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LEDER

Ethvert valg er en fejring af demokratiet. Derfor skal vi selvfølgelig byde folketingsvalget
velkommen. 

Også selvom det betyder, at en række politiske forlig indgået hen over sommeren men
endnu ikke vedtaget i folketingssalen, risikerer at blive skrottet. Disse skal i overens-
stemmelse med traditionen genforhandles af det nye ting. Valgdebatten i år vil meget
handle om de aktuelle store kriser som klimaet og økonomien afledt af krigen i Ukraine,
men også andre vigtige ting for vores samfund er på spil.

Det bliver spændende at se resultatet af valget, og hvordan det nye Folketing vil stille sig
til kultur, biblioteker, digitaliseringen, livskvalitet, mental trivsel og en bred fortolkning
af begrebet sundhed. DB ønsker, at debatten i valgkampen også kommer til at handle om
‘Det gode liv før døden’. Og ikke udelukkende hverken om sundhedsvæsenet i snæver
forstand eller ældre eller forsvarsudgifter. 

Det er vigtigt for det gode liv, at vi føler tryghed og ligeværd, ingen tvivl om det. Det er ba-
re samtidig vigtigt at sige og have øje for, at tryghed ser forskellig ud for forskellige men-
nesker og befolkningsgrupper. Tryghed er forsvar for vores frihed ikke mindst i en situa-
tion med krig i Europa, tryghed er også mad på bordet og varme i radiatoren, tryghed er,
at vi kan se en fremtid med muligheder for vores børn, tryghed er at kunne overskue sit
liv og deltage på lige fod med sine medmennesker, tryghed er mulighed for at komme ud
og opleve, gå til kulturaktiviteter eller være med i en forening. Tryghed er uden be-
grænsninger at være en fuldgyldig borger i et frit demokratisk samfund. 

Det er jo grundlæggende af alle disse formidabelt gode grunde, at vi hjælper Ukraine
med at forsvare sig mod Ruslands overgreb og stepper op med kostbare investeringer i
forsvaret for vor egen frihed under truslen mod Danmark og vore allierede.

Bibliotekets rolle i demokratiet kommer fuldstændigt og helt konkret til udtryk under en
valgkamp. Bibliotekerne er mange steder brevstemmested. De stiller information og
valgmulighederne til rådighed, både det som kommer direkte fra hestens egen mund,
partierne og desuden – og mindst lige så vigtigt – også med det historiske perspektiv og
med masser af anden baggrundsviden. Bibliotekerne faciliterer endvidere mange steder
aktuelle debatter mellem kandidater eller om særlige emner. 

Vi må få biblioteksrummene til at kunne det hele – og lukke op og ned for brevstemmer,
hvor dette ellers kolliderer med en politisk debat. 

Bibliotekerne vil, kan og skal på banen som facilitator i valgkampen og som lokalt sted
for oplysning de kommende uger. Men Danmarks Biblioteksforening skal også på banen
med vores egen dagsorden: Glem ikke det gode liv, glem ikke rammerne for demokrati-
et, glem ikke indholdet af demokratiet eller den levende debat og glem ikke kulturen.
Godt valg!

VI SKAL TIL VALG
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INDHOLD

Tirsdag 1. november går nationen til valg for at sammensætte et nyt Folketing. Kulturen som top-tre tema i valgdebatten

kan man nok kun drømme om med den massive liste af samfundsudfordringer, vi står midt i. Alligevel bør kunstens og kul-

turens vilkår løftes af den kommende regering, ikke kun med pæne ord men med nye penge, det gavner både samfundet,

den enkelte og kunsten.

DI skriver i sit septemberudspil, Nye kulturgenerationer i Danmark, at ikke alene er der milliarder af kroner og tusindvis af

job i sektoren, men også noget helt andet spiller ind: ”Kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kulturen bin-

der os sammen som samfund på tværs af økonomiske skel og på tværs af generationer.” Derfor, lyder det, bør der gøres en

indsats for at få alle med, side 4. 

I VOXPOP’en op til valget kommer tre kommunalpolitikere med indspark til fremtidens kulturpolitik og til biblioteksloven.

Læs med side 6-7.                                                                                                                     
Hellen Niegaard
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Under overskriften “Mere kultur til flere” pointeres det, at

”Kulturen fornyer os, giver os perspektiv og præger os. Kul-

turen binder os sammen som samfund på tværs af sociale og

økonomiske skel og på tværs af generationer. Derfor spiller

kulturen naturligvis også en væsentlig rolle, når vi nu skal

genrejses mentalt efter coronatidens afsavn...”.  Og derfor

bør der, lyder det i udspillet, gøres en indsats for at få alle

med inkl. den tredjedel af danskerne, som slet ikke prioriterer

de fysiske kulturoplevelser som f.eks. teater, museer, stand-

up mm. i deres hverdag, bl.a. den del af befolkningen, der har

grundskole som højest fuldførte uddannelse. 

