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Af Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening

LEDER

Tak igen for valget til formand for Danmarks Biblioteksforening. Jeg er beæret og ydmyg
over opgaven. Men vil kaste mig ud i arbejdet med min erfaring fra otte år i Forretnings-
udvalget. I de kommende numre af bladet vil jeg komme nærmere ind på, hvad jeg ser
som de mest presserende opgaver for DB. 

Én opgave vi i DB og bibliotekerne sammen skal give endnu mere opmærksomhed er,
hvordan folkebibliotekerne rækker ud efter borgere, som sjældent eller aldrig kommer
på biblioteket. 
Vi ved noget om hvem de er; mænd med kortere uddannelse, unge som kommer fra
hjem uden stærk læsetradition og andre for hvem kultur er noget, man primært hører om
i fjerneren. 
Hvis disse borgergrupper skal fanges ind og se fidusen i at besøge biblioteket, ikke nød-
vendigvis ’bare’ for at låne bøger, skal komfortzonen droppes og folk mødes i eget ’habi-
tat’. Biblioteket skal i endnu højere grad blandes ind i alle mulige andre sammenhænge;
række ud og bidrage til løsning af kommunens andre opgaver og dér møde de potentiel-
le nye brugere.

Vi ved, at folkebibliotekerne generelt er stærkt forankret i den danske befolkning, men
ikke hos alle. Ikke alle tager det som en selvfølge at ens spørgsmål kan blive besvaret på
det lokale bibliotek. Ikke alle ser betydningen af, at biblioteket er der, når YouTube eller
Spotify kun leverer musikken, men ikke fortællingen bagved. Ikke alle, der ser madpro-
grammer, er klar over, at fortællingen kunne foldes meget mere ud med et besøg på bib-
lioteket. Ikke alle ved, at deres lokale bibliotek er omdrejningspunkt for en række arran-
gementer, hvoraf en god del handler om andet end litteratur og læsning. Det må være
muligt at appellere til nye brugere med alt dette. Jeg tænker heller ikke, der findes et bib-
liotek som ville afvise endnu en god ide og flere arbejder også med området. Men vi
mangler stadig at bevise bibliotekets værd over for op mod halvdelen af befolkningen.

Vi skal ikke bare have ikke-brugerne ind på biblioteket, vi skal have biblioteket ud til dis-
se mange potentielle nye brugere. Lukning af filialer har desværre mange steder gjort ve-
jen længere til det lokale bibliotek. Vi skal derfor have biblioteket ud af huset, ud i lands-
byfællesskaber, ud i nærmiljøer og i de større byer ud i det bolig sociale arbejde, hvor
mange af ikke-brugerne bor. Nogle steder er der specifikke puljer til dette arbejde, andre
steder er det indarbejdet i det samlede budget. 

Vi må finde nye veje og række ud og trække ind, komme ud, skabe liv og få skabt den go-
de oplevelse og vist de mange kvaliteter biblioteket har og alt det, biblioteket kan tilbyde
og hjælpe med. Jeg ved, at det sker på tusind måder rundt omkring i landet allerede. Lo-
kale frivillige ildsjæle kan noget, professionelt samarbejde kan en masse andet. Et fanta-
stisk eksempel blev omtalt i sidste nummer af bladet og vist på topmødet i Aalborg i april:
Allerøds samarbejde med et lokalt møbel-designfirma. Kvalitet, formidling og nye bru-
gergrupper går her hånd i hånd på fornemste vis.

Jeg ved, at BiblioteksDanmark, de ansatte, de frivillige og samarbejdspartnere er meget
skarpere end jeg på mulighederne. Det skal vi have bladet her til at afspejle i endnu høje-
re grad. Vi skal bytte idéer og kopiere hinanden for at få givet flere lyst til at bruge biblio-
tekets mange forskellige tilbud og muligheder.

IKKE-BRUGERNE 
OG BIBLIOTEKERNE
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ard Jensen (A) Albertslund og en række nye aktive, kulturinteresserede politikere og fagfolk i Repræsentantskabet, side 6.  

God mening at udvikle med kultur, men der skal satses målrettet. Se Biblioteket i samfundets tjeneste - reportage fra et vel-

besøgt, veloplagt og solbeskinnet Bibliotekspolitisk Topmøde sidst i april i Aalborg. Åbnede kulturministeren lige en dør på

klem for ny formålsparagraf i loven? Se med side 12 og frem.

Medieaftalen kom i hus i maj, men gik det lidt for hurtigt, spørger Michel Steen-Hansen. Hvordan går det med bibliotekets
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God sommer og på gensyn i august 
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Danmarks Biblioteksforening har i flere sammenhænge frem-

hævet, at med sigtet om at styrke demokratiet, ville det være

oplagt at inddrage bibliotekerne aktivt i den nye medieaftale.

Både som sted for fri og lige adgang til information og viden,

men også som rammen om den fælles demokratiske samta-

le. Det første fastslås i biblioteksloven fra 2000, og det andet

er på vej i lovgivningen i andre lande, og er gennemført for

flere år siden i den norske lov. Det kunne man have gjort, men

den tænkning kom ikke rigtig med. 

Det gik måske lidt vel hurtigt. Ét bemærkelsesværdigt ele-

ment i denne smalle medieaftale er i alle tilfælde en lang ræk-

ke undersøgelser, der nu skal iværksættes. Det tager jeg som

et udtryk for, at man ikke har fundet de rigtige svar på tidens

udfordringer i borgernes brug af medier og den manglende

demokratiske samtale. Så der er måske håb for, at man frem-

adrettet inddrager bibliotekerne - som landets mest besøgte

videns- og kulturinstitution.

Undersøgelser og udvalg i Medieaftalen 2022: Udvalg til

fremtidig indretning af mediestøtte, Et arbejde for at moder-

nisere DR’s bestyrelse, Undersøgelse af TV 2-regionerne og

“tilrådighedsstillelse af 24-timers kanalerne”, Medierådet

skal udvikle et ”børnekvalitetsmærke”, Undersøgelse af ar-

bejdsforhold og rettigheder, Krav om kønsselvangivelse, Un-

derstøttelse/udvikling af et “digitalt ansvarligt samfund”, Nyt

udvalg om Pressenævn, presseetiske regler og evt. medie-

ombudsmand. Og en undersøgelse af, “hvordan dele af DR’s

arkivindhold kan indgå i lex.dk’s digitale leksika”. Og biblio-

tekerne kom med i Medieaftalen, men kun i en begrænset

form, som formidler af "Søgbar adgang for borgere til DR’s

arkiv via Det Kgl. Bibliotek."  

Tidens tendens til hurtige forlig, fører ofte til politisk smalle

forlig. Selv med store reformer hvor samfundet nok var bed-

re tjent med et længere forløb og flere undersøgelser forud

for, at de handlekraftige politikere træffer deres valg. Ten-

densen er blevet stadig mere tydelig siden den største admi-

nistrative reform, kommunalreformen i 2007, blev realiseret

inden for måneder, mens  det tog hele otte år at forberede

den i 1970, fordi man valgte at nedsætte kommissioner til at

undersøge effekterne til bunds. Tendenser i stort og småt,

som også er tydelige i dette forlig med de relativt få større

ændringer og de mange undersøgelser, som skal foretages

efterfølgende. Men – og det kan man jo sætte sin lid til, det

kan jo også blive en start på en anderledes inddragelse og

grundigere undersøgelser omkring konkretisering af aftale-

indholdet.

Den nye medieaftale udmærker sig ved med rund hånd at ud-

dele millioner til enkeltvirksomheder og organisationer til di-

verse formål. Der er sikkert mange gode tiltag i det, men det

er godt nok svært at gennemskue for offentligheden, hvorfor

det netop blev disse tiltag, og hvorfor det netop er disse me-

dier og organisationer, der er modtagere.

Medieaftalen skal styrke demokratisk samtale 
- men skal der ikke flere med i snakken?

I forhold til vores mediebrug er der i hvert fald på længere sigt

brug for helt nye tiltag, hvis vi skal bruge public-service tan-

ken og den publicistiske grundidé som grobund for det oply-

ste demokrati. Specielt set i lyset af at borgerne simpelthen

ikke vil betale for en avis eller nyheder i det hele taget, fordi

deres behov for nyheder og information tilfredsstilles på an-

den vis, særligt af de sociale medier. Undersøgelser viser, at

betalingsvilligheden er omkring 0 kroner for generationen un-

der 30 år. Det skaber både udfordringer for hvordan og hvilke

nyheder, vi har adgang til, og hvordan vi skaber en fælles de-

bat. I sidste ende er det jo en kæmpe udfordring for hele de-

mokratiet.

Derfor må der nok en større omkalfatring til i forhold til, hvor-

dan vi tænker public-service, hvor vi udvider tanken fra de tra-

ditionelle publicistiske medier til at omfatte andre debatska-

bende og formidlende tiltag og institutioner, som f.eks. de

lovbestemte biblioteker med deres oplysnings- og informati-

onsopgaver. Over halvdelen af borgerne kommer jævnligt på

bibliotekerne og mange for at deltage i meget andet end at

låne materialer.  

Medieforliget lægger op til ændringer for at styrke netop den

demokratiske debat, bl.a. andet via en særlig pulje til lokale

ugeaviser, finansieret af støtten til de store dagblade. Det er

dog lidt uklart, hvor mange millioner, der går til de lokale me-

dier og særligt til hvem og hvordan. Endelig er de lokale me-

dier jo også for en stor dels vedkommende ejet af særligt et

af de store medier. I den støttepulje kunne jeg også godt ha-

ve forestillet mig, at man havde inddraget lokale debatska-

bende institutioner som aftenskoler og biblioteker.

Et nyt og særligt spændende tiltag, hvor bibliotekerne for-

håbentlig også får mulighed for at deltage, er i det ’lyduni-

vers’ for børn, hvor DR skal bruge næsten en tredjedel af de

midler de får. Det bliver interessant at se, hvordan alle tilta-

gene i medieaftalen udmøntes.

■ Fremtidens public-service bør udvides for demokratiets

skyld. Desværre kom der ikke ret mange andre end de mere

traditionelle mediepolitiske tiltag i den lille kasserolle, hvor

man kogte medieaftalen sammen. Men jeg tror og håber, at

man i de mange undersøgelser og udvalg der nedsættes og-

så husker at inddrage Dansk Kulturliv og i særdeleshed de

danske biblioteker – for der er mange muligheder for at styr-

ke den demokratiske samtale, hvis vi skal have flere med. Op-

gaven med at skabe debat og samtale er ikke kun væsentlig

for fortsat at udvikle og styrke bibliotekets samfundsmæssige

virksomhed, men fordi biblioteket bør spille en helt central

rolle i at bidrage til at sikre og udvikle demokratiet.

MICHEL STEEN-HANSEN
Direktør

Danmarks Biblioteksforening
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A K T U E LT

Medieaftalen styrker den demokratiske samtale, skriver Kulturministeriet om den nye
medieaftale indgået lørdag den 21. maj 2022. Et udsagn nok kun få kan være uenige i. 
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Kvinde kend din historie er valgt som årets bog. På opfordring fra de

danske folkebiblioteker og Danmarks Biblioteksforening har landets

største ekspertgruppe, nemlig læserne, stemt og valgt deres favorit

blandt 10 danske udgivelser, udgivet i 2021.  

I bogen giver historiker Gry Jexen et indblik i nogle af de vigtigste

øjeblikke og personer i den danske kvindehistorie. Prisen på 50.000

kroner blev uddelt og fejret af 450 kulturfolk på Det Bibliotekspoliti-

ske Topmøde i Aalborg.          

Kvinde kend din historie er en bog om de kvinder, der måtte bryde

med normerne for at udleve deres drømme, en bog om de kvinder,

der har banet vejen for den moderne kvindes muligheder – og Jex-

en har med bogen endelig givet dem en plads i historiebøgerne.

Jexen har udvalgt 50 kvinder, der har gjort sig bemærkede indenfor

forskellige områder, og kastet lys på dem, der i mange år er blevet

holdt tavse på trods af at have leveret et stykke vigtig Danmarkshi-

storie, skriver Litteratursiden.dk, der sammen med litteraturfestiva-

len Ordkraft og Danmarks Biblioteksforening står bag prisen. 

Læs om blandt andre Sophie Brahe, Mary Willumsen, Inge 

Lehmann, Nina Bang og Margit Brandt i sommerferien!

Gry Jexen vinder Læsernes Bogpris

Hvorfor læse højt? Læsepadden PEDE,

en af kulturministerens favoritbøger, fik lov

til at sætte et fortryllet, medrivende og in-

spirerende anderledes punktum for Det

Bibliotekspolitiske Topmøde 21.-22. april i

Aalborg. Carl Quist-Møller tegner og for-

tæller om vigtige ting både musisk og ma-

gisk, og det gjorde han på scenen i AKKC

sammen med musikeren Nikolaj Busk.

Kvalitetstid tager tid, og giver vi os til at læ-

se højt for vores børn fra de er små, er

sandsynligheden for at de får et godt liv

større. Det styrker bl.a. deres relationer, fo-

restillingsevne og sprog. Se reportagen fra

topmødet og ministeren i den varme stol

fra side 12 og frem.

Biblioteksudlån stiger efter corona. I 1.

kvartal 2022 blev der lånt 7,4 mio. materia-

ler – fysiske og digitale - oplyser Danmarks

Statistik. Nu med flere brugere af den fæl-

les digitale eReolen.dk. Andelen af lånere i

Nordsjælland ligger i top, her har 12% af

borgerne været forbi efter fysiske materia-

ler på bibliotekerne, efterfulgt af Køben-

havn og omegn. Til gengæld ligger Born-

holm og Østjylland i toppen som lånere på

eReolen med hhv. 11% og 9%. Hver 7. vok-

sen låner er en kvinde, hver 3.  en mand.

Tallene siger ikke noget om antallet af bib-

lioteksbesøg.

Ballerup Kommune: Lad arbejdet med ver-
densmål starte på biblioteket. De flotte vi-

sioner i de 17 verdensmål får først luft un-

der vingerne, når borgere og lokalsamfund

bliver inddraget. I Ballerup Kommune star-

ter verdensmålsarbejdet på biblioteket for

at blive mest muligt borgernært og for at få

de unge med, skriver Anne Vang Rasmus-

sen, direktør i kommunen. Verdensmålene

kommer oppefra, fra FN til regeringer til KL

til kommuner. “I Ballerup Kommune har vi

valgt at vende det hele på hovedet – vi ar-

bejder i stedet nedefra og op... Det er ab-

solut nødvendigt, hvis vi skal få vores bor-

gere til at deltage aktivt i det lokale arbejde

med verdensmålene. Vores erfaringer for-

tæller os, at det fungerer fremragende

med bibliotekerne som fødselshjælper for

nye ideer og aktiviteter.”

Mød Danmarks Biblioteksforening på Fol-
kemødet. Bornholm trækker igen tusinder

til folkelig debat og sommertræf 16.-19. ju-

ni i Allinge. KULTURENS PLADS, et nyt

mødested for alle kunst- og kulturinteres-

serede skabt af Dansk Kulturlivs seks med-

lemsforeninger bl.a. DB., inviterer sam-

men med andre samarbejdspartnere på

både kunst- og kulturdebatter samt politi-

ske indslag. Vær med fredag kl. 11.15, når

der diskuteres Hvordan gør vi læsning til et

spørgsmål om trivsel efterfulgt af rund-

bordssamtale i Laden. Det er lige efter Kul-

turens Tale ved folketingspolitiker Ida Au-

ken (A). Mød også DB formand Paw Øster-

gaard Jensen (A) og medlemmer af DB Re-

præsentantskabet samt Tænketanken og

direktør Michel Steen-Hansen, som delta-

ger i andre af Folkemødets debatter. Tjek

program på folkemoedet.dk. 

Kulturhuset NC10 er åbnet i Vejle. Kom-

munen har for godt 12 mio. kroner købt

størstedelen af bygningerne på begge si-

der af arkaden i Nørremark Center. Det nye

mødested tilbyder lokale børn og voksne

værksted, spilarkade, foredragssal, galleri

og møderum. Centralt i NC10 findes bøger-

nes verden med Vejle Bibliotekernes nye-

ste filial og et herligt børneområde. Husets

andre aktører er Spinderihallerne og Den

Boligsociale Helhedsplan.                     /HN



med også bliver aktive medspillere i vores demokratiske sam-
fund, understreger Claus Mørkbak Højrup. 

