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BIBLIOTEKERNES ROLLE
I KRIG OG FRED
Af Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening
Krigen i Ukraine understreger endnu engang bibliotekets rolle i samfundet. At biblioteket er en velfærdsinstitution, som kan og skal meget mere end den klassiske opgave at
udlåne bøger, sådan som jeg i min formandstid så tit har understreget.
Allerede dagen efter at Rusland påbegyndte invasionen mod Ukraine anmodede den
ukrainske biblioteksforening om hjælp hos os og Europas øvrige biblioteksorganisationer. Bibliotekerne spiller ofte en central rolle, når det kommer til krig og konflikt i verden.
De kan nemlig sikre adgang til reel information, da sandheden ofte er det første offer i en
krig.
Med krigen i Ukraine er sandheden igen truet af Fake News og misinformation. Derfor
samledes vi i én opfordring fra biblioteksforeningerne i Europa og i Danmark om at tage
del i kampen for sandheden og omkring invasionen.
Meget hurtigt derefter begyndte danske biblioteker at lave tiltag for de flygtninge, som
var på vej, og som i skrivende stund stadig kommer til. Samtidig sætter bibliotekerne fokus på udviklingen i Ukraine, formidler oplysning og skaber debat. Lige nu kan vi bare se
folk strømmer til.
I flere kommuner er bibliotekerne en del af det kommunale beredskab, mens de i andre
glemmes, når kriser opstår. En ting er sikkert, de kan gøre en forskel og gør det i de kommuner, hvor de inddrages. Folkebiblioteket er i hele verdenen kendt som en åben institution og betragtes ikke som en del af stat eller andre myndigheder, men som en del af
civilsamfundet. De ses hverken som religiøse eller politiske steder, men som institutioner for mennesker, kultur og viden. Derfor er bibliotekernes dørtrin meget lave for flygtninge, uanset hvor de kommer fra. Selv i meget patriarkalske kulturer får kvinder og børn
lov til at tage på folkebiblioteket alene, fordi det opfattes som et trygt fælles rum og på
den måde bliver det en vigtig del af lokal integration omkring bl.a. sprog og lokal information.
De danske biblioteker har nu iværksat forskellige aktiviteter og tilbud for de ukrainske
flygtninge, og er den institution, der samler borgerne om sagen. Aktuelt samarbejder
bibliotekerne også i denne sammenhæng med de lokale frivillige og foreninger, som går
ind og laver sprogcaféer eller skaber nye initiativer for at hjælpe og støtte indsatsen til
dem, der har behov.
Danmarks Biblioteksforening har stillet sig i spidsen for at koordinere nogle af tiltagene,
og f.eks. sammen med forlagene skaffet ukrainske bøger til landet og fået oversat nogle
danske til ukrainsk. Og gik sammen med Centralbibliotekernes temasamarbejde og DR
om at skabe fælles event til gavn for flygtninge. Bibliotekerne rundt i landet skaber i det
daglige velkomsttiltag, desværre dog med meget store kommunale forskelle.
Men situationen som helhed understreger det, jeg mange gange har skrevet på denne lederplads. Vi må og skal have en ny bibliotekslov, så vi forpligter kommunerne på at medinddrage biblioteker lokalt om aktiviteter som læselyst, sprogstimulering, 2030-aktiviteter og andet relevant i forbindelse med kultur, viden og samfundsoplysning. Bibliotekerne er en velfærdsinstitution, hvis potentiale for samfundet er stort på mange planer.
For både samfundets og for borgernes skyld (også de nye der kommer til), skal vi gentænke og nyskabe bibliotekets lovramme, så man ude i kommunerne målrettet bruger
bibliotekerne til det, de er så gode til, nemlig at understøtte demokratiet.
På gensyn på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21.-22. april i Aalborg!

INDHOLD
Bibliotekerne skal være gode til at formidle – hvad der er op og ned – og vise nuancerne. Det er en pligt. Lige nu handler det
om Ukraine, men det kunne også handle om det, at vi er forskellige... Læs interviewet med Kristine Nygaard, Aalborgs nye
bibliotekschef, om arbejdet med kommunens nye vision.
Bibliotekerne er en stærk platform for både kultur, læsning og borgerengagement, men alt er ikke rosenrødt. Steen Bording
Andersen (A) om otte år i spidsen for Danmarks Biblioteksforening.
Netværk, digital ulighed og Citizen Science – Bibliotekschefforeningen rapporterer om aktuelle spørgsmål.
Biblioteker og private samarbejdspartnere: Hvorfor giver det mening? Allerød Bibliotek har et godt bud.
Tænk hvis regeringer satte læring gennem leg som et centralt element i uddannelse, sundhed, miljø og sociale forhold.
LEGO Fonden inviterer landets biblioteker med ombord på projektet: Skab en verden med leg! Skal jeres bibliotek med?
Hellen Niegaard
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Valg af ny DB formand i Aalborg
Generalforsamlingen på Det Bibliotekspolitiske Topmøde torsdag eftermiddag den 21. april

vælger ny formand for Danmarks Biblioteksforening. Samtidig vælges to nye næstformænd.
Der har været stor opmærksomhed fra alle sider af det kommunalpolitiske landskab om valget til Danmarks Biblioteksforening i år. For alle danskere er kommunalvalget vigtigt, ligesom det også er for Danmarks Biblioteksforening, dens
kurs og ledelse fremover. Efter et kommunalvalg vælges et
nyt Repræsentantskab. Det omfatter både politikere og fagfolk og gør foreningen til noget helt unikt. Repræsentantskabet består af 17 fagfolk og personlige medlemmer samt af 35
politikere.

fem Kulturtræf, der i marts måned fandt sted i marts måned i
Middelfart, Gladsaxe, Herning, Viby Sj. og Aalborg. Her kom
25 af de 35 kommunalpolitikere på plads og i skrivende stund
udpeger partierne de 10 tillægsmandater.
At arbejdet i Danmarks Biblioteksforening er vigtigt for udviklingen og debatten om landets biblioteker, og at det også er
både berigende, udfordrende og spændende, fortæller Steen
Bording Andersen (A), DBs afgående formand, om i interviewet side 16.

Hvor valget af de personlige medlemmer afholdes ved årsskiftet, og derfor er på plads, vælges politikerne i to runder.
Direkte ved møder i hver af de fem regioner vælges 25, fem i
hver. Herefter går den D’Hondts proces i gang, og der udpeges 10 kommunalpolitikere via tillægsmandater. De udpeges
af landets partier på baggrund af kommunalvalget og kommunalbestyrelsernes sammensætning. Alt i alt dækker Danmarks Biblioteksforening således hele landet og hele det politiske spektrum i indsatsen for bibliotekerne.

■ Valg til formandskabet og GF sker torsdag den 21. april i
Aalborg Kongres & Kultur Center. Formand og næstformænd
vælges af og blandt kommunalpolitikere og fagfolk fra Danmarks Biblioteksforenings medlemskommuner.

Hvor de personlige medlemmer faldt på plads uden kampvalg denne gang, var det anderledes ved hovedparten af de

Hent program for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 den
21.-22. april i Aalborg på www.db.dk/2022. Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes til ny viden, debat, inspiration
og erfaringsudveksling. Mød de vigtigste ﬁrmaer i branchen
og deltag i socialt samvær, festmiddag og -aften med uddeling af Læsernes bogpris og meget mere.
/HN

[NYHEDSKLIP...]
Krigen i Ukraine. Invasion, bombardementer og overgreb, den russiske hærs angreb og krænkelser sender tusinder af landets borgere på ﬂugt fra rædslerne i Ukraine. Blandt andet til Danmark. De danske
folkebiblioteker har iværksat en lang række
aktiviteter og tilbud som støtte og hjælp for
de ﬂygtninge, som kommer i øjeblikket,
følg sagen på kortlink.dk/2fe7m.
Bibliotekerne har samtidig øget informationsindsatsen om udviklingen og krigen,
som i Rusland omtales som befrielseskamp. Læs de nyeste avisartikler fra 2022
om Ukraine og Rusland på bibliotek.dk.
Ved invasionen bad den ukrainske biblioteksforening kolleger verden over om
hjælp. Som lederen viser støtter både danske, nordiske og internationale organisationer op. Læs mere i artiklerne fra IFLA og
EBLIDA.

Bogens vej til borgerne. Har bibliotekerne ikke selv en bog eller kan lånerne ikke
vente, til den er retur, låner man bøger af
hinanden eller af overbygningsbibliotekerne – landets seks centralbiblioteker og Det
Kgl. Bibliotek. Rammerne for det såkaldte
Lånesamarbejde skal nu til eftersyn, ligesom ordningen skal tjekkes i forhold til de
seneste ti års udvikling, nye muligheder og
udfordringer. ”Principper og retningslinjer
for interurbant lånesamarbejde i Danmark” - regler, bestemmelser og fælles afsæt for god bibliotekspraksis i forbindelse
med bibliotekernes lånesamarbejde i Danmark” blev senest revideret i 2012 af den
daværende Kulturstyrelse.
Bibliotekernes Koordinationsforum under
Slots- og Kulturstyrelsen, hvor Danmarks
Biblioteksforening er repræsenteret af direktør Michel Steen-Hansen, har anbefalet
at lånesamarbejdet kortlægges. Derfor har
styrelsen besluttet at se på sagen i 2022.

I en tid med pandemier, krig og klimakrise lægges hverken krimier eller spændingsromaner på hylden. – Krimien rummer ikke alene reﬂeksioner over eksistentielle temaer som livet og døden, forbrydelse og straf, skyld og uskyld, den inviterer
læseren på masser af detektivarbejde, skriver Litteratursidens Thomas Olesen.

Vi har behov for lov og orden: 6.000 besøgte Krimimesse 2022 i Horsens Fængsel
den første weekend af april. Horsens Bibliotekerne har siden 2001 i samarbejde med
forfattere og forlag skabt Nordeuropas
største festival for kriminallitteraturen og
genren i alle dens afskygninger og det
stopper ikke. - Nu har krimibølgen varet i
plus 20 år, og den ser ikke ud til at lægge
sig igen, meldte en glad Claus Hagstrøm,
biblioteksleder i Horsens Kommune. Han
kunne også røbe, at næste Krimimesse
holdes 25.-26. marts 2023.
/HN

Foto: Casper Dalhoff/KULTUR

Hvem skal have Læsernes Bogpris? For
19. gang uddeles folkebibliotekernes hyldest til dansk litteratur og den bog fra 2021,
som læsere fra hele landet ﬁnder bedst.
Mellem 28. marts og 17. april har man kunnet stemme på ti nominerede titler, mens
biblioteker og litteratursiden.dk har sat fokus på bøgerne og forfatterne bag: Damaskus af Iben Albinus, Vi kan gøre meget af
Caspar Eric, Kvinde kend din historie af
Gry Jexen, Efter åndemaneren af Kim Leine, Kærlighedens år af Johanne Mygind,
Store Kongensgade 23 af Søren Ulrik

Thomsen, En linje i verden af Dorthe Nors
& Henrik Saxgren, I ruiner af Morten Pape,
Vølvens vej, Snehild af Anne-Marie Vedsø
Olesen, Kvinde set fra ryggen af Jesper
Wung-Sung Vinderen af prisen på 50.000
kroner afsløres på Det Bibliotekspolitiske
Topmøde 2022 21. april i Aalborg. Prisen
uddeles af Danmarks Biblioteksforening
sammen bibliotekerne i tæt samarbejde
med Litteratursiden.dk, eReolen og Ordkraft.

Årets Klassiker 2022
Karin Michaëlis skal frem i lyset!
Forfatter og aktivist: Karin Michaëlis kæmpede for kvinders
og børns rettigheder, for fred og mellemfolkelig forståelse og
mod alle slags overgreb og uretfærdighed som f.eks. nazismen. Årets danske klassiker markeres med udstillinger og arrangementer på landets biblioteker i forbindelse med klassikerdagen den 20. september.

Foto: Det Kgl. Biblotek

Karin Michaëlis blev født for 150 år siden den 20. marts og
blev på dagen fejret i fødebyen Randers. Der er god grund til
at se nøjere på hendes store og specielle forfatterskab. Omkring 70 udgivelser i ﬂere genrer blev det til; dertil kom utallige kronikker og debatindlæg. Hun oparbejdede et kæmpe
netværk med forfattere, kunstnere og politikere og deltog i internationale konferencer, blev lyttet til og havde høj status i
de sammenhænge, hun var med i. Men nu: Stort set ikke engang nævnt i de gængse lærebøger for gymnasiet, skriver Johan Rosdahl, medlem af Klassikerkomiteen, i sin introduktion
til forfatteren side 39. Følg med på klassikerdagen.dk og på
karinmichaelis.dk.
5
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Kan man regne med tallene?
“Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften den 7. marts i et indslag
om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Jakob Heide Petersen, bibliotekschef i København, har en noget anden tilgang til udviklingen.
- Søndag Aften er selektive i deres brug af data. Man kunne
således have valgt en anden overskrift: ”Materialeudgifterne
i København 15% over landsgennemsnittet” (62 kr. pr. 1000
indbygger – landsgennemsnittet er 54 kr. ifølge Danmarks
Statistik).
Hvordan kan det nu passe? Det skyldes, at Søndag Aften
springer frem og tilbage mellem kategorierne bøger og materialer i opgørelserne af udlån og bestand, og så overser
man, at en del af udlånet er ﬂyttet på nettet, fordi materialerne har skiftet format. Man sammenligner f.eks. Københavns
udlån af materialer i 2009 og 2020 uden at medregne digitale
materialer. I 2009 udlånte Københavns biblioteker f.eks.
437.000 dvd’er. I 2020 var dette tal faldet til 43.000 dvd’er og
337.000 udlån på Filmstriben. Når man ikke har det sidste tal
med, bliver opgørelserne misvisende.
Det er forhåbentlig også indlysende, at man generelt ikke be-

høver så stor en bestand af f.eks. digitale bøger, når en titel
kan læses af mange brugere samtidigt. I det omfang en digital bog erstatter en fysisk, kan man således også reducere antallet af fysiske eksemplarer pr. titel.
Som artiklen bemærker, har København ubetinget landets
største bogsamling, derfor behøver vi ikke at have så mange
bøger pr. indbygger. Kigger man imidlertid på tilvæksten af
bøger var den i 2020 på 167 bøger pr. 1000 indbygger, hvor
landsgennemsnittet er 163.

■ Vi har med andre ord en stor samling for den enkelte borger, og vi køber ﬂere bøger end gennemsnittet, så samlingen
er også nyere. Hvis man kigger på tilvæksten siden 2009,
køber vi også ﬂere bøger, end vi gjorde dengang, fremhæver
Jakob Heide Petersen over for Danmarks Biblioteker.
/HN

”Færrest biblioteksbøger i København”, skrev onlinemediet Søndag Aften 7. marts i år i et indslag om de store kommuners biblioteker, reducerede materialesamlinger og nedgang i udlån pr. indbygger. Indslaget omhandler udviklingen fra 2009 til 2020 og nævner
bl.a. at ”København er nu den kommune som har færrest bøger på bibliotekerne i forhold til indbyggertallet. Udlånet rasler ned. I
2020 havde Københavns kommunes biblioteker 900.000 materialer på hylderne, heraf 835.000 bøger. Det er et voldsomt fald i forhold
til i 2009, hvor kommunen havde i alt 1.700.000 materialer på hylderne, heraf 1.440.000 bøger.” En reduktion på hele 48% på et tiår
modsat resten af landets reduktion på 32% i samme periode. Og i 2009 udlånte de københavnske biblioteker 4,5 million materialer, i
2020 var dette reduceret til 1,7 million materialer. I 2019, det seneste år før corona ramte biblioteksudlånet, var udlånet i København
2,5 million materialer. Fra 2009 til 2019 faldt udlånet med 44%. I resten af landet faldt udlånet i samme periode med 39%, skrev Søndag Aften. https://soendagaften.dk/2022/03/faerrest-biblioteksboeger-i-koebenhavn
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BRUGER VI BIBLIOTEKET
I AL SLAGS VEJR?
Vejrets betydning for brug af biblioteket:
Ny undersøgelse af sammenhængen mellem biblioteksbesøg, udlån og vejret
udført af Det Digitale Folkebibliotek med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen,
er kommet frem til et overraskende resultat.

