord kalles gjerne “unigram”, to 
ord “bigram” og tre ord “trigram”. Større 
kombinasjoner finnes også, men tende-
rer mer og mer mot unike forekomster.

Ngram-tjenesten åpner Nasjonalbi-
bliotekets digitale samling på en ny 
måte for brukerne. Man kan generere 
statistikk som viser et ords fødsel, liv 
og eventuelt død (se fig. 1), undersøke 
hvilke ord som oftest forekommer 
sammen med hverandre (se fig. 2) og 
man kan sammenligne (grupper av) 
tekster langs ulike akser, for eksempel 
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tidsperioder, sjanger, forfatterskap, enkeltverker osv. (se fig. 3), 
ved å bruke bibliografiske metadata til å strukturere korpuset.

Resultatene kan man så bearbeide videre på ulike måter. Na-
sjonalbibliotekets n-gramtjeneste tilbyr et sett av tjenester som 
gjør denne jobben, og har samtidig fokus på at all nedlasting 
av data overholder de opphavsrettslige begrensningene som 
påligger institusjonen.

Text mining og culturomics
Ngram er opplagt interessant fra et språkvitenskapelig 

synspunkt, men språkbruk og endringer i ordforrådet over tid 
gir også innsikt i samfunnsutvikling og historiske hendelser 
som er relevant for mange fagområder. Det åpner også for 
å bedrive litteraturstudier på nye og kreative måter. Ngram 
benyttes i økende grad av forskere fra humaniora og sam-
funnsvitenskap som arbeider innenfor det raskt voksende 
feltet som går under navnene ”digital humanities”, ”text 
mining”, ”culturomics” og så videre. Felles for alle disse 
tilnærmingene er at de benytter kvantitative metoder til å 
analysere et materiale som hittil stort sett bare et blitt ana-
lysert i form av nærlesinger av et svært begrenset og mer 
eller mindre kanonisert utvalg av tekster. Franco Moretti, 
litteraturprofessor ved Stanford University og opphavsmann 
til begrepet ”distant reading”, beskriver mulighetene som 
digitale boksamlinger åpner for slik: ”It’s like the invention 
of the telescope. All of a sudden, an enormous amount of 
matter becomes visible.”1 

Åpner en tidsluke
Nasjonalbibliotekets digitale korpus og tjenestene som etter 

hvert bygges på toppen av det, åpner en tidsluke hvor norske 
forskere får tilgang til et korpus som er mer representativt, 
utstyrt med bedre metadata og med bedre brukervilkår enn 
hva som er tilfelle for forskere i andre land. Forskning gjen-

1  Marc Parry, “The Humanities Go Google”, The Chronicle 
of Higher Education, 28. mai 2010. Se også Jon Arild Olsen, ”Når 
mer er bedre: kvantitative litteraturstudier”, Norsk litteraturviten-
skapelig tidsskrift, nr. 2, 2014, s. 139-145.

Nasjonalbibliotekets skriftserie 

Bibliotheca Nova  
– en formidlingskanal for bibliotekutvikling

Her fi nner du faglige artikler 
innenfor områder som er 
viktige og relevante for 
bibliotekutvikling.

I Bibliotheca Nova deles 
prosjekterfaringer fra 
hele landet.

Bibliotheca Nova sendes ut 
til alle bibliotekene. 
Heftene kan bestilles fra 
magasintjenesten@nb.no. 

Her fi nner du faglige artikler 

Kultur, inkludering  

   og bibliotek

Bibliotheca Nova

1-2013

Kultur, inkludering 

Jenter og makt!
Kari Skjønsberg-dagene 2013

Bibliotheca Nova
2-2013

Kultur, inkludering 

og bibliotek
Kultur, inkludering 

og bibliotek

Jenter og makt!Bibliotheca Nova3-2013

Bibliotek og helse 
Bibliotek og helse 

Digital formidling

Bibliotheca Nova4-2013

. 
Digital formidling

Å feire en nasjon

Bibliotheca Nova

1-2014
Digital formidling

Informasjonskompetanse  
og kildebruk i fagbibliotek

Bibliotheca Nova
2-2014

Å feire en nasjon

Informasjonskompetanse 
og kildebruk i fagbibliotek

Bibliotekene  som arenaer

Bibliotheca Nova3-2014

Les og bli 
inspirert!

nomført ved hjelp av dette korpuset vil derfor kunne få en 
verdi og vekke en interesse utover den tradisjonelle interessen 
for og posisjonen til norsk språk og litteratur i internasjonal 
forskning. Prøv tjenesten selv på http://www.nb.no/ngram/
bokhylla/. 

 

Moro med ngram: Et søk på Nasjonalbibliotekets ngram beta-tjeneste viser at bibliotekarer var konge på haugen i 1924. I Nasjonalbibliotekets tekstkor-
pus fra dette året, slår bibliotekarene knockout på fotball og kjendiser. Internett kom jo først seinere, men det hadde sine små høydepunkt i 1846 og 
1929. I følge denne tjenesten, som altså foreligger i en beta-versjon. 