Der skal kæmpes for retten til fri og lige adgang og for litte-

raturen. Annette Wolgenhagen Godt er bibliotekschef i Allerød,
hvor hun har været ansat på Allerød Bibliotekerne siden decem-
ber 2011, først som souschef og siden oktober 2014 som chef.
Hun har siddet som medlem af Danmarks Biblioteksforenings
Forretningsudvalg siden sidste periode.  

- Retten til fri og lige adgang til information og viden kommer ik-
ke af sig selv, det er noget vi skal værne om. Det gør biblioteks-
personaler og lokalpolitikere hver eneste dag, men vi må aner-
kende at både nationale og internationale regler, lovgivning og
ikke mindst hele den digitale udvikling får større og større ind-
virkning på hverdagen. Hvordan sikrer vi retten til at give adgang
til litteraturen, når den bliver digital? Hvem ejer information? Og
mange andre store spørgsmål skal stilles, og det kan og gør Dan-
marks Biblioteksforening. Foreningens arbejde har derfor kæm-
pe betydning for, at hver enkelt kommune kan sikre det aller-
bedste bibliotekstilbud, og derved en afgørende adgang til viden
og kultur. Vi må aldrig glemme, at en demokratisk stemme er en
oplyst stemme, fastslår Annette W. Godt. 

■DB’s samlede nyvalgte Repræsentantskab konstituerede sig
20. maj og udgøres af to valggrupper. A med 35 politiske med-
lemmer, 25 valgt i regionerne og 10 tillægsmandater. Og valg-
gruppe B, 17 fagpolitiske repræsentanter - personlige medlem-
mer, gruppen af institutioner og andre. Her afholdes i juni i år et
supplereringsvalg for de sidste pladser. 
På mødet præsenterede Paw Østergaard Jensen (A) udfordrin-
gerne i de kommende år samt oplæg til arbejdet fremover, lige-
som der var valg til diverse poster. Bl.a. til DB’s Forretningsud-
valg og de tre stående udvalg: Læringsudvalg, Digitaliseringsud-
valg og Kulturelt Udvalg. Der var kampvalg til de politiske plad-
ser i sidstnævnte. Mød hele Repræsentantskab og alle udvalg på
www.db.dk – og følg med i bladet, der i de kommende tre num-
re introducerer medlemmerne, deres syn på aktuel kulturpolitik
og biblioteksudvikling. 
Forretningsudvalget går nu i gang med at se på og planlægge
kommende opgaver, et FU udviklingsseminar og Danmarks Bib-
lioteksforenings fokus og struktur på den lange bane.

HELLEN NIEGAARD 
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Hvert fjerde år afholdes i kølvandet på kommunalvalget ge-
neralforsamling i biblioteksforeningen. På det Biblioteks-

politiske Topmøde i Aalborg blev der torsdag den 21. april 2022
på generalforsamlingen afholdt (freds) valg til foreningens for-
mandskab for de næste fire år. Foreningens politiske ledelse skal
ifølge vedtægterne afspejle resultatet af seneste kommunalvalg.

Paw Østergaard Jensen (A), medlem af Albertslund kommunal-
bestyrelse, blev valgt og afløser de seneste otte års formand,
Steen Bording Andersen (A), Aarhus. Paw Østergaard Jensen, der
har siddet i Danmarks Biblioteks Forretningsudvalg i flere peri-
oder, er aktuelt formand for Social- og Sundhedsudvalget i Al-
bertslund, medlem af en række kulturinstitutioners bestyrelser
og har før været formand for kommunens Kultur-og fritidsud-
valg.

Sammenhængskraft og kultur for alle har den ny formands
særlige opmærksomhed.
- Jeg er glad for at få muligheden for at forsætte mit arbejde med
at bruge kultur og særligt bibliotekerne til at skabe en større
sammenhængskraft i hele samfundet. Det er jo ikke tilfældigt, at
vi i Albertslund i mange år har haft et af landets højeste kultur-
budgetter pr. indbygger og er den kommune der bruger flest
midler på bibliotekerne. Vi kan nemlig se effekten. Så det vil jeg
gerne forfølge på landsplan, fortæller Paw Østergaard Jensen.
Læs meget mere om Danmarks Biblioteksforenings nye for-
mand, kulturpolitik og biblioteker i stort 100-dages interview i
august nummeret af Danmarks Biblioteker.   

■Danmarks Biblioteksforenings politiske topledelse omfatter
tillige en politisk og en faglig næstformand. Også her var der
valg. Evan Lynnerup (V) fra Roskilde og Jakob G. Lærkes, biblio-
teks-chef i Gladsaxe, der ikke ønskede af genopstille, blev afløst
af henholdsvis Claus Mørkbak Højrup (V) og Annette W. Godt.
Evan Lynnerup overtog i den seneste del af forrige periode po-
sten fra Jane Jegind (V), daværende rådmand i Odense. 

Fokus på kulturens rammer og nem adgang til kulturoplevel-
ser er mærkesager for Claus Mørkbak Højrup, der har siddet i by-
rådet i Hjørring Kommune siden 2013, og hvor han for tiden er
formand for Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Civilt ar-
bejder han som studielektor og ph.d.-studerende på Aalborg
Universitet indenfor erhvervsøkonomi.
Han har desuden udgivet skønlitterære værker, ligesom han har
været medlem af Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksfor-
ening fra 2014-2017. 

- Vi skal skabe rammerne for, at borgerne i vores kommuner har
mulighed for let adgang til kultur, herunder biblioteker, og der-

Paw Østergaard Jensen (A) afløser Steen Bording Andersen (A) på posten som formand. 

Vagtskifte i 
Danmarks 
Biblioteksforening



ren, for den er nødvendig. Den er så-

dan set lige så nødvendig som de

klassiske velfærdsgoder.

Den skaber sammenhængskraft. Må-

ske usynlig i mange borgeres hver-

dag, men hvis de fleste tænker efter,

så er kultur en stor del af vores liv (og

nok også markant mere end de kom-

munale budgetter måtte indikere). 

Kultur er velfærd, og vores bibliote-

ker er ligeså. Så lad os inspirere hin-

anden, nationalt som internationalt,

og lad os bygge på folkebiblioteker-

nes stærke fundament, så vi også har

demokratiets forsamlingshus for

fremtiden. 

Foto: Silkeborg Kommune. 
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Kultur for alle. Det kan både lyde kli-

chéfyldt og banalt, men tænker man

videre over det, så er det faktisk en ret

stor ambition. En ambition, som vi i

KL arbejder for. Vi ser det som noget

helt grundlæggende, at alle har mu-

lighed for at tage del i – og kan være

medskabende på – kulturen. 

Kommunerne spiller en central rolle

for vores kulturområde på grund af

den politiske såvel som økonomiske,

forankring. Det giver gode mulighe-

der for at sætte et lokalt præg på en

institution eller tendenser i kulturen –

men det giver også et stort ansvar til

kommunerne. 

For kulturen er lige så væsentlig som

den mere klassiske velfærd. Ja, kultur

er jo faktisk også velfærd, hvis man

spørger mig. Og sådan skal vi også

behandle den; som noget fundamen-

talt i vores samfund, der skal plejes,

udvikles og gives gode kår. 

Velfærd betyder også det at have ad-

gang til kultur, der netop er med til at

give livskvalitet, men også at udvikle

og understøtte kreativitet, innovation,

fællesskaber og meget mere. Det er

noget vi i højere og højere grad ser

hos vores biblioteker; at de løfter den-

ne type opgaver. Tiden hvor bibliote-

ket var lig med bøger (og kun bøger)

er for længst ovre. 

For mere end nogensinde før er bibli-

oteket blev et ”demokratiets forsam-

lingshus”. Et sted, der danner ramme

om ny viden og læring, såvel som de-

mokratisk samtale og meningsbryd-

ning. Biblioteket er stedet, hvor alle

kan mødes – på tværs af skel. For her

holder hverken aldersgrænse eller

billetpris nogen væk. Biblioteket er

således et af de få steder, der kan ska-

be ”kultur for alle”. 

Og netop med folkebibliotekernes

unikke position i samfundet, har vi

også et stort ansvar i forhold til at ud-

vikle dem løbende. Et ansvar for at

kigge forbi kommunegrænsen og la-

de sig inspirere. For bibliotekerne må

og skal holde sig relevante, så bor-

gerne fortsat ser stedet som en kilde

til viden, nytænkning og kreativitet.

For hvor ellers? 

Internettet kan være godt, men inter-

nettet er også fake news, ”rabbit ho-

les” og holdninger forklædt som vi-

denskab. Vi må og skal have objektive

og stærke institutioner, der samtidig

er appellerende til alle borgere. 

Det er store krav, jeg her stiller til vo-

res biblioteker. Og skal mine ønsker

indfries, så må vi også stå på mål for

dem politisk. For når kommunerne

fattes penge, så skal vi ikke bare

partout rette sparekniven mod kultu-

[SET FRA MIN STOL]

Kultur for alle
Om kommuner, kultur og biblioteker 
- ansvar og adgang 

Johan Brødsgaard (B) 

Formand for KL’s Kultur- Erhverv- 

og Planudvalg 

Viceborgmester og udvalgsformand 

i Silkeborg
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Få lande har noget, der ligner, og herhjemme bruges det flit-

tigt af folk i alle aldre og sammenhænge. Bibliotek.dk er bor-
gernes direkte vej til viden og kultur – og online-vejen til at: Søge
i, identificere og finde frem til relevant materiale og ressourcer
på landets biblioteker 24/7 - og herefter til at reservere det til af-
hentning ‘på eget bibliotek’. 
Her får borgerne et samlet overblik over materialer ved de of-
fentlige danske biblioteker. Når man bestiller bøger eller andet
via bibliotek.dk, leveres materialet til ens lokale bibliotek. Der le-
veres materialer fra både landets folkebiblioteker, Det Kgl. Bibli-
otek og andre offentlige biblioteker, som f.eks. forskningsbiblio-
teker. 
Platformen har over 20 år bag sig. Den er skabt over og bygger på
den professionelle database Danbib, og det mærkes i dens til-
gang og udformning. Nu nytænkes bibliotek.dk med borgeren i
centrum, så det bliver enklere for alle at bruge den.  

Let vej til viden

I udviklingsarbejdet lægges vægt på, at de mange millioner fysi-
ske og digitale materialer, der findes i bibliotek.dk også kan an-
vendes i andre bibliotekstilbud, og at man straks kan se, om en
bog er tilgængelig og enten bestille den fysisk eller som e-bog.
Ny teknologi sikrer samtidig, at de basale grundfunktioner bliver
stærkt forbedrede og præsenteres i et moderne webdesign. Det
nye bibliotek.dk udvikles agilt, så brugere kan allerede nu via be-
ta.bibliotek.dk gå på jagt efter f.eks. bøger, musik og artikler på
en ny og nemmere måde. 
Udviklingen sker i tæt samspil med brugere og biblioteker og
gennem løbende analyser af anvendelsen. Hvad søger brugerne
efter? Fandt brugerne de ønskede materialer, og blev de bestilt?
Svarene er med til at sikre, at bibliotekerne er et solidt alternativ
til den kommercielle verden præget af tech-giganter og skjulte
algoritmer, fortæller DBC Digital i sin netop udsendte årsberet-
ning for 2021.

Bagom platformen Bibliotek.dk 

En del af 2000-loven. Danmarks bibliotekslov har mere end 100
år bag sig. Den første kom i 1920 og den nyeste udgave Lov om
biblioteksvirksomhed i 2000. Enestående for den gældende lov,
er, ikke bare i dansk men også set i international sammenhæng,
at her kom elektroniske ressourcer, musik og adgang til inter-
nettet på linje med bøger og trykte materialer som adgang til at
‘fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet’ for landets
borgere. Men en anden vigtig ting var også, at “Staten bidrager
til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt om-
fang stilles til rådighed for enhver ved adgang via internet” (§ 16
stk. 2). Slut oktober samme år gik bibliotek.dk så online. 

En ændring af bibliotekslovens §16 i 2019 og statens salg af sine
DBC-aktier pr. 1. januar 2020 giver kommunerne i fællesskab an-
svar for en række nationale opgaver på biblioteksområdet, der
hidtil har ligget i statsligt regi. KL står således siden 1. januar
2020 som eneejer af DBC. Samtidig overtog KOMBIT bestiller-
funktionen over for DBC og har nu altså bestilt en by tidssvaren-
de version af bibliotek.dk. 

■ Forhåbentlig bliver 2022 året, hvor KOMBIT og DBC sender
det nye bibliotek.dk ud i verden til glæde for brugere og bibliote-
ker, følg med på www.dbc.dk/news.

/HN 

Tiden er kommet til at opdatere bibliotek.dk,
den nationale biblioteksservice. Det bliver
lettere for brugerne at orientere sig i bibliote-
kernes mange forskellige formidlingsservi-
ces og vælge bøger og andet indhold fra lan-
dets biblioteker, oplyser DBC Digital A/S.  

Nyt 
brugervenligt 
Bibliotek.dk 
på vej

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





bruger en time eller mere på sociale medier, har fire ud af ti af og
til besvær med at være opmærksomme. Det samme gælder kun
tre ud af ti blandt dem, der bruger mindre end en time på socia-
le medier.

Stadig noget at arbejde med

Til trods for de seneste års mange læsetiltag, et forslag til rege-
ringen om en National Læsestrategi fra Danmarks Biblioteksfor-
ening og en række partnere i Læsekoalitionen samt forskellige
læsekampagner, er børns læsning dog ikke steget. “Selv om vi ik-
ke kan se det i tallene nu, må det på længere sigt få indflydelse
på, hvor meget børn læser, når tiden brugt på andre medier sti-
ger”, siger Stine Reinholdt Hansen, en af forskerne bag under-
søgelsen ved offentliggørelsen. Men peger på, at det også kan
hænge sammen med, at de er begyndt at høre lydbøger og læse
e-bøger. “Spørgsmålet er, om det er godt nok, når vi kan se, at
læselysten falder for hvert klassetrin.” Undersøgelsen viser også,
at børnene ikke rigtig er i kontakt med hverken skole- eller folke-
bibliotekarer. “Selv om de synes, de er rare, og man kan spørge
dem om alting.”

■ Undersøgelsen ligger som gratis e-bog på www.fremtidens-
biblioteker. Man kan rekvirere et gratis, trykt eksemplar af bo-
gen, så længe lager haves, ved at skrive til projektleder Lisbet
Vestergaard, lv@fremtidensbiblioteker.dk. Herudover kan un-
dersøgelsen, der er udgivet på Aarhus Universitetsforlag, købes.

LISBET VESTERGAARD
projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker

A K T U E LT

Børn og unges læsning 2021 tegner et alsidigt og nuanceret bille-
de af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig fagli-
ge anbefalinger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker
kan styrke børn og unges læsning.
Selv om der ikke er sket yderligere fald siden en tidligere under-
søgelse i 2017, Børns Læsning, viser undersøgelsen, at der fortsat
er behov for indsats på området. Dels falder læsningen jo ældre
børnene bliver, dels har børn, der bruger meget tid på de sociale
medier, besvær med at være opmærksomme. 

Læsning, medier og alder

Børn og unge bruger mere tid på digitale medier end i 2017, men
de læser generelt lige så ofte bøger i deres fritid i 2021, som de
gjorde i 2017. I 5. klasse læser 54% bøger i fritiden flere gange om
ugen. Et klart mønster er, at læselysten falder med alderen. I 5.
klasse nyder 64% at læse, mens det er 49% i 8. klasse.

Et andet af undersøgelsens hovedresultater er, at digitale medi-
er er blevet en naturlig del af børns læsekultur. Selv om de fleste
stadig foretrækker at læse i en fysisk bog, er brugen af e- og lyd-
bøger steget markant, og flere finder inspiration til læsning fra
streaming og sociale medier. Flest elever i 5.-8. klasse fremhæver
film (47%), internettet (46%) og serier (40%) som vigtige inspira-
tionskilder, og både internettet og film er for flere blevet en cen-
tral inspirationskilde siden 2017. 
43% af eleverne i 8. klasse henter inspiration til læsning på soci-
ale medier. Men tallene viser også, at der blandt de flittigste bru-
gere af sociale medier statistisk set er flere, der oplever besvær
med at være opmærksom. Blandt de børn og unge, der dagligt

10

Ny viden om børn og unges læseva
Børn og unge læser mindre og mindre. Sådan har det lydt gennem flere år, men i 2021 ser den negative
udvikling ud til at være stoppet. Det viser undersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021, hvor 8.542 børn
og unge i 5.-8. klasse har svaret på spørgsmål om deres læse- og medievaner i fritiden. Undersøgelsen er
udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tænketanken Fremtidens Biblioteker. 
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FAKTA
Center for Anvendt Skoleforskning har gennemført under-

søgelsen, Børn og unges læsning 2021, som del af udvik-

lingsprojektet Ny viden: Børn og unges læseglæde og læs-

efællesskaber, der er ledet af Tænketanken Fremtidens

Biblioteker. Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrel-

sens Udviklingspulje til folkebiblioteker og pædagogiske

læringscentre, Danmarks Biblioteksforening, Bibliotek-

schefforeningen og Forbundet Kultur og Information. 