Alle, der har udlånsvagter, ved det: På varme sommerdage, hvor solen skinner, bliver borgerne
væk. Når det står ned i stænger søger børnefamilierne indenfor i biblioteksrummet. Sådan er det
bare. Eller er det?
Det Digitale Folkebibliotek (DDF) har stået for en undersøgelse
af sammenhængen mellem biblioteksbesøg, udlån og vejret.
Projektet har været understøttet af Slots- og Kulturstyrelsen med
nogle biblioteker og IT-firmaet BIWISE som samarbejdspartnere med Ann Sofie Richardy, driftsansvarlig på folkebibliotekernes fælles statistikløsning FAKTOR, som projektleder.
Udgangspunktet var, at hvis der kunne påvises en sammenhæng mellem udlånstal, biblioteksbesøg og vejret, så ville det give nogle helt nye værktøjer til at planlægge vagter og tiltag ud fra
vejrudsigten.
- Det er noget, der altid er blevet talt om. At vejret har en afgørende betydning for, hvor mange der besøger biblioteket, er
en udbredt mavefornemmelse, og derfor har en egentlig undersøgelse af sammenhængen længe været efterspurgt, siger Ann
Sofie Richardy.
Fire biblioteker blev udvalgt ud fra bl.a. beliggenhed i forhold
til DMI’s vejrstationer. Silkeborg og Aarhus, fordi de havde nogle detaljerede og valide besøgstal. København ud fra mængden

af udlån, både fysisk og digitalt. Næstved fordi byen passer mere
gennemsnitligt på de danske byer end hovedstaden, og fordi
borgerne i mindre byer benytter sig mere af biler til transport
end københavnerne, der oftere cykler til biblioteket.
Alle data blev trukket fra årene 2018 og 2019 før covid-19. Der
blev opstillet rammer for, hvad der kunne betegnes som godt eller dårligt vejr, hvor man både kiggede på nedbør, vindstyrke og
solskin, så det ikke kun var temperaturerne, der var afgørende.
Der blev kigget på digitale og fysiske udlånstal, besøgstal og afleveringer og det blev dobbelttjekket, at man ikke ramte den samme type vejr på de samme ugedage

■ Resultatet af den meget grundige analyse kom bag på alle.
Der er nemlig slet ikke nogen sammenhæng mellem udlån, biblioteksbesøg og vejret. Besøgstallene bliver styret af ugedagene
uanset om solen skinner, det sner eller blæser. Så derfor: At vejret ikke har nogen indflydelse på brug af biblioteket. Det er så nu
videnskabeligt påvist – og en myte aflivet.
LEIF ANDRESEN

Foto: Unsplash.com/noaa
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Foto: LundHagem

ER JERES
BIBLIOTEK KANDIDAT?
Prisen Public Library of the Year indkalder forslag for 2022. Potentielle
kandidater kan ansøge til og med den 29. april i år. Hvad skal der til?
IFLA, International Federation of Library Associations, uddeler
hvert år prisen Public Library of the Year i et samarbejde med Systematic.
Kriterier og ansøgning
Potentielle kandidatbiblioteker skal være åbnet mellem januar
og december 2021 og kunne leve op til en række kvalifikationskrav. For at være valgbar skal biblioteket enten være nybygget eller være indrettet i bygninger, der ikke før har været anvendt
som bibliotek. Byggeriet skal bl.a. være i verdensklasse, når det
gælder kombination af åben og funktionel arkitektur henholdsvis kreative IT-løsninger og løsninger målrettet lokal kultur.
Ansøgning og de detaljerede krav kan findes på kortlink.dk/
ifla/2f94w
Deichman - sidste års vinder af Public Library Award
Om vinderen af prisen i 2021 - Deichman (foto) – fremhævede
Jakob Lærkes: “En smuk og imponerende bygning, et fyrtårn for
fremtidige biblioteksbyggerier”. Jakob Lærkes er udover at være
chef for bibliotekerne i Gladsaxe Kommune og faglig næstformand i Danmarks Biblioteksforening også formand for prisens
jury.

Om prisen
Public Library of the Year Award blev for første gang uddelt i
2014 i august i Lyon af Slots- og Kulturstyrelsen som en del af daværende Modelprogram for folkebiblioteker i et samarbejde med
bibliotekssystemleverandøren Systematic. Prisen på aktuelt
5.000 US$ sponseres af Systematic og blev fra 2018 en officiel
IFLA-pris.
Tre IFLA-komitéer samarbejder om prisen: Public Libraries, Metropolitan Libraries og Library Buildings and Equipment. Prisen
uddeles i forbindelse med den årlige verdenskongres, World Library and Information Congress, der i år afholdes i Dublin, Irland, i juli fra den 26. – 29.
Registrering åben på https://2022.ifla.org.
/HN

TIDLIGERE AWARDVINDERE
2019: Oodi Helsinki Central Library, Finland
2018: KopGroep Bibliotheken (School 7), Netherlands
2016: Dokk1, Denmark
2015: Kista Public Library, Sweden
2014: Craigieburn Library, Australia
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Deichman Bjørvika, som norske Lund Hagem Architects står
bag, blev åbnet juni 2020 i Oslo. Det opfylder på flere måder prisens kriterier, både når det gælder arkitektur, bæredygtighed og
teknologiske løsninger. Lærkes beskrev biblioteket som “et nyt
paradis for bøger og læsning samtidig med at det indeholder
avancerede teknologiske løsninger. Deichman Bjørvika viser,

hvordan biblioteker kan fungere som institutioner, der bringer
mennesker sammen i byer og mindre lokalsamfund.” Med sit
fuldautomatiske bogsorteringssystem får bibliotekets medarbejderne mere tid til for eksempel kuratering og formidling.
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Interview

MERE BORGERNÆRE BIBLIOTEKER
Om gejst og gæster efter corona, og om arbejdet med en brandny vision for bibliotekerne, deres pligt og aktuelle opgaver. Kristine Nygaard, bibliotekschef for
landets tredjestørste kommune siden 1. januar, løfter sløret for Aalborgs aktuelle fokus på fremtidens bibliotek.

V

i mødes en tidlig martsmorgen over en kop kaffe på Teams.
Aalborgs nye leder for biblioteksområdet, Kristine Nygaard,
sidder midt i hovedbibliotekets chefkontor med masser af morgenlys og skal efter blot 2,5 måned i chefstolen forsøge sig med
nogle bud på Aalborg-bibliotekernes fremtid som optakt til den
21. og 22. april, hvor Aalborg Kommune og biblioteker er værter
for Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022.

borg Bibliotekerne er lige nu’ til brug her i huset.
- Hele processen er en ren gave for en ny bibliotekschef som mig
med dens muligheder for at dykke ned i alle sider af biblioteket
set i forhold til fremtiden, fortæller Kristine Nygaard. Hun har
haft travlt de sidste mange uger med at komme forbi alle afdelinger og er gået i gang med at lære mere end 130 navne, en ny ledergruppe, et nyt politisk system, en ny kultur og meget mere at
kende.

Struktur og visioner
Fremtidens biblioteksprofil
Kristine Nygaard kommer fra en chefstilling i Skive, hvor hun i
syv år har stået i spidsen for biblioteksudviklingen. Titlen er den
samme i Aalborg, men meget er helt anderledes. Alene dét, at der
er tale om en opskalering fra 1 til en 4 eller 5-dobling på centrale områder for serviceindsatsen fra f.eks. antallet af kommunens
borgere, bibliotekernes budgetter, udlån og medarbejdere. Dertil kommer, at Aalborg også er et af landets seks centralbiblioteker og derfor hvert år varetager og løser en række opgaver af national og regional overbygningskarakter. Aspekter som var også
attraktionen og baggrunden, da Kristine Nygaard valgte at lægge
billet ind på jobbet. Og så kommunens ønske om en ny vision for
bibliotekerne og deres rolle i Aalborg.
Hvad kan du fortælle om en ny vision
for fremtidens bibliotek?
- Ønsket er en meget borgernær vision, hvor biblioteket målrettet bidrager til at understøtte sammenhængskraften i samfundet. Vi er gået i gang med en megaspændende og meget interessant visionsproces. Vi har nogle ting, som skal gøres internt, men
en masse ting skal primært foregå eksternt. Deadline er 22. juni,
så vi har travlt. Der skal den være klar til endelig politisk behandling, og siden kommer vi til at arbejde med den internt resten af året. Her i Aalborg nyder biblioteket såvel stor politisk
som forvaltningsmæssig bevågenhed, og der er stor opmærksomhed omkring den nye vision.
Hvordan griber I det an lige nu?
- Vi spørger borgerne bredt via Facebook 21. marts. En lille task
force, en projektgruppe, skal desuden ud og interviewe 21 fokusgrupper. Alt fra brugere og partnere som daginstitutioner, skoler
og andre lokale samarbejdspartnere inkl. andre kulturtilbud. Vi
har udviklet en spørgeguide. Den tager højde for lokale forhold
her, men bygger på det nye betydningskompas, udviklet af Roskilde Centralbibliotek og Seismonaut i forbindelse med projektet om Folkebibliotekernes betydning for borgerne i Danmark fra
2021. Herudover har vi lavet en rapport om ‘hvem og hvad Aal10

Aalborg Kommunes biblioteker er kendt som noget af en national first mover bl.a. med princippet om værtskab i biblioteksregi og banebrydende nationale projekter på børneområdet som
bl.a. sprogstart og sprogstimulering. Til at betjene ca. 219.500
indbyggere i den knap 200 km2 store kommune placeret rundt
om Limfjorden driver Aalborg Kommune udover hovedbiblioteket midt på byens gågade også ni by- og lokalbiblioteker, to bogbusser, en bogbil og HistorieAalborg lokalhistorisk arkiv.
Hvilke områder kunne komme i spil?
- Vi skal helt klart se på og finde ud af, hvad vi kan bakke op om
både centralt og ude omkring lokalt, og hvor biblioteket i øvrigt
kan spille en særlig rolle. Det kunne f.eks. være om sundhedstilstanden efter to år med corona, hvor den nye rapport Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil 2021 peger på udfordringerne i forhold til den mentale sundhed. Aalborg har jo
været meget aktiv i det store projekt Kultur på recept, og vi er netop i gang med at lave nye aftaler for, hvordan biblioteket skal
spille ind der.
- Bibliotekerne bliver vigtigere og vigtigere og tager ansvar, som
man kunne se under corona. Stadig som stedet hvor man låner
bøger – fysisk og digitalt, men i stigende grad også som et fælles
sted for kultur og dannelse, et fælles mødested og en grundlæggende institution i et demokrati. Vi skal som biblioteker facilitere samtale og debat i lokalsamfundet. Vi skal være gode til at formidle, hvad der er op og ned og vise nuancerne, også i forhold til
at sætte en samtale i gang gennem de mange forskellige aktiviteter, vi har. Det er en pligt.
Lige nu handler det om krigen i Ukraine, men det kunne også
handle om, at vi er forskellige, forstår og prioriterer ting forskelligt, og hvorfor vi mennesker lader os provokere af nogle, der
vælger at leve anderledes end os selv. Den side af bibliotekets
folkeoplysning og aktivitet skal ikke kun afspejles i en ny vision
her, men også gerne i den næste bibliotekslov.

B I B L I OT E K S U DV I K L I N G

“

Som biblioteker skal vi være gode til at formidle – hvad der er op og ned – og
vise nuancerne, også i forhold til at sætte en samtale i gang og i spil gennem de mange
forskellige aktiviteter, vi har. Det er en pligt. Lige nu handler det om krigen i Ukraine,
men det kunne også handle om det, at vi er forskellige...”
Kristine Nygaard, bibliotekschef I Aalborg Kommune.

Hvor ser du konkrete muligheder for at skabe
mere borgernære biblioteker?
- Vi har en stor opgave med mange lokalbiblioteker, som skal
fungere. Aalborg er under hastig forandring, og der bygges rigtig
mange steder. Det er forskelligt, hvor mange dage, der er åbent
ude omkring uden bemanding, men de fleste har fire med bemanding. Den ligger så i tidsrummet fra klokken 10 til 18, det
gælder faktisk også hovedbiblioteket. Hvert bibliotek har sit faste personale, de er dog indimellem også inde på hovedbiblioteket og omvendt. Aktuelt udgøres den samlede stab af 132 medarbejdere.
- Vi har en pligt til at blive ved med at udvikle på lokalbibliotekerne ligesom på de øvrige bibliotekstilbud. Vi kunne måske
godt lukke et enkelt, fordi det ikke er så benyttet, men der er
langt mellem bibliotekerne og hovedbiblioteket for mange. Vi
skal kræse om lokalbibliotekerne og bliver nødt til at sørge for, at
man lokalt har nogle rammer, biblioteket kan udvikle sig i og få
kigget på dem med nye øjne.
Hvordan kunne det helt konkret gøres?
- I Aalborg Øst her har vi Trekanten, et bibliotek og kulturhus
med egen leder, og her er nogle løsninger, som jeg kan forestille
mig, at vi kan komme til at arbejde mere med i forskellige grader
i de øvrige lokalbiblioteker. Der er både et aktivt kulturliv og
mange fællesskabsskabende aktiviteter som værksteder og et
makerspace. Her holder også mange små foreninger til og f.eks.
fik man i fællesskab en radio op at stå under corona.
- Med den mængde af kompetencer, timer osv. som vi samlet set
lægger i bydels- og lokalbiblioteker, burde der være elastik nok
til at putte Aalborg på landkortet i langt højere grad på det felt,
end vi i dag er.
Aalborg fylder faktisk en del på landkortet, ikke alene som et aktivt, stort bibliotekssystem, men også som det ene af landets seks
centralbiblioteker, og man varetager sammen koordinering af
fælles innovationsprojekter, kampagneinitiativer og materialeoverbygning regionalt og på landsplan. I den kontekst har Kristine Nygaard til nu opfattet sig som bruger og kunde, så centralbiblioteksopgaven er et helt nyt og komplekst område at komme
ind i. Det har heldigvis andre af de nye kolleger styr på, mens hun
selv mest suger til sig. Lige nu handler det helt jordnært også om
at indhente corona.

Gejst og gæster
Som mange andre steder har coronapandemien, dens restriktioner og nedlukninger selvfølgelig også sat sit præg på bibliotekerne i Aalborg. Naturligt nok har de to år ført til nedgang i biblioteksbesøg og -udlån, men også internt har tiden med hjemsendelser præget bibliotekerne, fortæller den nye bibliotekschef.
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Hvor står I efter corona?
- Også heroppe i Aalborg er der endnu et stykke vej fra besøgstallet fra før og starten af 2020 sammenlignet med besøgstallet
her i begyndelsen af 2022. Det er noget, vi aktuelt er meget optaget af og arbejder med på forskellige måder. Heldigvis fik årets to
vinterferieuger, og de 14 dages mange ekstra tilbud på ny sat
skub i brugerne.
Desuden har vi netop den 11. marts startet et internt projekt,
som vi kalder Gejst og gæster. Det handler om at få legen, gnisten
og lyset i øjnene tilbage i medarbejdernes egen arbejdsdag. Med
det kommer vi for alvor væk fra restriktionerne og en tid, hvor
der skulle spørges om lov om det meste, inden man gik i gang
med noget nyt.
Nu prøver vi simpelthen at tage tre måneder, hvor man må alt!
Alt - hvordan det?
Ja, det skal selvfølgelig være lovligt – og biblioteksrelevant, storsmiler Kristine Nygaard og fortsætter.
- Det handler om at få kreativiteten tilbage i fuldt flor, og det skal
vi alle sammen lige øve os lidt på. Målene er at få gæsterne tilbage, udlånet op igen og skabe mere omtale af biblioteket og dets
service og muligheder. Men også på igen at mobilisere alle gode
kræfter internt. Man må godt rende op i gågaden og lave pr-indslag, men det er ikke bare tant og fjas, og nye idéer og servicetilbud skal derfor foregå inden for vores mure – på et af vores biblioteker eller i en af bogbusserne.

Nu kan alle medarbejdere bare køre totalt på! Samtidig skal vi
som ledelse nok lære at slippe kontrollen. Og vi skal støtte op og
være gode til at sige, okay det dér er måske ikke det ypperste lige
her i starten, men nu tager vi fat og arbejder os frem ad.
Hvad betyder det for bibliotekernes hverdag?
- Vi kigger på alle sider af vores hverdag, og på om vi har overset
noget eller om noget er blevet lagt ned i coronaens tegn f.eks.
omkring samarbejdspartnerne. Det handler også om, at vi, som
andre steder, gennem årene er kommet til at lave uskrevne regler, som måske ikke helt giver mening mere og derfor kunne
nedlægges. Og desuden om at ting, som før ikke gav god mening
og blev lagt ned, måske igen kan tages op, fordi der de seneste år
virkelig er sket meget både samfundsmæssigt og adfærdsmæssigt.

■ Vi vil nu forsøge at smide alle regler ud og se væk fra, hvad
vi plejer, og det hænger rigtig godt sammen med vores visionsproces! Lyder ordene fra den nybagte bibliotekschef.
Mød Kristine Nygaard og kollegerne den 21.-22. april under Det
Bibliotekspolitiske Topmøde 2022.