NGRAM-TJENESTE FRA NB 
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Et fengselsbibliotek 
- sett innenfra
- Fengselsbiblioteket - det er ei velfungerende øy i et dysfunksjonelt samfunn, sa en inn-
satt til meg for noen år siden. Det sier vel sitt om betydningen biblioteket har for mange, 
skriver Bente Holmen Eriksen.

Da jeg begynte på bibliotekarutdannin-
gen i 2009 ble det fort klart for meg at 
jeg skulle bli fengselsbibliotekar. Siden jeg 
tidligere hadde jobbet på Halden bibliotek 
kontaktet jeg dem og ba om praksisplass i 
Halden fengsel, og det før fengselsbiblio-
teket var oppe og gikk. Våren 2011 fikk jeg 
endelig praktisere der og jeg var så heldig 
at jeg etterpå fikk lov til å vikariere ved 
sykdom og/eller ferie. Dessverre var det 
kun to stillinger ved biblioteket og ingen av 
dem som jobbet her så ut til å gi seg med 
det første. Jeg gikk og fantaserte veldig 
på hvordan jeg skulle klare å få kapret en 
av stillingene og beklager R og K, men i 
noen av fantasiene så gikk det litt ut over 
dere. Det ble heldigvis med fantasiene, 
ellers hadde jeg vel risikert å bli innsatt 
i steder for ansatt, for i 2012 ble den 

Tekst: 
Bente Holmen Eriksen
Avdelingsleder
Halden fengselsbibliotek

ene stillingen ledig av naturlige årsaker. 
Jeg fikk ikke den, men ble tilbudt jobben 
som avdelingsleder, noe jeg selvfølgelig 
takket ja til.

Nå har jeg vært her i 14 mnd. og jeg kan 
ikke annet enn å si at jeg stortrives selv om 
det til tider har vært, og er, utfordringer 
og frustrasjoner, men sånn er det vel på 
de fleste arbeidsplasser.

Fengselsbibliotek – et folkebibliotek, men...
Halden fengselsbibliotek er en avdeling 

underordnet Halden bibliotek. Det er Hal-
den bibliotek som har det administrative, 
faglige og personalansvaret for oss, men 
vi er statlig finansiert. Statlige midler 
overføres til Nasjonalbiblioteket som igjen 
fordeler det videre til fengselsbibliotekene. 
Vi har vårt eget budsjett og regnskap, og 
midlene vi får skal kun benyttes til feng-
selsbibliotekets drift. En fordel med å være 
statlig finansiert er at vi blir ikke berørt av 
kommunenes økonomi, mens en ulempe 
er at vi faller utenom fylkesvise ordninger. 

Vi er å regne som et folkebibliotek, men 
i tillegg til å forholde oss til Bibliotekloven 
må vi også forholde oss til Kriminalom-
sorgen og deres retningslinjer og regler. 
Det er ikke alltid like lett verken å tenke 
på, eller å forholde seg til. Det er mange 
år siden bibliotekaren bestemte hva som 
var god og egnet litteratur, men her skjer 
det at bøker blir beslaglagt pga symbolikk 
eller andre ting som ”ikke er bra for de 
innsatte”. Vi retter oss selvfølgelig etter de 
retningslinjene som vi er pålagt av fengse-
let, blant annet at det i hovedsak ikke er 

tillatt med filmer som har 18-års grense, 
men når det plutselig blir inndratt bøker 
vi har hatt til utlån i et par år, da skjønner 
jeg lite. Et folkebibliotek skal formidle det 
materiale som finnes tilgjengelig i norske 
bibliotek, ikke å drive sensur. Det prakti-
seres ulikt i landets fengsler, så det må 
tydeligvis jobbes mer for å få helt klare 
retningslinjer.

I vår hverdag har vi altså ”Staten”(i liten 
grad), Halden kommune og Kriminalom-
sorgen å forholde oss til. Dette er noe som 
skaper utfordringer, for man føler at man 
faller mellom flere stoler. 

Har vi IT-problemer så har vi intet min-
dre enn fire ulike innstanser å forholde 
oss til. Husker selvfølgelig aldri hvem 
som har med hva å gjøre så det er mange 
feiloppringninger før man endelig treffer 
på den rette. Ja, selvfølgelig skulle man ha 
skrevet det ned, men husker man det da? 
Nei, ikke før man igjen har dataproblemer. 

Og hvem har HMS ansvaret for oss? 
Arbeidsforholdet ligger i kommunen, mens 
arbeidsstedet ligger under Kriminalomsor-
gen.  I følge lederen for Kulturenheten i 
Halden så er det da Halden kommune som 
har HMS ansvaret for oss, men skulle det 
dukke opp konflikter så er det mulig å finne 
fleksible løsninger mellom kommunen og 
Kriminalomsorgen. 