10 hovedresultater
Børn og unges læsning 2021 rummer både kvantitati-

ve og kvalitative resultater. Her kommer 10 overordne-

de resultater, der sammenfatter de væsentligste ten-

denser i børn og unges læse- og medievaner og bibli-

oteksbrug:

1 Børn og unges læselyst falder med alderen

2 Børn og unge bruger samme tid på at læse i 

fritiden som i 2017

3 Børn og unges læselyst varierer med køn og 

læsekultur i hjemmet

4 Børn og unges brug af e-bøger og lydbøger er 

vokset

5 Børn og unges læsevaner og inspirationskilder 

ændrer sig med den digitale udvikling

6 Børn og unge foretrækker fortsat humor 

som genre

7 Børn g unges brug af digitale medier er stigende

8 Brug af sociale medier hænger sammen med 

mindre fritidslæsning og svagere opmærksomhed

9 De ældste elever kommer fortsat ikke på 

skolebiblioteket

10 Halvdelen af eleverne kommer aldrig på 

folkebiblioteket men de fleste kender eReolen GO!

5 faglige anbefalinger 
Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for

anvendt Skoleforskning har med afsæt i undersøgel-

sen formuleret fem anbefalinger, der først og frem-

mest er rettet til folkebibliotekerne, lærere, pædago-

ger og medarbejdere i skolernes pædagogiske

læringscentre (PLC).

1 Vær opsøgende, og begynd selv dialogen om 

læsning, litteratur og bøger

2 Tilpas formidlingen til den enkelte

3 Iscenesæt læsningen, og skab rammerne for 

den gode og fordybede læseoplevelse

4 Brug et udvidet sprog om læselyst, læseglæde 

og læseinteresse

5 Tal med børn og unge om fordele og ulemper 

ved sociale medier

N Y T  O M  L Æ S N I N G
D
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Stor tilstrømning
453 kommunalpolitikere, biblioteks- og forvaltningsledere, biblioteksmedarbejdere og -eksperter samt cen-

trale aktører havde tilmeldt sig årets topmøde i Aalborg Kultur og Kongres Center, heriblandt en del ny-valg-

te kommunal- og kulturpolitikere. De gode omgivelser og den gode møde- og udstillingsplads fik mange ro-

ser med på vejen.

Netværk, netværk, netværk
Det Bibliotekspolitiske Topmøde er forum for årets udveksling af nyheder, nye kontakter, møde og samvær

med egne og andre politikere og kolleger. Fremhævet bliver derfor også i evalueringerne muligheden for

at netværke med andre kulturpolitikere og kolleger fra hele landet. Ligesom anledningen til at ’tale med min

politikere’ gennem de to dages biblioteks- og samfundsdebat, som én formulerer det. At netværke på tværs

og være flere af sted sammen fra kommunen, både biblioteks- og forvaltningsfolk samt politikere.

Politisk set
Der var roser til idéen med at lade tre borgmestre fortælle om deres kultursatsninger som ’oplagt inspirati-

on’ for nyvalgte. Generelt blev der taget godt imod kulturministeren og debatten mellem Ane Halsboe-Jør-

gensen (A) og Lisbeth Knudsen om digital ulighed, biblioteket som public-service, fokus på samfundsud-

fordringer og biblioteket, bibliotekspolitiske diskussioner og dialog. Og Lea Korsgaards aktuelle indlæg,

mødet med netværk og det at netværke igen.

Det vil vi have mere af
Mange ting løftes frem og især tre indslag nævnes blandt årets bedste: Læsepadden PEDE og Gry Jexens

rørende takketale for Læsernes Bogpris 2022 samt at være med, hvor der debatteres litteratur, kultur og vi-

den. At blive orienteret om og inspireret af udviklingsmuligheder i den flotte udstillings mange stande frem-

hæves også. Mere interaktion mellem sal og scene, flere faglige indlæg, mere debat på generalforsamlin-

gen.

Det vil vi have mindre af
Mindre indforståethed omkring valg og generalforsamling. Er dansen en saga blot? Aalborgs store Nord-

kraft Bigband og Burlesque-danserne får roser, men der stilles fra flere sider spørgsmålstegn ved dansen.

Ikke så mange tog skridtet ud på dansegulvet som ved tidligere topmøder. 

Vi ses i 2023 i Odense
Søren Windell (C), by- og kulturrådmand i Odense Kommune, inviterede alle til Topmøde 2023!

På gensyn den 27.-28. april i Odeon – og tag gerne dine politikere/kolleger med. 

Se indslagene fra årets Topmøde, og hent oplæg her: www.db.dk/Tilbageblik-dbtop22

/HN
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Aalborg 21. - 22. april
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- Hver eneste dag træder 5.001 gæster ind ad døren på vores
hovedbibliotek. Flot, når man tænker på den kæmpe rejse og
omstilling, som bibliotekerne har været på de sidste mange år
med mange nye digitale medier og services. Det er rigtig, rigtig
godt!  At alle har adgang til biblioteket, er noget vi går op i Aal-
borg og årsagen til, at vi her både har mange forskellige tilbud in-
den for bibliotekets verden og gør meget for at brede bibliotekets
tilbud ud – og har både hovedbibliotek, ni filialer og to bogbus-
ser. 

- Kultur kan noget. Også når det f.eks. handler om trivsel, en af
vores samfunds store udfordringer. Biblioteket har en særlig
styrke, det favner bredt, og vi ser biblioteket som et vigtigt sam-
lingssted. Og som en katalysator for meget af det, der sker i sam-
fundet, bl.a. når det gælder samtaler om og fordybelse i littera-
turen på Ordkraft, vores store litteraturfestival i Nordkraft. 
At være værtsby for topmødet understreger vores fokus på om-
rådet og på, hvordan kultur i det hele taget fylder meget for os.
Her er meget at komme efter, fortalte en både stolt og engageret
borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) i sin velkomst til de
mange hundrede deltagere fra hele landet. 

- Vi elsker jer! 

Jamen det gør vi, fastslog borgmesteren, da latteren bragede ud
i salen. Vi håber, I får nogle fantastiske dage med ny inspiration
til at løfte niveauet, så I kan komme ud og gøre det rigtig godt for
vores biblioteker!

Lød det fra Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) i
velkomsten.  

Aalborg havde gjort sit yderste. Limfjordsbyen badede sig i
solskin og Aalborg Kommune og Aalborg Bibliotekerne havde
sat alle sejl til for at skabe en flot ramme omkring Det Biblioteks-
politiske Topmøde.

Et forrygende program med massevis af konkret inspiration, oplæg og indslag karakteriserede
forårets topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center. Målrettet både aktuel biblioteks- og kultur-
politisk udvikling men sammensat så de mange nyvalgte kommunalpolitikere og andre, som var
med for første gang, fik en inspirerende introduktion til, hvordan man udvikler med kultur.

KLIP FRA TOPMØDET

Kultur er helt essentiel for samfundsudviklingen. Er der noget
de seneste par års udvikling med covid-19 smitte, nedlukninger
og isolation har sat lys på, er det kulturens betydning, både for
det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets
udvikling. Som statsminister Mette Frederiksen selv udtrykte det
2. april 2020 under første store nedlukning: ”Nu hvor biblioteker,
teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket
– opdager vi, hvor meget vi savner dem”. 

For Danmarks Biblioteksforening har det derfor også gennem
hele forløbet været væsentligt at opfordre til mere aktivt at få
indtænkt bibliotekerne med ind i relevante samfundsstrategier
og lovgivning, bl.a. i den aktuelle medieaftale.  

Opgaven med at skabe debat og samtale er ikke kun væsent-
lig for fortsat at udvikle og styrke bibliotekets samfundsmæssige
virksomhed, men fordi biblioteket bør spille en helt central rolle
i at bidrage til at sikre og udvikle demokratiet. Fokus er derfor at

KULTUR KAN NOGET

BIBLIOTEKER ER VELFÆRD OG DEMOKRATI

I otte år har Steen Bording Andersen (A) tegnet Danmarks Biblioteksforening som

formand. På topmødet sagde han farvel og gav faklen videre med ordene: “Husk

vi skal have en ny lov!”
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oplyste individer. Hvordan tackler vi det? Hvad gør vi? Her kræ-
ves både en styrket public-service indsats og forståelse af fælles
dannelse. Hele situationen peger ifølge Korsgaard nemlig på et
behov for fornyet fokus på det lille ord opmærksomhed, der med
Platons formulering ’er forudsætningen for alle de andre dyder’,
og for dannelse og myndighed som en forudsætning for demo-
krati. I hendes øjne er det begreb og fænomen selve forudsæt-
ningen for, at vi overhovedet kan tale om oplysning og om pub-
lic-service, og hvad det er og indebærer. I modsætning til de so-
ciale medier, hvor sælger vi vores opmærksomhed. Tech-gigan-
terne driver global virksomhed med vores opmærksomhed som
hård valuta på linje med f.eks. olie og guld.

Vi har brug for, at vi på alle niveauer – alle de institutioner,
som er afgørende for at sikre oplysningsniveauet i Danmark og-
så bibliotekerne – fremover arbejder ekstremt målrettet med op-
mærksomhed. Og vi skal efter Lea Korsgaards mening stille krav
til de sociale medier – og deres ejere – ikke i form af endeløse fak-
tatjek men med opfordring til øget opmærksomhed og til måde-
hold bl.a. i forhold til at sprede information. Forfølger vi kun vo-
res egen sti, har vi ikke noget fælles samfund. 

B I B L I OT E K S P O L IT I K  

Samfundet er udfordret på mange forskellige niveauer, ikke al-
ene af tech-giganternes tunge hånd på vores kommunikation og
tonen i debatten, men også af pandemien og nu krigen i Ukrai-
ne. Vi ser alle vegne en øget polarisering mellem dem og os, og os
og dem - fremmet af sociale medier. Public-service-medier og -
institutioner som bibliotekerne skal fortsat aktivt understøtte og
være garant for valid oplysning til borgerne, men hvordan sikrer
vi det? 
Oplyste medborgere har altid været udgangspunktet og en for-
udsætning for det danske demokrati. Lea Korsgaard, stifter af
netmediet zetland.dk og bestyrelsesformand for Danmarks Me-
die- og Journalisthøjskole, skød topmødet i gang og pegede på
behovet for øget fokus på begreberne opmærksomhed og dan-
nelse som vejen til et fortsat frit og fælleskabsbaseret demokra-
tisk samfund.

- Med de sociale medier har vi fået en ny fantastisk mulighed
for at kunne komme i kontakt men hinanden, med venner og
venners venner på et niveau som vi aldrig har været før i ver-
denshistorien. Og techno-demokrati-optimismen har været stor
bl.a. omkring 2011 og det arabiske forår og Occupy-Wall Street
bevægelsen, hvor man brugte de sociale medier til at mobilisere
hinanden i en kamp for en bedre verden. Og jeg var selv en af de
begejstrede – først kom trykpressen og gjorde os til demokrater
på nationalt plan, og nu kom de sociale medier og gjorde os til
demokrater på globalt plan. Men så ramte virkeligheden – og vi
så hvordan i 2016, hvor de sociale medier også kunne bruges af
kræfter, vi ikke var enige med – Breixit-Gate og Donald Trump-
Gate. De havde næppe fundet sted uden de sociale medier. Med
like-knappens opfindelse i 2009, og kort efter med twitters re-tw-
eet mulighed og med Face-Books delefunktion blev det muligt at
sprede information med lynets hast – uden man nærmest tæn-
ker over det. Også misinformation og information som ingen
gang havde på jorden ved nærmere faktatjek. 

- Forfølger vi kun vores eget liv i samfundet og i debatten, har
vi efter min mening ikke længere et samfund baseret på fælles-
skab og demokrati. Et frit samfund, der hviler på oplysning og på

se på og aktivt at tænke kultur og biblioteker som en velfærds-
ydelse.  

- Alene overskriften på regeringens medieudspil “Den demo-
kratiske samtale skal styrkes; udspil til ny medieaftale” er som
skabt til bibliotekets fundament, som Danmarks Biblioteksfore-
ningsformand afgående formand Steen Bording Andersen (A) og
indtil januar 2022 medlem af Aarhus Byråd pointerede i sin tale
om bibliotekernes potentiale – med bud på bibliotekets og DB’s
rolle, når der udvikles med kultur.

- Alt sammen kunne være starten til at påbegynde en proces
mod en ny bibliotekslov. Der vil styrke og understrege folkebib-
liotekernes folkeoplysnings- og kulturindsats som en aktiv pub-
lic-service institution og som rammen om den lokale debat. Og
understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri og lige adgang til
alle typer information – som man f.eks. kender fra den norske
bibliotekslov. 

KULTUR ER OGSÅ PUBLIC-SERVICE
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drønuretfærdigt i et velfærdssamfund som det danske, at børns
muligheder er så defineret af, hvad de har med hjemme fra.” 
Ministeren pointerede med historien om Carl Quist Møllers en-
somme læsepadde PEDE, hvad det er biblioteket kan – skabe vej
til alverdens universer, fællesskab og ny viden. Det er en grund-
læggende fortælling om, hvad det betyder, at man helt fra barns-
ben og ung kan gå ind ad døren på det lokale bibliotek og møde
en bibliotekar, der faktisk åbner verden og litteraturen.  
“For mig er biblioteket alt det. Men det er også et grundlæggen-
de samlingspunkt, et rum for dannelse og for demokratiske dia-
log – for oplysning.”

I den efterfølgende debat om ulighed blev Ane Halsboe-Jør-
gensen bl.a. spurgt ind til, om bibliotekerne skal have en ny rol-
le? Ministeren præciserede, at bibliotekerne er rigtigt meget me-
re end bøger og folkeoplysning.  

Loven, dannelse og demokratiet 

At kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen tror på folkebibliote-
ket og dets betydning for den enkelte og for samfundet – og på
biblioteksloven, understregede hun både i sit oplæg og i den ef-
terfølgende debat.  

“Jeg hører jo til dem, der er tilhænger af biblioteksloven”, sagde
hun med henvisning til folkeoplysningsidéerne bag den første
lov tilbage i 1920 og til Nina Bang (A), Danmarks første kvindeli-
ge (undervisnings-)minister i 1920’erne. Skal man være aktiv
medborger i demokratiet, skal der satses på ikke bare skolegang
og uddannelse, også for arbejderklassen og dens børn, men og-
så på dannelse. “Derfor skal vi have biblioteker og insistere på, at
bibliotekets verden findes – åben, tilgængelig, gratis for os alle
sammen uanset hvilket hjem, vi kommer fra.”  
Ane Halsboe-Jørgensen blev politiker, fordi “jeg synes, det var

Hvad betyder kultur og biblioteker for samfundet? Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) nølede ik-
ke et øjeblik: Lighed som i lige adgang, dannelse, demokrati og sammenhængskraft, lød svaret i klar-
sprog i en meget engageret ministers tale. Digital ulighed er en voksende udfordring, ministeren blev
udfordret af Lisbeth Knudsen om udvikling, konsekvenser og ansvar. Og så var der lige et spørgsmål fra
salen om loven.

NATIONAL KULTURPOLITIK
MED KOMMUNALE PERSPEKTIVER

Ane Halsboe-Jørgensen i samtale med Lisbeth Knudsen

A A L B O RG  2 0 2 2



I kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens tale vakte

det begejstring, da hun talte om, at regeringen vil

prioritere folkebibliotekerne for at mindske ulighe-

den i biblioteksforbruget.

Bekæmp polarisering - styrk biblioteksindsatsen

- Det er glædeligt, at regeringen er opmærksom på, at bibliote-
kerne er en vigtig brik i forhold til at mindske den polarisering, vi
oplever i disse år mellem de, der deltager, og de der ikke gør, lød
kommentaren efterfølgende fra Paw Østergaard Jensen (A), ny-
valgt formand for Danmarks Biblioteksforening og socialud-
valgsformand i Albertslund kommune.
- Men jeg håber, der fremadrettet kommer mere konkrete initia-
tiver for også at mindske den store forskel, der er i det biblio-
tekstilbud som borgerne får, afhængigt af hvilken kommune de
bor i. Det er fint når kulturministeren siger, ‘at vi i fællesskab kan
ændre, så andelen af brugere med en kortere uddannelse øges’
og jeg er enig med hende i ‘at den bedste måde at få endnu flere
til at bruge bibliotekerne på er at fodre læselysten fra barnsben’,
men jeg tror personligt, der skal meget mere til end de 25 mio.
kroner regeringen afsatte til BogGLAD på finansloven i 2021 til at
styrke børns møde med litteraturen, som blev fremhævet af mi-
nisteren. Danmarks Biblioteksforening og Paw Østergaard
Jensen ser frem til at drøfte mulighederne for indsats på området
med Ane Halsboe-Jørgensen.