DI vil bl.a. sikre ”- at vi får skabt nye kulturgenerationer. Vo-

res børn skal have kulturen ind tidligt i barndommen og tage

den med sig videre i livet – uanset hvilken uddannelsesvej de

senere vælger.” Herefter peges på syv konkrete initiativer, na-

tionale og lokale, som

skal bringe kulturen

ud til flere, bl.a. en

pulje til børns og un-

ges ekskursioner og

kulturbesøg mv. samt

forslag for at skabe

bedre vilkår for kultur-

institutionernes arbej-

de. 

En DI-analyse bag ud-

spillet peger på hvor

god en forretning kul-

tur er. ”Måler vi alene

på bidraget fra teater,

musik og kunst, samt

offentlige og private

museer og biblioteker

i nationalregnskabet,

står kulturerhvervene

for en værdiskabelse

på 22 mia. kr. og 36.000 jobs i dansk økonomi. Heraf står er-

hvervet selv for 16 mia. kr. og 28.000 personer i beskæftigel-

se, imens de resterende 6 mia. kr. og 8.000 jobs skabes gen-

nem kulturerhvervenes køb af varer og ydelser hos underle-

verandører.” Hertil kommer, siges det, omsætning og job på

caféer, restauranter, transport og f.eks. hoteller afledt af kul-

turaktiviteter.

Substansen bag kulturoplevelserne, kunsten selv, kunstner-

nes vilkår og produktion, omfattes imidlertid ikke direkte.

Hvilket Claus Ankersen, forfatter og forperson for Danske

Skønlitterære Forfattere, påpeger i en debatkommentar 3. ok-

tober i Kulturmonitor.dk: ”Med sit nye kulturudspil har DI en

pointe: Kulturen er en god forretning. Derfor er større inve-

stering i det skabende lag af kulturlivets økosystem også fun-

damentet for fortsat vækst i oplevelsesøkonomien. At støtte

kunsten er således ikke ’fedt’ og ’flødeskum’, men sund for-

nuft og god forretning også selvom kunsten ikke er til for pen-

genes skyld.” Ankersen vælger derfor at se DI’s kulturudspil

som en indledende øvelse og en kærkommen anledning til

også at tale om, hvordan helt konkret satsning og samfunds-

investering er nødvendig for at styrke arbejdsvilkår og øko-

nomi for skabende kunst og litteratur, grundlaget for kultur-

oplevelserne.

Også i Danmarks Biblioteksforening ser man med positive

øjne på DI’s udspil. ”Hvor er det dejligt, at der er så mange,

som nu for alvor beskæftiger sig med kulturen og dens be-

tydning for samfundets udvikling. Vi ser det hos Dansk Indu-

stri, Dansk Erhverv, i Altinget, Kulturmonitor og sågar blandt

politikere, der nævner det i skåltaler. Vi håber, det også bliver

til fremtidig handling. Det er noget af det, vi arbejder på i Dan-

mark Biblioteksforening – og det er faktisk også brændstoffet

for den nye alliance Dansk Kulturliv. For uden handling bliver

det kun til ord”, siger Michel Steen-Hansen, direktør i Dan-

marks Biblioteksforening.

HELLEN NIEGAARD
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Kulturen er en hjørnesten, 
vi ikke kan undvære
I et nyt politisk udspil fra Dansk Industri slås et vægtigt slag for kulturoplevelsers betydning og

kulturen som erhverv i Nye kulturgenerationer i Danmark udsendt samtidig med DI Topmødet

22. september. 

Foto: Colourbox.dk
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Hvem tror vi mest på? I Troværdig-

hedsanalysen for 2022 ligger bibliotekarer

på 4. pladsen lige efter jordemødre, syge-

plejersker og læger – i den rækkefølge og

lige før politibetjente. I modsatte ende på

sidstepladserne ligger ejendomsmæglere,

bankrådgivere,  journalister, bilforhandle-

re med politikere på sidstepladsen. Gen-

nem 14 år er danskernes tillid til 26 er-

hvervsgrupper målt, tjek radiuscph.dk.  

Årets største bogfest 4. – 6. november i Bella Center samler tusindvis af

læsere og forfattere.

Mød Danmarks Biblioteksforening fredag den 4. november ved to aktuelle

bibliotekspolitiske debatter på Bellascenen arrangeret af DB med direktør Mi-

chel Steen-Hansen som moderator: 

Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?  

Kl. 11: En samtale med Lisbeth Knudsen, strategidirektør, Tænketanken Man-

dag Morgen og ADD, og Paw Østergaard Jensen (A), formand, Danmarks Bib-

lioteksforening.

Læser flere mere, når litteraturen bliver digital? 

Kl. 14: En samtale med Ea Hoppe Blaabæk, forsker ved Københavns Univer-

sitet, og Tine Segel, formand, Forbundet Kultur og Information. 