HELLEN NIEGAARD
Fotos: Aalborg Bibliotekerne

Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og ﬁk ved årsskiftet en ny bibliotekschef, der skal arbejde med idéer til fremtidens biblioteker
og det fortsatte arbejde med ’Danmarks bedste folkebibliotek’. Kristine Nygaard kommer fra en chefstilling i Skive og har i syv år stået i spidsen for biblioteksudviklingen i kommunen, hvor man kender hende som en ’afholdt, energisk og kompetent bibliotekschef’ – og er bl.a. medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab. Hun har tidligere arbejdet med erhvervsservice og læsesal i Herning og Viborg, og
har beskæftiget sig med stort set alle sider af folkebiblioteket. Uddannet som bibliotekar DB fra Aalborg i 1996. Kristine Nygaard overtog stillingen som bibliotekschef efter Kirsten Boelt, der gik på efterløn i sommeren 2021.
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VELKOMMEN TIL
DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE 2022
21-22. APRIL AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER
TORSDAG 21. APRIL
08:30 Registrering og udstilling åbner
09:30 Koret NABLA synger velkomst
Velkommen til Aalborg ved
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)
10:00 Kultur som Public Service
Lea Korsgaard, stifter af Zetlands og bestyrelsesformand for
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Samfundet og demokratiet udfordres aktuelt på mange
niveauer - ikke alene af pandemien - men især også af øget
polarisering og fake news. Oplyste medborgere har altid været
en forudsætning for det danske demokrati. Public servicemedier og institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt
understøtte og være garant for valid oplysning til borgerne.
Hvordan sikrer vi det?
10:45 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet
11:15 Samfundsudfordringerne og biblioteket
En samtale med substans mellem direktøren i Danmarks
Biblioteksforening og …
”Algoritmer, data og demokrati”
Danskernes Digitale liv – en ny befolkningsundersøgelse fra
ADD af danskernes holdninger til den teknologiske udvikling.
Projektchef Mandag Morgen, Christian Ingemann
”Succes for grøn nytænkning kræver, at alle høres”
Hvordan skaber man en folkelig forankring i verdensmål og
hvad er rollen for Danmarks mest besøgte kulturinstitution?
Thomas Sture Rasmussen, Innovation og strategiudvikler,
Ballerup Bibliotek
"Børn og unges læsekultur i dag”
Hvad sker der med læselysten, og hvad ved vi?
Lisbet Vestergaard, projektleder Tænketanken Fremtidens
Biblioteker
12:15 Frokostbuffet i udstillingsområdet
og Repræsentantskabsmøde for det afgående
repræsentantskab
13:15 Bibliotekets potentiale – kort fra strategi til handling
DBs formandskab spiller ud med bud på bibliotekets og
DBs rolle, når der skal udvikles med kultur
13:30 Tre kommuner, tre politikker, tre udviklinger
Når kulturen skal udvikle, hvad skal der så til?
- Jes Lunde (R), rådmand for Sundheds og Kultur, Aalborg
- H.C. Østerby (A), borgmester, Holstebro
- Tina Mandrup (V), borgmester, Lejre

15:15 Fælles inspiration, reflektion og kaffe i udstillingsområdet
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14:15 Partigruppemøder og fagligt valgmøde
Gruppemøde for de politiske partier, og temamøde for de
faglige medlemmer

STYRK LÆSNING

Det særlige læsehjørne, som Nørre Uttrup Skoles DUS har
etableret ved reolen, med rumtil læsning, ro og fordybelse.

Når samarbejde på tværs
skaber læseglæde
Med Den Aktive Bogreol skaber biblioteker og SFO i Aalborg en ny vej ind i
læseuniverset for kommunens børn. Og de kan lide det – børnene!

D

er er tale om noget så håndfast som en ægte fysisk bogreol,
der i kraft af aktivitetssæt, bogoverraskelser, kunstnerisk
udfoldelse, kreative formidlingsgreb – og ikke mindst personalets opbakning – skal være med til at tænde gnisten i børn og deres læseglæde.
Og det virker. Den Aktive Bogreol har allerede sat sig spor i børnenes begejstring og læseglæde. Og hvad der er lige så vigtigt, så
har reolerne vist sig som et velkomment pædagogisk værktøj for
personalet til at skabe liv, videbegær og engagement på de involverede skoler.

Glæden ved Sprog, litteratur og læsning
Kulturministeren har i forbindelse med centralbibliotekets rammeaftale for 2021-2024 udpeget tre temaspor, der skal omsætte
de kulturpolitiske ambitioner, og Aalborg Bibliotekerne står på
vegne af alle seks centralbiblioteker i spidsen for det ene: ”Glæden ved Sprog, litteratur og læsning”. Inde under dette temaspor
ligger tre særskilte indsatser: Bibliotekernes Sprogspor, Bibliotekernes Læsespor og Læsekoncepter for voksne. I 2022 bliver Den
Aktive Bogreol en del Bibliotekernes Læsespor i håb om, at projektet kan nå ud til ﬂere kommuners biblioteker og dermed være
til glæde for børn i hele landet. Læs mere om temasporene på
Centralbibliotek.dk
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Projektet Den Aktive Bogreol er et læseglædeinitiativ etableret
gennem et tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og
personalet fra skolefritidsordningerne på fem af Aalborgs skoler.
Målgruppen for projektet er børn i 0.-3. klasse og pædagogerne.
Den Aktive Bogreol – designet af børn
Skal man kort sammenfatte idéen bag den aktive bogreol, så er
det, at den er børnenes egen. Allerede før den har været i brug,
har børnene selv været med til at bestemme, hvordan den skal se
ud, pimpes og dekoreres.
Reolen er valgt som omdrejningspunkt, fordi den er en genkendelig ramme for et barn – og så håber Aalborg Bibliotekerne, at
den bliver indgangen til andre bogreoler i børnenes liv, f.eks.
dem i hjemmet, på skolen eller på folkebiblioteket.
Ud over sine meritter som møbel består de aktive bogreoler af
fem elementer:
• Aktivitetssæt med lege, som skabes og integreres i de aktiviteter, der i forvejen foregår I skolefritidsordningen.
• DUS-Challenges er ud- eller opfordringer, som gives fra én
skolefritidsordning til en anden. Formålet er at skabe fællesskab om det at løfte og løse udfordringer i samlet flok
• Bøger. Lækre, nye, alderssvarende bøger der rammer ned i
børnenes interesser – og som er gode at læse sammen med
forældre/voksne

A A L B O R G T O P M Ø D E V Æ R T S BY 2 0 2 2

Børnene har selv været med til at bestemme, hvordan Den
Aktive Bogreol skal se ud og dekoreres.Her ses reolens forvandling i Tornhøjskolens DUS fra 2020 til 2021(den lyseblå).

• Bogvalg. Børnene i skolefritidsordningerne skal selv have ind
flydelse på, hvilke bøger de får til reolen. De er derfor med til
at vælge titler via afstemninger på projektets hjemmeside
denaktivebogreol.dk, hver anden måned.
• Anbefalinger. Børnene opfordres af de voksne i skolefritidsordningen til at dele deres læseoplevelse med hinanden og via
bogmærker, hvor man kan tegne bogens stemning og skrive
de tre vigtigste ord fra dens handling.
Det 6. element
Der er også et vigtigt 6. element: Samarbejdet mellem Bibliotek
og skolefritidsordning i Aalborg kommune. Et nyt, men også oplagt samarbejde, fordi personalet er sammen med og har direkte
adgang til børnene i deres fritid. Der er et kæmpepotentiale i
dette samarbejde, og projektet har vist, at det er muligt – ja sågar
ret let – at smitte pædagogerne med en læseglæde, som de så
igen giver videre til ‘deres’ børn.
Alle vinder med Den Aktive Bogreol
Børnene har med reolen fået prikket til deres læseglæde. Pædagogerne i skolefritidsordningerne har fået ny inspiration og nye
værktøjer i værktøjskassen. Og hos os i Aalborg Bibliotekerne
glæder vi os over at have fået en ny måde at nå børnene og også
ad den vej at kunne invitere dem ind i litteraturens verden. Det
er win, win og så en win mere.

Den Aktive Bogreol fortsætter og udvider
Alle de skolefritidsordninger, som deltog i projektet i 2021, har
valgt at fortsætte med den aktive bogreol i 2022, hvor Aalborg
Bibliotekerne desuden forventer at udvide antallet af deltagende
institutioner. I 2022 bliver Den Aktive Bogreol derudover en del
Bibliotekernes Læsespor i håb om, at projektet kan nå ud til flere biblioteker og dermed være til glæde for børn i hele landet.
ALLAN SKOVMOSE JOHANSEN
Koordinator, Aalborg Bibliotekerne
Fotos: Aalborg Bibliotekerne
Læs mere om projektet på
https://denaktivebogreol.dk/om-projektet

FAKTA
Den Aktive Bogreol er udviklet under programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud” og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.
Aalborg Bibliotekerne samarbejdede i projektet med Nøvling skole, Gug Skole, Tornhøjskolen, Nørre Uttrup Skole
og Soﬁendalskolen. De fem skoler er forskellige både i
størrelse, placering og demograﬁsk grundlag, hvilket har
været med til at sikre, at projektets erfaringer kan anvendes bredt på skoler på tværs af kommunen.
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I projektets afslutningsrapport fremgår det, at flere af deltagerne
har oplevet, at børn har efterspurgt mere højtlæsning, og at de
sågar har savnet det, når der ikke har været tid.
En af SFO-deltagerne fortæller desuden, at en urolig gruppe
børn har fundet et frirum til ro og læsning i Den Aktive Bogreol,
hvor de kan slappe af, og en leder af en skolefritidsordning fortæller om, hvordan en dreng, der ellers aldrig læste bøger, pludselig havde bøger på juleønskeseddelen.

Læs hele afslutningsrapporten. Initiativet skal ses som en del af
den aktuelle nationale dagsorden, hvor læsning med en national
læsestrategi står øverst. Projektet så at sige svarer på den samfundsmæssige udfordring om, at både børn og voksne læser
mindre. Kun 20% af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at
læse mod f.eks. 43% på internationalt plan, og det er et problem,
fordi læsning styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer kritisk sans, styrker evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at træne evnen i at læse og
skrive.
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Interview

BIBLIOTEKET ER EN KULTUROG FORANDRINGSFAKTOR
Otte år i spidsen for DB

Foto: Helene Bagger

En stærk platform for både kultur, læsning og borgerengagement: Kampen for Åbyhøj Bibliotek og Queens Public Library
gjorde Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening siden 2014, til engageret forkæmper for bibliotekerne.
Før sin afgang som formand i april kridter han banen omkring
biblioteket op.

S

om helt grøn og nyvalgt politiker i Aarhus byråd i 2006 fik
Steen Bording Andersen et par oplevelser, der blev afgørende for ham både som kommunalpolitiker og aktiv i Danmarks
Biblioteksforening.
- To begivenheder åbnede mine øjne for, hvad et moderne bibliotek kan og tændte interessen for bibliotekerne og deres betydning. Få måneder efter starten i byrådet skulle vi drøfte budgetbesparelser, og et forslag om at lukke Åbyhøj Bibliotek fik borgerne på gaden med bannere og fakkeltog. Som mange byrådsmedlemmer var jeg lidt naiv omkring bibliotekerne og tænkte
egentlig at nå ja, folk kan jo bare låne bøger et andet sted, men
her lærte jeg, hvor meget, der i virkeligheden foregår. Hvordan
rigtigt mange lokale borgere og mere end 100 foreninger brugte
biblioteket i Åbyhøj.
- Næsten samtidig var jeg på studietur til New York. Her så jeg
den ekstreme forskellighed, som amerikanske biblioteker rummer, det blev jeg virkelig tændt af. Samtidig så jeg den sociale,
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den demokratiske side af biblioteker bl.a. i Queens, hvor man arbejder med biblioteket som sted for ‘empowerment’ og programtilbud som “Enrich Your Life” for folk, der måske havde
svært ved at forstå sproget eller læse eller var økonomisk udfordrede. Det gik op for mig, hvor smart en institution biblioteket er
for samfundet. At adgang til viden og kultur har mange aspekter,
og jeg tænkte, at det må vi have noget mere af i Danmark.
Afsæt og digitalisering
Vigtigt for kommunen og for ham selv, fortæller Steen Bording
Andersen begejstret, var samtidig, hvordan processen og optakten til Dokk1 allerede dengang skabte debat om bibliotekets
mange muligheder med Rolf Hapels, chef for Biblioteker og Borgerservice, og forvaltningens fantastiske visioner. Byrådet havde
i 2003-2004 besluttet at skabe et nyt knudepunkt for kultur og viden ved havnen, som en afløser for hovedbiblioteket i Mølleparken. Også i sammenhæng med at man byplanmæssigt ville åbne
Aarhus Å og inddrage de nære havneområder i bymidten.

STEEN BORDING ANDERSEN
DB’s nyvalgte formand i 2014 på trappen til et næsten
færdigbygget Dokk1, åbnet i 2015.
Steen Bording Andersen (A) blev i 2006 valgt ind i Aarhus
Byråd for socialdemokraterne og har siddet der til udgangen af 2021 bl.a. som formand for kommunens Kulturudvalg i flere perioder.

har vores data fra både sociale medier og google-søgninger i
hænderne.
- Vi skal som borgere være meget opmærksomme på dette forhold. Her indtager biblioteket en væsentlig rolle med digital
dannelse og søgekompetencer, og det at gebærde sig på nettet
og i virtuelle sammenhænge. Jeg er nok ikke hardliner her, men
vi skal i alle tilfælde være sikre på, at vi ved, hvad vi gør og har demokratisk kontrol med, hvor meget og hvor lidt vi giver videre,
og den problematik taler lige ind i bl.a. hele debatten om tech-giganterne. Derfor har vi i Danmarks Biblioteksforening engageret
os i Algoritmer, Data og Demokrati, det store 10-årige samfundsprojekt med undersøgelser, forskning og kampagner, startet i
2021 af MandagMorgen Tænketanken og Roskilde Universitetscenter og støttet af en række organisationer.
Det internationale fokus
Den vinkel og dialog – bibliotekerne og de digitale udfordringer/muligheder – debatterer Steen Bording Andersen siden sidste år også i en ny kontekst som medlem af IFLA European Regional Committee, den internationale biblioteksorganisations europæiske komité, etableret i 2021. Her blev han valgt ind i forlængelse af sine år som aktiv i bestyrelsen for EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation.
- Vi taler bl.a. om bibliotekernes vilkår og muligheder som et
særligt rum, hvor alle har fri og lige adgang til oplysning, viden
og indsigt, og hvor privacy respekteres. Man skal som borger
hverken overvåges af tech-giganterne eller for den sags skyld af
staten, sådan som det opleves i nogle lande. Vi drøfter også WIPO, internationale aftaler om ophavsret o.l. og e-bøger.
E-bøgerne, læselyst og misinformation
Netop e-bøgerne og adgangen til digitale bøger fremhæver den
afgående formand som et af de områder, hvor man i de forløbne
valgperioder i DB og bibliotekerne er nået rigtig langt.

Demokrati og digitale kompetencer
En anden debat, Steen Bording Andersen har været optaget af,
handler om det voksende digitale samfund, dets muligheder og
dets faldgruber som overvågning f.eks. i totalitære stater men
også i forhold til, at ganske få globale kommercielle leverandører

- Vi er kommet ret godt i mål med det – som var en meget hård
kamp og tog årevis – at kunne skabe adgang til e-bøger. Vi er i
dag godt kørende og har fået overbevist forlag og forfattere, Folketinget og andre om, at det faktisk er vigtigt, at bibliotekerne
også er formidler af digitale materialer. Vi har ikke vundet den
100%, sådan at det er en totalt uomgængelig opgave, men vi er
kommet så langt, at bibliotekerne i dag har et velfungerende tilbud som eReolen.dk. Det er vigtigt, at vi som et lille nationalt
sprog også kan tilbyde danske e-bøger og kan samarbejde med
markedet. Det er meget vigtigt for vores kulturarv og for vores
forståelse af, hvem vi er som nation. Det er imponerende, at nye
tal viser, vi i dag er oppe på, at omkring 40% af lånerne udelukkende er digitale. Det har godt nok rykket sig meget. Det betyder,
at der er kvalitet i den mængde materialer, der kan lånes. Selv
om de tal selvfølgelig skal ses i lyset af corona og restriktioner.
Det har både været en national og en international kamp, og den
er ikke vundet på globalt plan.
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- Flemming Knudsen (A), daværende kulturrådmand, trak mig
med først i regionsforeningen for biblioteker og kultur og siden i
Danmarks Biblioteksforening. Her blev jeg valgt ind i Repræsentantskabet i 2010 og blev formand for DB’s Digitaliseringsudvalg, og i 2014 formand for hele foreningen og har været det frem
til nu. Digitaliseringsudvalget var faktisk min første indfaldsvinkel til den digitale verden med biblioteket online og den spæde
start omkring e-bøger og de problematikker, som lå der. Jeg har
fra starten ment, og jeg tror på, at vi via biblioteket skal have adgang til så meget som muligt, at det digitale bibliotek skal matche det fysiske. Og vi har i Danmarks Biblioteksforening arbejdet
for det ad mange kanaler lige siden.
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Steen Bording Andersen er en stor læser
og lige nu i gang med tre bøger. Vadehavet
– portrætter af et kulturlandskab skrevet af
flere forfattere bl.a. Finn Krageskov, Stå
fast af Svend Brinkmann og Sandmanden,
den fjerde kriminalroman om Joona Linna
skrevet af Lars Kepler – lånt i Gellerup
Sports og Kulturcampus nye bibliotek.