Fengselsbibliotekarer – en sjelden rase
Det er ikke så mange av oss i landet, 

som en venn av meg nylig sa da han 
skulle presentere meg for de andre 
gjestene i 40-årslaget sitt: ”Jeg vet ikke 
om eller kjenner noen andre som er/har 
vært det”. Mitt svar på det var at: ”vi er 
en sjelden rase”. Tall fra 2013 viser at vi 
er 47 stk. på landsbasis. De fleste av oss 
var nylig samlet på Hamar til den årlige 
fengselsbibliotekarkonferansen, og jeg 
kan ikke annet enn å si at vi er en herlig 
gjeng. Og du verden så godt det er å møte 
likesinnede som virkelig vet hvordan du 

Alle i dette landet skal ha tilgang til bibliotek, 
 og da også de innsatte. Vi tilbyr dem en tjeneste,  
men det er en rettighet de faktisk har. ”
”

FENGSELSBIBLIOTEK
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har det og hva du snakker om, for vi har 
en annerledes og spesiell jobb i forhold 
til andre bibliotekarer.

Det å være fengselsbibliotekar er mer 
enn en jobb for meg. Jeg gjør ikke dette 
kun for å heve lønna mi. Dette er noe som 
engasjerer meg og som jeg brenner for. 
Dette gjelder ikke bare meg. Gjengs for 
alle fengselsbibliotekarene jeg nylig traff, 
er at de stortrives i jobben sin og at det 
virkelig er noe som engasjerer dem. Som 
flere av oss sa: vi slutter ikke før vi blir 
båret ut med beina først. 

Jeg vil være fengselsbibliotekar fordi jeg 
trives i fengselsmiljøet. Jeg jobbet tidligere 
som ekstrabetjent i Indre Østfold fengsel, 
avd. Havnås og jeg ønsket egentlig å bli 
fengselsbetjent. Nå ble det ikke sånn, men 
i dag er jeg så heldig at jeg både får jobbe 
i fengsel samt å drive med ”hobbyen” min. 
Hvorfor jeg trives har jeg ikke et entydig 
svar på, men en stor del av det skyldes 
nok det at jeg føler jeg vokser som person 
av å jobbe her. Daglig forholder jeg meg til 
mennesker som har begått ting en annen 
nesten ikke har nok fantasi til å tenke på 
en gang, til mennesker med en helt annen 
kultur enn det jeg har, med annet språk og 
jeg må jobbe med fordommer jeg even-
tuelt har. Jeg får et annet innblikk fra den 
kriminelle virkeligheten, og jeg får høre 
historier fra de innsatte som ofte overgår 
det man har lest. Som en på avd. A sa til 
meg en gang: ”Bente, du bør skrive ned 
det du får høre. Det hadde blitt litt av ei 
bok”. Det hadde det jammen blitt.

Jeg har i utgangspunktet valgt ikke å 
ville vite hva de enkelte sitter inne for. 
Dette fordi jeg ikke vet om jeg klarer 
å forholde meg til dem som jeg burde 
gjøre. Som mor er jeg ikke sikker på om 
jeg hadde klart å være like hyggelig og 
imøtekommende mot en som sitter for 
overgrep mot barn, som mot en som sit-
ter inne for smugling. Lite profesjonelt, ja, 
men det er en ærlig sak, så for å unngå 
det velger jeg å være uvitende så langt 
det lar seg gjøre. Selvfølgelig er det ikke 
til å unngå at man får vite noe, men jeg 
er ikke den som spør. 

Sin egen sjef
Det å drive en egen liten bibliotek-

avdeling gjør at man kommer bort i 
alle arbeidsoppgaver.  Jeg gjør innkjøp, 
katalogiserer, klassifiserer og gjør ellers 
alt som skal gjøres i et bibliotek, bortsett 
fra plasting av bøker. Den jobben har jeg 
overlatt til min flinke assistent, C.  Han gjør 

jobben så mye bedre enn meg, så hvorfor 
skal jeg da gjøre det? Mye av tiden min går 
med til fjernlån. Det er utrolig hva guttene 
spør etter og jeg får stadig vekk brynet 
meg på søkeferdighetene mine. Vi er så 
”frekke” at vi bare låner fra andre og ikke 
til. Har litt dårlig samvittighet for det, så 
for å rettferdiggjøre det litt, har jeg meldt 
meg inn i Fjernlånsgruppa til NBF. Kanskje 
jeg kan bidra med noe der? 

Som fengselsbibliotekar er man veldig 
isolert, man er jo bokstavelig talt innelåst 
fem dager i uka, så det å dra på faglige 
seminarer og kurs er viktig for å knytte 
nettverk og for å få faglig input.  

Jeg er eneste bibliotekar, men jeg har 
en biblioteksekretær som jobber 80 % 
og to innsatte som jobber henholdsvis 
fulltid og to ganger i uka. Det er positivt 
for arbeidsmiljøet å være flere og som 
har ulik bakgrunn. Det er dessuten veldig 
hyggelig å ha innsatte som jobber her, for 
det blir en egen stemning av det. Det er 
stor takhøyde på biblioteket og det er mye 
latter og moro her. Ikke minst takket være 
C som jobber fulltid. Han er et oppkomme 
av morsomme kommentarer. 