Besøg også Litteratursidens stand. Her fejres 20 års jubilæum. Den 4. no-

vember kl. 16 holder Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforenings di-

rektør, tale i dagens anledning. 

■ “Bedste danske bog i 20 år”. Med overrækkelse af prisen fejrer Litteratursi-

den den runde dag. Prisvinderen skal findes blandt læsernes favoritter Indtil

vanvid, indtil døden af Kirsten Thorup, Den, der lever stille af Leonora Chri-

stina Skov, Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage af Naja Marie Aidt,

Vi, de druknede af Carsten Jensen og Undtagelsen af Christian Jungersen.

Følg med på litteratursiden.dk.

Aftale om eftersyn af det politiske sy-

stem og styrkelse af Folketingets kontrol

med regeringer er måske på vej. Et nyt de-

mokratiudvalg foreslået af et flertal i Folke-

tinget skal tage temperaturen på vores sy-

stem og komme med anbefalinger til at

styrke systemet ifølge melding fra Justits-

ministeriet 3. oktober. Baggrunden er de

forskellige sager og spørgsmål til organi-

seringen af regeringsarbejdet, ansvarsfor-

delingen ministre imellem, forholdet mel-

lem ministre og embedsmænd, de særlige

rådgiveres rolle og rammerne for regerin-

gens og embedsværkets arbejde.

Hvem skal have Edvard P. Prisen? Nye

danske forfattere dukker løbende op. Ti

navne er på tavlen i 2022: Fine Gråbøl,

Glenn Bech, Johanne Mygind, Vilma Sand-

nes Johansson, Thomas Bagger, Villads

Andersen, Liv Nimand Nivå, Rasmus

Daugbjerg, Emeli Bergman og Sofie Riise

Nors. Kender du dem ikke, så lån deres

bøger på biblioteket. Bibliotekernes med-

arbejdere stemmer om, hvem der skal

modtage prisen, som uddeles på Littera-

tursidens stand på Bogforum lørdag 5. no-

vember kl. 15.

//HN
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Hvordan får vi et bæredygtigt samfund? Kriserne står i kø - miljømæssige, økonomi-

ske og sociale mm – og kræver politisk handling, omstilling af samfundet og dets virk-

somheder og ikke mindst nytænkning på stort set alle fronter – også uddannelse og dan-

nelse. Det kræver helhedstænkning, og det tilbyder FN/UNESCO UBU-rapporten På vej

mod uddannelser for bæredygtig udvikling overrakt til børne- og undervisningsministe-

ren midt i september. 

Hele 80 organisationer bl.a. Danmarks Biblioteksforening har bidraget, og i otte partner-

skabskapitler tages fat på de enkelte områder fra Dagtilbud og Grundskole over diverse

uddannelser til Voksen- og efteruddannelse samt Folkeoplysning i bred forstand. 

”Hvordan skal alle mennesker med stor hast både tilpasse sig fundamentalt nye levevil-

kår og gerne samtidig tage medansvar for den grønne omstilling. Folkeoplysningen ser

det som sin opgave at være med til at sikre, at ingen lades tilbage på perronen.” Fast-

slås det i kapitel 8 “Uddannelsespartnerskabet for Folkeoplysning”. Formand for UNES-

CO Nationalkommission, Elsebeth Gerner Nielsen, har været tovholder for Folkeoplys-

ningens arbejde, ”Folkeoplysningen vil søge at skabe de bedst tænkelige rammer for at

blive samfundets eksperimentarium i udvikling af bæredygtig dannelse.”

Tjek Bogforum.dk for billetter, standoplysninger 

og programoplysninger i øvrigt.
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VOX P O P

ne, teatrene, kunstmuseerne og på de store musikscener. Det er
alt sammen noget, der giver minderige oplevelser og indhold i
tilværelsen. Noget man glædes over.

Det er igennem kunst og kultur, at vi indlever os i andre skæbner
og bliver præsenteret for de store etiske overvejelser. De andre
perspektiver beriger, udfordrer og udvikler os. Giver os udsyn og
forståelse for hinanden. Kunst og kultur er således ofte det, der i
et moderne samfund skaber sammenhængskraft, fællesskab og
identitet. Værdier der alle er vigtige for et velfungerende sam-
fund.

Skal vi have en egentlig kulturpolitik?

Ja, det skal vi. Flere skal have mulighed for at opleve den mere
professionelle kultur i nærmiljøet. Vi trænger til et mere decen-
tralt perspektiv på kultur og en anderledes fordeling af nogle af
kulturmidlerne.

Skal vi have en ny bibliotekslov / Lov om biblioteksvirksom-

hed opdateres?

Det er svært at vurdere, om vi nødvendigvis skal have en ny bib-
liotekslov, men som minimum skal vi have loven opdateret, så
den rummer den udvikling bibliotekerne har haft og ser ind i.
Udviklingen indenfor den digitale verden kalder på en ny fælles
politik for borgernes adgang til digitale platforme.
Da bibliotekerne har forskellige betingelser og rammer, er det
væsentligt, at de alle fortsat kan se muligheder i en opdateret lov
eller i ny bibliotekslov.