- En anden virkelig vigtig sag, vi er lykkedes med som organisation, er at sætte læselyst på dagsordenen. Børn og unges læsevaner er, når det gælder bøger, særligt stimulerende for koncentration, empati og forestillingsevner. Læselysten er faldet og skal
styrkes. Nogle kommuner har fået en tværkommunal strategi
om læselyst. Jeg kunne godt ønske, at flere kom med, og at vi fik
en national læsestrategi. Det har helt sikkert haft betydning, at vi
sammen med andre partnere som Tænketanken Fremtidens
Biblioteker med flere har haft sat fokus på læselyst og læsekultur.
Og dermed at man som borger og som f.eks. lærer er blevet opmærksom på, hvad bibliotekerne har at byde på med læsning.
Samtidig synes jeg, at bibliotekerne er blevet mere modige, har
sat ekstra fokus på området og nu tør sige: ‘Vi skal godt nok ikke
undervise, men vi skal godt nok inspirere’ – og dermed understøtte en aktiv læsekultur.
- En tredje ting, vi aktuelt arbejder med, er fake news eller misinformation bl.a. på de sociale medier. Vi har i Danmarks Biblioteksforening ikke bare debatteret det, men har taget sagen op i
mange sammenhænge, og har været med til at lave det gode materiale, som bruges flittigt bl.a. i undervisning og i form af kampagner. Her blev vi, bibliotekssektoren, placeret som sted for
valid, uafhængig information. Men den sag skal genbesøges – vi
er ikke i mål endnu.
Stærkt og samarbejdende biblioteksvæsen
Den afgående formand fremhæver varmt den danske bibliotekssektors innovative samarbejde og evne til at udvikle og løfte
sammen, også i pressede sammenhænge. Fra kampen for ebøger til håndtering af coronarestriktioner.
- Den fælles infrastruktur, de digitale tjenester og en smidig og
effektiv overbygning med solide fælles løsningsmodeller er afgørende for den danske biblioteksservice til landets borgere i både kommuner og uddannelsesinstitutioner. En ting, der har slået
mig og fortsat gør det, er, hvordan man i denne sektor evner at
forny sig. Jeg er dybt imponeret over en sektor, som er supergod
til at samarbejde og dele viden på tværs, ikke er bange for nye
udfordringer og er super omstillingsparat.
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- Et godt eksempel er Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Med
Danmarks Biblioteksforening som initiativtager i 2012 og vært,
sætter tanken og dens medlemmer – Bibliotekschefforeningen,
Forbundet Kultur og information, Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker, en lang række biblioteker og andre
centrale spillere – fokus på og undersøger aktuelle udfordringer
som bl.a. udviklingen af børn og unges læselyst.
Borger- og biblioteksinddragelse
Steen Bording Andersen har mere på hjerte. Danmarks Biblioteksforening og bibliotekerne er de seneste otte år nået langt i
forhold til samarbejde på tværs med borgere, andre partnere og
kommuner, mener han.
- Vi kom på Finansloven i 2021 og skal prøve at formidle verdensmål til og i samarbejde med borgerne. I mine øjne et meget
stort skulderklap til bibliotekerne og det udvidede samarbejde,
de har lokalt, når det handler om at blive klogere sammen med
andre foreninger, der er optaget af folkeoplysning og 2030-agendaen i DB2030 netværket. Vi fik det op at køre tilbage i maj 2019
i samarbejde med ngo’er og biblioteker.
- Noget, som også bobler, er sundhed, fysisk som mentalt. Her
har kunst og kultur, og dét at vi mødes om det i f.eks. læseklubber, en helt særlig betydning, så man mange steder i dag arbejder med kultur på recept. Det, mener jeg, at bibliotekssektoren
skal arbejde videre med. Det skaber nye møder, og med indsatsen nås nye grupper af mennesker f.eks. folk med sociale udfordringer, som normalt er lidt svære at nå for kultursektoren.
Biblioteket og byplanlægningen
At man lokalt medtænker biblioteket som aktiv i byplanlægningen, at man helt strategisk også skal tænke bibliotek i kommuneog byudviklingen skal også fremhæves. Ikke alene for bibliotekets lokale kulturpolitiske betydning men også som en smeltedigel og trafikgenerator.
- Vi har netop haft et DB Kulturtræf i Herning. Her skabte man
med hovedbiblioteket som nyt mødested centralt i Herning i
2014 nyt liv i byen – til fordel for borgere og handelsliv, men og-

STEEN BORDING ANDERSEN

“

Biblioteket handler om adgang til
og formidling af kultur, litteratur og viden, men hvis
man som politiker tror, at det er det hele, tager man
fejl. Biblioteket kan og er meget mere – en platform
for lokal debat og et vigtigt sted i vores demokrati.”
områder, men det må ikke føre til udhuling af kerneopgaverne,
der jo i dag både er fysiske og digitale.
- Biblioteket handler om adgang til og formidling af kultur, litteratur og viden, men hvis man som politiker tror, at det er det hele, tager man fejl. Biblioteket kan og er meget mere – en platform
for lokal debat og et vigtigt sted i vores demokrati, der f.eks. bliver betroet at føre verdensmålsdiskussionen ud til borgerne og
sammen med borgerne. Af de mange, mange aktiviteter, bibliotekerne tilbyder her i Aarhus på Dokk1’, er mere end halvdelen
faktisk genereret af borgerne.

så til fordel for bl.a. byens mange studerende. Vi ser det i Aarhus,
i Hjørring og i Sønderborg. Jeg var lige ude i Gellerup i går på vores flotte nye Sports og Kulturcampus. Her er der tale om en
transformation, hvor vi er ovre i både social- og sundheds-, integrations- og kultursektoren på en gang i sammenhæng med omdannelse af hele bydelen. Den tilgang håber jeg, man vil arbejde
videre med rundt omkring. Det er ikke noget, alle kommuner er
bevidste om og bruger, fortæller formanden. Den har Danmarks
Biblioteksforening og DB’s Kulturudvalg arbejdet meget med i
sine store kulturkonferencer.

Vi er gode!
Personligt har opgaven som formand for DB givet utrolig meget,
fortæller formanden. Det har været otte fantastiske år med væsentlige debatter og møder både nationalt, f.eks. Folkemøder og
Kulturmøder, nordisk og internationalt – og helt stop er der ikke
tale om. Steen Bording Andersen holder fortsat fast i sit internationale biblioteksengagement i IFLA, ligesom han er meget optaget af at få bibliotekerne synliggjort i EU-sammenhæng. Men
det hører fremtiden til. Foreningens egen udvikling er formanden godt tilfreds med.

- Den sammenhængskraft, der ligger i biblioteket og i at kunne
mødes på tværs, har betydning for, at vi ikke får et polariseret
samfund. Det handler om biblioteket som sted for både kultur
og oplysning, men også som et fælles lokalt sted. Biblioteket opleves ikke som kommunens, men som vores, altså borgernes
eget sted er. Og er jo også finansieret af skattemidler.

- Vi er i Danmarks Biblioteksforening gode til at indgå i partnerskaber og skubbe på en udvikling, og gør det selv om vi i sekretariatet er færre end for nogle år siden. Etablering af Dansk Kulturliv, hvor vi sammen med fem andre organisationer taler kulturens sag og i den sammenhæng også etablering af et nyt analyseinstitut for kultur, er bare et par resultater.
Danmarks Biblioteksforening er unik. Her tør politikerne og fagfolkene rundt om samme bord kæmpe bibliotekernes sag. Med
den kombination kan man finde frem til de rigtige faglige løsninger og sammen målrette den politiske indflydelse.
- Det har været utroligt givende at stå i spidsen for foreningen og
at samarbejde med alle sider i sektoren – bibliotekerne, organisationerne og de store centrale spillere som bl.a. Det Kgl. Bibliotek og Slots- og Kulturstyrelsen. Vi kan godt være stolte af det arbejde, der udføres i bibliotekets verden. Et resultat, der tiltrækker sig stor opmærksomhed i udlandet og gør, at man også internationalt kigger mod Danmark for at se, hvad et moderne folkebibliotek kan udrette for samfund og borgere!

Udfordringer – lov og budgetter
For Steen Bording Andersen (A), som afgående formand for
Danmarks Biblioteksforening, er alt dog ikke rosenrødt. Især peger han på et par forhold, man politisk lokalt og nationalt skal
være opmærksom på, da jeg spørger til hvilke udfordringer, han
ser for bibliotekerne fremadrettet. Den største skuffelse, lyder
det, er nok loven. At vi i Danmark ikke har fået en ny bibliotekslov, som afspejler samfundet og biblioteket af i dag, siger han
med et smil i øjet.

- Vi prøver hele tiden at udvikle bibliotekerne, men ser desværre
også, at biblioteksbudgetter presses både på materialer og på
bibliotekskompetencer. Der arbejdes med flere relevante nye

■ Steen Bording Andersen takker for alvor af på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 21.-22. april i Aalborg, hvor en ny formand for Danmarks Biblioteksforening vælges.

HELLEN NIEGAARD
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- Måske ikke direkte en skuffelse. Men jeg kunne godt tænke mig,
at vi havde fået den nødvendige lovdiskussion så meget op at flyve, at vi lige nu havde været i gang med forberedelser til en ny
lov. Det skal der arbejdes videre på. Det er vigtigt, at man får den
lov ført ajour inden for de næste fire, fem, seks år. Den fakkel giver jeg hermed videre.
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LÆRING GENNEM LEG

LEGO Fonden
inviterer danske
biblioteker til
at gå sammen
om kampagnen
Skab en verden
med leg
LEGO Fonden har store ambitioner for ny
global kampagne, der sætter fokus på leg,
som en naturlig del af børns læring. Sammen med biblioteker, museer og andre kultur- og uddannelsesinstitutioner vil LEGO
Fonden sætte læring gennem leg på agendaen i Danmark og verden over.

L

eg understøtter læring og giver børn nye færdigheder. LEGObrandet kan i år fejre 90-års fødselsdag. Det skal markeres,
men ikke blot med lys og lagkage. I stedet har LEGO Fonden
valgt at igangsætte den globale, partnerdrevne kampagne Skab
en verden med leg. Landets bibliotekerne inviteres med i kampagnen.

Kampagnen rulles ud globalt i løbet af foråret og foregår gennem
initiativer i samarbejde med lokale partnere. Formålet med indsatsen er at øge viden om og opmærksomheden på at skabe
læring gennem leg. Skab en verden med leg skal oplyse om, hvordan leg understøtter udvikling af børns færdigheder. Derudover
ønsker LEGO Fonden at give børn og voksne flere konkrete muligheder for oplevelser med leg og læring sammen.
Frirum, leg og familietid
Familier kan have stor gavn af mere leg. De fleste familier kan
nikke genkendende til en hverdag, der ikke altid er så harmonisk,
som man kunne ønske sig. For mange bliver hverdagen et
spørgsmål om at få alting til at gå op i en højere enhed. Det er
helt naturligt, som vores samfund et indrettet i dag. Men det efterlader ikke meget frirum til leg og familietid.
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Det vil LEGO Fonden gøre op med gennem den nye kampagne.
For hvordan vil verden ikke se ud, hvis familier brugte mere tid
på at lege sammen, eller hvis samfundet var indrettet ud fra en
mere livlig og nysgerrig tilgang til læring. Tænk hvis regeringer
satte læring gennem leg som et centralt element i uddannelse,
sundhed, miljø og sociale forhold.
- Med vores nye kampagne vil LEGO Fonden bringe familier tæt-
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Partnerskaber for en bæredygtig bevægelse af læring
gennem leg
Skal Skab en verden med leg lykkes, kræves fokus og tilslutning
fra alle dele af samfundet, som har en relation til børn og udvikling og som ønsker at støtte op om LEGO Fondens budskab.
Med initiativet vil LEGO Fonden i første omgang i kontakt og
samarbejde med forældre og omsorgspersoner, med museer og
biblioteker, med naboskabsgrupper og NGO’er og andre nonprofitorganisationer rundt om i verden. Gennem partnerskaberne er det tanken at flette legende læring ind i forskellige sammenhænge og inspirere familier til at finde nye måder at passe
leg ind i deres hverdag.
- De partnerskaber vi opbygger omkring Skab en verden med leg
er grundstenen i vores initiativ og skal hjælpe med at bære vores
budskaber ud i verden. Gennem kommunikation og aktiviteter
fra partnerne hjælper de med at oplyse om, at leg er helt afgørende for at hjælpe børn med at vokse op og trives, forklarer Kristine Mørch.
Mange institutioner særligt i Danmark har allerede læring gennem leg som et vigtigt element af deres virke. Derfor er der også
allerede indgået partnerskaber under indsatsen, blandt andet
med Dokk1, Nationalmuseet og Københavns Professionshøjskole.
Med initiativet vil LEGO Fonden forsøge at få disse og flere andre
institutioner med som fortalere for læring gennem leg for på den
måde at sprede budskabet og skabe en bæredygtig bevægelse,
der når langt ud i samfundet og rækker langt længere ud en LEGO Fonden selv har mulighed for.
Aktiviteter og inspiration til social, aktiv
og meningsfuld læring
LEGO Fonden har produceret forskellige elementer, som kan
bruges af partnerne i deres respektive indsatser. Der er blandt
andet udviklet et manifest for Skab en verden med leg, et katalog
over idéer til læring-gennem-leg-aktiviteter, en fælles hjemmeside med materialer og viden og en masse kommunikationsmaterialer. Partnerne er meget velkomne til selv at udvikle aktiviteter eller arrangementer, som kan støtte op om læring gennem
leg, ligesom de kan finde inspiration i aktivitetskataloget, der byder på alt fra rejsende legebusser til skyggespil og skattejagter.

Unsplash.com/a_drummer

Biblioteker - en unik mulighed for at bringe leg
til lokalsamfundet
At kunne inspirere og aktivere de enkelte familier til mere læring
gennem leg i hverdagen kræver et særligt engagement og forankring i lokalsamfundet. En styrke som især landets mange
biblioteker besidder. Og ordene leg og læring er langt fra nye i
biblioteksverdenen. At afholde legende begivenheder for nabolaget er derfor ikke fremmed for biblioteker, som altid har stået
for at give muligheder til lokalsamfundet – også dem, som ikke
selv har muligheder.
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tere sammen og hjælpe børn med at udvikle deres færdigheder
gennem leg. Leg er en helt essentiel del af en sund og glad opvækst for børn. Derfor vil vi skabe en bevægelse, der skal bære
budskaberne hjem til familierne, og med tiden sprede kommunikationen til landets mange kultur- og uddannelsesinstitutioner og ud i samfundet, fortæller Kristine Mørch, Program Leder
hos LEGO Fonden.