Vi har åpent hver dag, samt på kveldstid 
to ganger i uka. Det er stor variasjon i 
tilgangen til biblioteket. Noen innsatte har 

tilgang daglig, noen bare en gang i uka, 
noen to, mens andre har ingen tilgang 
som de som sitter på mottaks/isolasjons-
avdelingen. Så to ganger i uka er vi der, 
en gang i 2 etg. og en gang i 1 etg. Det 
er en tidkrevende jobb, men det er verdt 
det for de låner mye og det er hyggelig å 
sitte og prate med dem. Det at vi er der, 
samt at vi har kveldsåpent, medfører at 
vi er alene ansatt før lunsj og det skaper 
utfordringer, for man kan ikke bare løpe 
av gårde. Så for eksempel nødvendige 
”ærender” gjør man helst før man egent-
lig må. Ellers kan det lett oppstå pinlige 
episoder, for man må låse kontoret, finne 
en betjent som kan være på biblioteket, 
eller få jaget ut de innsatte og deretter 
låse seg gjennom et par dører til. Dette 
kan, eller rettere sagt det tar, tid, så som 
sagt, man gjør det man må før behovet 
egentlig er der. 

Selv om vi har faste åpningstider så er 
likevel arbeidsdagene våre uforutsigbare. 
Er det aksjon på en avdeling så er det 
innlåsning i hele fengselet og all drift 
stanser. Da kan det hende at ingen inn-
satte kommer før etter lunsj. Vi disponerer 
arbeidsoppgavene selv i løpet av dagen, 
men det er likevel Kriminalomsorgen som 
setter dagsordenen. 

FENGSELSBIBLIOTEK
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Relasjoner
Har man jobbet på samme bibliotek så 

opparbeider man seg et forhold til sine 
brukere.  Når man ser de samme perso-
nene daglig i flere år, så er det ikke til å 
komme fra at man får et spesielt forhold 
til mang av dem.  I hvert fall så gjør jeg 
det. Jeg refererer til de innsatte som ”gut-
tene mine”. Det er flott at de løslates, flyt-
ter til Overgangsboligen eller overføres 
til steder de vil trives bedre, men det er 
enkelte som jeg faktisk savner; han som 
alltid kom innom med ti tusen spørsmål, 
han som alltid måtte kverulere litt, han 
som alltid hilste deg med et smil og som 
skapte liv og latter hver gang han var på 
biblioteket. Han som ble prakka på alt jeg 
kunne finne av erotiske romaner, hvorav 
den ene var drøy selv for han; ”Bente, er 
du klar over hva du har gitt meg nå, eller? 
Her, les de setningene der høyt..:” (Noe 
jeg ikke turde, for DET var litt for drøyt.)

Man blir knyttet til dem, men samtidig 
er det viktig å holde avstand. Hvor mye 
informasjon man deler med de innsatte 
og hvor personlig man vil være er opp til 
den enkelte. Jeg forteller nok til å kunne 
ha hyggelige samtaler om andre ting 
enn vær og vind, men det er viktig ikke 
å glemme hvor man er og hvem man 
forholder seg til, for ellers kan man lett 
bli manipulert. Noe som blant annet kan 
gå ut over sikkerheten. Sikkerhet er det 
som det fokuseres mest på her i feng-
selet. Vi kan for eksempel ikke la sakser 
eller andre gjenstander ligge fremme. Blir 
ei saks borte, slås det alarm, bygget blir 
stengt, i verste fall hele fengselet, og alle 
innsatte vil bli ransaket. Saksa MÅ finnes. 
Så vi må ha full kontroll på hvor ting er. 
Jeg kan ikke tenke meg at bibliotekarer 
på utsiden vet hvor saksen deres er til 
enhver tid. Når det er sagt så har vi  en 
mye tryggere jobb enn mange andre. Vi 
går med alarm og skulle det skje noe så 
er betjentene på plass på veldig kort tid. 
Dessuten så representerer vi et gode 
de har, så bibliotekaren er vel den siste 

de gjør noe med. Jeg føler meg i hvert 
fall 100 % trygg på arbeidsplassen min. 

Biblioteket – en møteplass
I bibliotekloven står det blant annet 

at: ”Folkebibliotekene skal være en uav-
hengig møteplass og arena for offentlig 
samtale og debatt.” 

Biblioteket er stedet de innsatte stikker 
innom så fort de har anledning (også når 
de egentlig IKKE har anledning) og det er 
snarere regelen enn unntaket at vi sier: 
”nei, det er ikke åpent ennå, og ”nå er det 
stengt, nå må dere ut”. I tillegg til at de 
kommer for å låne så kommer de hit for 
å lese aviser og for å slå av en prat med 
andre innsatte som de kanskje sjelden 
ser andre steder enn her.