Mette Landtved-Holm (V)

Fmd. for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget, 

Nordfyns Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for den enkelte og 

for samfundet? 

Kunst og kultur dækker over rigtigt meget af det, vi møder i vores
fritid. Det rækker fra det helt nære – hvor man er aktiv i det loka-
le kulturelle fællesskab, hvad enten det er i sportsforeningen,
dilettantforeningen, læsekredsen, foredragsforeningen, kunst-
foreningen eller lignende – til det professionelle niveau, hvor
man kan få de helt store oplevelser på bibliotekerne, i biografer-

HVILKE ØNSKER HAR VI 
TIL EN NY REGERING?
På novembers første tirsdag går nationen til valg for at sammensætte et nyt Folketing. Knap et år før tid trykkede stats-
minister Mette Frederiksen (A) på valgknappen den 5. oktober, og valgkampen gik øjeblikkelig i gang. 

Kulturen som top-tre tema i partidebatterne kan man kun drømme om med det væld af store samfundsudfordringer,
som sammen med klimaet er på tapetet: En presset sundheds- og ældresektor, rekruttering, uddannelses- og folkesko-
leudfordringer, efterårets og vinterens energiforsyninger og selvfølgelig Minkkommissionen.
Alligevel bør det gøre indtryk politisk, hvordan kulturens betydning i vores liv og samfund fyldte og kom til udtryk både
i de første års covid-19 nedlukninger i denne valgperiode og i genåbningen af samfundet i år.

Det må stå stjerneklart, at man i næste valgperiode ikke kommer uden om også at behandle kulturens vilkår politisk ser-
iøst. Som den væsentlige faktor kultur og kunstoplevelser er for den enkelte i det danske samfund. Og som et stærkt ele-
ment, der bidrager til sammenhængskraften i vores demokrati.

Dén udvikling og debat inkl. forslag om en dansk kulturpolitik og et gennemsyn af biblioteksloven tager Danmarks Bib-
lioteker op i en serie voxpops i efteråret blandt kommunalpolitikere, biblioteksfolk og andre kulturaktører.

Tre kulturudvalgsformænd og medlemmer af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab har ordet: Charlotte Ha-
agendrup (C), Egedal Kommune, Tore Müller (A), Morsø Kommune, og Mette Landtved-Holm (V), Nordfyns Kommune. 

Hellen Niegaard

KULTUREN OG VALGET
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K U LT U R P O L IT I K

storiefortællingen om knækkede kurver, fraflytning og nye narrativer om
vores kommune, som et sted med indhold, kvalitet, nærvær, fællesskab
og masser af kunst og kultur. Altså kort sagt mest mulig læring, dannelse
og trivsel for både store og små.   

Skal vi have en egentlig kulturpolitik?

Ja, hvorfor dog ikke? En kulturpolitik vil i sig selv ikke være problematisk.
Det bliver kun problematisk, hvis ‘der ikke kommer et liv efter brochuren.
Altså: Hvis en vedtaget politik indvirker, at politikken ikke er organisk og
dynamisk, bliver det en flad og ligegyldig vedtagelse. Men hvis vi kan sik-
re en kulturpolitik, der er levende og udviklingsparat følger med både
det, der var, og det, der er, og det, der kommer, så kan den bruges til no-
get. 
Et frækt indspark kunne være, at en hed drøm fra min side handler om,
at der måske slet ikke fandtes et decideret kulturministerium, men at
kunst- og kulturpolitikken var en slags matrix over alle ministerier. Så
samtlige ressortområder i statens administration var tvunget til at ind-
drage kunst- og kulturtænkning på samtlige politikområder. Sikkert en
utopi, men drømmen giver mig inspiration til mit daglige virke med kom-
munalpolitikken i bred forstand.     

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed 

opdateres?

Ja – eller i hvert fald skal vi have en kraftig opdatering, så biblioteksloven
spejler den virkelighed som bibliotekerne befinder sig i nu. Alt andet vil-
le være fjollet og faktisk en smule nedladende. 
Lad nu en ny ajourført bibliotekslov være med til at sikre dannelsen, fæl-
lesskaber, læring og dynamiske tidssvarende kulturinstitutioner i samtli-
ge kommuner i landet. 
I min optik kan det vel nærmest kun gå for langsomt.   

Tore Müller (A)

Formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme, Morsø

Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for den enkelte og 

for samfundet?

Kunsten og kulturen er en af vores vigtigste infrastrukturer
overhovedet. Man kan bare se under covid-19, hvordan det var
kunsten, der samlede, gav håb og indhold i en trængt hverdag
og helt ny virkelighed. Kunsten fortæller os, hvad vi kommer
fra, hvor vi er nu og viser os de mangfoldige veje, vi kan gå frem-
ad. Som maleren Paul Klee sagde: “Kunsten efterligner ikke
hvad vi ser, men får os til at se”. 
I en kommunal kontekst har satsning på kunst og kultur i Mor-
sø Kommune været den helt store gamechanger i forhold til hi-

Skal vi have en egentlig kulturpolitik?