Formålet med at skabe en masse aktiviteter på eksempelvis biblioteker og museer er at inspirere familierne til at fortsætte legen
derhjemme. Aktiviteterne bidrager samtidig med øget selvtillid
både hos børn og forældre eller omsorgspersoner, da det engagerer dem i sociale og meningsfulde aktiviteter sammen som familie. Derudover skal det være sjovt, så familierne får lyst til at
skabe mere tid i hverdagen til legende læring.
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Tænk hvis regeringer satte læring gennem leg
som et centralt element i uddannelse, sundhed,
miljø og sociale forhold.
- I langt de fleste børneafdelinger på biblioteker er leg et vigtigt
element. Der kan være alt fra oplæsning til teater og udklædning. Biblioteker har derfor mange års erfaring med at lave aktiviteter, der indebærer leg i en eller anden forstand. På den måde
er Skab en verden med leg et helt naturligt initiativ at støtte op
om fra langt de fleste bibliotekers side, fortæller Rolf Hapel, biblioteksspecialist og affiliate instructor hos Informationsskolen
på University of Washington.
Ifølge Rolf Hapel er der på verdensplan over 400.000 folkebiblioteker. Fælles for dem er, at de har en social infrastruktur, som
kan understøtte udvikling og nyt fokus i lokalsamfundet. Biblioteket er et fælles sted, hvor alle er velkomne uanset tro, holdning
eller socialt lag. På den måde spiller læring gennem leg godt ind
i de fleste bibliotekers ambition om at tilbyde kunstoplevelser og
litteraturtilegnelser til alle dele af lokalsamfundet – også børnene.
Mange biblioteker har interesse i partnerskaber
Som Rolf Hapel forklarer, har mange biblioteker allerede lavet
deres programmer for aktiviteter og arrangementer for foråret
og sommeren. Derfor vil de muligvis først lave specifikke arrangementer i relation til Skab en verden med leg derefter. Dog er
der ifølge Rolf Hapel allerede 214 biblioteker, som har tilmeldt
sig en online workshop i april, hvor LEGO Fonden vil fortælle,
hvorfor kampagnen er vigtig og giver inspiration til at udrulle
initiativet i bibliotekssammenhæng.
- Leg har en unik værdi i sig selv. Leg kan ses som en livsytring på
samme måde som andre litteratur- og kunstoplevelser. En måde
for de yngste i samfundet at skabe mening og blive klogere på
samfundet og livet. Leg som indlæringsform – og gerne i fælles22

skaber – er derfor meget relevant for bibliotekerne at tilbyde, uddyber Rolf Hapel.
Dokk1 bringer leg helt tæt ind på kroppen
Dokk1 er en af de første aktører i Danmark, som har indgået et
partnerskab med LEGO Fonden omkring Skab en verden med
leg. Dokk1 består af 19 biblioteker i Aarhus. Biblioteker, der alle
har valgt at engagere sig i projektet.
- Vi er meget begejstret for initiativet fra LEGO Fonden. For os er
leg helt essentielt for børns udvikling og den måde, vi er sammen
som mennesker på. Derfor glæder vi os over i endnu højere grad
at komme til at arbejde med stimulering af børnene gennem leg
og læring i det fysiske rum, fortæller Marie Østergård, bibliotekschef i Aarhus Kommunes Biblioteker.
Skab en verden med leg bliver på Dokk1 startskuddet til en længere proces med mere leg. På biblioteket er der allerede planer
om at skabe et årligt arrangement, der skal klæde borgere såvel
som medarbejdere og hele Dokk1 på til leg. Der er ingen faste
planer om aktiviteter endnu, men idéudviklingen er i fuld gang.
- Gennem samarbejdet med LEGO Fonden ønsker vi at få legen
meget tættere ind på kroppen af vores besøgende og os selv. Vi
har mange idéer og vil også benytte os af det netværk, vi får gennem partnerskabet. Det er utrolig spændende med vidensdeling, der går på tværs af landegrænser. Det er vi sikre på, der nok
skal komme en masse gode initiativer ud af, forklarer Marie
Østergård.
CHARLOTTE NORDLAND
Rådgiver
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Biblioteker og private
samarbejdspartnere:
Hvorfor giver det mening?
Et bibliotek og en møbelfabrik har umiddelbart ikke meget tilfælles, men når de går sammen, kan
de skabe formidling, som er både vedkommende, aktuel og berigende for landets borgere.
Det gjorde Allerød Bibliotek og møbelproducenten PP Møbler i 2021 – med udstillingen
Den Gode historie om dansk møbeldesigns historie.

I

sommeren 2021 kunne man på Allerød Bibliotek hvile benene
og sidde i en af dronningens taffelstole – et privilegium der ellers er forbeholdt gæster hos dronningen. En lang række af de
berømte Hans J. Wegner-stole, som møbelsnedkeriet PP Møbler
har fremstillet, kunne både ses og siddes i.
Udstillingen var del af et helt unikt samarbejde mellem os som
bibliotek og en privat virksomhed. Og vi fandt hver især ud af, at
samarbejder mellem biblioteker og private virksomheder kan
åbne biblioteket for nye målgrupper og gøre biblioteket mere
synligt i både kommunen og resten af landet.
Den gode historie
Et kæmpe fuglebur, høje grønne træer og kendte klassikere inden for møbeldesign fyldte salen på Allerød Bibliotek, da vi i
sommeren 2021 var kurator og vært for udstillingen Den gode
historie i samarbejde med møbelsnedkeriet PP Møbler, en lokal
virksomhed.
Det var ikke en udstilling i klassisk forstand, men en myriade af
gode historier, der forbandt biblioteket og litteraturen med naturen, byen og borgerne. Den løftede både den lokale kulturhistorie og den fælles kulturarv ind i hverdagen og i et sanseligt nu.
Mellem levende træer, lyd- og lysinstallationer, håndværk i proces og stoleklassikere kunne de besøgende bevæge sig gennem
udstillingen og både se, røre og lytte til de forskellige elementer.
Samtidig var det muligt at komme på skovvandring og værkstedsbesøg hos PP Møbler.
Andre aktiviteter afledt af udstillingen var poesi-talk, et foredrag
med Samuel Rachlin og oplæsning med Knud Romer og Lone
Hørslev, og endelig kunne man gå på krone- og bogstavjagt i bymidten.
Læsningens og litteraturens rolle
Selvom udstillingen i høj grad formidlede viden og folkeoplysning om lokalhistorie, var det også vigtigt for Allerød Biblioteker
at give læsning og læselyst en vigtig rolle. For biblioteket var det
ikke mindst vigtigt at eventuelle besøgende, som normalt ikke
kommer på biblioteket, fik noget mere end forventet ud af udstillingen.
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- Det var vigtigt for os, at de fik noget med hjem, som fik hele oplevelsen til at ‘leve videre’, og her er litteraturen et genialt virkemiddel. Som bibliotek er vi vant til, at læsning skal være med i
alt, hvad vi laver, fortæller Karin Kaster.
Allerød Bibliotek tog derfor kontakt til forfattere for at høre, om
de ville skrive et digt om udstillingen, og det svarede Knud Romer og Lone Hørslev ja til. Med designklassikerne som inspiration skrev Romer og Hørslev to digte, som blev udleveret til alle
udstillingens besøgende, og de kom forbi biblioteket for at læse
dem højt og fortælle om arbejdsprocessen.
Derudover blev faglitterære bøger om grundlæggeren af PP
Møbler også formidlet, bl.a. gennem et foredrag af Samuel Rachlin, og der blev trykt et digt af Piet Hein “Øjet og hånden”, som
blev skrevet til den første Snedkernes efterårsudstilling i København.
Hele udstillingen endte med at være som en ’træd ind i fortællingen’-oplevelse’ for voksne, hvor det var kommunens historie
med møbelhåndværk, der var i fokus, og de besøgende fik levendegjort fortællingen gennem billeder, savsmuld, lyd og ikke
mindst læsning.
Nyt samarbejde og øget publikum
At det kunne lade sig gøre at skabe denne udstilling skyldes ikke
alene bibliotek og snedkeri, men også en visionær kommune,
hvor biblioteket kan gå nye veje og indgå i utraditionelle partnerskaber for at skabe opmærksomhed på de gode historier og
inspirere til læselyst- og glæde. Og idéen til samarbejdet opstod,
da biblioteket hørte, at et lokalt møbelsnedkeri skulle producere
dronningens nye taffelstole.
- Her var en god historie. Vi var ikke i tvivl: Folk skal da vide, at
det er i Allerød, at dronningens nye taffelstole bliver lavet. At vi i
Allerød er kendt for godt håndværk, siger Annette Wolgenhagen
Godt, bibliotekschef for Allerød Biblioteker.
- Når vi samarbejder med lokale aktører, oplever vi, at det giver
os mulighed for at nå længere ud med vores tilbud, og at vi som
bibliotek udvikler os, udvider vores horisont og inspireres til helt

ALLERØD

Snedker fra PP Møbler demonstrerer pa
̊ udstilling
La
̊gevæg og bæredygtighed studeres

Knud Romer og Livgarde ved indgangen til udstillingen på biblioteket
Indendørs skov og Wegners Flaglinestol
Taffelstol
Wegners Bamsestol og træprøver
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nye vinkler og veje til vidensdeling og folkeoplysning, som jo udgør en central del af folkebibliotekets kerneopgave, fortæller
bibliotekschefen.
I løbet af tre dage havde udstillingen mellem 800-900 besøgende
og blev modtaget med stor begejstring og interesse.
Møbelhåndværk – byens DNA
Når det gav mening at etablere en udstilling om møbeldesign, er
det naturligvis også fordi, det fortæller en historie om Allerøds
identitet og dna. Kommunen er bygget op omkring møbelindustri, og huser foruden PP Møbler en anden stor dansk møbelproducent, Fritz Hansen. For de to projektledere fra biblioteket, Karin Kaster og Anne Thunbo, var det en af drivkræfterne bag udstillingens tilblivelse.
- Det var spændende på grund af den lokalhistorie, der er i det
for Allerød Kommune og Allerøds borgere. Det var et lokalt forankret projekt, og som bibliotek skal vi også formidle oplysning
og viden. Og her var en masse spændende viden om Allerøds
dna, fortæller Anne Thunbo.
- Vi havde mange samtaler med borgerne. Rigtig mange kunne
fortælle gode historier om de møbler, de har derhjemme, og på
den måde kunne vi tale med folk på en anden måde og få en
masse relationer, som er vigtige for os på biblioteket, fortæller
Karin Kaster.
Stor lokal opbakning
I hele kommunen var der faktisk stor tilknytning til projektet, og
byens butikker og virksomheder ville gerne hjælpe til for at skabe opmærksom om udstillingen. I midtbyen blev der blandt andet lavet et royalt tema i butikkernes vinduer, hvor børn skulle
på bogstavsjagt for at vinde en kongekrone, som de kunne tage
en selfie med på dronningens taffelstol. En lokal planteskole,
Birkholm Planteskole, bidrog med høje træer til udstillingen,
som skabte blikfang og fortalte historien om møbelproduktion
og bæredygtighed.
For Susanne Karlsson, kommunens citymanager, gav det god
mening for en by at gå sammen om at skabe udstillingen:
- Jeg synes, at det er vigtigt, at man som borger får mulighed for
at få et historisk billede af det dna, man kommer af. Et indblik i
den by, man bor i. Og derfor giver det mening, at vi arbejder
sammen om at skabe den fortælling. Ved at lave et royalt tema i
bymidten følte vi, at vi kunne få nye og flere til at lægge mærke til
biblioteket og på den måde komme bredere ud med den gode
historie.

For private virksomheder kan det være svært at indgå i samarbejder med offentlige instanser, fordi det er noget, der skal gøres
ved siden af alt det andet. Det er et merarbejde, og derfor er det
vigtigt, at samarbejdet prioriteres og har dedikerede ansatte til at
løfte opgaven. For PP Møbler var mødet med biblioteksverden
også en øjenåbner.
- Min opfattelse af et bibliotek var, at det er et sted, hvor man går
ind og finder en bog på hylden. Men det er et kulturhus, som favner forskellige enheder, der mødes i nogle faste rammer. Det virker som et dynamisk hus, og det er ikke det, jeg normalt forbinder med et bibliotek. I det her projekt fik vi lov til stadig at være
virksomhed. De ansatte på biblioteket var gode til at holde os til
ilden, og de var der 100%, når vi skulle noget. Der var åbenhed
hele vejen igennem, fortæller Steen Hansen, salgsansvarlig hos
PP Møbler.
Her fik vi et helt anderledes syn på biblioteksverdenen, og oplevede det som et sted med gåpåmod og lyst til anderledes tankegang. De ansatte var enormt kreative og meget professionelle,
tilføjer Steen Hansen, og han vil meget gerne lave lignende samarbejder igen:
- Jeg har faktisk allerede været ude og høre forskellige steder. Det
er spændende at være ude og fortælle historien på denne måde.
Vores historier er unikke. Der er en del i Allerød, der kender til os,
og i andre byer er der helt sikkert også mange, som – hvis ikke de
kender til os – så kender de møblerne. Det er spændende at give
de mennesker en oplevelse. De kommer med et åbent sind og interesserer sig for møbler og design.
For projektlederne på udstillingen var det også spændende at arbejde med en privat virksomhed.
- Det var anderledes og spændende. Tingene går hurtigere i privat regi. Når man først har fået etableret kontakt og afstemt sine
ønsker til samarbejdet, kommer man hurtigt frem til løsninger
og resultater. Det gør det sjovt at sidde med, og man arbejder
sammen med sine kolleger på nye måder. Det var virkelig
spændende at være med til, fastslår Anne Thunbo.

■ Allerød Biblioteker anbefaler varmt samarbejdsmodellen. Ikke alene var udstillingen spændende, den skabte også nye litteraturmøder og inviterede nye målgrupper ind på bibliotekerne,
hvoraf mange ændrede opfattelse af, hvad et bibliotek er og kan.

Biblioteker er mere end støvede bøger
Når biblioteker vælger at samarbejde med private virksomheder, er det også en mulighed for at vise, hvad et bibliotek er for en
størrelse, og hvad det kan.
- Nogle kan have en idé om, at et bibliotek kun er en støvet bogsamling. Men det er meget mere end det. Og det kan vi vise gennem sådanne samarbejder, hvor vi går ud og vender forestillingen om biblioteket på hovedet, konkluderer Karin Kaster.
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Allerød Bibliotek
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Netværk,
digital ulighed
&Citizen Science

Illustration: digital storm

Det hele ’ﬂyder lidt sammen’ lød karakteristikken om 2021 fra Pia Friis, formand for Bibliotekschefforeningen, på generalforsamlingen i februar. Her rapporterer hun og næstformand May-Britt
Diechmann om bibliotekerne lige nu, aktuelle spørgsmål og fokusområder blandt cheferne efter
endnu et år med corona.

B

ibliotekernes position som en helt central aktør i kommunerne har manifesteret sig. Efter mange år, hvor de danske
folkebiblioteker har budt sig til over for diverse samarbejdspartnere, er vi kommet til et sted, hvor andre for alvor begynder at
byde folkebibliotekerne op. Den situation at være ‘ombejlet’
kræver evnen til at prioritere og en god del omstillingsparathed.
Begge dele må man sige, at vi har trænet i coronatiden. Men
mange steder er vi endnu ikke oppe i gear og slet ikke oppe på de
besøgstal, vi havde før corona. Der er brug for at genstarte de
danske folkebiblioteker med solid markedsføring for at gøre borgerne opmærksomme på vores mange tilbud, både de fysiske, de
digitale og de innovative.
Med udgangspunkt i ovennævnte kontekst er der brug for at understøtte den komplekse ledelsesudfordring, som bibliotekscheferne står i post corona. I Bibliotekschefforeningen (BCF) skal vi
i 2022 hjælpe med at ‘sprede ordet’ og levere de stærke fortæl-
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linger om, hvordan det går med vores fælles håndslag om børns
læselyst, hvordan biblioteket understøtter den demokratiske
samtale, og hvordan det går med oplysningsarbejdet om FN verdensmål.
Digital ulighed
Det store tværgående projekt Algoritmer, Data og Demokrati
(ADD) har vores særlige fokus og understreger, at vi som samfund har en opgave i at afmystificere en digital verden, som vi alle er afhængige af. Der er brug for at få skabt øget digital indsigt
blandt borgerne, og bibliotekerne er en af nøglerne til dette. Vi
skal hjælpe borgerne gennem læring, der er tæt på den enkeltes
hverdag. ADD projektet viser blandt andet, at hvis vi ikke gør noget målrettet, vil den digitale ulighed i samfundet øges.
Bibliotekschefforeningen har i 2022 et øget fokus på digital dannelse. Vi skal lige nu, og med den ulykkelige krig i Ukraine in
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mente, hjælpe borgerne med at blive informationskompetente
og kildekritiske. Og vi skal slå et slag for en større fortælling om,
hvordan bibliotekerne på daglig basis hjælper borgerne med at
blive stærke i digitalt selvforsvar.

relevante borgere, der har lyst til at deltage i f.eks. i bæredygtighedsforsøg? Det er præcis her folkebibliotekernes borgerinddragende kompetencer kan sættes i spil og samtidig understrege
folkebibliotekernes arbejde med bæredygtighed.

Ledelsesnetværk
En stor del af foreningens virke er at tilbyde netværk mellem bibliotekslederne. Når vi ser på medlemslisten, kan vi konstatere, at
vi stort set dækker hele danmarkskortet – kun en enkelt kommune er ikke medlem. Så interessen for at samles i et ledelsesfagligt
fællesskab er stor. Det er tydeligt, at der et efterslæb på uformel
erfaringsudveksling blandt lederne. Det har derfor været meget
vigtigt for os at afholde BCF årsmødet 2022 som et fysisk møde.
Vi glæder os til et rigtig godt program i nogle nye spændende
rammer på Hotel Legoland den 15.-16. september 2022. Når vi
står sammen og lærer af hinanden, bliver vi stærkere.