Biblioteket skal være et forum for folk 
og det foregår stadig arrangementer på 
rundt omkring. Skal vi arrangere noe som 
inkluderer folk utenifra så krever det en 
del. De må blant annet sikkerhetsklareres 
og det er mye jobb for bare to personer, 
men vi har blant annet hatt forfatterbesøk 
av Tom Bakkeli og vi har vært med på å 
arrangere et skrivekurs: ”Stemmer fra 
innsiden” i regi av forfatteren Marco De-
mian Vitanza. Vi prøver å delta og bidra 
med det vi kan, for det er viktig med nye 
impulser i en ellers rutinepreget hverdag. 
Livet i fengselet består hovedsakelig av 
rutiner og det er en veldig styrt hverdag. 
Derfor har vi valgt å fokusere på det 
lille ekstra, det lille avbrekket. Feiring av 
Halloween, diktkonkurranse i forbindelse 
med Valentines Day, servering av soma-
lisk rett på Morsmålsdagen, pølsefest 16 
mai og konkurranse i forbindelse med VM 
i Brasil er eksempler på det lille ekstra 
som ikke koster all verden av verken tid 
eller penger, men som både engasjerer 
og gleder både innsatte og ansatte. 

Samarbeid
Halden fengsel er et lite samfunn i seg 

selv. I tillegg til alle de ulike avdelingene 
underlagt Kriminalomsorgen, er det 

tilknyttet ulike samarbeidspartnere som 
skole, helse, Servicetorg, og bibliotek. De 
andre er store, vi er små. Selv om vi er 
en avdeling underlagt Halden bibliotek, 
er vi her i fengselet vår egen lille avdeling 
med kun to ansatte. Det er greit å være 
liten, men det som ikke er greit er å være 
glemt av resten av fengselet, noe jeg ofte 
føler at vi er. Det er tilfeldig hva jeg får 
vite om det som skjer i fengselet. Når 
det er møter med Kriminalomsorgen og 
lederne for de ulike samarbeidspartnerne 
blir sjelden biblioteket innkalt. Her er det 
et forbedringspotensial. 

Tidligere ble det holdt fellesmøter på 
onsdager og for oss var det gull verdt. 
Da fikk vi ta del i fellesskapet og vi fikk 
et innblikk i hva som skjer her på bruket. 
Dessverre er det slutt på disse møtene 
nå. 

Jeg prøver å dra i gang samarbeid med 
blant andre Kriminalomsorgen, trykkeriet 
og skolen, og bruker dem for hva det er 
verdt når jeg skal arrangere noe. ”Vi andre 
bare prater om samarbeid, du gjør det” 
sa en til meg. Samarbeid er viktig, det er 
viktig å kunne dra nytte av hverandre for vi 
jobber tross alt på samme sted og med de 
samme menneskene, men det hender det 
butter i mot og det er som oftest vi som 
må ta initiativ. Vi er som sagt litt glemt. 
Det skal sies at hvis jeg fremmer forslag 
om arrangementer så får jeg sjelden nei 
og Kriminalomsorgen sponset blant annet 
pølsefesten vi hadde den 16. mai.  Det 
som også er positivt er at vi nå i hvert fall 
er å regne som en del av det kulturelle 
livet her i fengselet. I våres ble vi blant 
annet invitert på en kulturell workshop 
i regi av fengselet. For ikke å glemme 
så er det noen ildsjeler blant de ansatte 
som aldri sier nei og som så gjerne vil, 
men ikke får. Og enkelte innsatte er også 
velvilligheten selv. Så selv om det går trått, 
er det bare å stå på videre. Biblioteket er 
kommet for å bli i fengselet, og vi er en 
viktig del av hverdagen for mange av de 
innsatte. 

FENGSELSBIBLIOTEK

 

- I tillegg til en rettighet så er det også en 
form for sosial trening, skriver Bente Holmen 
Eriksen om fengselsbibliotekets betydning 
for fangene. Eriksen er fengselsbibliotekar i 
Halden. Her fra biblioteket ved Oslo kretsfeng-
sel, hvor en av de innsatte jobber i skranken. 
(Foto: Erling Bergan)
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Bibliotekarforbundets forbundsstyre setter av midler til stipend for 
medlemmer av BF i 2014. Stipendet skal bidra til faglig utvikling 
for BFs medlemmer.

Søknaden kan gjelde etter- og videreutdanning, kurs, aktiv delta-
kelse på arrangement, arbeid med større artikler for Bibliotekaren, 

studieturer, studieopphold, hospitering, prosjekt, m.m.

Alle som er medlem av BF kan søke stipend. Medlemmer i statssektoren oppfordres 
spesielt til å søke. Det er ingen søknadsfrist, søknader kan sendes hele året. Stipend-
midler tildeles fortløpende etter vurdering. Søknader skal inneholde oversikt over alle 
kostnader, egenandeler og andre bidrag.