Det vil måske fremme kulturen på en anden måde, men det kan også
gøre kløften fra smagsdommere på området til den almindelige dansker
større. Det skal vi have med i tanken om at lave kulturpolitik. Hvis vi øn-
sker, at den brede del af befolkningen skal være med og kan se sig selv i
en sådan politik, så skal der tænkes på en helt anden måde end vi plejer.  

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed 

opdateres?

Vi skal i hvert fald som minimum have revideret den nuværende biblio-
tekslov. Der er sket meget, og der sker meget på hele dette område, som
vi har brug for at få opdateret - også i lovgivningen.
Samtidig skal vi passe på, at vi ikke får lavet snubletråd for området frem-
adrettet. Den skal fremtidssikres, og vi skal undgå, at den bliver forældet
før den er vedtaget. 

Charlotte Haagendrup (C)

1. viceborgmester og fmd. for Kultur-, Fritids- og Erhvervsud-

valget, Egedal Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for den enkelte og 

for samfundet?

Kunst og kultur er vigtig for os alle. Både fordi vi har brug for at
kunne mødes om noget, der kan røre os, og fordi vi har brug for
at blive udfordret i vores tankegang. Kunst og kultur binder os
sammen som samfund, det udvikler os og danner os.
Jeg mener samtidig, at når vi taler om kunst og kultur, så skal vi
passe på, hvordan vi taler om det og behandler det. Kunst og kul-
tur er vigtigt at tale om og rigtig vigtigt at få sat på den alminde-
lige ‘hverdagsdagsorden’. Mange mennesker oplever, at når der
tales om kunst og kultur er det kun for en vis del af befolkningen,
og noget, som den del har patent og forstand på. Resten er uvi-
dende, eller en del oplever sig selv som sådan. Det skal vi gøre op
med – hellere i dag end i morgen. 

Vi skal se det som en del af alles hverdag, og alle skal have mu-
lighed for at deltage og opleve kunst og kultur i deres liv. Vi skal
væk fra, at borgere ikke mener, at de kan ‘være med’. Derfor skal
kunst og kultur også være en fast bestanddel af læring og dan-
nelse i institutioner og skoler, så det bliver en naturlig ting både
at deltage i og tale om. 
Og så kunne jeg ønske mig, at der var større økonomisk fokus på,
at alle også havde lige mulighed for at bruge kulturlivet uanset
indtægt. Jeg bliver ærgerlig over, at en teaterforestilling eller lig-
nende kan løbe op flere tusind kroner for fire mennesker – det gi-
ver i hvert fald en kæmpe skævvridning i vores samfund. 
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Åleevangeliet. Historien om verdens mest gådefulde fisk af Patrik
Svensson handler om en gådefuld ål, men også om forfatterens
forhold til sin far, og om hvordan ålen og dens fantastiske liv
bragte dem sammen. Der læses højt af kapitel 2, “Ved floden” og
kapitel 4, “At se en ål i øjnene”.

Bag projektet står Foreningerne Norden i samarbejde med bibli-
oteker, skoler og andre kulturinstitutioner, der i ugens løb arran-
gerer højtlæsning for børn og unge om morgenen og for voksne
om aftenen. Nordisk Ministerråd yder tilskud til bl.a. plakaten
o.l. Se mere på nordisklitteratur.org/da.

■ Målet med Nordisk Litteraturuge er at sprede kendskabet til
nordisk litteratur, stimulere glæden ved at læse og fremme soli-
daritet og samarbejde på en anderledes og spændende måde. 

/HN

Fra den 14. til 20. november 2022 læses højt over alt i Norden.
Under temaet “Natur i Norden” læser man samme nordiske lit-
teratur på samme tidspunkt i hele Norden og Baltikum. Læs selv
løs sammen med omkring 150.000 andre børn og voksne.

Den store Højtlæsningsdag 
Mandag den 14. november læses højt i alle lande – ved mor-
gengry eller i skumringstimen. Resten af ugen er fyldt med op-
læsninger, udstillinger, debatter og kulturoplevelser i tusindvis
af institutioner rundt om i Norden. Årets tema omfatter som al-
tid både en børne- og en voksenbog.

Kender du årets bøger?
Hvis du møder en bjørn, er skrevet af Malin Kivelä og Martin Glaz
Serup og illustreret af Linda Bondestam. Med en stor dosis varm
humor udforsker billedbogen spørgsmålet om, hvad man gør,
når man møder en bjørn. 

Sluk lampen, tænd et lys og læs højt sammen med resten af Norden om NATUR i Norden i uge 46.