De aktuelle spørgsmål handler altså også om partnerskaber mellem forskere, folkebiblioteker og borgere. Citizen science er en
ny scene for folkebibliotekerne at træde ind på. En scene hvor vi
kan være med til at ‘hverdagsgøre’ forskningen. I BCF vil vi gerne støtte op om Citizen Science bevægelsen og kommer til at
sætte spot på folkebibliotekernes rolle heri i løbet af andet halvår
2022.

Internationale netværk
Bestyrelsen kommer til at arbejde for at styrke båndene mellem
danske bibliotekschefer og vores kolleger i andre lande for på
den måde at udvide vores muligheder for at få inspiration til vores arbejde. I 2021 afviklede vi medlemsmøder med internationale oplægsholdere om temaer, som er aktuelle både her hos os
og i udlandet. Vi fortsætter i 2022 med at søge nye samarbejdspartnere i udlandet, og her fastholder vi det digitale mødeformat.
Mentornetværk
BCF startede for fire år siden en mentorordning, som er i fremdrift, og som vi gerne vil slå et slag for her. Mentorordningen virker gensidigt, så både de ledere, der melder sig på banen som
mentorer, og de lederaspiranter, der modtager et forløb hos en
erfaren leder, får noget værdifuldt ud af det. Og vi mangler flere
mentorer, så tjek mulighederne ud på bibchef.dk/bliv-mentoreller-mentee.

En af bibliotekernes fremmeste kompetencer er at vi kan bevæge
borgerne lokalt. Vi har relationerne i de lokale områder og ved at
bevæge de lokale, kan vi løfte store nationale dagsordner sammen.

■ Vores Årsmøde 2022 bliver som sagt afholdt på Hotel Legoland den 15. og 16. september, følg med på www.bibchef.dk.

PIA HENRIETTE FRIIS
MAY-BRITT DIECHMANN
Formand og næstformand Bibliotekschefforeningen

Den politiske scene
Det er glædeligt at vores nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) er meget optaget af bibliotekernes værdi og rækkevidde i samfundet. Kulturministeren bliver naturligvis inviteret
med til BCF’s årsmøde i september, hvor vi håber, hun vil deltage. Herudover ser vi frem til samarbejdet med KL’s nye formand
for Kultur, Plan og Erhverv, Johan Brødsgaard (B). I BCF vil vi
søge at fastholde KL’s arbejde med at se bibliotekernes potentialer på tværs af undervisning, forskning, sundhed og bæredygtighed mm.
Er Citizen Science er opgave for folkebibliotekerne?
Citizen Science er borgerforskning – eller systematiseret borgerhjælp til forskningsprojekter. Hvordan finder forskere frem til

Tv.: Pia Friis, formand for BCF og bibliotekschef i Kolding
Kommune. Foto: Lasse Lagoni.
Th.: May-Britt Diechmann, næstformand i BCF og biblioteksleder i Stevns Kommune. Foto: Helén Andersson/noll27.
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Bibliotekschefforeningen
Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation og samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Foreningen har to overordnede formål: fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk,
biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen. Bestyrelsen: Pia Henriette Friis, Kolding, May-Britt Diechmann,
Stevns, samt Erik Thorlund Jepsen, hidtil Vordingborg fra 1. april Fredericia, Berit Sandholdt Jacobsen, Svendborg, Ravinder Kaur-Pedersen, Ballerup, Jakob Heide Petersen, København, og Marie Østergaard, Aarhus.
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SPROG & LEG

ORD til de mindste

Foto: Unsplash

Sproget er vores nøgle til at udtrykke os og til at
kommunikere med omverdenen. Tidlig sprogleg
og stimulering er væsentlig ikke alene for senere skole og uddannelse men for resten af ens liv
og understøttes aktivt af biblioteket.

KØ B E N H AV N
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undamentet for et godt sprog bliver lagt lang tid før, børn siger deres første ord. Folkebibliotekerne har i en årrække haft
fokus på at styrke de yngste borgeres sprog blandt andet gennem
indsatser som Bogstart og Sprogstart. Bibliotekerne på Nørrebro
har med støtte fra Nordea Fonden sat skub i en række nye forløb,
der med leg og bevægelse skal give næring til de helt små københavneres sprogudvikling.
Når danske børn begynder i børnehave, har 20% af dem sproglige vanskeligheder, svært ved at forstå dansk og fange, hvordan
bogstaverne lyder. Sproget halter så meget, at børnene har brug
for ekstra hjælp for at kunne komme godt i gang med skolelivet.
Mange af børnene kommer fra hjem, hvor familien taler flere
sprog. Det viser en analyse fra Indenrigs- og Boligministeriets
Benchmarkingenhed, der blev offentliggjort i marts 2022.
Forskning peger på, at der er langt mere at hente i en tidlig indsats end i den typiske førskoleindsats. Der ligger en stor, uudnyttet ressource gemt i de småbørnsfamilier, der ikke er opmærksomme på vigtigheden af eller ikke har ressourcerne til at
stimulere deres små børns sprog i hverdagens almindelige situationer. Alligevel er der kun få indsatser herhjemme, der er
målrettet de allermindste børn.
Projektet ORD tager fat på denne udfordring ved at begynde,
mens børnene allerede er babyer og primært kommunikerer
gennem spjæt, hvin, pludren, gråd, grin og grimasser. ORD har
særligt fokus på flersprogede mødre bosat i udsatte boligområder. Det faglige fokus ligger på børnenes sprogudvikling, men
forløbet har også som mål at styrke mødrenes netværk og relationer til andre mødre og at bygge bro til biblioteket, sådan at familierne oplever en fortrolighed med huset og folkebiblioteket
som institution.

“Vi ser især, at børn fra flersprogede hjem er bagud på sprogtilegnelsen. Og for en forælder, der ikke selv er stærk i det danske,
er det svært at stimulere sit barn til et større ordforråd. Derfor er
jeg glad for, at vi med ORD kan hjælpe med både sprogudvikling
såvel som styrke mødrene socialt”, siger Københavns kultur- og
fritidsborgmester Mia Nyegaard (B).
På babyernes præmisser
Projektets tilgang er at kombinere den tidlige sprogindlæring
med enkle motorik- og sanselege. På den måde understøttes både den sproglige udvikling og tilknytningen mellem mor og
barn. Underviserne inviterer mødrene til at deltage i motoriske
lege, sætte ord på deres omgivelser og handlinger og være åbne
over for barnets kommunikation. Det hele foregår i et trygt rum,
nede på gulvet og med mulighed for at amme eller skifte en ble
undervejs. Mødrene skal ikke ud og købe særligt legetøj eller udstyr, der skal bruges i sprogstimuleringen. Det vigtige er derimod
at bruge hverdagens praktiske situationer til at bruge ord. Det
kan være på puslebordet, i kravlegården eller ved sengetid.
ORD er et skræddersyet bevægelses- og sprogstimuleringskoncept og henvender sig primært til flersprogede mødre til børn i
alderen 4-12 måneder i udsatte boligområder. Projektet giver en
god start på den sproglige udvikling gennem leg og bevægelse,
samtidig med at mødrenes netværk og relationer styrkes. Forløbene introducerer mødrene til biblioteket som institution for
inspiration til litteratur og aktiviteter, der styrker sprogstimuleringen og senere læselysten.
I alt skal der være otte forløb på hver otte uger i 2022 og 2023 fordelt på fem lokationer i Københavns Kommune: Blågårdens Bibliotek, Nørrebro Bibliotek, Osramhuset, Brønshøj Bibliotek samt
Tingbjerg bibliotek. De første forløb afholdes i foråret 2022. Hver
undervisningsgang varer cirka en time. Tanken er, at biblioteksmedarbejdere selv kan stå for at afvikle forløbene.
Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektets formidlingspartner, ligesom der samarbejdes med sundhedsplejersker og
boligsociale organisationer, herunder BO-VITA.

■ Både Københavns Kommune og Nordea-fonden ser potentiale for udbredelse af projektet til andre kommuner. I projektets
sidste fase vil der derfor blive afholdt et projekt i en udvalgt kommune uden for København.
Som en del af udbredelsen vil ORD munde ud i et praktisk formidlingsmateriale og en model for, hvordan biblioteker i hele
landet kan involveres som platforme for sproglig stimulering af
de mindste børn. Projektets formål er dermed også at videndele
og sprede sin læring til andre biblioteker rundt i landet.
Foto: Åben kuffert

LISBET VESTERGAARD
Tænketanken Fremtidens Biblioteker
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FAKTA
Projektet løber i 2022-2023 og har modtaget 1,4 mio. kr. fra Nordea Fonden.
ORD er en videreudvikling af projektet Ord til Mor, der løb i perioden 2018-2021, og som ﬁk tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens
Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Bibliotekernes Sprogspor har tidligere bragt en artikel om Ord til
mor: Nyhedsbrev August 2021 | sprogsporet.dk
Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som understøtter sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her kan
man hente masser af inspiration om sprog og initiativer, der understøtter sprog til børn i alderen 0-6 år, sprogsporet.dk.
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VERDENSMÅLENE
KALDER PÅ HANDLING

To designambassadører er med til at gøre biblioteker mere bæredygtige
Bibliotekerne har både et ansvar og særlige potentialer for borgerinddragelse i den bæredygtige
omstilling, mener designtænkerne Sidsel Bech-Petersen og Helene Bruhn Schvartzman. Ifølge
dem er der tit langt fra strategi til handling, så det skal vi ikke vente på.

V

i skal bare gå i gang, ikke være bange for at begå fejl og vi skal
afprøve idéerne i stedet for at bruge en masse tid på strategi
og fejlanalyser. På den måde kan bibliotekerne blive borgernes
foretrukne innovationsrum.
Et bæredygtigt hack på tværs af landegrænser
Vores bevidsthed om at klimakrisen kalder på handling, har også betydning for designtænkningen på de danske folkebiblioteker. Fokus skifter fra blot at fokusere på mennesker til alt liv på
jorden. Sidsel Bech-Petersen og Helene Bruhn Schvartzman fra
Aarhus Bibliotekerne har sammen med kolleger fra de baltiske
og nordiske lande været med til at udvikle designtænkningsredskaber, som netop tager højde for hele planeten, diversitet og alle arter. Det såkaldte ‘Design Quest’ er nemlig udviklet med fokus på at gøre bibliotekerne til aktører for FN’s 17 verdensmål.
Mere konkret handler det om, at bibliotekerne skal se sig selv efter i sømmene ved løbende at have fokus på diversitet blandt
brugere og ansatte, og hvor organisationen kan mindske klimaaftrykket.
Hvorfor skal biblioteker være aktører
i den bæredygtige omstilling?
Både Helene og Sidsel har flere års erfaring med at inddrage borgere i verdensmålsarbejdet og bruge bibliotekerne til at skabe
bæredygtige handlefællesskaber. Allerede i 2013 var Helene med
til at lave ‘Dyrk dit Bibliotek’. Her blev de første frø sået i en bibliotekshave i Risskov sammen med en lille gruppe borgere. Haven er stadig er et populært tilløbsstykke, der samler hele lokalsamfundet. Men det vidste de ikke, da de gik i gang, og det er
blot ét eksempel på, at tingene sker og udvikler sig, når bolden
spilles videre til borgerne.
Sidsel fortæller: “En ny verden kræver muligvis en ny slags biblioteker, som vi måske ikke kender endnu. Vi skal have et sted,
hvor vi kan eksperimentere og lege. Det er bibliotekerne gode til,
og de kan ses som lokalsamfundets innovationsrum. Vi bruger
selv designtænkning, men vi laver også designtænkning for borgere, og giver dem værktøjer til at tænke nyt og til at være meddesignere af fremtiden.
Bibliotekerne skal både være mødested og platform for idéer, og
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hvis vi gør det med designtænkningsbrillerne på, kan vi skabe
bred folkelig opbakning til FN’s verdensmål.”
Ledelsen bakker op – både til internationalt arbejde
og til at rykke folk
Når vi spørger Sidsel og Helene, hvordan de er kommet i stand
med alt dette, peger de blandt andet på ledelsen på Aarhus Bibliotekerne, som i mange år har givet plads til at afprøve idéer og
eksperimentere med nye formater. “De har givet plads til, at flere ansatte kunne komme ud i verden og deltage i internationale
projekter. Den flade struktur og høje grad af tillid til alle medarbejdere har skabt et rigtig godt udviklingsmiljø i Aarhus,” fortæller Sidsel.
På den måde kan biblioteker både gøre verdensmål til noget lokalt og globalt. Biblioteker er tæt på lokalsamfundet og gode til
den brugerinddragelse, der skal til for at forankre verdensmålene hos borgerne.
Samtidig er bibliotekerne gode til at samarbejde globalt. I Aarhus har de til eksempel Next Library-netværket med mange gode partnere: EIFL, P2PU, MIT Media Lab, Progress Foundation
med flere – og også stærke bånd til andre netværk i regi af IFLA,
EBLIDA og Public Libraries 2030. Noget der også er med til at sikre internationalt samarbejde omkring verdensmålene.
Det internationale samarbejde har også skabt efterspørgsel på
de workshops, som Sidsel og Helene afvikler sammen med designambassadørkolleger fra Aarhus Bibliotekerne. De besøger
jævnligt danske folkebiblioteker for at kickstarte designtænkningsprocesserne, men de har også været i Kina, Rusland, USA,
Japan, Tjekkiet, Island, Italien, Singapore, Ukraine, England,
Namibia, Kenya og Sydafrika osv.
En powerduo af handlekraft og vilde idéer
Det er ikke nok at lave strategier – der skal også handles. Og det
er ifølge flere af Helenes kolleger noget, hun mestrer. De siger, at
Helene er en design do’er og ikke bare en thinker!
“Helene får de højtflyvende visioner og strategier ned på jorden
ved at få tingene til at ske, motivere projektgrupper gennem ejerskab og ved at finde de lokale partnere, der skal til,” fortæller
Sidsel og uddyber: “Der sker noget, når Helene er med. Hun ser

AARHUS

Sidsel Bech-Petersen (tv.) og
Helene Bruhn Schvartzman er en
del af DB 2030-netværket og
desuden tilknyttet det landsdækkende biblioteksprojekt SAMMEN
OM VERDENSMÅL som faste undervisere. Læs mere her:
www.sammenomverdensmål.dk

Foto: Kira Gilling Hansen

fremad, ser muligheder og får idéer. Hun har de egenskaber en
god designer skal have, fordi hun er nysgerrig, empatisk og god
til at analysere og omsætte input til indsigter. Hun deler gavmildt ud af sin viden, netværk og nye idéer, og hun går altid de
ekstra skridt, der skal til for at få noget til at ske. Hvis du spørger
mig, er det det, der skal til, hvis vi skal have endnu flere borgere
og biblioteker til at rykke i en mere bæredygtig retning. De skal i
kløerne som sådan en som Helene.”

■ De 17 verdensmål er på mange måder allerede en grundlæggende del af bibliotekernes DNA, er Sidsel og Helene enige om,
men de rokker også ved bibliotekernes strategiske identitet:
“Vi skal alle gøre noget helt andet i fremtiden for at gøre en forskel ift. verdensmålene, så er det et wake-up-call til os biblioteker om at blive ved med at forny os for fortsat at være relevante
for borgere og samfund”.

KIRA GILLING HANSEN
NICKLAS ALEXANDER KIRCHERT
Projektleder og kommunikationsmedarbejder
Tænketanken Fremtidens Biblioteker
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De positive tilkendegivelser flyder i øvrigt tilbage, når vi beder
Helene om at beskrive det særegne ved deres samarbejde.
“Sidsel har øje for fremtidstendenser, et roligt overblik og hun
får brikkerne til at lande rigtigt. Sidsel er god til at sige ’Ja og...’,
uanset hvilke crazy idéer, jeg kommer med. På en måde er man
bedst, hvis man bliver ved med at være nybegynder og lidt i tvivl,
og hvis man så tør være i den tvivl og usikkerhed. Derfor er det så

vigtigt, at man støtter hinanden og er fejlmodige sammen. Det
tror jeg, vi er gode til.”