Etter at stipendet er brukt, skal søkeren sende BF en kortfattet rapport om hva som 
er gjort og hvordan midlene er brukt. Skriving av artikkel til Bibliotekaren kan være 
en del av gjenytelsen for tildelt stipend.

Søknad sendes til bf@bibforb.no

Stipend for BF-medlemmer

Egenverdien
Til tider føler jeg at jeg jobber i en 

platebutikk og bare låner ut dvd-er og/
eller cd-er. Men det lånes også ut mange 
bøker. Vi har totalt mellom 4- og 5000 
utlån per mnd fordelt på ca 230 innsatte 
samt stadig flere ansatte. Flere begynner 
å lese og/eller å høre på lydbøker. Det at 
en innsatt som aldri før hadde lest ei bok, 
nå stikker innom og diskuterer det han 
har lest eller hørt på og spør etter anbe-
falinger, gleder virkelig mitt bibliotekar-
hjerte. Så da får det heller være at andre 
bare låner filmer. Vi har nådd i hvert fall 
én person. Og når de innsatte anbefaler 
bøker, som vi først hadde anbefalt, videre 
til andre innsatte. Vel, da har vi gjort noe 
riktig. Små ting for andre kanskje, men 
store ting for oss her. Jeg føler at jobben 
vi gjør betyr noe, at jeg betyr noe i denne 
jobben, og ikke minst så ser jeg hvordan 
selvfølelsen til de innsatte vokser ved at 
de leser. De mestrer.

Nytteverdien
Alle i dette landet skal ha tilgang til 

bibliotek, og da også de innsatte. Vi tilbyr 
dem en tjeneste, men det er en rettighet 
de faktisk har. 

Men i tillegg til en rettighet så er det 
også en form for sosial trening. ”Det er 
bare regler i fengselet og så er det f….. 
meg ta regler her også” (sitat  fra innsatt 
X som ikke var fornøyd med at han ikke 
kunne få låne så mange dvd-er han ville). 

Vi har lånereglement på lik linje med 
folkebiblioteket. Vi sender ut purringer, 
men vi kan ikke kreve inn penger. Det vi 
gjør er å holde igjen på utlån hvis ting 
ikke er levert i tide og ved regning sendt 
er det lånestopp. Man må bare innrette 
seg og tilpasse seg etter forholdene. 
De fleste innsatte gjør også det, men 
for enkelte er det vanskelig å forstå at 
de selv står personlig til ansvar for det 
de låner og at det er dem selv det går 
ut over hvis de ikke leverer i tide. Det 
å forstå at de kan ikke beholde en cd 
i mangfoldige uker bare fordi ”jeg liker 
den”, forstå at selv om jeg kjøpte inn en 
cd på anbefaling så betyr det ikke at han 
kan beholde den, men må levere fordi 
han må ta hensyn til andre enn seg selv. 
Det å få forståelse for å ta vare på eien-
deler som ikke er deres egne og at det 
får konsekvenser både for dem selv og 
andre hvis det ikke gjøres. Det er sosial 
trening på ting som de fleste av oss tar 
som en selvfølge. 

Det normale rommet
Jeg føler meg privilegert som har en så 

meningsfull jobb, at jeg har muligheten til å 
yte noe positivt, til noe ”normalt”. Norma-
litetsprinsippet er noe som det fokuseres 
sterkt på i kriminalomsorgen og biblioteket 
bidrar til normalitet i en unormal setting, 
for et fengsel er et kunstig samfunn.  Det 
som imponerer meg er måten mange av 
de innsatte takler hverdagen sin på. Jeg 
kan sitte inne på kontoret om morgenen 
og høre de skravle og le i vei, selv om 
dagen som ligger foran dem er helt lik 
dagen i går og som morgendagen blir. Jeg 
hadde aldri klart å takle en sånn tilværelse, 
så derfor prøver jeg å yte det lille ekstra, 
den lille forskjellen i hverdagen.   

Halden fengselsbibliotek er nesten å 
regne som mitt andre hjem, men jeg må 
innrømme at jeg er glad for at jeg har 
muligheten til å gå utenfor murene hver 

dag. Man er jo innelåst hele dagen, så det 
er en godt å kunne låse seg ut den siste 
døra og kjenne på frihetsfølelsen. Den 
følelsen er mer verdt enn det mange aner 
eller tenker på. 

”Fengselsbiblioteket – det er ei velfun-
gerende øy i et dysfunksjonelt samfunn” 
sa en innsatt til meg for noen år siden og 
det sier vel sitt om betydningen biblioteket 
har for mange.

En fantastisk jobb
Til dere som har vurdert, eller kanskje 

vurderer etter å ha lest denne artikkelen, 
på om dere skal bli fengselsbibliotekar, 
så er det ikke noe å lure på. Det er en 
fantastisk jobb, men siden de fleste av oss 
ikke gir oss før vi enten blir båret ut med 
beina først, eller blir pensjonister, så er 
det sjelden ledige jobber. Men når det er 
det, så ta utfordringen og søk. 