Norden læser SAMMEN - læs med
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Mistrivsel hos børn og unge. I den politi-

ske debat er det vigtigt at argumentere ud

fra et oplyst og sagligt grundlag. Det giver

undersøgelsen af børn og unges læse- og

medievaner mulighed for. Forskningsre-

sultaterne bør sættes ind i en kontekst

med den Nationale Sundhedsprofil, som

peger på en stigende social ulighed og

tendens til mistrivsel og ensomhed i sam-

fundet, særligt blandt yngre grupper. Sta-

tens Institut for Folkesundhed udgav i

2020 studiet Digitale mediebrugs betyd-

ning for sociale relationer, fællesskaber og

stress blandt børn og unge som peger på,

at mængden af tid anvendt på digitale me-

dier øger risikoen for mistrivsel blandt

børn og unge og deres følelse af stress.

For at styrke børns sundhed og trivsel, an-

befales begrænset brug af skærm, til-

strækkelig søvn, fysisk aktivitet og delta-

gelse i gode fællesskaber. 

Når jeg nu sidder inde med al denne viden,

hvad gør jeg så som lokalpolitiker? Jeg

kan ikke bestemme over børn og unges fri-

tid eller digitale liv, men jeg kan politisk

være med til at sætte fokus på sagen og

prioritere en bred vifte af lokale fritidsmu-

ligheder at vælge imellem, så adgang og

afstand ikke er en hindring for deltagelse.

Ligeledes kan jeg være med til at styrke

bibliotekerne og deres aktiviteter. Gennem

et samarbejde mellem lærere, pædago-

ger, forældre og bibliotekarer, bør biblio-

tekerne have en mere opsøgende rolle i in-

stitutioner og skoler, når det kommer til

formidlingen af ny børne- og ungdomslit-

teratur. Jeg ser det som en sund investe-

ring i vores børn og deres fremtid.

Foto: Filiz Thunø

K L U M M E N

Den digitale folkeskole. Da jeg i 2021

vendte tilbage til en stilling i folkeskolen,

blev jeg mødt af en kæmpe omvæltning.

Skolebiblioteket var nedlagt, skolen havde

fået et Pædagogisk Læringscenter for ’læ-

ringscentret indeholdt mere end bøger’ og

fokus på digitalisering var øget.

En anden overraskelse var brugen af digi-

tale medier og læringsplatforme i under-

visningen. Alle udskolingslærere på min

skole anvender fagportaler, og findes tek-

sten ikke i fagportalen undervises der ofte

ikke i den. Når eleverne skal læse romaner,

er det ofte de romaner, som findes digitalt.

Måske er det derfor, at både elever på min

skole og elever i min hjemkommune har

læst Ternet Ninja 1 & 2? Min bekymring

går i dag på, hvordan det påvirker de år-

gange, som har arbejdet med de samme

læringsplatforme og læst de samme tek-

ster? Får vi nogle mindre mangfoldige un-

ge ud af det, og hvordan påvirker det de

unges muligheder? Både vidensmæssigt

og f.eks. i forhold til at gennemføre ung-

domsuddannelser? 

Den forsvundne kreativitet. Indførelsen af

skolecomputeren har gjort det nemmere

for ordblinde elever, som får tekster og op-

gaver læst højt, men for alle andre har den

skabt en udmattelse og distance til det at

lære. 

At undervise i udskolingen er på en og

samme tid blevet nemmere og alligevel

mere besværligt. Jeg oplever, mange af

eleverne har svært ved at koncentrere sig,

er ukritiske og tror, at kreativitet hænger

sammen med TikTok.

Vigtige pointer i læseundersøgelsen. Un-

dersøgelsen Børn og Unges Læsning 2021

fra juni udarbejdet af Center for Anvendt

Skoleforskning for Tænketanken Fremti-

dens Biblioteker, tegner et billede af sam-

spillet mellem læsning og medievaner, og

indeholder nogle vigtige pointer for alle,

der er optaget af børn og unges læsning

og trivsel. 

Et hovedresultat er, at læselysten hos

børn og unge varierer og styrkes med bå-

de højtlæsning i hjemmet og endnu vigti-

gere med samtaler om litteratur i hjem-

met, og har en sammenhæng med læse-

lyst på alle klassetrin. Hvis vi som læsere

er defineret af, hvad vi får med hjemmefra,

bør vi som samfund stille meget højere

krav til det, som foregår derhjemme. Her

spiller folkeskolen og folkebibliotekerne

en meget stor rolle for oplysning som to af

samfundets største kulturinstitutioner,

som begge bygger på viden og fri samt li-

ge adgang for alle. 

Undersøgelsen peger også på, at de æld-

ste elever kun bruger skolebiblioteket spo-

radisk, hvilket formentlig hænger sammen

med designmøbler og dyrt indkøbt IT-ud-

styr, som gør, at eleverne kun må opholde

sig i PLC med en lærer. De gamle skole-

bibliotekers endeløse bogreoler kunne no-

get ganske specielt. De skabte et særligt

rum for læsning og fordybelse og var et

rart sted at hænge ud. 