Biblioteker er også public-service

Den største begejstring var at finde blandt topmødetilhørerne,
da kulturministeren fremhævede, at bibliotekerne er i samspil
med ‘verden og tager jeres public-service-forpligtelse alvorligt,
som I demonstrerer lige nu i forbindelse med den grusomme
krig i Ukraine’. 
Danmarks Biblioteksforenings formand, Paw Østergaard Jen-
sen, fremhævede, at han ser store muligheder, hvis biblioteker-
ne inddrages i forhandlingerne om regeringens mediepolitiske
udspil som på samme tidspunkt forhandledes på Christiansborg
– og i udviklingen fremover.
- Her kan man netop styrke og understrege folkebibliotekernes
rolle som public-service institution, som rammen om den loka-
le debat, og for at understrege vigtigheden i at sikre borgerne fri
og lige adgang til alle typer information – som man f.eks. kender
det fra Norge. Hvis vi for alvor vil bryde den voksende polarise-
ring, de sociale mediers ekkokamre og fake news vil det være helt
oplagt at forpligte bibliotekerne som den mest besøgte kulturin-
stitution og få styrket bibliotekernes rolle som public-service in-
stitution for alle”, understregede Paw Østergaard Jensen.
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Ulighed, tech-giganter og ansvar

Hvad sker der med demokratiet i en tid med voksende digital
ulighed. “Hvad vil du som kulturminister gøre ved, at f.eks. en
fjerdedel af befolkningen føler, de ikke kan begå sig i det digitale
samfund?” spurgte Lisbeth Knudsen, strategidirektør Mandag
Morgen. “Det er en ulighed, der skal tages alvorligt på lige fod
med anden ulighed. Vi har et stærkt demokrati, hvis alle føler de
kan gøre deres indflydelse gældende. Følelsen af ikke at kunne
mestre det digitale vil sætte sig i både ens daglige liv og i forhold
til livet omkring en. Den fjerdedel skal vi gøre en ekstra indsats
for. Mange gør noget. Regeringen skaber rammerne, men det fo-
regår mange steder – i vores skoler, i civilsamfundet og på bibli-
otekerne.”  

Rigtigt meget af det, ministeren har taget fat på siden udnævnel-
sen, handler om den demokratiske samtale. “Der er et stort indi-
viduelt ansvar. Men når det handler om det digitale, bliver jeg
mere og mere overbevist om, at vi må få skabt nogle rammer for
den digitale udvikling”, mente ministeren. Som med kemi i lege-
tøj må borgerne kunne forvente, at der samfundsmæssigt og po-
litisk tages højde for faldgruberne omkring algoritmers og tech-
giganters styring og metoder. For når uligheden øges, og sam-
fundsdebatten fragmenteres og rykker over på de sociale medi-
er, og stadig færre ser flow-tv eller læser de samme aviser, så bli-
ver public-service og f.eks. medieaftalen stadig vigtigere. Lige
som biblioteket som landets største kulturinstitution, som sted
for demokratisk dialog og som sted for oplysning og misinfor-
mation og fake news.  

“Kunne man tænke sig, du lavede en alliance mellem alle rele-
vante parter, et kulturpolitisk partnerskab for at bekæmpe digi-
tal ulighed?” Alt skal ikke løses af politikere, svarede kulturmini-
steren, men pointerede også: “Der er en meget åben dør her. Vi
skal med dansk og europæisk lovgivning sætte nogle hegnspæle
for digital brug. Vi er nødt til også der at få skabt nogle demokra-
tiske rammer”, slog minister Ane Halsboe-Jørgensen fast.  

■ I den afsluttende debat fik kulturministeren – efter en kom-
mentar til hvordan og hvor meget man i dag har fokus på biblio-
tekernes potentialer og bruger folkebiblioteker og kultur til at
udvikle ude i kommunerne – også et spørgsmål til bibliotekslo-
ven. Til dens fokus på ‘at stille til rådighed’. “Du hører mig slet ik-
ke afvise, at vi kan se på formålet med biblioteket, men fordi bib-
lioteket er så vigtigt lokalt, er der også brug for lokalt ejerskab og
engagement derude”, lød svaret med et stort smil. Og Michel
Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening, lovede
ministeren og salen: “Samtalen fortsætter!” 

HELLEN NIEGAARD

B I B L I OT E K S P O L IT I K  

Du hører mig slet ikke afvise, at vi
kan se på formålet med biblioteket, men
fordi biblioteket er så vigtigt lokalt, er der
også brug for lokalt ejerskab og engage-
ment derude.
Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen 

“
D
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På Topmødets første dag var tre højaktuelle udfordringer af vidtrækkende politisk og samfundsmæssig art
på programmet. Områder, hvor også biblioteket har en rolle som lokal partner, kan spille ind og bidrage. 

DIGITALE KOMPETENCER, 
VERDENSMÅL OG LÆSNING
Algoritmer, data og demokrati. Christian Ingemann, projektchef for
Mandag Morgen viste med resultater fra undersøgelsen Danskernes di-
gitale liv fra november 2021, hvor forskellig tilgang, kompetencer og
forståelse danskerne har til det digitale samfund, som regering og myn-
digheder ruller ud i kæmpe fart, og hvor sociale medier, ejet af store te-
ch-giganter, trænger længere og længere ind ikke bare i privatlivet, men
også som f.eks. nyhedskilder. Videns- og informationsbehovet er mar-
kant og skal øges, sagde han, hvis danskernes oplevelse af ikke at være
på omdrejningshøjde med det digitale samfund skal ændres. Hele 54%
af danskerne mener eksempelvis slet ikke eller i mindre grad, at de har
tilstrækkelig viden om, hvordan algoritmer fungerer. Projektet Algorit-
mer, Data og Demokrati drives af Mandag Morgen og RUC samt flere
partnere bl.a. Danmarks Biblioteksforening og støttes af VELUX-Fon-
den med 100. mio. kroner. 

Succes for grøn nytænkning og FN 2030 Verdensmålene kræver, at alle

høres. Og involveres. Hvordan sætter vi skub i den nødvendige grønne om-
stilling, der batter – den hvor alle tager et aktivt valg i hverdagen i forhold til
klodens klima og bæredygtighed, så vi kommer væk fra katastrofekursen.
Alle skal på banen, den enkelte, kommuner og virksomheder. Men hvad er
opgaven, kan jeg overhovedet gøre en forskel og hvor går jeg hen? Spørgs-
målene er mange for den enkelte, sagde Thomas Sture Rasmussen, og pe-
gede på biblioteket med erfaringer fra Ballerup Kommune. Han er fra 1. maj
verdensmålskoordinator i netværket DB2030 i sammenhæng med finans-
lovsbevillingen til bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening. Thomas
skal over det næste halvandet år udvikle et nyt kompetenceforløb for at ska-
be verdensmålsambassadører på de danske biblioteker, herunder nye de-
bat- og arrangementsformer med borgerne: Det nye lokale klimarum med
fakta, viden og handlingsveje.  

Børn og unges læsning i dag. Birthe Rønn Hornbech møder Lakserytte-
ren. Kunne jeg vælge en anden overskrift skulle det være denne, fortalte
Lisbet Vestergaard, projektleder bag den store læseundersøgelse 2021,
initieret af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for Anvendt
Skoleforskning. De to kulturpersonligheder er på hver deres måde opta-
get af læsning og dens betydning. Vi har efter 2017-læserapportens mel-
dinger om fald i børn og unges læsning, behov for ny viden. Siden da er
brugen af digitale spil og sociale medier bare vokset, fastslog Lisbet
Vestergaard, projektleder ved Tænketanken Fremtidens Biblioteker, og
samtidig har en lang række læseinitiativer både i biblioteker og kommu-
ner forsøgt at skabe opmærksomhed om læsning og betydningen af, at
man kan læse rent samfundsmæssigt. Hvad sker der med læsningen,
hvorfor betyder det noget, og hvor kan der sættes ind? 
De nye resultater offentliggøres 1. juni samen med et sæt anbefalinger for
en styrket læsekultur. Læs artiklen side 10-11. 

/HN

SA M F U N D S O P GAV E R  OG  K U LT U R P O L IT I K



Aalborg er i dag en moderne kulturby
Og en levende kommune. Kulturen har været med til at skabe
nyt liv og ændre ikke alene hele havnefronten, men også billedet
af byen som industripræget med masser af tung industri, til i dag
hvor er kulturlivet er fortællingen om Aalborg, fortalte Jes Lunde,
(B), rådmand for Sundhed og Kultur. 

Ud over at man naturligvis politisk skal have en fælles vilje til at
styrke kulturen, er andre ting centrale. Nysgerrighed i forhold til
hvad kulturen kan ... og skal - og Modet til at træde nye veje, til at
eksperimentere og til at åbne sig. Det kræver f.eks. nytænkning
på tværs. Det kan være omkring sundhed, kultur og livskvalitet –
og kulturinstitutioner med skarp profil. Som eksempel på et
landskendt projekt hvor biblioteket spiller en kolossal rolle,
fremhævede Lunde Ordkraft, Aalborgs årlige festival, i Nord-
kraft. Den kombinerer fokus på litteraturen i et samspil med
sprog og sprogudvikling. 
Hent mere inspiration i Aalborg Kommunes Tilbageløbsanalyse
af kulturens betydning i Aalborg, 2018. Spændende læsning!

Historien om Maren
Mange har hørt historien, men den er stadig værd at hæfte sig
ved ifølge H.C. Østerby (A), borgmester i Holstebro, som afsæt
for kommunens stærke profil.
Det handler om byudvikling med kultur. I 1960’erne var Holste-
bro trængt trods placering midt i et udviklingsområde. Byens
unge flyttede efter uddannelse og kom ikke tilbage. 

Hvordan vende udviklingen? Man undersøgte, hvad der skulle til
ud over det oplagte som gode job og boliger, uddannelse og bør-
nepasning. Kultur, en aktiv kulturpolitik, blev svaret. Det af-
gørende initiativ tog daværende borgmester Kaj K. Nielsen og
kommunaldirektør Jens Johansen med køb af en spinkel bron-

zeskulptur “Kvinde på kærre” - også kaldet Maren - af Giaco-
metti til den dengang eksorbitante sum af 260.000 kroner. Den
lille slanke kvinde vakte stor debat lokalt, men understøttede
Holstebros nye kunstneriske profil og nødvendig ny udvikling.
Værdien af skulpturen kan næppe gøres op, men faktisk er den i
dag forsikret i 100 mio. kroner-klassen. Holstebros borgmester
præciserede, at der til stadighed skal arbejdes med kulturen og
sættes nye dagsordener. Forudsætningen for at lykkes er politisk
enighed, også i besparelsestider! 

Også en lille kommune kan være med
Vi har et stærkt kulturelt DNA, fortalte Tina Mandrup (V), borg-
mester i Lejre Kommune med 49 små landsbyer og 28.000 ind-
byggere. Kulturen er alt det, vi gør sammen og imellem os og er
med til at skabe en fælles lokal identitet.

Vores sted hedder vores kulturvision, og kulturen binder os sam-
men og skaber tilhørsforhold. Kultur er ikke luksus, og det er vig-
tigt at huske på i dag, hvor velfærdsydelserne er under pres i dag.
Lever kulturen ikke som en vigtig del i vores kommune og i insti-
tutioner og skoler for eksempel kan vi slet ikke tale om et vel-
færdssamfund, for kulturen er et velfærdsområde. Vi arbejder
med kulturen i to væsentlige betydninger: Som steder og som
måden vi er sammen på. Vi satser på mennesker og på at under-
støtte udvikling og selvværd gennem kulturelle oplevelser og in-
teresser, kreativitet og læring. På tværs af generationer og i sam-
arbejde med borgerne bl.a. som frivillige. 
Med tre konkrete eksempler, Kulturstationen, fælles aktiviteter
omkring Tour’ 2022 og Lejre Kongerigets Vugge, viste borgme-
steren, hvordan det kan gøres med kulturaktiviteter lokalt, regi-
onalt og nationalt – alle i øvrigt med biblioteket som en væsent-
lig partner.

/HN

Når kulturen skal udvikle, hvad skal der så til? Tre politikere var inviteret til at dele ud af deres ak-
tive lokale politik til inspiration og videre diskussion rundt omkring i landets øvrige kommuner.

OM AT UDVIKLE MED KULTUR 
Tre kommuner, tre politikker, tre udviklinger  

T R E  B O RG M E ST E R I N D S PA R K
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Velkommen til Danmarks Biblioteksforening, hvor jeg er for-

mand, og til en introduktion til hvad det egentlig er vi laver i

DB, hvad vi har bedrevet, og hvad vi gerne vil i fremtiden. 

Det blev et veloplagt farvel fra Steen Bording Andersens side. I
sin beretning og tale om Bibliotekets potentiale - Fra strategi til
handling kom den afgående socialdemokratiske formand med
stort engagement og fortælleiver rundt om den rejse DB har
været på det sidste års tid. Fra corona-nedlukningers udfordrin-
ger til biblioteker og kultur og til ønsket om en ny bibliotekslov –
flot perspektiveret af udviklingen i hans otte år på formandspo-
sten. 

- Med covid-19 etablerede vi os som en spiller i Dansk Kulturliv,
en ny stærk stemme for et fælles kulturliv sammen andre kultur-
organisationer bl.a. museer, teatre og musikliv. Formanden
fremhævede begejstret udviklingen i danskernes brug af e-
bøger, der er rekordsteget under covid-19. Bibliotekerne har og-
så været i regeringens og Folketingets fokus med både FN2030
og verdensformålsforankring i kommunerne samt biblioteker
som dynamoer i bymidterne – begge med afledte midler på fi-
nansloven. Ligesom han redegjorde for DB indsatser omkring
demokrati og debat, tonen i debatten og misinformation og selv-
følgelig læsekultur.

- Vi arbejder strategisk i DB. DB’s hovedopgave er som lobbyor-
ganisation at skabe og sikre opmærksomhed blandt beslut-
ningstagere på alle niveauer om bibliotekerne og den nødvendi-
ge udvikling, både kulturpolitisk og konkret. 
Én ting havde formanden gerne set: En beslutning om en ny bib-
liotekslov, som omfatter de opgaveområder, folkebibliotekerne
løser allerede i tillæg til kerneopgaven – at fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, elektroniske
ressourcer og internetadgang til rådighed. Loven er fra 2000 og
forberedt i en tid med et helt andet mediebrug og afspejler ikke
bibliotekets aktive rolle i udviklingen af vores demokrati i dag. 

- Husk vi skal have en ny lov! Lød Steen Bording Andersens af-
skedssalut med et stort smil. 
Fælles forståelse i sektoren som vejen til en ny lov .. tak for det
store arbejde henimod en ny lov .. fokusgrupper i verdensmåle-
ne .. DB’s kæmpe indsats under corona-koordinereringen i sek-
toren .. læringen som talsmand fra nedlukninger .. kraften som
lobbyorganisation .. indsatsen over for regering og Folketinget ..
KL forståelse .. Dialogforum og samarbejde .. fokus på og snitfla-
der mellem bibliotekerne og de lokale partnerskaber og
velfærdsopgaverne i en ny lov. 
Debatten om beretningen kom omkring en lang række centrale
temaer og udviklede sig til en sand strøm af varm tak til Steen
Bording Andersen for hans store indsats og gode energi. En tak,
der blev udvidet til en varm tak til alle ‘de tre midaldrende
mænd’ – ud over formanden også næstformændene Evan Lyn-
nerup og Jakob Lærkes. Herefter var der orientering om Repræ-
sentantskabets møde og godkendelse af regnskab samt valg til
formand og næstformand – og en omgang tak mere. Også fra
Steen Bording Andersen og de to næstformænd.