FENGSELSBIBLIOTEK

Halden fengsel ble, da det var ferdigstilt i 2010, betegnet som Europas mest moderne. Det har en 
kapasitet på 248 soningsplasser. 
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Jeg hater arrangementer. Jeg elsker ar-
rangementer. Er ikke like lett å vite hva jeg 
syns alltid. De aller fleste bibliotek har ar-
rangementer i løpet av året, de minste også. 
Ordet arrangement kan jo bety så mangt, 
alt fra eventyrstund for barnehagebarn til 
besøk fra store forfatternavn. Detaljene er 
selvfølgelig forskjellige, barnehagebarna 
er som oftest fornøyd med puter på gulvet 
og noen som leser fra en bildebok. Kjente 
forfattere ønsker ofte litt mer glitter og stas 
rundt sine besøk. Barnehagebarna kan nok 
likevel være et mer kritisk publikum enn det 
publikumet som kommer for å se Dag Solstad 
eller Ingvar Ambjørnsen. 

Noe av det morsomste med arrange-
menter er det å finne ut hva vi skal ha som 
tema, og hvem vi skal invitere eller hyre inn. 
Skal vi ha mange arrangementer? Skal vi 
fokusere på snille temaer vi vet trekker folk 

Arrangement til besvær

Det burde jo ikke være vanskelig, man er jo 
tross alt profesjonell. Så enkelt føler i hvert 
fall ikke jeg at det er. 

Dette her er jo de arrangementene vi 
ordner selv, hva gjør vi hvis biblioteket også 
leier ut lokaler til andre og vi ikke er enige 
med hva de står for? Selv om de ikke er 
ulovlige i lovens øyne? Vi har hatt et par slike 
det siste året, og jeg syns biblioteksjefene 
det gjelder har vært dyktige til å håndtere 
situasjoner vi ikke har særlig erfaring med. 
Men vi må nok bli enda flinkere, for jeg tror 
ikke det vil bli færre av dem. Jo flere som får 
øynene opp for at bibliotekene er fine steder 
å ha arrangement, desto større sannsynlighet 
er det for at man vil komme borti folk man 
selv føler står for usmakelige ting. Hvordan 
man håndterer dette vil bety mye for hvordan 
publikum ser på oss. Og ikke minst hvordan 
vi selv ser på oss. 

Personlig har jeg ikke vært borti noen 
veldig skumle temaer og grupperinger, så jeg 
koser meg fortsatt med å planlegge arrange-
menter. Det jeg til gjengjeld virkelig ikke liker 
er når alt er planlagt, dagen er kommet og 
det skal settes ut i livet. Jeg er stressa som 
fy i dagene før, hele dagen arrangementet 
skal være og i hvert fall fram til deltakerne 
dukker opp. Det verste er når de ikke kom-
mer før ti minutter før start! Tenker de ikke 
på det stakkars hjertet mitt? Og så er det 
bare å senke skuldrene når alt er over, og 
begynne på neste arrangement. Det holder 
meg ung i hvert fall da! 

At vi har en variert hverdag har jeg nevnt flere ganger. Det er noe vi liker å nevne hver gang 
vi snakker om det å være bibliotekar. Det er også noe som gjelder både for fagbibliotekarer 
og folkebibliotekarer. En ting som virkelig sørger for at vi har stor variasjon er arrangementer! 

ARRANGEMENT

Jan-Egil Jan-Egil Holter-Wilhelmsen er ut-
dannet bibliotekar fra Høgskolen i 
Oslo i 2008. Han har i mange år 

jobbet ved  Horten bibliotek. I Bibliotekaren reflekterer han over  
hendelser og fenomener på eget bibliotek, med blikket rettet 
også utover på de store spørsmålene.

fra vår kjernegruppe? Eller skal vi prøve oss 
på et smalere arrangement og håpe på at 
folk kommer likevel? Og hvor kontroversielle 
skal vi være? Hvis man ikke har råd til flere 
arrangementer enn ett eller to, hvor tøff tør 
man være da? Hvor mye skal man jobbe for 
å finne folk som ønsker å stille opp gratis?

Det er ganske mange spørsmål, og det er 
ikke lett å vite hvordan man skal gå frem. Og 
i hvert fall ikke etter endringen i formålspa-
ragrafen vår. Før kunne vi finne en forfatter 
som var ledig, hyre personen, kalle det for 
“Forfatterbesøk”, og så var det bare å lene 
seg tilbake og drikke kaffen sin. Nå ligger 
det litt mer press på oss, for vi bør jo ha 
arrangementer som også faller innunder vår 
rolle som en uavhengig arena for samtale og 
debatt. Her begynner ting å bli litt hårete, 
for hvor enkelt syns man det er å finne noen 
man ikke er enig med og invitere/hyre dem? 