En faglig anbefaling i undersøgelsen

handler desuden om betydningen af at ta-

le med børn og unge om fordele og ulem-

per ved sociale medier. Der peges på, at

der kan være negative sammenhænge

mellem børn og unges brug af sociale me-

dier, deres læsning og evne til at være op-

mærksomme. Det er min oplevelse, at ev-

nen til fordybelse er udfordret generelt,

hvorfor læsning også kan bruges som

middel til at fastholde koncentrationen og

fordybelse. Derfor lyder min anbefaling, at

læsning og læsefordybelse bør indgå som

en naturlig del af undervisningsdagen –

også i udskolingen. 

[SET FRA MIN STOL]

Den digitale skoles udfordringer
Invester i vores børn. I forbindelse med Folkeskolereformen i 2013 

stoppede Filiz Thunø som folkeskolelærer, da hun vendte tilbage i 2021 

var fokus rykket fra bøger til digitalisering. Det har sin pris bl.a. tab 

af koncentration og ensretning af læsestof, og hun opfordrer nu til 

nytænkning.

Filiz Sarah Thunø (A)

Medlem af Roskilde Byråd

Formand for Danmarks Biblioteksforenings

Læringsudvalg
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Mindre godt er det desuden, at denne nye undersøgelse for sam-
me 10-års periode samtidig peger på, at uligheden i fordelingen
af voksnes basale læse- og regnefærdigheder er steget, f.eks. er
forskellen mellem personer på det højeste og det laveste uddan-
nelsesniveau vokset.

Hvor skal der sættes ind?

Blandt personer med mindre gode færdigheder i læsning og reg-
ning. Det drejer sig særligt om “... 55-65-årige, personer med
grundskole som højeste fuldførte uddannelse, personer, der ik-
ke har dansk som modersmål, personer med et godt, nogenlun-
de eller dårligt helbred (i modsætning til personer med et meget
godt eller fremragende helbred), ledige, personer uden for ar-
bejdsmarkedet (ekskl. personer under uddannelse) og selvstæn-
dige”. I øvrigt oplyser rapporten, er det “langt hen ad vejen de
samme persongrupper”, som har hhv. gode og mindre gode fær-
digheder som i PIAAC fra 2013. Det at have mere uddannelse har
ifølge undersøgelsens resultater fået større betydning for læse-
og regnefærdighederne. 

Hvem skal gøre noget?

Rapportens resultater bør ikke alene interessere arbejdsmarke-
det, uddannelsessektoren og landspolitikere med fokus på ar-
bejdsmarked og uddannelse men bør medtænkes i mange andre
relevante sammenhænge. Eksempelvis i kommunernes og bibli-
otekernes lokale strategier for at understøtte folkeoplysning, de-
mokratiudvikling og læsning bredt set. 

Digital ulighed er en reel samfundsudfordring i en stigende digi-
taliseret hverdag – og kraftigt aktualiseret af overgangen til Mit-
ID. Men hvor står vi egentlig i Danmark, når det handler om vo-
res, borgernes, andre grundlæggende kompetencer som læs-
ning og regning, og hvad betyder de?
Et stort antal voksne i den arbejdsdygtige alder har i dag – lige-
som for 10 år siden – mindre gode basale færdigheder i læsning
og regning. Det viser en ny undersøgelse af de 16-65-åriges ba-
sale færdigheder, som VIVE har gennemført.

“Basale læse- og regnefær-
digheder på et vist niveau må
anses for at være en forud-
sætning for at kunne leve og
fungere i et moderne sam-
fund”, hedder det utvetydigt i
en ny rapport* fra det Natio-
nale Forsknings- og Analyse-
center for Velfærd (VIVE).
Færdigheder som er en for-
udsætning for deltagelse i
samfundslivet herunder på
arbejdsmarkedet, blandt ud-
dannelsessøgende og i man-
ge typer fritidsaktiviteter, i
kontakten med det offentlige
og ikke mindst “- som borger
i forhold til demokratiske in-
stitutioner”, hedder det i rap-
porten Voksnes basale fær-
digheder. Udvikling i læse- og
regnefærdigheder de seneste

ti år. Samfundsmæssigt har en befolknings færdigheder en væ-
sentlig, måske afgørende, betydning både for landets produkti-
vitet og velstand.

Undersøgelsen følger op på OECD’s PIAAC-undersøgelse** fra
2013. Her er på sin vis både opmuntrende og bekymrende ud-
meldinger. 