33

D E S I G N TÆ N K N I N G

Hvad kan man bruge designtænkning til?
Biblioteksbrugere, og det samfund bibliotekerne eksisterer i,
er i konstant udvikling, og de skiftende behov kræver, at biblioteker kontinuerligt og kreativt forbedrer og tilpasser deres
tilbud. For bedre at forstå brugernes behov har bibliotekerne
brug for nye værktøjer, der gør det muligt for vi fagfolk at se
vores organisation fra brugernes perspektiv.
I 2015 lancerede designvirksomheden IDEO, Chicago Public
Libraries og Aarhus Kommunes Biblioteker sammen et toolkit: "Design Thinking for Libraries". Det er en metode til biblioteksudvikling udviklet med støtte fra Bill og Melinda Gates
Foundation. Siden 2015 har Aarhus Bibliotekerne arbejdet videre med dette toolkit med kolleger fra de baltiske og nordiske lande, så det også rummer et bæredygtigt lag.
Designtænkning med et bæredygtigt lag
Designtænkning handler om at accelerere innovation for at
skabe bedre løsninger på de udfordringer, vi møder. Den nye
metode (Design Quest) er menneske og planet centeret og
har fået et bæredygtigt lag, fordi vi forsøger at skabe nye
løsninger både for mennesker og til gavn for hele planeten.

Designtænkning er en tilgang, der ‘tvinger’ os ud i verden for
at blive klogere på de mennesker og den verden, vi gerne vil
gøre en forskel for. Det er vigtigt at være åben for, at det
måske er vores system, der skal ændre sig. Bibliotekerne er et
mødested og platform for idéer og således en aktør, som kan
være med til at skabe folkelig opbakning og forankring af FN’s
Verdensmål. Vi er stærke kulturaktører, men vi kan godt blive
bedre til at forene de grønne og bæredygtige mål i vores virke. Og det kan vi bruge designtænkning til med FN’s verdensmål som ramme.
Håb, humor og handlemod
Når bolden spilles videre til borgerne, sker der ting, vi ikke
kan forudse. Men det kræver, at vi (bibliotekerne) tør slippe
tøjlerne og give magten til borgerne.
Hvis I gerne vil vide mere om designtænkning på biblioteket,
er I velkomne til at kontakte Helene Bruhn Schvartzman på
mail: hsc@aarhus.dk.
//KGH-NAK

Helene Bruhn Schvartzman (f. 1977)
Bor i Skødstrup uden for Aarhus med høns, kat, mand og ﬁre børn. Har en hverdag med kompost og togrejser, hvor hun
gerne forsøder hverdagen med svensk jazz, løvstikke, kaffe, pastis og solskinsvejr.
Hun er cand.mag. i Religionsvidenskab og Filosoﬁ og er i gang med master i Design ved KADK.
Ansat ved Aarhus bibliotekerne siden 2011 og har arbejdet med Medborgerskab, Samskabelse, Designthinking og
Bæredygtighed.
Litteraturanbefalinger: Træernes hemmelige liv / Planternes Manifest / Om at spise dyr / Livets tynde vægge.
Sidsel Bech-Petersen (f. 1979)
Bor i Aarhus med et klædeskab fyldt med pailletjakker, fadølsanlæg i kælderen og så er hun med i
Melodigrandprix-klubben.
Hun er cand.mag. i Informationsvidenskab og Multimedier.
Ansat ved Aarhus Bibliotekerne siden 2005, hvor hun i dag er Leder af Projektudvikling og Brugerinddragelse.
Udvalgte projekter: Forvandlingsrum/Transformation Lab, Brug brugerne, Design thinking for libraries og Next Library.
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IFLA – og krigen i Ukraine
R

uslands brutale invasion i Ukraine er noget, vi alle tager dyb afstand fra. Invasionen har naturligvis også
været drøftet i den internationale biblioteksorganisation
IFLAs styrende organ Governing Board – og det flere gange. IFLA’s hovedkvarter i Haag og medlemmerne af Governing Board har nærmest dagligt modtaget opfordringer til at komme med en udtalelse – og det skal IFLA i sagens natur også.

Der har dog været mange debatter, inden man kunne finde frem
til en formulering og en fælles holdning til indholdet af den udtalelse kom på plads. Her er udtalelsen, der kunne udmeldes den
1. marts:
IFLA Statement on Ukraine
“IFLA stands in solidarity with our colleagues in Ukraine –
condemns all violent actions and joins the international
community in their statements on the situation.
In alliance with the protest of the international Library community IFLA urgently appeals to the libraries all over the
world to mobilise in favour of accurate information to be
spread on the conflict as a means to support democracy and
freedom of expression. IFLA also asks libraries to support
any Ukrainian refugees, in collaboration with governmental
and non-governmental organisations. We should be ready
to find practical solutions and be prepared to provide Ukrainians with assistance and support as needed.”

Reaktioner og diskussioner
Udtalelsen affødte en del forskellige reaktioner. Flere mente, at
IFLA burde tage skarpere stilling til overgrebet, andre havde den
holdning, at IFLA har ramt det godt, og at det vigtigste er give
støtte til ukrainske kolleger og institutioner samt at arbejde for
fri adgang til troværdig information.
Derfor var debatten slet ikke færdig i Governing Board 1. marts,
men blev taget op på ny. Det er dog en vanskelig balancegang,
når IFLA er en international institution, der rummer medlemmer fra hele verden – også Rusland. Vi har skelet til andre internationale organisationer, blandt andre UNESCO, Blue Schield
og ICOM.
Vi diskuterede indgående i GB, om IFLA skulle udelukke de russiske medlemmer og er her landet på, at det gør vi ikke. En ting
er, at IFLA-statutterne ikke giver mulighed for det. Noget andet
er, at vi ønsker at opretholde dialogen med de russiske kolleger.
Dog er der ingen fra IFLA, der deltager i aktiviteter arrangeret af
og i Rusland. Endelig kom der så den 21. marts en ny og uddybende udtalelse fra IFLA, som jeg faktisk mener, er rigtig fin.
Med håb om reelle fredsforhandlinger her i forårsmånederne,
bringes hele denne udtalelse også her.

KIRSTEN BOELT
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab
og siden sommeren 2021 medlem af IFLA Governing Board

IFLA World Library and Information Congress 2022 vil ﬁnde sted i år i Dublin, Irland, den 26.-29. juli 2022.
Gå ikke glip af Dublins litterære historie og energien og passionen i den irske bibliotekssektor eller
af den første WLIC nogensinde, som afholdes i Irland.
Følg med på https://2022.iﬂa.org.
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IFLA response
to the situation in Ukraine
IFLA stands in solidarity with our colleagues in Ukraine and joins the international community in an urgent
call for a ceaseﬁre. Our thoughts and sympathy are with the victims and our colleagues, the library and information workers in Ukraine, who with their communities are suffering from a humanitarian and human rights
catastrophe.
IFLA recognises that when states initiate armed force, it is ordinary citizens on all sides who are the victims. Throughout history, libraries, cultural heritage institutions, literature, language and ideas have come under direct attack in times of conﬂict. IFLA calls for an immediate end to the conﬂict to protect people, ideas, libraries and culture in accordance with international human rights law and the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in
the Event of Armed Conﬂict and its two (1954 and 1999) Protocols.
IFLA strongly reafﬁrms its core values of freedom of expression, access to information, high quality service and a commitment to value diversity and inclusion in all its forms. IFLA believes that librarians and information professionals
around the world share the same intrinsic values. Therefore, it cannot be the intention to exclude libraries and librarians on the basis of their nationality, or to isolate them. This is particularly important when the exercise of individual
freedom of expression comes at great personal risk.
The Governing Board of IFLA has discussed the correspondence and demands for the exclusion of the Russian Members of IFLA. According to the Statutes, the conditions for exclusion are currently not met and the necessary proof is
lacking that Members are behaving in a way that would constitute a valid reason to exclude them. This decision was
taken unanimously at an extraordinary Governing Board meeting on Friday, 18 March 2022. The Governing Board decided also that IFLA will not participate in any events, virtual or physical, held in the Russian Federation until the situation is peacefully resolved.

Cultural heritage belongs to all of humanity and IFLA appeals to libraries and librarians all over the world to call for a
ceaseﬁre and to stand in solidarity with our colleagues in Ukraine.
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Since the attacks on Ukraine began, IFLA has been actively engaged with international high level organisations focused on the threats to cultural heritage, library buildings, collections and the people who staff them. Acting not alone, IFLA is working with Blue Shield International and UNESCO on plans and actions to safeguard documentary heritage and library collections. This has been in coordination with fellow founding organisations of the Blue Shield,
ICOM, ICA, and ICOMOS, as well as with the Ukrainian Library Association. An IFLA task force has been established
involving experts from a range of IFLA committees to work on practical tasks which leverage IFLA’s strengths and, by
communicating with stakeholders on the ground, can support our colleagues in Ukraine.
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EBLIDA til kamp for Ukraine
Støtte & Best Practice indsats
S

jældent har man set den internationale bibliotekssektor være
så hurtigt ude med støtteerklæringer i forbindelse med en international krise og en væbnet konflikt, som tilfældet er med
Ukraine. Der gik ikke mange dage efter Ruslands invasion af
Ukraine inden EBLIDA, NAPLE og PL2030 udsendte en fælles erklæring, hvor de tre biblioteksorganisationer opfordrede de europæiske biblioteker til at tage varmt imod kommende flytninger fra Ukraine og skabe ‘safe spaces’ for de mange, som er fordrevet fra deres hjemland. Ud over adgang til bøger, andre materialer, information og uddannelse, opfordres bibliotekerne til
at have et specielt fokus på børn og unge og at tilbyde kurser og
undervisning i det lands sprog, hvor man er flygtet til.
I rollen som det europæiske biblioteksvæsenets knudepunkt har
EBLIDA etableret en hjemmeside med gode eksempler på, hvordan bibliotekerne kan hjælpe de mange flygtninge, som er på vej

væk fra Ukraine. Tanken er at samle og dele gode idéer, generere eksempler af best practice samt give mulighed for at stille
spørgsmål til, hvad andre gør.
På EBLIDA’s hjemmeside, eblida.org, findes der allerede en række eksempler på, hvordan bibliotekerne kan involvere sig, en liste over de mange støtteerklæringer fra biblioteksorganisationer
og institutioner rundt om i Europa og diverse støtteerklæringer
på tværs af det europæiske bibliotekslandskab inkl. den fælles
nordiske, hvor Danmarks Biblioteksforening med medunderskrivere. Listen er på ingen måde komplet og der eksisterer også
de sædvanlige sprogbarrierer, men ikke desto mindre giver det
biblioteksorganisationer og institutioner med base i Europa et
sted at hente inspiration fra og få en fornemmelse for, at bibliotekernes rolle og værdier bringes i spil i forhold til den tragiske
situation i Ukraine.

EBLIDA Council and Annual Meeting 2022

“Ready to take off: Libraries commitment towards a sustainable, democratic and equitable society” 14-16. juni i Athen.

et initiativ, som jeg personligt hilser meget velkommen. Samtaler med NAPLE (nationale biblioteksstyrelser o.lign.) går mange
år tilbage, ligesom EBLIDA og NAPLE har afholdt konferencer
sammen flere gange, senest i Dublin i 2019. Dog har et mere strategisk sigte og samarbejde måske manglet, hvilket jeg tror, der
kan rettes op på i år, når vi mødes i juni under den græske himmel.
De tre organisationer er meget forskellige, ikke mindst i deres
opbygning og i hvordan aktørerne i de respektive organisationer
er sammensat. Men der er mange lighedspunkter i forhold til ønsket om at placere bibliotekerne på den politiske agenda og arbejde for en dynamisk og meningsgivende udvikling af bibliotekerne i forhold til de samfund, som vi betjener. Hver organisation har deres netværk, som kan bringes i spil, og som de tre biblioteksorganisationer kan drage fordele af.

■ Hele programmet for årsmødet kan ses på EBLIDA’s hjemmeI år fejrer EBLIDA 30 år som en helt central biblioteksorganisation i Europa – en organisation, som i høj grad har haft fokus på
den digitale udvikling, dennes betydning for EU-lovgivningen,
og sikring af borgernes rettighed til en fri og lige adgang til information og viden i en digital tidsalder.
Til sommer afholdes EBLIDA’s årsmøde i Athen med Goethe Instituttet som vært i samarbejde med EBLIDA og den Græske Biblioteksforening. Årsmødet byder bl.a. på en præsentation af
EBLIDA’s strategi for 2022-2025 og en række oplæg, som knytter
sig til centrale dele af strategien.
EBLIDA’s årsmøde giver også deltagerne mulighed for at diskutere et udvidet samarbejde mellem EBLIDA, NAPLE og PL2030 –
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side og jeg håber, at mange finder vej til Athen i år, hvor programmet kommer til at byde på interessante diskussioner og
møder eller gensyn med de mange europæiske kollegaer, som vi
ikke har haft mulighed for at mødes med i de seneste par år på
grund af pandemien.

ANDREW CRANFIELD
Leder af Biblioteker og kulturinstitutioner i Tønder Kommune
Medlem af EBLIDA Executive Committee
Læs mere om NAPLE - https://naple.eu
læs mere om PL2020 - https://publiclibraries2030.eu
Læs mere om EBLIDA eblida.org
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arin Michaëlis skal frem i lyset! Hun
blev født for 150 år siden d. 20. marts,
og denne mærkedag er en god anledning til
at se nøjere på hendes store og specielle forfatterskab. Omkring 70 udgivelser i flere
genrer blev det til; dertil kom utallige kronikker og debatindlæg. Hun var nemlig
forfatter og aktivist: Hun kæmpede for
kvinders og børns rettigheder, for fred og
mellemfolkelig forståelse og mod alle slags
overgreb og uretfærdighed som f.eks. nazismen. Hun oparbejdede et kæmpe netværk
med forfattere, kunstnere og politikere, deltog i internationale konferencer, blev lyttet
til og havde høj status i de sammenhænge,
hun var med i.

K

Men nu: Stort set ikke engang nævnt i de
gængse lærebøger for gymnasiet.
Derfor: Karin Michaëlis og hendes store,
specielle og på flere måde aktuelle forfatterskab skal synliggøres! Og det er på vej: To af
hendes romaner bliver genudgivet, en ny
bog om forfatterskabet er på vej, og på selve
dagen den 20. marts afholdes en konference om hendes forfatterskab i hendes fødeby
Se: Karin Michaëlis 150-års fødselsdag |
Randers Bibliotek
Liv og værk
Hun blev født i Randers og voksede op i en
ret tryg barndom. At hun tidligt havde blik
for andre og mere fantastiske verdener, ser
hun tilbage på og behandler i sine værker,
hvad enten de er skrevet som fiktion eller
som erindringer.

Den ukendte berømthed?
Karin Michaëlis 150 år – og årets danske Klassiker 2022

Hun møder den anerkendte forfatter, nu
ikke meget læste, Sophus Michaëlis som
færdes i det københavnske, litterære miljø
omkring bl.a. Georg Brandes. De forelsker
sig og gifter sig. Og ikke længe efter udkommer hendes første bøger, ikke stor litteratur og ikke særlig godt anmeldt –
måske fordi Sophus havde været lidt for
emsig i sin angivelige hjælp med hendes
skriveri? Skønt de tre første bøger Højt
Spil, 1898, Birkedommeren og Fattige i
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Karin Michaëlis (1872-1950) markeres
som årets danske Klassiker 2022
den 20. september på Københavns Hovedbibliotek
og på biblioteker i hele landet.