Spaltisten opplever arrangement som både kjekt og strevsomt. Her fra eventyrstund under biblio-
tekdagene i nabokommunen Andebu sist vinter.

En ombrekkingsfeil gjorde at det manglet 
noe tekst midtveis i forrige måneds spalte. 
Du kan lese den korrekte teksten i pdf-
utgaven av Bibliotekaren, på BFs nettsider.
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Sitatet

”Dersom utleie er i tråd med praksis, 
men det likevel er motstand mot akku-
rat dette arrangementet, må vi finne 
ut hvem som er uønsket: document.
no, Lars Vilks, eller temaet? Når vi får 
pekt ut den uønskede, vil jeg høre gode 
argumenter for hvorfor vedkommende 
organisasjon, person eller tema skal 
holdes utenfor Deichmanske bibliotek. 
Antirasistisk senters argumenter har ikke 
overbevist meg.”   

Tor Arne Dahl i innlegg på postlista 
biblioteknorge 23. oktober 2014, 
som del av debatten om ”Deich-
manske bibliotek og Document.
no-arrangementet”.

Kristin Danielsen har som biblioteksjef 
i Oslo vist mot. Selv om en del bibliotek 
ikke er ukjent med å være debattarena, 
har denne funksjonen nå fått en så dyp 
forankring i biblioteklovens formålsparagraf 
at vi er på vei inn i en ny situasjon. Alle fol-
kebibliotek er nå pålagt å sette problemer 
under debatt. 

Deichmanske bibliotek i Oslo leide i for-
rige måned ut lokaler til et arrangement 
i regi av Document.no, et norsk nettsted 
med en islam- og innvandringskritisk profil. 
Arrangementet inneholdt et foredrag av 
kunstneren Lars Vilks, om den svenske 
gatekunstneren Dan Park, som i sommer 
ble dømt til et halvt års ubetinget fengsel 
for rasistisk hets etter en utstilling på et 
galleri i Malmø. Parks bilder er provose-
rende. Og Lars Vilks har også hisset opp 
mange, blant annet med tegninger av 
profeten Mohammed. I den forbindelse har 
han mottatt drapstrusler, som forklarer det 
store politioppbudet rundt arrangementet 
på Deichman. 

Det er gode grunner til å demonstrere mot 
Vilks og Park. Men demonstrasjonen, akku-
rat som en del av innleggene på postlista bi-
blioteknorge, var ikke bare en motstand mot 
det Vilks og Park står for. Demonstrasjonen 
ville også forby Document.no å leie lokaler 
hos Deichman til dette arrangementet. 

Og det er dette som er bibliotekfolkets 
springende punkt i denne saken: På hvilket 
grunnlag skal et bibliotek nekte noen å leie 
lokaler? Er det på grunn av arrangørens 
holdninger, er det holdningene til foredrags-
holder eller enkelte av paneldeltakerne, er 
det temaet, eller er det vinklinga på temaet? 

Enda mer krevende blir disse vurderin-
gene, om et biblioteks utleie av lokaler 
skal regnes som underlagt biblioteklovens 
formålsparagraf. 

I utgangspunktet må det være vanskelig å 
sidestille utleie av lokaler, altså arrangement 
helt og holdent på arrangørenes premisser, 

Utleid debattarena
med bibliotekenes egne arrangement. Så 
lenge utleier holder seg innenfor norsk lov, 
vil det være uholdbart for en leietaker om bi-
blioteket skal blande seg inn i tema, vinkling, 
innledere eller sammensetning av panel. 

Men biblioteksjef Kristin Danielsen - og 
andre debattanter - bruker biblioteklovens 
formålsparagraf som bakteppe for vurde-
ringene av utleie av lokaler til Document.
no. Avgjørelsen er på sett og vis modig. 
For den viser at biblioteket slipper til også 
de politisk ukorrekte. Men avgjørelsen er 
samtidig problematisk. For arrangemen-
tet viser et bibliotek som abdiserer som 
debatt- og møtearrangør, og overlater 
kontroversielle innledere til kontroversielle 
arrangører. Inngangsdøra til arrangemen-
tet var bibliotekets inngangsdør. De som 
mislikte arrangementet oppfattet det som 
et bibliotekarrangement. Ja, biblioteksjefen 
selv argumenterte jo offentlig med at biblio-
teklovens formålsparagraf lå til grunn da 
hun slapp Document.nos arrangement inn 
i varmen. Problemet var etter min mening 
ikke at hun slapp inn ”de ubehagelige stem-
mene”, men at hun med sin begrunnelse 
lånte bort redaktørfunksjonen i samme 
slengen. 

Noen roper på redaktørplakat for å befri 
oss fra dilemmaene slike saker setter oss i. 
Det er en falsk forhåpning. En redaktørplakat 
vil nok slå fast biblioteksjefens uavhengighet 
og fulle ansvar. Men avgjørelsene om ugreie 
temaer, innledere og leietakere – ja de blir 
like vanskelige allikevel. 
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