Topmøde og biblioteksforeningens styringsredskaber

Danmarks Biblioteksforenings organisation er særlig på den
måde, at der kun afholdes generalforsamling hvert 4. år efter et
kommunalvalg. Repræsentantskabet vælges også efter et kom-
munalvalg, men mødes to gange hvert år, og drøfter og vedtager
virksomhedsplaner, strategier, budget & regnskab mm. På årets
første møde – under topmødet – var der fuld opbakning til den
afgående formand Steen Bording Andersens (A) og resten af For-
retningsudvalgets indstillinger. Det afgående FU og Repræsen-
tantskab har valgt ikke at lave en virksomhedsplan og at overla-
de det til de nyvalgte at overveje processen her. Blandt andet set
i sammenhæng med de seneste par års mere agile form for
handlingsplan. Et sæt nye DBHandlekort udviklet i 2021, som
løbende kan ændres og skiftes, afhængigt af aktuel udvikling og
behov.

/HN

Otte år i spidsen for DB 
FARVEL TIL STEEN BORDING ANDERSEN

D B  G E N E R A L F O RSA M L I N G

Fra venstre Evan Lynnerup (V) Roskilde, Jakob Lærkes bibliotekschef Gladsaxe,
Annette W. Godt, bibliotekschef Allerød, Paw Østergaard Jensen (A) Albertslund,
Claus Mørkbak Højrup (V) Hjørring og Steen Bordring Andersen (A) Aarhus.



Jesper Wittenburg (A), Frederikssund
Kommunalbestyrelse

Inspiration til lokalpolitisk biblioteksdebat kunne man som
både politiker og professionel deltager hente sig under hele topmø-
det. Pixi-bogen Biblioteket i samfundets tjeneste – hvordan udvikler
vi bibliotekernes fulde potentialer? – er et nyt DB-redskab, som alle
fik med sig hjem. Med fokus på syv strategiske indsatsområder
lægger det med konkrete spørgsmål direkte op til lokal debat i både
budgetforhandlingerne og i næste års udvikling af kommunale bib-
lioteksprioriteringer. 
Hent pixi-bogen som e-bog på www.db.dk 

Fokus på Biblioteket i samfundets tjeneste løb som en rød tråd gennem
hele topmødet og var efter Steen Bording Andersens (A) sidste formandstale
torsdag et element i såvel partigruppemøder som fagligt valgmøde og gene-
ralforsamlingen. Det dannede også afsæt for fredagens helt særlige work-
shop-model: DB Topmøde Travel 2022 – din rejseguide til spændende oplevel-
ser og ny inspiration. Her kunne delegaterne vælge boardingkort til to rejser
blandt en god håndfuld emner. Eksempelvis Kriserejsen/Bibliotekernes rolle
når (Ukraine) krisen bryder ud, Grupperejsen/Bøger, Sved og popcorn – om
fordele og udfordringer i samlokationer med f.eks. sportshaller, biografer og
kirker. Eller Misinformationsrejsen om opgave og dilemmaer i bibliotekernes
indsats mod misinformation. En workshop model, man generelt tog vel imod.

A A L B O RG  2 0 2 2
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Paw Østergaard Jensen (A), 
Albertslund Kommunalbestyrelse

Rabih Azad-Ahmad (B), Rådmand, 
Kultur og Borgerservice, Aarhus

Tina Pihl, bibliotekschef Frederiksberg Jane Jegind, erhvervs-, kultur- og 
turismechef, Langeland

Pia Friis, formand for Bibliotekschef-
foreningen

Der var mange indlæg og livlig applaus til formanden Tine Segel, formand for Forbundet Kul-
tur og Information
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Flere gode greb er anvendt i det nytænkte hovedbibliotek på
Frederiksberg. Resultatet er først og fremmest en ny lethed

og genfødte lange linjer, der åbner rummene og tilføjer biblio-
teksoplevelsen både bedre overblik og ro. 
Hovedbiblioteket har netop gennemført en omfattende foryn-
gelse med respekt for bygningens oprindelige udtryk og arkitek-
tur. Mængden af tætpakkede stål-reoler er væk i hovedsalen i
midten, det klassiske biblioteksrum fremstår utrolig fint i et me-
re rent snit. Og fremover kan borgerne benytte hovedbiblioteket
fra kl. 7 til 22.

Attraktionskraft og æstetik

Hvorfor og hvordan skabe et fremtidsrettet bibliotek i 2022 og
samtidig føre biblioteksrammen tilbage til den klassiske bygning
tegnet af arkitekt H.C. Andresen og åbnet 1935. Mange kommu-

ner drømmer om nyt hovedbibliotek, og flere gør noget ved det;
det øger ikke alene udlån, det tiltrækker også langt flere menne-
sker og skaber nye stærke byrum. Frederiksberg valgte at tage en
anden vej til samme mål og samtidig etablere ‘åbent bibliotek’
på hovedbiblioteket. Med en målsætning om at forny bibliote-
kets attraktionskraft ved at føre bygningen tilbage til dens oprin-
delige æstetik. 

- Det er en glæde at være chef her og nu få lov til at se bygningen
fungere med nyt blik. 
Begejstring og glæde over resultatet næsten lyser fra Tina Pihl,
kommunens bibliotekschef siden 2011, mens hun viser rundt,
og vi spadserer fra den ene del af biblioteket til den anden med
morgenlyset strømmende ind ad rummenes højt placerede
mange vinduer. 

NY inspiration - en idé om et kurateret formidlingskoncept og en vision om genskabelse af et klas-
sisk rum former sammen med en tiltrængt renovering nye rammer for biblioteksoplevelsen. Det
genfødte hovedbibliotek og dets gallerier står nu åbent for borgerne i dobbelt så mange timer.

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

BIBLIOTEKET FREDERIKSBERG 



GENFØDT

lioteksbygning fra 1935 tilbage til det oprindelige udtryk vel at
mærke samtidig med, at renoveringen understøtter en moderne
bibliotekstilgang med vægt på inspiration.

- Jeg har i mine mange år som chef altid gået rundt og kigget på
de her meget smukke rum. De var nærmest maskerede og plast-
ret til med reoler. Det har vi lavet om på. Her opleves nu et bibli-
otek i klassisk forstand. Et sted for ro med plads til fordybelse og
med en stemning af noget af det, vi alle holder af ved biblioteket.
Noget vi ikke har nogen andre steder i vores verden i dag. Jeg vil
i virkeligheden rigtigt gerne have, at alle borgere, der kommer
ind ad døren, må opleve et dybt “ah”! Biblioteket er nærmest
som en art tankens palads for alle.
Bygningens flotte lysindfald og salenes lange linjer, en flot forhal
og idéen med en stor trappe op til galleriet i Litteratursalen, det
centrale rum, er man inspireret af i mange andre biblioteker,
fremhæver Tina Pihl og peger som eksempel på elementer i det
meget moderne Dokk1 fra 2015 på Aarhus havnefront. Hun for-
klarer videre, hvordan byggeriet – baseret på funktioner – var
meget moderne for sin tid, og at huset allerede fra starten i 1935
besøgtes af både arkitekter og mange andre. 

Vejen til fremtidens bibliotek

Byggeriet gik i gang maj 2021. Det vil sige i årene forinden fik
man foretaget en anden slags ombygning i forbindelse med et
nyt sorteringsanlæg. I perioden 2019-2021 har Kultur- og Fri-
tidsudvalget arbejdet med ny biblioteksstrategi mens biblioteket
har arbejdet med bl.a. et undersøgelsesdesign, der afdækker,
hvordan aktører som borgere, kulturinstitutioner forvaltnings-
områder samt medarbejdere ser på fremtidsmulighederne for
biblioteket fra hver deres perspektiv og fokusområder; naturlig-
vis desværre med nogle afbræk pga. covid-19 nedlukninger un-
dervejs i samme tidsrum.

- Vi har aldrig haft nogen, der var uenige i
målet om at genskabe den oprindelige
æstetik. Selv nu, efter vi slog dørene op: Al-
drig har jeg fået så få klager og så megen ros.
Det er dejligt. Vi er et bogbibliotek og har
masser af bøger, og vi skal fortsat have mas-
ser af bøger, men vi arbejder med samlin-
gen på en helt anden måde i dag. Vi har ryk-
ket rundt på omkring 162.000 bind, men ik-
ke for at smide ud. Faktisk har vi genetable-
ret nogle reoler, bl.a. på gallerigangen. Over
en årrække er samlingen trimmet, og vi har
gentænkt måden, vi formidler litteraturen
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Straks i den store forhal ses forvandlingen. Velkommen signale-
rer den nye lyse og åbne indretning. Væggene står hvide, den
gamle stærkrøde farve er væk, og det klassiske snit afspejles i gul-
vets nye sort/hvid skakternede linoleum, helt som det oprinde-
lige. Ligesom den store dominerende skranke i dag er en saga
blott. Med den genfødte forhals enkle udformning og overskue-
lighed er biblioteket forberedt til ny øget, ubemandet åbnings-
tid. Med en oversigtsplan på væggen, tydelig skiltning og et nyt
interaktivt way-finderbord, et næsten panoptisk instrument, er
det ikke svært at finde rundt og ind i Litteraturens Sal i midten,
til Nordsalen og Sydsalen. Eller ned ad trappen til Østsalen med
børnebiblioteket, borgerservice og fællesområde; den sidst byg-
gede del af biblioteket under Falkoner Plads – også kaldet Sneg-
len, en underjordisk Henning Larsen-tilbygning fra 2004.

Tankens palads

Få dage efter borgmester Michael Vindfeldts genåbning af ho-
vedbiblioteket den 2. maj viser Tina Pihl mig rundt og fortæller
undervejs om de tanker og overvejelser, som hun og biblioteket
gjorde sig i forbindelse med at skulle bringe en fin gammel bib-

Vi genåbner et moderne bibliotek i unikke
rammer til både fordybelse og inspiration. De nye
åbningstider skaber fleksibilitet, mens man 
selvfølgelig fortsat kan gøre brug af den gode 
service i dagtimerne, som vores bibliotek er 
kendt for.
Borgmester Michael Vindfeldt (S) 

“
F R E D E R I K S B E RG



gede klassiske bibliotekskrop – i 1935 bygget op over funktioner-
ne: Udlånssal, Læsesal og Børne/Ungesal – er blevet tømt for
fritstående rækker af stålreoler. Nu står alt på de oprindelige
træreoler langs væggene eller på nogle nye skabt magen til. 
Bibliotekets Reservationssamling er en kombination af bestsel-
lers og steadysellers f.eks. første bind i serie, og titler, som reelt
aldrig når ud i udlånssamlingen. 

Inspiratorie-bordene – det helt nye formidlingsgreb, er enkle,
runde, robuste og findes i flere størrelser, speciallavet. Herpå
finder besøgende en helt ny samling. Stakkevis af inspirerende
bøger, et nyt udvalg målrettet indkøbt ud fra ønsket om inspira-
tion. En særlig samling etableret ud fra en mangfoldighed af te-
maer og karakteristika – smalle, brede og særlige emner. Kun
fantasien sætter grænser for valg af tema. Modellen findes også
på tre af de lokale biblioteker, og her er tilbuddet testet grundigt
af som en del af forberedelserne til det nytænkte bibliotek. Afde-
lingen Det fysiske bibliotek, står for bordene. 

- Vi skal selvfølgelig holde øje med udlæste ‘bordsamlinger’,
men det varer nok noget endnu. De kan enten nysammensættes
eller rykke fra hovedbibliotek til et lokalt bibliotek. Kuraterings-
opgaven er ikke vanskelig, men logistikken har krævet ny tænk-
ning. Løsningen enkel: Hvert bord og dets samling er nummere-
ret, så bøgerne finder tilbage efter brug og hjemlån, forklarer Ti-
na Pihl. Alle i biblioteket har ansvar for at ‘klappe bordene af’ og
sikre, at de fremstår indbydende.

Flow, formidling og inddragelse

Hver eftermiddag mødes brugerne i de tre sale i øvrigt af medar-
bejdere på gulvet. Litteraturformidlere og bibliotekarer går på
værtsvis rundt, opsøger og bistår, hvor der er behov – og under-
støtter ikke alene formidling, men også flowet i bibliotekssalene.
Man er meget opmærksom på borgerne og på, hvordan de på
vidt forskellig vis oplever og tilegner sig ny viden og indsigt i bib-
lioteket.

Frederiksberg har en stor musiksamling. Også her arbejdes med
formidlingen og nye formidlingsformater. Et par succesfulde ek-
sempler er podcast-rækken Min tone i livet. Mit livs soundtrack
og This Rocks! – et digitalt fællesskab for rockelskere på Facebo-
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på. Og, forklarer bibliotekschefen videre, er meget inspireret af
engelske forhold og de store engelske, velbesøgte boghandlere.

Inspiration, enkelhed og overskuelighed 

I dag udgør samlingerne flere dele. En basissamling, Reservati-
onssamlingen og 49 helt nye Inspiratorie-borde. Undersøgelser
viser i dag, at mellem 1/4 - 1/3 af brugerne henvender sig til bib-
liotekets bibliotekarer og medarbejdere. Hvad så med dem, som
ikke gør? 
- Dem skal vi møde på anden vis, forklarer Tina Pihl. Nemlig med
kurateret og inspirerende litteratur – let tilgængelig i både i be-
mandede og ubemandede timer.

Basissamlingen afspejler en klassisk måde at tænke samling på
med vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet og er en samling
baseret på bogmarkedet. Denne adskiller sig fra andre bibliote-
kers ved sin kun et-eksemplar-pr-titel samling på hylderne og
understøttes af nærmagasin. Samlingen er stringent tænkt fra A
til Å og 00-100 og placeret  fortløbende i Litteratursalen og galle-
ri samt i de tilstødende – Nordsalen og Sydsalen. Den tre-stren-

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

Byens smukke hovedbibliotek har fået
en ny og moderne ramme, som skaber endnu
bedre muligheder for at fastholde hovedbibliote-
kets position som et kulturelt fyrtårn og sam-
lingssted for hele byen. Både for børn og voksne
vil de nye rammer give rig mulighed for at udfol-
de den kreative sans, hvad enten det handler om
at vække læselysten, få hjælp til lektierne, at for-
ske i ens bedsteforældres livshistorie eller blot at
lade sig inspirere af de flotte nye omgivelser.
Formand for Kultur- og fritidsudvalget Lotte Kofoed (SF) 

“

Litteraturformidler Søren Langager Høgh 
og Tina Pihl ved et inspiratoriebord.
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dringer. Blandt andet har man indsat dobbelte glasdøre – ‘lånt’
fra førstesalens kontorgang – i Sydsalen som indgang til Frede-
riksbergværelset. For at give lys og understrege rumoplevelsen,
dens flow og det lange kig. Den klassiske bygnings gulve, vægge
og lofter er fornyede. De oprindelige træreoler i eg er bevarede.
Hvor der et par steder er opstået behov for ekstra hyldemetre, er
disse skabt som de originale. Møblerne er bortset fra de special-
designede inspiratorieborde og studiebordene ikke i den dyre
ende. Der er brugt tid og kreativitet på at finde leverandører, der
har forstået visionen og har kunnet udvikle slidstærke og for-
holdsvis billige løsninger til biblioteket. I alt 10,5 mio. kroner ly-
der det, da jeg spørger ind til det samlede budget for ombygnin-
gen, budgettet blev overholdt. 

I alt 10,5 mio. kroner lyder det, da jeg spørger ind til det samle-
de budget for ombygningen. Budgettet blev overholdt. 

■ Det berømte hovedbibliotek fra 1935 tegner igen til at blive et
tilløbsstykke. Byggeriets godt brugte, lidt slidte og trætte udtryk
er kort sagt væk, og stedet er som forvandlet. Ombygningen har
været en proces for sig, men er samtidig en del af et mere omfat-
tende foryngelsesforløb. På anlægsbudgettet står belysning i
1935-bygningen fulgt af nytænkning af den underjordiske bibli-
oteksdel fra 2004. 

Med genåbningen er et vigtigt skridt taget til fremtidens Biblio-
teket Frederiksberg. Bedøm selv, læg selv vejen indenom Falko-
ner Plads nr. 1.

HELLEN NIEGAARD
Fotos: Julie Murphy

ok, hvor medlemmerne deler og drøfter rockmusik, både klas-
sisk og det, der begejstrer netop nu.
Generelt er Biblioteket Frederiksberg optaget af innovation, og
opgaverne løses gennem projekter og afprøvning af formidlings-
former. Aktuelt kan nævnes In Real Life Books (IRL Books), et nyt
formidlingsformat for faglitteratur, hvor man formidler spænd-
ende teknologier gennem en nyfortolkning af den klassiske læ-
sekreds. Interessegrupper af lærelystne borgere mødes på bibli-
oteket tre gange. Til hvert møde har deltagerne læst udvalgte ka-
pitler i en faglitterær bog, som biblioteket har udvalgt og ind-
købt. På møderne diskuterer deltagerne det læste og bruger den
nyerhvervede viden til at gennemføre øvelser i teknologien.