Som stor pige ville hun egentlig gerne være
pianist, og da hun senere flytter til København, bliver hun undervist af den kendte
musiker Victor Bendix. Samtidig er hun så
småt gået i gang med at skrive i et forfatterskab, der skal ende med at være enormt
– både i antal udgivelser, udbredelse – hun
blev oversat til adskillige sprog – og i oplag.
Klaverdrømmen opgiver hun – Bendix mener, at hun nok skal blive til noget stort
“bare ikke som pianist!”
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INTRODUKTION

Aanden begge fra 1901, tematisk antyder vigtige temaer i forfatterskabet, har de nu mest interesse som penneprøver fra en forfatter, der endnu ikke har udviklet sin helt egen stil.
Første gennembrud
Men så i 1902 på et tidspunkt hvor Sophus er bortrejst, skriver
Karin Michaëlis romanen Barnet, der bliver hendes første gennembrud. Det gør den, fordi den meget enkelt, følsomt, men helt
usentimentalt, beretter om et kuldsejlet ægteskab, vel at mærke
set med barnets øjne, så læseren også får det svigtede barns følelser og tanker helt tæt på. Oversættelsen til tysk af den højt berømmede Mathilde Mann har formentligt gjort sit til at bogen
blev en kolossal bestseller i Tyskland – og den blev i øvrigt udgivet i 13 lande.
Bogen, som var forfatterens egen yndlingsbog, kan opfattes som
en støtte til troen på det tyvende århundrede som barnets. Den
svenske forfatter og feminist Ellen Key havde i år 1900 udgivet
bogen Barnets Århundrede som med samfundskritik og engagement havde peget på en anstændig og fri børneopdragelse i skole og hjem som en nødvendig vej til et bedre samfund. Ellen Key
var, som Michaëlis selv, barnløs, men stålsat i troen på det gode
moderskabs vigtighed. I Herman Bangs anmeldelse af Barnet
skriver han, at bogen er vigtig for forældrene for “Børn ser og
Børn ser meget”.
Samme år udgiver hun Lillemor – en lille, skrap roman som udkommer samtidigt på tysk, også i Mathilde Manns oversættelse.
I de to romaner ses for alvor den stil og skrivemåde, som bliver
kendetegnende for Karin Michaëlis. Hun kommer helt tæt på
personerne ved ofte at lade dem tale selv – i brevets eller dagbogens form. Dermed undgår læseren ‘omveje’ gennem en overordnet fortæller – vi får simpelthen personernes følelser og tanker mere direkte. Den direkte form betyder også, at personernes
sprog bliver en vigtig, hvis ikke den vigtigste, del af deres identitet. Her er et eksempel: Et dagbogscitat fra Barnet – barnet, som
faktisk er teenager, skriver om sine forældre. Læg mærke til hvor
meget vi får at vide, både om forældrene, det skrivende barns
forhold til dem og om den skrivende selv – hendes spontanitet,
iagttagelsesevne, barnlighed og tænksomhed:
“Naar jeg holder Far om Panden kan jeg føle, at vi hører
sammen ligesaa tæt som to Øjne. Han kan lide akkurat det
samme som jeg, og spiser hellerikke Ærter eller Kødsuppe.
Og saadan kunde jeg da ikke røre ved en anden Mand - kun
maaske Onkel Steffen, men han er ogsaa Fars Bror.
Naar han taler, gør det saa godt inde i Hovedet. Gid han altid kom, naar jeg var syg, men det kan han jo ikke vide i Forvejen. Mon man ogsaa sommetider har mer end en Mor?
[en veninde har fortalt at hun har flere fædre]. Det kunde jeg
da bedre tænke mig alligevel, for der er mange smaa Ting
ved Mor, som ikke ligner mig. Hun trækker altid Vejret saa
dybt, før hun gaar indad en Dør, som om hun var bange for
nogen derinde. Jeg vil se efter i det store Leksikon. I Bøgerne
synes jeg kun, man har to Forældre.”
Det andet gennembrud
Den farlige Alder fra 1910 er ubestridt den mest kendte bog af Karin Michaelis. Det er den, man kommer i tanke om, når talen er
på Karin Michaëlis, hvis man altså kommer i tanke om noget!
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Og det er ikke så mærkeligt: Den fik en masse omtale, fordi dens
emne var så grænseoverskridende. Den handler nemlig om
kvindeligt begær hos en 40-årig kvinde. Og det er for galt, mener
både kvindelige og mandlige anmeldere. Bogen giver Michaëlis
et image som skandaleforfatter, som man gysende kunne opleve, når hun optrådte med et foredrag om bogen og dens kontroversielle tema. Karin Michaëlis drager nemlig på foredragsturné
især i Tyskland. Den tyske presse er fuld af advarsler, ja, nærmest
trusler:
“Læs ikke bogen! Gå ikke til foredrag med forfatteren! Sådan
kunne det f.eks. lyde, her i form af åbent brev til Karin Michaëlis: (…) Men hvis De havde givet den titlen “Hysteriske
kvinder” eller endnu mere betegnende “Om kvinder der lider af nymfomani”, så havde De ramt hovedet på sømmet,
og Deres bog ville i det mindste haft en berettigelse. De er
dansker, fru Karin Michaëlis. Jeg kender for lidt til Deres
fædreland; det er muligt at man hos Dem har andre begreber. Men hvis Deres folks kvinder gennemsnitligt befinder
sig på så lavt et trin med hensyn åndelig forfatning og moral
som Deres bogs heltinde, som er udmalet for os i så grelle,
uklare og udefinerbare farver, hvis hun er typisk for den
danske kvindeverden, så er Deres nation dybt at beklage, og
vi tyske kvinder kan med fuld ret sige, uden at frygte at blive
kaldt farisæere: Vi takker dig, Gud, for at vi ikke er som de
danske kvinder.”
Skribenten har ikke tænkt på, at sådan et brev nok på mange ville virke afskrækkende, men at lige så mange, ja, flere, ville skynde sig at få fat i bogen!

Foredrag i Berlin for en tætpakket sal. Arkivfoto

Den sikrer i hvert fald Karin Michaëlis berømmelse – og penge.
Penge, som dels giver hende arbejdsro, selv om hun rejser rundt
i et væk, men som hun også bruger på at hjælpe folk i nød.
Under sine mange rejser kommer hun til Wien, hvor hun bliver
gode venner med ‘Genia’ Eugenie Schwarzwald, som leder en
reform-pædagogisk skole i Wien. Skolens moderne og frie principper for undervisning og opdragelse beskriver Michaëlis i Glædens Skole (1914). Hun beretter begejstret og indlevende om sko-

KLASSIKER 2022

len, og bogen får status som en slags grundbog for den schwarzwaldske pædagogik, der sammen med tankerne fra Montesorri,
Pestalozzi og Fröbel er grundlaget for megen moderne pædagogik.
Men i 1914 er der også krig, og Karin Michaëlis vil med egne øjne
se, hvad der sker. Ikke ved fronten, men bag fronten – “Dér var
nok at se”. Reportagerne er ikke journalistik i almindelig forstand, men en forfatters beretninger der med forfatterens midler
skaber et levende, til tider poetisk indtryk af det civile liv bag
fronten. Og hun oplever, at det er her, at menneskeligheden trives. Hun får teksterne udgivet som kronikker og samler dem i
1916 i Krigens Ofre (genudgivet i 2016 på Gladiator). Kronikkerne kom dels i tyske og østrigske aviser dels i dagbladet Politiken,
som i årene 1912-48 bragte 130 kronikker af hende.
Engagementet i verdenskrigen og den følgende fredsbevægelse
bliver – sammen med Karin Michaëlis konstante fiktions- og anden skrift i bøger og andre medier, som hun forstår at udnytte –
hendes brand som betydningsfuld kulturpersonlighed.
Det tredje og fjerde gennembrud
Det tredje gennembrud kommer med romanserien Træet paa
godt og ondt (1924-30). Det er en erindringsroman, hvor man følger hovedpersonens bevægelse fra et almindeligt normalt liv til
kunstnerrollen – igen med en indfølende skildring af et barns
udvikling.
Det fjerde gennembrud er en serie børne/pige-bøger (1929-39).
Syv bøger om ‘drengepigen’ Bibi fra 11-17 år, som har de rigtige
holdninger, er god mod dyr og har en tolerant far, der som stationsforstander kan give hende rejsehjemmel til hvor som helst.
Bibi-bøgerne fik, som andre af Michaëlis bøger, størst succes
uden for Danmark. Måske fordi de oprindelig blev skrevet på
tysk, og derefter oversat til dansk. De blev også oversat til over 20
andre sprog og skal have været en af de mest læste ungdomsbøger i Europa. Om Astrid Lindgren har fået inspiration til Pippi

er der vist ingen tvivl. Det afgørende træk i Bibi-bøgerne er nemlig pigens selvstændighed, mod og eventyrlyst, en rollemodel,
kan man synes, der lever op til det bedste fra Glædens Skole. Helt
på samme måde som hovedpersonen i Den grønne Ø (1933) – en
utopiskildring, hvor børnene får skabt et nyt samfund, hvor det
gamle er brudt sammen. Den foregår på et let kamufleret Thurø,
hvor Karin Michaëlis havde bolig.
Den grønne Ø er fiktionens svar på den kunstnerkoloni, som Michaëlis indrettede på Thurø som asyl for flygtninge fra Nazityskland, bl.a. Bertold Brecht. Et godt eksempel på sammenhængen
skrift /handling i Karin Michaëlis’ liv.
Hvorfor skal vi læse – og fejre – Karin Michaëlis?
Det skal vi, fordi hun insisterede på, at humanismen findes – se
f.eks. Krigens Ofre – og at barnet er roden til alt godt – se f. eks.
Glædens Skole – hvis vi forstår det og behandler det ordentligt.
Og det skal vi, fordi Karin Michaëlis gav sproget et skud vitaminer med de barnlige, finurlige og smukt poetiske måder at fortælle på. “Jeg har altid været en Nar efter Sprogets klanglige
Skønhed. Utallige Gange har jeg for mig selv fremsagt “Rungsteds Lyksaligheder” og derved fundet Fred i et, i Øjeblikket,
fredløst Sind”, skriver hun i et åbent brev til Thit Jensen i 1946.
Men ud over forfatterskabet og dets mangeartede litterære facetter skal vi også huske på Karin Michaëlis som en aktivist, der
ikke bare kunne skrive, men også handle og demonstrere at ideelle tanker om solidaritet og omsorg kan omsættes i konkrete
projekter som f.eks. asylet for flygtninge på Thurø.
En handlemåde, vi også i dag kan lære noget af.
Karin Michaëlis var, med en formulering fra et italiensk magasin
(italiensk Elle, marts 2017) “en slags Amnesty International lang
tid før det var opfundet”.

JOHAN ROSDAHL
Cand.mag.

Tre aktuelle genudgivelser
af Karin Michaëlis
Krigens Ofre, Gladiator 2017.
Kvindehjerter (skrevet sammen med Betty Nansen).
Alhambra, 2021 med forord
af Kristina Stoltz
Den farlige Alder, Alhambra
2022.

Se mere på
www.karinmichaelis.dk
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MINI ABC

CENTRALE
BIBLIOTEKSBEGREBER
BIBLIOTEK.DK
Biblioteket 24/7 - Find titler og søg døgnet rundt efter bøger og andet – og se, hvad de danske biblioteker rummer.
Tjek hvor materialet er hjemme og bestil det til dit lokale
bibliotek.

BIBLIOTEKSAFGIFTEN
Eller ’bibliotekspengene’. Statslig kulturstøtteordning til
forfattere, oversættere, illustratorer m.ﬂ. med værker inkl.
e-bøger på folkebibliotekerne. I 2021 omfatter afgiften
godt 179 mio. kr.

DIALOGFORUM
Et uformelt, tværfagligt og tværpolitisk fora for landets
biblioteksorganisationer omkring spørgsmål og høringer
af fælles interesse. Medlemmer: BCF (Bibliotekschefforeningen), FKI (Forbundet Kultur og Information, til 2020
Bibliotekarforbundet), DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og
Uddannelsesbiblioteker), KFPLC (Kommunernes Forening
for PædagogiskeLæringscentre), HK KOMMUNE og STAT
(biblioteksområderne), samt Det Kgl. Bibliotek og DB
(Danmarks Biblioteksforening) med DB som sekretariat.

DBC DIGITAL A/S
DBC står for den bibliograﬁske og systemmæssige infrastruktur til bibliotekerne med bl.a. DanBib, bibliotekernes
fælles katalog, som understøtter data- og lånesamarbejde
mellem bibliotekerne, udarbejder nationalbibliograﬁen
for staten og driver bibliotek.dk mv. (DanskBibliotekscenter A/S til 2021) Dbc.dk.

DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK
CENTRALBIBLIOTEKERNE
Overbygningsfunktion for de kommunale folkebiblioteker.
Landets seks CB’er er placeret i Aalborg, Herning, Vejle,
Odense, Roskilde og Gentofte. Staten yder tilskud til opgaven og indgår rammeaftaler med de seks; aktuelt for
2021-2024. Økonomisk ramme i 2021 var på 70,4 mio. kr.
Centralbibliotek.dk.

DDF er en sammenslutning af folkebibliotekerne i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig.
DDF udvikler og formidle et sammenhængende digitalt
bibliotek med indsatsområder som f.eks. app’en Biblioteket, eReolen og eReolen GO, den fælles hjemmesideløsning o.l. og administrerer og forhandler tekstlicenser,
ebøger og net-lydbøger. Detdigitalefolkebibliotek.dk

EBLIDA
DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING
Unikt talerør for folkebibliotekerne. DB omfatter både
kommunernes kommunalpolitikere og fagfolk og arbejder
for at fremme en tidssvarende dansk biblioteksudvikling.
Med fokus på samarbejde, netværk, udveksling af erfaringer og idéer inden for hele kulturområdet med relation til
bibliotekerne, inklusive kultur -og oplysningsinstitutioner
i videste forstand. Inkl. initiativtagende og udadvendt virksomhed samt internationalt bibliotekssamarbejde. Db.dk.
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European Bureau of Library Informationand Documentation Associations arbejder bl.a. med at sikre adgang til digital viden, copyrightspørgsmål, e-bøger o.l. via Europas
biblioteker og omfatter nationale organisationer, biblioteker, informations-, dokumentations- og arkivcentre i Europa. DB er repræsenteret ved Andrew Cranﬁeld i den styrende komité. Eblida.org.
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Orientering til nyvalgte
kommunalpolitikere
NATIONALBIBLIOGRAFIEN
Fortegnelse over dokumenter, der udgives i et land. Nationalbibliograﬁen udarbejdes på grundlag af pligtaﬂevering. En lovmæssig forpligtelse som pålægger bogtrykkere, producenter eller forlæggere at aﬂevere et eller ﬂere
frieksemplarer af de dokumenter (bøger, periodica, audiovisuelle materialer, etc.), som de producerer eller udgiver,
til det offentlige.
Foto: COLOURBOX

IFLA
International Federation of Library Associations and Institutions fremmer adgang til viden via biblioteker på verdensplan, herunder varetager forskning, guidelines og
standardudvikling på biblioteksområdet. Bl.a. i relation til
FN’s agenda 2030. DB repræsenteres i det styrende organ,
Governing Board, af Kirsten Boelt samt af Jakob Lærkes i
folkebibliotekssektionens komité og af Søren Dahl Mortensen i børne- og ungdomssektionens komité. Iﬂa.org.

DET KGL. BIBLIOTEK
KB København og KB Aarhus (tidl. Statsbiblioteket). Nationalbibliotek og pligtaﬂeveringsbibliotek for både fysiske
og digitale publikationer samt internettet. Statslig overbygning for folkebiblioteker inkl. integrationsopgaven. KB
leverer en lang række services til landets biblioteker bl.a.
digitaliserede artikler og aviser, materialer på fremmedsprog, depotfunktion mm. Kb.dk.

LOV OM BIBLIOTEKSVIRKSOMHED (2000)

Sikrer mennesker med syns- og læsehandicap adgang til
tusindvis af bøger i NotaBibliotek. Nota.dk.

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN
SLKS yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Huser bl.a. Biblioteksafgiften og Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre
mv. Slks.dk.

UDDANNELSER
Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, tilbyder en BA i Informationsstudier og en kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling. ku.dk.
SDU tilbyder en BA i Biblioteksvidenskab, it og kommunikation. sdu.dk.

TÆNKETANKEN FREMTIDENS FOLKEBIBLIOTEKER
Tænketanken skaber viden og debat om bibliotekernes
samfundsmæssige rolle nu og i fremtiden gennem analyser, rapporter og mødevirksomhed. Bag tænketanken står
ﬂere organisationer bl.a. Danmarks Biblioteksforening, et
antal biblioteker, ﬂere centrale aktører og enkelte leverandører. Tænketanken har til huse i DB.
Fremtidensbiblioteker.dk.
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Det er lovpligtigt at drive folkebibliotek for kommunerne.
Den første danske bibliotekslov blev vedtaget i 1920. Den
seneste i 2000: Lov om biblioteksvirksomhed. Lov nr. 340
af 17. maj 2000 med tilhørende bekendtgørelse. Loven er
under debat i forhold til udviklingen af folkebibliotekerne
og deres aktuelle opgaveløsning.

NOTA
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ID-NR: 42781

Foto: seven-shooter

NY VIDEN OM BØRN OG UNGES LÆSE- OG MEDIEVANER
Velkommen 1. juni 2022 på Vartov, København
Det er fire år siden at forløberen Børns læsning 2017 trak overskrifter. Nu er det tid til helt ny viden
og indsigter om børn og unges medie- og læsevaner. På konferencen den 1. juni præsenterer vi resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse Børn og unges læsning 2021. Deltagerne får også mulighed for at bidrage med idéer og få inspiration til, hvordan undersøgelsens fund og anbefalinger kan bruges i det videre arbejde med børn og unges læsning, læseglæde og læsefællesskaber – både på kommunalt og nationalt niveau.
Mød bl.a. forskerne Stine Reinholdt Hansen og Thomas Illum Hansen, Center for Anvendt Skoleforskning, og Tina Jane Lupton og Johanne Gormsen Schmidt fra Københavns Universitet. Dagens
moderator er Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på dagbladet Politiken.
Program, priser og tilmelding, se www.fremtidensbiblioteker.dk
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