Genskabt og gentænkt

Helt ny og godt modtaget er Lounge-området og ekspeditionen
placeret til venstre for forhallen, ind mod Sydsalen. Her bydes –
med udsigt til Falkoner Plads og dens træer – på både kaffe og
faglig betjening i bemandede timer. Et kig ned gennem Sydsalen
afslører nye studiepladser længst tilbage som en overgang til det
allerhelligste, Frederiksbergværelset. Det tidligere stadsbibliote-
karkontor bag dobbelte glasdøre rummer i dag gamle førsteud-
gaver og magelige læsestole; en oase for ro og fordybelse uden
mobiler, pc’er eller anden uro. 

Modsat loungen findes dels bibliotekets udvalg af aviser og tids-
skrifter med kun en enkelt siddeplads; idéen er, at man tager
tidsskriftet med sig og slår sig ned et andet sted – dels adgang til
Nordsalen med vinduer mod Solbjergvej og metroen. Musik-
samlingens tusindvis af cd’er og et mindre vinyl-udbud er flyttet
fra sin gamle plads på sneglens bund til nærgalleriet ved Littera-
tursalen og opstillet meget mindre pladskrævende, men med
god mulighed for at bladre og vælge i det omfattende udvalg. Na-
bo-nichen rummer bibliotekets bærbare publikumspc’er, der
kan lånes i bemandede timer, hvis borgerne da ikke, som de fle-
ste, vælger at medbringe egne mobile devices.
Bygningen og dens rammer er tilbageført med relativt få æn-

F R E D E R I K S B E RG
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B I B L I OT E K S P O L IT I K

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midt er noget ganske
særligt. Den er nemlig den eneste af slagsen. De andre regi-

oner i Danmark har med andre ord ikke regionale biblioteks-og
kulturforeninger. Vi er optagede af dannelse, det gode liv, demo-
krati og den samfundsøkonomiske gevinst ved biblioteks-og
kulturtilbud.

I Region Midtjylland er biblioteksledere og politikere samlet i
en fælles bestyrelse. Her kan fagfolk og politikere – i et frirum –
lære af og lade sig inspirere af hinanden, hvilket på mange må-
der er en unik størrelse.

I bestyrelsen kan vi politikere blive klogere på, hvordan bibliote-
ker bliver drevet og udviklet. Vi kan få en viden om de uddannel-
ses-og dannelsesmæssige tiltag, der findes på de enkelte biblio-
teker- og vi kan få motivationen til bedre at kunne udnytte hin-
andens kompetencer.

Efter vores første møde i april, tegner det fremtidige samarbejde
godt. Selv om vi har forskellige roller, har vi en fælles forståelse
af, at bibliotekerne skal være med til at understøtte dannelse, de-
mokrati og læselyst. Vi har et samlet fokus. Vi vil lære af hinan-
den – og bringe det videre ud i vores kommune.

Både biblioteksledere og politikere er i stigende grad opmærk-
somme på kulturs betydning i samfundet. Nationalt har vi pro-
blematikker, som vi også lokalt vil arbejde med. F.eks. har vi en
stor udfordring omkring børns LÆSELYST. Vi afventer nye un-
dersøgelsesresultater i juni.

På et Kulturtræf den 15. marts i Herning blev der i forlængelse af
kommunalvalget afholdt valg til foreningen. I foreningens ny-
valgte bestyrelse sidder Inge Dinis (A), Ikast-Brande Kommunal-
bestyrelse, formand, og Britta Thuun-Petersen, bibliotekschef i
Viborg Kommune, er næstformand. I bestyrelsen sidder fra poli-
tisk hold ud over formanden: Marianne Bjørn (V) Herning, Ole
Sønderskov Hansen (A) Syddjurs, Niels Borring (A) Favrskov,
Rune Lyager (V) Ikast-Brande, Lone Hein (B), Holstebro og Lone
Boye (A) Favrskov. Og valgt blandt fagfolk er bibliotekscheferne
Lars Bornæs, Silkeborg, Marie Østergaard, Aarhus, Trine Peter-
sen, Holstebro, Claus Hagstrøm Hansen, Horsens, Martin
Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, og Pernille Schaltz, Herning.
Carsten Jensen, Ikast-Brande blev valgt som suppleant.

INGE DINIS (A)
Fmd. Biblioteks- og kulturforeningen

Region Midt

Dannelse, demokrati, samfundsøkonomi og biblioteks- og kulturtilbud
har øget opmærksomhed i Region Midt.

VALG I DANMARKS 
ENESTE REGIONALFORENING

Fra trappen i det smukke nye bibliotek i Artium i Ikast ses formand og næstformand

forrest - Inge Dinis (th) og Britta Thuun (tv) samt et udsnit af bestyrelsens med-

lemmer. Foto: Regionsforeningen.

FAKTA

Biblioteks- og kulturforeningen er en regional inspirator

og talerør for bibliotekerne og andre interessenter og fun-

gerer som debatforum for kultur- og biblioteksinteresse-

rede og som formidler af faglig viden – og skal gennem ak-

tiviteter og debat gøre medlemskabet nærværende for

medlemmerne for derigennem at sikre foreningen indfly-

delse på de kultur- og bibliotekspolitiske områder. 

Biblioteks- og kulturforeningen i Region Midtjylland er en

regionsforening under Danmarks Biblioteksforening og

består af alle medlemmer af Danmarks Biblioteksforening

inden for Region Midtjylland, et andet formår er: At inspi-

rere hovedforeningen, Danmarks Biblioteksforening, i

dens arbejde blandt andet ved at rejse debatter og stille

hovedforeningen forslag til behandling. 





Bibliotekerne undergår som alle andre
dele af både den offentlige og private

sektor i disse tiår en kolossal forandring i
sammenhæng med digitalisering af samfun-
det og med tilgang af nye opgaveområder. 

En udvikling der i folkebibliotekerne bl.a.
omfatter ansættelse af andre personalegrup-
per som it-specialister, kommunikations-
folk, litteraturformidlere o.a. samtidig med,
at uddannelsen som bibliotekar ikke længere
er et konkret uddannelsestilbud, men indgår
som del i universiteternes informations- og
kommunikationsuddannelser. 

I dag kan man eksempelvis ved Københavns
Universitet tage en bachelor i Informations-
studier og en kandidat i Informationsviden-
skab og kulturformidling. Eller f.eks. en ba-
chelor ved SDU (fra 2009) i Biblioteksviden-
skab, it og kommunikation, der omfatter
som det siges “informationsteori, kulturfor-
midling, brugerundersøgelser og interakti-
onsdesign, vidensledelse, kommunikation
og læring”.

Hvad er et 
bibliotek
uden en 
bibliotekar?
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Derfor drøftes flere steder i sektoren, hvor-
dan man i dag og særligt fremover sikrer sig
de grundlæggende kompetencer, der skaber
det gode bibliotek. 

Er det vigtigt, kan man spørge? Svaret må
være klart ja. Disse kompetencer er grundla-
get for bibliotekets betjening af og service til
borgerne og er dem, som adskiller bibliote-
ker fra andre, kommercielle tilbud af materi-
alesamlinger - digitale eller fysiske. 

■ Danmarks Biblioteker sætter fokus på ud-
viklingen. I dette nummer med artiklen fra
Roskilde Bibliotekerne, hvor man har startet
en ny Bibliotekarisk Mesterlære og med tre
spørgsmål om situationen til Tine Segel, for-
mand for Forbundet Kultur og Information
(til 2020 Bibliotekarforbundet).

HELLEN NIEGAARD

D E BAT

Bibliotekar – kort om uddannelsens historie

Ønsket om at bibliotekerne skulle ledes af professionelt uddannet personale voksede fra 1900 og dermed også behovet for en

bibliotekaruddannelse. De første to-ugers kurser afholdtes af lederen af daværende Statens Bogsamlingskomité på Vejlby Høj-

skole i 1909, og kursusvirksomheden blev fortsat i årene herefter. 

I 1918 etablerede komitéen Statens Biblioteksskole for medarbejdere ved folkebibliotekerne. Et tre måneders forløb med tre-fi-

re timers daglig undervisning, aftenforedrag samt fire måneders praktisk oplæring i bibliotekerne.  

I 1956 vedtog Folketinget en ny selvstændig læreanstalt, en biblioteksskole. Uddannelsen her omfattede først en fireårig mes-

terlignede uddannelse med grund- og hovedskole til en fra 1966 fireårig fortrinsvis teoretisk baseret uddannelse på Danmarks

Biblioteksskole på Birketinget (fra 1967) på Amager, hvor fra de studerende undervejs udsendtes i praktikforløb; fra 1973 pga.

bibliotekarmangel også med en afdeling i Aalborg. 

Fra 1998 og frem akademiseredes skolen, og fra 2011 fik medarbejderne samme løn- og ansættelsesvilkår som universiteterne.

Samtidig skiftede Danmarks Biblioteksskole navn til Det informationsvidenskabelige Akademi, som i 2013 fusionerede med

Københavns Universitet. Herudover tilbyder også Syddansk Universitet fra 2009 uddannelse på feltet.

/HN
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Hvordan ser du udviklingen opgavemæssigt i forhold til fol-

kebibliotekernes personalekompetencer mere generelt?

- Biblioteker i bevægelse, vores fælles projekt fra efteråret 2021
sammen med HK Kommunal og KL peger på tre kompetence-
områder med behov for strategisk kompetenceudvikling. Det
handler om publikumsudvikling, brugerforståelse og tværgåen-
de samarbejder. Og det handler også om, at biblioteket i dag på
mange måder er ude af biblioteksrummet i det opsøgende ar-
bejde med eksempelvis skoler, daginstitutioner eller andre insti-
tutioner i kommunen. Og så om opgaver som de mange aktuel-
le former for arrangementer fra læsefestivaler og læseklubber til
arbejdet med f.eks. FN’s Verdensmål lokalt. Der er desuden hele
det aspekt, der handler om digital- og demokratisk dannelse i til-
læg til det, vi forstår som dannelse i almindelighed. Dét, der
handler om at forstå digitaliseringen og at mestre den. Her ligger
mange af opgaverne i forhold til borgerne direkte inden for de
bibliotekariske kompetencer.

Hvordan ser du efterspørgslen på bibliotekariske kompeten-

cer – hvad er behovet for dem i dag?

- Min pointe er jo lidt, at hverken samfundsudviklingen eller bib-
lioteksudviklingen er i modstrid med de bibliotekariske kerne-
kompetencer om at sikre borgernes stærke kritiske kildekompe-
tencer, og evnen til at søge i og gennemskue informati-
onsmængder. Men de bibliotekariske kernekompetencer skal
sættes i spil.  Reference-interviews, informationssøgningen, dét
at man i det hele taget kan opbygge, strukturere og katalogisere
– og så er materialekendskabet supervigtigt. Meget af det hænger
nært sammen med det, vi ser i udviklingen af opgaver generelt.

Man taler om, at (fysiske) udlånstal falder, men prøv at se på de
steder, hvor udlånet rent faktisk stiger – hvad er det, der gør det?
Det kan være formidlingen og det, at der er en fagperson til ste-
de. Mødet mellem bruger og samling er afgørende. Selvfølgelig
kan en bruger selv hente materialer på åbne, ubemandede bibli-
oteker, men man skal huske, at selve dét, at der i biblioteksrum-
met findes velredigerede samlinger og bogudstillinger, skyldes,
at der er biblioteksansatte med en faglighed og indsigt i at for-
midle. Selv i et selvbetjent bibliotek eller når personalet er gået
hjem, så er de materialer man har adgang til resultatet af en ar-
bejdsindsats, - en faglig indsats og kuratering. Tingene hænger
jo sammen.

Biblioteket adskiller sig fra f.eks. en bogcafe eller et boghjørne i
et kulturhus. Det er vigtigt, at der er den solide repræsentation
og reel diversitet til stede i samlingerne, sådan som (biblioteks-)
loven foreskriver. Og det er vigtigt, at samlingen sættes i kontekst
og formidles, kort sagt at de kurateres. Netop det, ligger der også
en biblioteksfaglighed i.

/HN

Hvad kendetegner et bibliotek og gør det til andet end en

samling – fysisk eller digital?

- Mit umiddelbare svar: At vi ikke kommer uden om, at det er fag-
uddannet personale, der definerer den institution, der arbejdes
på. Er de bibliotekariske kompetencer ikke med fra start i ud-
dannelsesbaggrunden, så får man i bibliotekerne et stærkt be-
hov for at klæde ikke mindst nyansatte på.

Vi må derfor tale om, hvad en bibliotekar skal kunne, og hvad
bibliotekaren betyder for et bibliotek. Hvad er det for faglige
kompetencer, der er en forudsætning for et bibliotek, og hvad er
det for opgaver, der skal udføres, når vi taler om et bibliotek –
hvor nogle ting selvfølgelig kan udføres af andre. Men at skabe
det gode bibliotek kræver mere end et udvalg af bøger eller onli-
ne-tjenester. 

Vi skal selvfølgelig også tale om, hvad en bibliotekar er? Det er jo
ikke en beskyttet titel i den forstand, og uddannelsen er ikke
længere, som vi kender den. Jeg møder flere med en anden ud-
dannelsesbaggrund, som arbejder på et bibliotek, som egentlig
gerne vil definere sig selv som en bibliotekar og også gør det. Det
vidner om, at biblioteket som institution og arbejdsplads har et
stærkt dna og værdisæt, som er vigtigt at værne om.  
Sat på spidsen tror jeg, at der fremadrettet vil blive et behov for
at klæde dem på, man rekrutterer, i selve bibliotekets kerneop-
gaver. I de services, der ligger i biblioteksregi og den formidling,
der sker her. Det forudsætter så igen en meget mere entydig stil-
lingtagen til, hvad et bibliotek er!

Tre spørgsmål til Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information.

Professionens udvikling
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Iefteråret 2021 igangsatte Roskilde Bibliotekerne udviklingen
af et forløb, som både henvender sig til ansatte og nyansatte.

Det organisatoriske forløb fik navnet Bibliotekarisk Mesterlære
og har som formål at vedligeholde og videreudvikle nogle af de
primære bibliotekariske kernekompetencer såsom informati-
onssøgning, katalogisering, vidensorganisering og forståelse for
bibliotekssystem og samlingsarbejde. 

Hvorfor Mesterlære?

Det er kompetencer, som stadig er afgørende for dagligdagen på
Roskilde Bibliotekerne, selv om Danmarks Biblioteksskole er
lukket og man de facto ikke kan blive uddannet bibliotekar i
Danmark mere. I stedet tilbydes der forskellige universitetsud-
dannelser som på forskellig vis bl.a. omfatter informationskom-
petencer og teori samt kulturformidling af relevans for f.eks. bib-
lioteker og andre sektorer.

”Et ambitiøst folkebibliotek består af mange forskellige faggrup-
per og kompetenceprofiler, men det er afgørende for mig, at vi
uagtet, hvad det er muligt rekruttere fra det formelle uddannel-
sessystem, fremadrettet stadig kan sikre bibliotekariske kerne-
kompetencer, færdigheder og viden samt give nye medarbejde-
re – uanset baggrund – en god introduktion til arbejdet på et bib-
liotek. Og så glæder det mig, at vi med Bibliotekarisk Mesterlære
er ved at skabe et fælles sprog i organisationen, hvor vi også fav-
ner de ansatte, der ikke er uddannet bibliotekarer”, siger Christi-
an Lauersen, biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kom-
mune. 

Fokus og forløb

Forløbet består af to moduler, som giver en grundlæggende in-
troduktion til Roskilde Bibliotekerne, og det samarbejdende bib-
lioteksvæsen i Danmark med historiske og nutidige briller samt
introduktion og færdigheder i relation til samlingsarbejdet, mø-
det med borgeren, informationssøgning, daglige begreber, ar-
bejdsgange og digitale redskaber. 

Forløbet blev testkørt i marts og april, hvor 23 medarbejdere
med eller uden bibliotekarisk baggrund ved Roskilde Bibliote-
kerne var prøvekaniner på første modul, og 12 af dem fortsatte
på andet modul.

”Modulerne skal give en indsigt i, hvad vi som institution er run-
det af og folkebibliotekets DNA samt være med til at understøtte
kompetenceudvikling og specifikke færdigheder, vi har behov
for i det daglige arbejd. Formålet er at skabe et forløb, som kan
være med til at bevare og udvikle den viden, vi har og samtidig
give en indsigt i organisationen og de forskellige driftsnære op-
gaver, som knytter sig til biblioteket” fortæller Maja Mørck, der
er projektleder på Bibliotekarisk Mesterlære. 

Læring og ejerskab

Marie Læssøe Lind, der blev ansat som bibliotekar på Roskilde
Bibliotekerne i februar i år, var en af dem, der deltog i Bibliote-
karisk Mesterlære:

”Jeg synes, det er et virkeligt godt og brugbart forløb, hvor alle de
gamle og nye ’bibliotekariske dyder’ kommer frem i lyset. Da vi
blev præsenteret for alfabetiseringsreglerne, blev der dog svedt
ekstra meget. Det var et trygt rum, hvor mine kolleger gjorde de-
res ypperste for at formidle deres arbejdsområde bedst muligt”.  

Der er tale om mesterlære, idet undervisningen er tilrettelagt af
specialiserede medarbejdere, som også har skabt det indhold,
de lærer fra sig. Som en anden af deltagerne udtrykker det i eva-
lueringen: (...) Jeg fik meget ud af at være med og føler en større
samhørighed og ejerskab som ansat på biblioteket.

■ Bibliotekarisk Mesterlære er nu driftsklar efter endt testforløb
og kommer til at køre i et fast årligt rul målrettet både nyansatte,
men også nuværende medarbejdere, der f.eks. skal varetage nye
arbejdsopgaver relateret til det bibliotekariske arbejde.

LOUISE MEAN NIELSEN 
Kommunikationsmedarbejder 

Roskilde Bibliotekerne

Medarbejderne hos Roskilde Bibliotekerne har været på skolebænken, hvor de med et
nyt internt læringsforløb skal vedligeholde og udvikle en række bibliotekariske kerne-
kompetencer.

Bibliotekarisk Mesterlære 
på Roskilde Bibliotekerne



I2021 lancerede Københavns Biblioteker med stor succes en vi-
deoserie ’Styrk dit barns sprog’. Den formidler i et kort format

praktisk viden om børns sprogudvikling, samt hvad og hvordan
man kan læse med sine børn. Nu er der kommet to nye sprogvi-
deoer med fokus på tosprogede børn. “De første fire videoer i se-
rien fokuserede særligt på de yngste børn på 0-12 mdr., mens de
nye videoer tager fat i tosprogede børn. Gennem samtaler med
medarbejdere og ledere blev det klart, at denne målgruppe er en
lavthængende frugt, da mange forældre til tosprogede børn er
opmærksomme på, at børnene har en særlig udfordring. Derfor
efterspørger de, hvordan de kan støtte sprogudviklingen”, for-
tæller udviklingskonsulent Amanda Sandegaard, som står for
sprogvideoerne.  

Fordomme om tosprogethed

De nye videoer fokuserer på hver deres type af tosprogethed.
Henholdsvis børn, der lærer to sprog fra fødslen – f.eks. hvis fo-
rældrene stammer fra hvert deres land – og børn, der har lært ét
sprog fra fødslen og senere i livet får brug for at lære et nyt sprog.
F.eks. hvis man som familie flytter til et nyt land.
“Derudover er tosprogethed et emne, hvor der hersker utroligt
mange fordomme og usandheder. Derfor er formatet i de nye vi-
deoer også en smule anderledes. Denne gang buster vi myter og
giver et godt tip til de tosprogede børns sprogudvikling”, uddy-
ber Amanda Sandegaard.

Brug videoerne til opfriskning eller faglig formidling

Præcis hvilke myter og tips der er tale om, kan ses i videoerne.
For som Amanda udtrykker det: “Videoerne kan både bruges af
kollegaer som et kort opfriskningskursus og som et produkt, vi
formidler til brugere og fagfolk.”

Se de nye sprogvideoer: Tosproget fra fødslen og Når børn lærer
nye sprog. Videoserien “Styrk dit barns sprog” findes på: biblio-
tek.kk.dk/styrksprog

ASGER ANDERSEN
Biblioteksudvikling, Københavns Kommune

Foto fra video: Københavns Kommunes Biblioteker
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Om videoserien: ”Styrk dit barns sprog”

De første sprogvideoer udkom i 2021 og udfyldte et hul ift. formidling af børns sprog- og læseudvikling, der er tale om

korte videoer velegnet til sociale medier. Formålet med videoserien er at gøre voksne klogere på børns sprogudvikling,

og hvordan den hænger sammen med læsning. 

Et mål, der taler direkte ind i forskning i early literacy og betydningen af en tidlig indsats. Videoerne henvender sig også

til fagfolk, der kan bruge dem til en hurtig genopfriskning af børns sprogudvikling eller få inspiration til, hvad og hvordan

man kan læse med børnene. 

På Facebook er videoerne blevet vist mere end 20.000 gange og har nået knap 18.000 profiler Samtidig har flere fagsider

i Danmark delt videoerne.

To nye videoer er klar i serien ’Styrk dit barns sprog’. Temaet er børn med to sprog. Her
udfordres myter og fordomme og gives gode tips til tosprogede børns sprogudvikling.

Nye sprogvideoer gør op 
med myter om tosprogethed
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Tre forårsdage i maj bød på en helt særlig, gul stemning på
Roskilde Bibliotek. Allerførste udgave af Roskilde Litteratur-

festival løb – eller snarere cyklede – nemlig af stablen den 19.-21.
maj. Temaet for festivalen var ’Vi elsker cykling’– naturligvis
med masser af Tour de France-referencer som optakt til Tour-
starten i Roskilde til juli.  

Under alle tre dage dykkede festivalen ned i cykelsportens ver-
den for at undersøge, hvad der sker, når litteraturen møder de
store dramaer på to hjul sammen med en lang række litterære,
sportslige og musiske gæster. Vi elsker litteratur, cykling og fæl-
lesskab!

Under en mørk, truende himmel gjorde hele biblioteket nervøst
klar til den store prolog torsdag, som det hedder på cykelsprog,
der skulle foregå udenfor i Bibliotekshaven. Heldigvis blev Ros-
kilde skånet for den ellers lovede forårsregn, solen brød igennem
og tre børnekor fra byen sang festivalen ind med sange om cyk-
ler og forårsdage. Herfra gik det strålende videre med åbningsta-
le, hyggesnak, bobler og kransekage til franske toner i det smukt
pyntede biblioteksrum, hvor man kunne opleve en række særligt
udvalgte og helt unikke fotos af den verdensberømte, irske foto-
graf Karen M. Edwards, der har bevæget sig fra en karriere i mo-
debranchen til at fotografere de store Grand-tours. Roskilde Lo-

kalhistoriske Arkiv havde også fundet en række fotos frem fra bil-
ledarkivet Fototeket, der viste Roskildes borgere på to hjul gen-
nem tiden.

Efter den vellykkede og hyggelige prolog, fortsatte gæsterne til
Musikscenen, hvor Cykeldrengene, der har cyklet jorden rundt
som de yngste nogensinde, trillede forbi for at dele ud af deres
oplevelser som vindere af DR’s ’Alene i vildmarken’ – og hvorfor
cykling for dem er lig med frihed. Aftenen blev rundet af med be-
søg af Weekendavisens Joakim Jakobsen, der tog publikum med
på en historisk rejse til Grand Tour’en over dem alle.

Allerede torsdag formiddag summede både biblioteket og Krea-
tivt hus for børn Algade 31, af liv, da festivalen indledtes med et
omfattende program for de lokale institutioner, hvor børnene
for eksempel kunne se cykelfilm, male med cykeldæk, lave, lære
og høre historier om Cykelmyggen og andre insekter sammen
med en børnebibliotekar og en biolog. 

Franske toner og gode historier

Lørdag kulminerede med masser af glade gæster, nogle helt fra
Odense, summede biblioteket, Bibliotekshaven og det kreative
hus for børn ekstra meget på festivalens sidste dag. Den sidste
etape af festivalen bar præg af store idoler og masser af kreativi-

L IT T E R AT U R  M E D  TOU R’ E N

Roskilde Bibliotekerne kickstartede Danmarks gule cykelår med en helt ny litteraturfestival for børn
og voksne. Det blev til tre dage med cykling, litteratur og fællesskab – og masser af hygge i bibli-
oteksrummet, Bibliotekshaven og Kreativt hus for børn.

VI ELSKER CYKLING
Reportage fra Roskilde Litteraturfestival 

Digteren Victor Boy Lindholm (til højre i billedet) fortalte om, hvordan han er nødt til at cykle for at kunne skrive.



der havde taget turen fra det irske for at præsentere sine drama-
tiske billeder fra cykelsporten på biblioteket. Den franske festi-
valstemning kulminerede, da DJ Mademoiselle Jekel præsente-
rede franske toner for gæsterne, der med et glas vin og lidt ost i
hånden kunne drømme sig væk til sommeraftener i Provence.

Roskildes børn og deres voksne var naturligvis også med til at
male biblioteket gult om lørdagen. Med afsæt i Cykelmyggen
Egon kunne de lave masser af kreaaktiviteter, designe deres eg-
ne tour-etaper og ikke mindst danse til koncerter, hvor det blev
undersøgt, om man mon kan spille god musik på en cykel som
instrument? Svaret på det, vil forblive i Roskilde. 

AMANDA ØRTOFT RASMUSSEN 
Studentermedhjælper, Roskilde Bibliotekerne

Fotos: Ty Strange

RO S K I L D E
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tet. Heriblandt lagde cykelhelten Jesper Skibby vejen forbi, og i
samtale med Tonny Vorm fortalte han om livet på landevejene,
stærkt efterfulgt af sportsjournalist på TV2 Sanne Jakobsen, der
også kunne fortælle røverhistorier fra det franske.

Digteren Victor Boy Lindholm indtog også scenen, og i samtale
med biblioteks- og borgerservicechef Christian Lauersen fortal-
te han om, hvorfor han må cykle for at skrive og om, hvordan han
har cyklet sig ud af en livskrise. Et andet kendt ansigt var journa-
list og ivrig læser Cecilie Frøkjær, som præsenterede og anbefa-
lede bøger, der ligesom cykelrytternes ekstreme oplevelser med
vilde sejre og svidende nederlag, sender læseren helt op på de fø-
lelsesmæssige bjergtinder og ned i skyggedalene. 

Også podcastvært og tidligere cykelrytter Per Bausager var forbi
for at tale om cykelløb med stjernefotografen Karen M. Edwards,

Freddie på 5 år i gang med at designe sin egen Tour-etape til kreativ workshop med Helle Lauersen.

Tour de France 2022 starter i Danmark i dagene 1. til 3. juli 2022: 

Med enkeltstart i København den 1. og derefter køres hhv. Roskilde-Nyborg

og Vejle-Sønderborg inden den fortsætter Frankrig rundt.
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Grundlaget for udveksling af data var skabt - nationalt og

internationalt – og vejen banet for bl.a. dele af den natio-

nale biblioteksstruktur, DanBib og bibliotek.dk. Det blev

markeret og fejret på Det Kgl. Bibliotek 5. maj 2022.

Det første danske marc-format (DNMARC) blev udgivet af
Forskningsbibliotekernes Fællesråd i slutningen af februar 1972
og forsøgsvis straks taget i brug på Det kongelige Bibliotek (Dan-
ske afdeling) og på Statsbiblioteket (Folkebibliotekernes uden-
landske Vandrebogssamling). I de følgende år blev Marcforma-
tet – som led i SAMKAT-projektet – taget i brug på flere forsk-
ningsbiblioteker og af Bibliotekscentralen til Dansk Bogforteg-
nelse.

Det Kgl. Bibliotek havde inviteret brugere, udviklere, debattører
osv. vedrørende MARC-formatet igennem 50 år til en eftermid-
dag i MARC-formatet tegn.

Det allerførste møde med MARC-formatet

Morten Hein, tidligere bl.a. Bibliotekstilsynet, fortalte om forbe-
redelserne til at tage MARC i brug. Afsættet var, at Library of
Congress ønskede at distribuere trykning af kartotekskort ved at
sende magnetbånd til regionale enheder, som så stod for selve
trykningen. Hertil skulle bruges et format – og MARC-formatet
blev født. Et studiebesøg hos British National Bibliography
(BNB) var udgangspunktet for at Bibliotekscentralen / Kommu-
nedata købte MARC-programpakken hos BNB.

MARC-formatet i Danmark

Per Mogens Petersen tog over med pionerårene på Forsknings-
bibliotekernes EDB-kontor over virksomhedsoverdragelsen af

B I B L I OT E K E R N E S  I N F R AST RU K T U R  

FEK til Dansk BiblioteksCenter i forbindelse med etableringen af
den fælles katalog for folke- og forskningsbiblioteker DanBib.
Dette dannede så også grunden for udvikling af det fælles kata-
logiseringsformat danMARC2.

After MARC?

Undertegnede fortsatte med udviklingen og diskussionerne i
henholdsvis 1996 og 2003, der gik på om Danmark skulle
fortsætte med danMARC2 eller vælge MARC21, som bl.a. Libra-
ry of Congress står for. Der blev i begge tilfælde skabt enighed
om at gå videre med danMARC2 med fokus på at følge udviklin-
gen af MARC21 ved i videst mulige omgang af genbruge udvik-
ling af nye felter m.v. Udviklingen op til i dag blev beskrevet med
f.eks. dansk initiativ til en ISO standard for et mere moderne tek-
nisk format baseret på XML og forberedelserne de sidste år på at
erstatte MARC-formaterne med et helt nyt format – BIBFRAME.

■ Deltagere ved maj-mødet spændte fra den programmør, som
fik trukket data ud af de første bånd til de nyeste medlemmer af
National Bibliografisk Udvalg. Ikke mindst de lidt ældre deltage-
re bidrog ligesom oplægsholderne med anekdoter knyttet til ud-
vikling af og diskussioner om MARC-formatet. 
Nørdet for nogen, men afgørende for de danske bibliotekers fæl-
les infrastruktur og effektive service.

LEIF ANDRESEN
Chefkonsulent

Det Kgl. Bibliotek

Fælles formater er nøglen til dagens biblioteker og med indførelsen af MARC-formatet
i Danmark i 1972 blev de bibliografiske data standardiserede. 
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blandt Danmark. Selv om Danmark klart har en af de mest vel-
fungerende modeller i form af e-reolen, kan man desværre kon-
statere, at billedet viser et meget fragmenteret og usammen-
hængende landskab for udlån af e-bøger på tværs af Europa. 

Målet med rapporten (og eventuelt kommende follow-up rap-
porter) er ikke at skabe en ‘one-size-fits-all’ businessmodel for
den europæiske bibliotekssektor, men at skabe politisk op-
mærksomhed over for de udfordringer, som bibliotekerne har i
forhold til udlån af e-materialer/e-bøger. Det er EBLIDA’s over-
bevisning, at hvis de nationale stater i EU ikke prioriterer en dy-
namisk og rettidigt udvikling, så vil bibliotekernes mulighed for
at stille viden, information og litteratur i digitalt format blive
kraftligt udfordret.

I Athen vil vi drøfte, hvordan vi politisk kan arbejde på denne
dagsorden sammen med vores venner og kolleger i PL2020 og
NAPLE og være med til at sikre, at de tanker og ønsker, som blev
formuleret tilbage i 2014, kan realiseres i de
kommende år.

ANDREW CRANFIELD
Leder af Biblioteker og 

kulturinstitutioner i Tønder Kommune

Medlem af EBLIDA Executive Committee

Tilbage i maj 2014 udgav EBLIDA The Right to E-read – EBLI-
DA Position Paper, en  rapport som på det tidspunkt forsøg-

te at give et overblik over de udfordringer, som de europæiske
biblioteker stod overfor i forhold til udlån af elektroniske mate-
rialer, herunder e-bøger. 
Udfordringerne havde været kendt længe i forskningsbiblioteks-
væsenet, hvor e-journals havde gjort deres indtog helt tilbage i
90’erne og reguleringen via ophavsretslovgivning som oftest
blev erstattet af (licens)aftaler mellem forlag og bibliotek. 

For de europæiske folkebiblioteker og forlag er udlån af e-
bøger til et universelt publikum en endnu større udfordring og
tilbage i 2014 var det ingen klarhed over bibliotekernes ret til ud-
lån af e-bøger i forhold til den europæiske lovgivning. 
En form for klarhed kom der i EU domstolens afgørelse (2016 -
EU Case C-174/15) i sagen som den Hollandske Biblioteksfore-
ning (VOB) bragte mod den Hollandske rettighedshaverorgani-
sation Stichting Leenrecht, hvor domstolen afgjorde, at der prin-
cipielt ikke er forskel på udlån af en traditionel bog og en e-bog.
Dog skal der ske en rimelig kompensation til rettighedshaverne
– som man også kender det fra EU’s Public Lending Right direk-
tivet fra 1992.

På årsmødet i Athen i juni kan EBLIDA præsentere rapporten
First European Report on E-lending in Public Libraries, som giver
en status på digital udlån af e-bøger i ni europæiske lande, heri-

EBLIDA: Retten til e-læsning

I 2022 runder EBLIDA, den europæiske biblio-

teksorganisation, 30 år og årets EBLIDA Cou-

ncil og Annual Meeting and Conference fore-

går over tre dage mod normalt to. I Athen vil

EBLIDA godkende sin strategiske plan for 2022-

2025 under det årlige Council-møde, som fin-

der sted den 14. juni 2022. Under EBLIDA-kon-

ferencen den 15. juni åbnes debat om EBLIDA

og organisationens virksomhed omkring bibli-

oteker som del af et bæredygtigt og demokra-

tisk samfund. Mens den 16. juni er afsat til et

fælles program mellem de tre organisationer:

EBLIDA-NAPLE-Public Libraries 2030 med tit-

len Libraries on the European Agenda - Net-

work and co-creation. Her diskuteres udveks-

ling, innovation, netværk og samarbejde sup-

pleret af lærings- og interaktionsaktiviteter. 
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Det var denne sidste undersøgelse, som i april førte til Governing
Boards beslutning om at fritage generalsekretær Gerald Leitner
fra sine opgaver. Der er tale om helt uforenelige meningsforskel-
le mellem GB og generalsekretæren om, hvordan ledelsen af
IFLA’s hovedkvarter bør være. Governing Board ønsker dog i den
forbindelse at understrege, at beslutningen om at afslutte sam-
arbejdet ikke er baseret på svindel eller nogen form for chikane,
det handler om ledelse. 

Som midlertidig generalsekretær har Governing Board ansat
Halo Locher, direktør for BiblioSuisse, biblioteksforeningen i
Schweiz. Locher er dels medlem af Governing Board og har dels
de kompetencer, der skal til for at kunne håndtere den vanskeli-
ge situation og samtidig sikre et godt samarbejde med alle an-
satte. 

Opgaverne er nu at genoprette arbejdsklimaet i hovedkvarteret,
sikre ledelse af kontoret og ikke mindst planlægningen og gen-
nemførelsen af konference i Dublin i juli. 

En vigtig opgave for Governing Board er aktuelt også at plan-
lægge og igangsætte processen for ansættelse af en ny generalse-
kretær.

Mange har fulgt med i de seneste måneders udvikling
i IFLA Haag, internt i den internationale biblioteks-

organisation. En langt fra ønskelig udvikling, som flere
steder har givet anledning til både mange spørgsmål og
en del rygter. Her kommer et rids af hændelserne set fra
min post i Governing Board – og et kig fremad i forhold til,
hvor IFLA er på vej hen. 

I oktober 2021 blev vi i den nyvalgte Governing Board gennem
en formel klage og direkte henvendelse gjort opmærksom på, at
arbejdsklimaet i hovedkvarteret ikke var godt; det var mildt sagt
ikke OK. Det førte i december til en uvildig undersøgelse af for-
holdet mellem medarbejdere og øverste ledelse ved et hollandsk
advokatfirma, som i første omgang udarbejdede en såkaldt de-
sktop-undersøgelse. Undersøgelsen slog fast, at arbejdsmiljøet
var under al kritik, og at der var et stort behov for ændringer. Un-
dersøgelsen førte i det nye år til en opfølgende undersøgelses-
runde, idet Governing Board besluttede, at alle medarbejdere i
hovedkvarteret skulle have en chance for at ytre sig i et fortroligt
rum, herunder naturligvis også generalsekretær Gerald Leitner.
Derfor gennemførte et andet advokatfirma efterfølgende inter-
views med alle medarbejdere samt enkelte tidligere ansatte. 

Nye tider i IFLA 

CCD/Convention Center Dublin, hvor IFLA verdenskonferencen WLIC 2022, afholdes i juli og Samuel Beckett Bridge. Foto: Bguiliano



Ændringer i Governing Board 
Governing Board består med den nye struktur gennemført i 2021
af President, President-elect og Treasurer samt fem andre valgte
GB-medlemmer (members-at-large), hvoraf jeg er en. Herunder
sidder også formanden for tre af IFLA’s professionelle råd i GB:
Professional council chair, Regional council chair samt Chair for
MLAS (de nationale biblioteksorganisationers sektion).

Fra starten af april fratrådte President-elect Antonia Arahova
(Grækenland) med øjeblikkelig virkning pga. familiære forhold,
som sandsynligvis vil vare i en længere periode. Ifølge IFLA-reg-
ler skal Governing Board sørge for, at hendes opgaver midlerti-
digt vil blive løst. Det skete på mødet i april, hvor Nthabiseng
Kotsokoane (Sydafrika) trådte til som midlertidig President-ele-
ct. Perry Moree (Holland) trådte ligeledes tilbage i april som kas-
serer. Perry Moree har ydet en helt ekstraordinær indsats i for-
bindelse med undersøgelserne, og det kan selvsagt være meget
svært at kombinere opgaverne i IFLA med et job som biblioteks-
chef. Funktionen som kasserer vil midlertidigt blive dækket af
undertegnede.  

Valg til de to ledige poster i Governing Board 
Lige nu er valgprocessen for en ny President-elect og ny Treasu-
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rer så sat i gang. Heldigvis tegner det til, at der kommer flere kan-
didater til begge poster, så der bliver afholdt valg i løbet af juni.
Det betyder igen, at de to nye medlemmer af Governing Board
formentlig kan blive præsenteret på WLIC 2022, IFLA verdens-
konferencen, i Dublin i juli. 

Følg med i udviklingen på www.ifla.org/news.

WLIC 2022 i Dublin 
IFLA’s verdenskongres, WLIC 2022 “Inspire. Engage. Enable.
Connect”, afholdes i år for 87. gang. IFLA, International Federa-
tion of Library Associations and Institutions) blev grundlagt i
1927 og afholdes normalt i august måned. Efter covid-19 aflys-
ning i 2020 og alene en virtuel konference i 2021 afholdes konfe-
rencen igen i år, dog i to dele. Selv om Danmark og vores del af
verden nu lever uden restriktioner, så er det ikke tilfældet alle
andre steder i verden. Herudover præger naturligvis også krigen
i Ukraine forholdene i flere medlemslande, så årets kongres er
delt i en fysisk i juli i Dublin i perioden 26.-29. 

Årets generalforsamling afholdes den 25. august såvel fysisk i
Haag som virtuelt, så alle har mulighed for at deltage. Næste år
vil kongres og generalforsamling igen afholdes i sammenhæng i
august i Rotterdam.

Læs mere om Dublin, se programmet og dets mange sessioner
samt tilmeld jer på https://2022.ifla.org. 

Vi ses i Dublin! 

KIRSTEN BOELT
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

og siden sommeren 2021 medlem af IFLA Governing Board
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RIGSBIBLIOTEKAR 

I EN BRYDNINGSTID

FARVEL TIL 

DEN SIDSTE RIGSBIBLIOTEKAR

Morten Laursen Vig (1930-2022) var på po-
sten som rigsbibliotekar en central person i
en overgangsperiode for dansk biblioteks-
væsen. 

Efter nedlæggelsen af Statens Bibliotekst-

ilsyn (folkebiblioteksområdet) med udgan-
gen af 1989 blev opgaverne fra 1990 flyttet til
den nye Statens Bibliotekstjeneste (SBT)
med Morten Laursen Vig som rigsbibliotekar
for det samlede biblioteksvæsen. Efter man-
ge års diskussioner var der dermed etableret
én central fælles institution. Dette gav i sa-
gens natur mange udfordringer for rigsbibli-
otekaren og hans institution.

En vigtig nyudvikling var etableringen af
en fælles katalog for henholdsvis folkebiblio-
teker og forskningsbiblioteker. Laursen Vig
sikrede opbakning i biblioteksvæsenet til
sammenlægning af folkebibliotekernes og
DBC’s BASIS og forskningsbibliotekernes Al-

ba/SAMKAT til det fælles DanBib, den fælles
bibliografiske database over nationalbiblio-
grafien og bestanden i alle danske bibliote-
ker. Han så det som en forudsætning for at
sikre et stærkt fundament for den fælles ba-
se, at FEK (Forskningsbibliotekernes EDB-
kontor) blev virksomhedsoverdraget til
Dansk BiblioteksCenter – og dermed at der
blev skåret en afdeling ud af hans egen insti-
tution. Det skal der format til at kunne gøre.

I 1996, i forbindelse med sammenlægning

af folkebibliotekers og forskningsbibliote-
kers forskellige registreringsformat til det
fælles format danMARC2, opstod en diskus-
sion om det betimelige i et dansk format i
forhold til at tage et (forventet) internationalt
i brug. Jeg fik opgaven med udredning af sa-
gen og arrangement af en høring i samarbej-
de med Morten og fulgte hans indsats for at
kunne sikre en fælles forståelse og opbak-
ning i biblioteksvæsenet. Som led i dan-

MARC2 implementeringen gav Morten mig
opgaven at sikre fremdrift. Jeg fik frie hænder
og hans støtte til at bruge de nødvendige res-
sourcer og fuld opbakning til nødvendige
initiativer. Det blev til et frit tilgængeligt kon-
verteringsprogram og udvikling af Praksis-
regler for søgeveje, som sikrede at de mange
systemleverandører ikke hver for sig skulle
arbejde med at definere søgekoder. 

Morten Laursen Vigs engagement i inter-
nationalt arbejde rakte vidt. Han var bl.a. en-
gageret i international standardisering af
bibliotekernes forhold og deltog i møder i IS-
O’s komite for information og dokumentati-
on. Hans interesse var både overordnet og
med sans for detaljer. Da jeg skulle deltage i
mit første ISO-møde herunder i en arbejds-
gruppe om en standard for biblioteksnumre,
var det Morten, der kunne udstyre mig med
grundigt baggrundsmateriale og introdukti-
on. Det var baggrunden for at kunne bidrage

Tidligere rigsbibliotekar Morten Laursen Vig
døde 26. marts, 91 år gammel. 

Efter cand.mag. eksamen i historie og latin

fra Aarhus Universitet blev Laursen Vig 1960
ansat som forskningsbibliotekar ved Stats-
biblioteket i Aarhus. Her blev han 1965 leder
af publikumsarbejdet, og flyttede i 1967 til en
lignende stilling i det den gang nye Odense
Universitetsbibliotek. I 1970 blev han med-
lem af interimstyret for Roskilde Universi-
tetscenter for at forberede etablering af et
nyt universitetsbibliotek på RUC. Da biblio-
teket var etableret i 1972 overtog Laursen Vig
stillingen som bibliotekschef. Den stilling va-
retog han til han i 1986 med titel af rigsbibli-
otekar blev chef for den nye institution Rigs-
bibliotekarembedet, der fik koordinerende
opgaver for forskningsbibliotekerne. 
Da Rigsbibliotekarembedet blev lagt sam-
men med Bibliotekstilsynet under navnet
Statens Bibliotekstjeneste fortsatte Morten
Laursen Vig som chef, indtil han gik på pen-
sion i 1997. 

De år, hvor Laursen Vig havde den ledende
position som rigsbibliotekar og leder af Sta-

tens Bibliotekstjeneste, var den periode,
hvor afgørende ændringer i bibliotekerne
fandt sted. Informationsteknologien betød
store ændringer i arbejdsprocesser, materia-
letyper og nye udlånsmønstre. Det betød og-
så nye samarbejdsmuligheder mellem bibli-
otekerne, men også krav til nationale stan-
darder og koordinering mellem biblioteksty-
perne – en vanskelig opgave, der krævede
smidighed og styrke, men som skabte re-
spekt og forståelse for de investeringer, der
var nødvendig i de omstillinger biblioteker-
ne gennemgik. 

Ledestjernen for hans indsats var samarbej-
det mellem biblioteker, og hans tog afstand
fra ‘lejrtænkning’, uanset hvor den kom fra.
Han var respekteret i og uden for biblioteks-
verdenen for sin faglige indsigt og sin politi-
ske forståelse. 

Morten Laursen Vig var også stærkt enga-
geret i det internationale samarbejde, hvor
han var aktiv i forskellige udvalg, men det var
dog det nordiske samarbejde, han fandt vig-
tigt. Her mødte han kolleger, der også blev en
del af hans store vennekreds. Fo
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Som forhenværende rigsbibliotekar fulgte
han fortsat udviklingen i de tre biblioteker,
han havde arbejdet i, med stor interesse og
vendte ofte tilbage til sin fortid på Statsbibli-
oteket. Selv om han forstod det hensigts-
mæssige i at fusionere ‘sit’ gamle bibliotek
med Det Kongelige Bibliotek, fandt han nav-
neskiftet urimeligt, hvilket skiftende kultur-
ministre fik at høre. 

Vi har begge haft fornøjelsen af at arbejde
tæt sammen med Morten Laursen Vig, og vi
har værdsat hans faglighed, hans grundige
tilgang og også hans dejlige humør, der ofte
kunne lette en lidt anspændt stemning. Det
er en af de store biblioteksskikkelser, der er
gået bort.

NIELS MARK 
Tidl. direktør for Statsbiblioteket 

SVEND LARSEN
Direktør for Det Kgl. Bibliotek

Morten Laursen Vig efterlader sig sin kone
Edel Laursen Vig  og sønnerne Thomas, Tor-
sten og Jacob med familier.
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til at sikre en funktionel standard og også for,
at Danmark blev bedt om at være vært (Regi-
stration Authority i ISO terminologi) for at
resultatet ISO 15511 Information and docu-
mentation — International standard identi-
fier for libraries and related organizations
(ISIL), hvilket Slots- og Kulturstyrelsen fort-
sat er. Hans internationale arbejde blev kro-
net med den internationale biblioteksorga-
nisation IFLA’s verdenskongres i 1997 i Kø-
benhavn, som blev afholdt kort før hans af-
gang og dermed også blev hans farvel til såvel
internationale kollegaer som danske samar-
bejdspartnere.

Det var for mig personligt både berigende
og lærerigt at arbejde sammen med Morten
med et stærkt fokus på grundelementerne i
det samarbejdende biblioteksvæsen.

LEIF ANDRESEN
Chefkonsulent

Det Kgl. Bibliotek

LITTERÆRT FOLKEMØDE

- FESTIVAL FOR DE KLASSISKE DANSKE FORFATTERE

Herman Bang Selskabet i Skørping sætter fokus på kulturarven og inviterer hele Dan-
mark til folkefest. Stationsbyen Skørping danner ramme om den nye klassiker-event:
Litterært Folkemøde i weekenden 1. og 2. oktober 2022.

Med foredrag, musik, teater og film skal de klassiske danske forfattere markeres og hyl-
des på fire scener – og en stor indendørs markedsplads; Skørping er kendt for et mang-
foldigt kulturliv, og aktiviteterne vil bl.a. finde sted på KulturStationen og i Kinorevu-
en. Målet er både at fejre og fremme opmærksomheden på danske klassikere og sam-
tidig at skabe kendskab til de mange litterære selskabers arbejde og aktiviteter. Alle er
velkomne, kontakt evt. bibliotekar i Skørping, Poul Flou Pedersen ipfpe@rebild.dk. 

Arrangør: Herman Bang Selskabet i Skørping: http://hermanbangselskabet.dk

KLASSIKER 2022: 

KARIN MICHÄELIS

Tirsdag 20. september 

kl. 17.00-19.00 afholdes

det centrale åbningsarran-

gement med festtale af 

litteraturforsker Karen

Klitgaard Povlsen og bl.a.

oplæsning af forfatteren

Kristina Stoltz.

Sted: Hovedbiblioteket i

Krystalgade 15, 1172 K.

Herman Bang fotograferet ved havepavillonen på Skørping Kro.
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Børn og unges læsning 2021 er netop udkommet og tegner et alsidigt og nu-

anceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig fagli-

ge anbefalinger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker kan styrke

børn og unges læsning.

Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Anvendt Skoleforskning for Tæn-

ketanken Fremtidens Biblioteker og forfatterne til bogen er Stine Reinholdt

Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Pettersson.

Bogen koster 99,95 kr. og er udgivet af Aarhus Universitetsforlag.

ER du hurtig? 

Frieksemplarer af Børn og Unges Læsning 2021 ligger klar til at blive sendt ud

til alle interesserede, så skynd dig at bestille dit eget gratis eksemplar ved at

sende en mail til Tænketanken Fremtidens Biblioteker, att. projektleder Lisbet

Vestergaard på lv@fremtidensbiblioteker.dk. 

Vi sender gratis, så længe lager haves, men du betaler selv porto.