Både gode og dårlige nyheder

At antallet af 16-65-årige med mindre gode læsefærdigheder er
faldet fra 16% til 13% fra ca. 569.000 til ca. 460.000 er vel klart en
positiv udvikling. Det samme gælder, når man ser på andelen af
16-65-årige med et lavt færdighedsniveau i regning; her er tallet
ifølge rapporten faldet fra 14% til 11% – i tal fra ca. 517.000 til ca.
406.000. Men samtidig er det resultater, som understreger, at der
fortsat er et markant stort antal af voksne danskere i den ar-
bejdsdygtige alder, som har lave færdigheder. 

A K T U E LT

HVAD KAN VI VOKSNE?
Vi taler meget om børn og unges læsefærdigheder, men hvordan står det til for voksne? Ifølge ny VIVE
rapport har 460.000 blandt 16 til 65-årige danskere mindre gode læsefærdigheder, og uligheden på
området er voksende. Hvad skyldes det? Hvem er der tale om, og hvor kan der sættes ind?

Det er helt klart noget, som jeg personligt vil have

øget opmærksomhed på. Både i vores byrådsarbejde i Alberts-

lund men helt bestemt også i arbejdet med Danmarks Biblio-

teksforenings mål om, at bibliotekerne skal blive endnu bedre

til og arbejde endnu mere målrettet med lokale partnerskaber

for at skabe nye tilbud til og nå den halvdel af befolkningen,

som ikke bruger biblioteket. Vi ved noget om, at det er de

samme der er digitalt og læsemæssigt udfordrede, og som ik-

ke bruger biblioteket. F.eks. mænd i forskellige aldre men ty-

pisk med kortere eller ingen uddannelse. Dem har vi af mange

grunde et særligt fokus på og ansvar for”, fastslår Paw Øster-

gaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og

for Social- og Sundhedsudvalget i Albertslund Kommune.

“
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Konklusionen

Et stigende uddannelsesniveau taler for, at de 16-65-åriges basa-
le færdigheder i læsning og regning er steget i løbet af de seneste
10 år. “Vi kan imidlertid som følge af de anførte udfordringer
med at sammenligne PIAAC og BSS ikke udelukke, at den fund-
ne stigning i læse- og regnefærdigheder er overvurderet. Vi imø-
deser derfor med spænding, om resultaterne af en ny PIAAC gi-
ver et tilsvarende billede af udviklingen siden PIAAC 2011/12”,
fortæller Mona Larsen, seniorforsker og undersøgelsens projekt-
leder fra VIVE. 

“Overvurderet stigning eller ej: Resultaterne i denne rapport un-
derstreger, at der fortsat er et stort antal voksne i den arbejds-
dygtige alder, der har lave læse- og regnefærdigheder”, frem-
hæver Mona Larsen som ud over analyser som PIAAC Cycle 2
bl.a. også gennemfører analyser af kortuddannede og personer
på kanten af arbejdsmarkedet.

HELLEN NIEGAARD

Metode og vægtning

Den nye rapport Basic Skills Survey bygger på en dataindsam-
ling, der matcher PIAAC 2013 og er gennemført ud fra en stati-
stisk stikprøve omfattende 8.104 personer, udtrukket primo au-
gust 2020 af en befolkningsgruppe på 3.646.375 i alderen 16-65
år, og havde en svarprocent på 31% svarende til 2.501 interviews
foretaget i 2020-2021 dog afbrudt af pandemien. Som ved PIA-
AC-undersøgelsen varierer svarprocenten afhængigt af bl.a. so-
cioøkonomisk status, uddannelse og etnisk baggrund, hvilket er
forsøgt afvægtet, så der for hver interviewet person er beregnet
en vægt svarende til det antal personer i befolkningen, som ‘per-
sonen’ repræsenterer. Det understreges, at den lave svarprocent
kan have medført en skævhed i datamaterialet, som den efter-
følgende vægtning ikke har kunnet korrigere fuldt ud for, hvilket
i givet fald trækker i retning af, at det gennemsnitlige færdig-
hedsniveau er overvurderet. 
Normalt skulle en ny PIAAC komme 10 år efter, men dataind-
samling er som følge af covid-19 rykket, således at en ny rappor-
tering først kan ventes omkring 2024/2025. 

K U LT U R P O L IT I K

Bagom rapporten:

* Den nye rapport Voksnes basale færdigheder om danskernes kompetencer er udarbejdet for Børne- og Undervisnings-

ministeriet i forlængelse af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra 2017. Hent

rapporten: www.vive.dk/media/pure/17906/7011301 

** Danskernes Kompetencer, OECD-undersøgelsen Programme for the International Assessment of Adult Competencies,

fra 2013 afdækkede omkring 157.000 personer mellem 16 og 65 år fra 24 lande, heraf godt 7.000 danskere og blev udgivet

af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2013, i dag VIVE. 

Foto: Colourbox.dk
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Digitale kompetencer er i fokus, når vi ta-
ler ulighed. Men at have basale læse- og regnefær-
digheder på et vist niveau er mindst lige så vigtig en
forudsætning for at kunne leve og fungere i et mo-
derne samfund herunder for f.eks. at kunne deltage
på arbejdsmarkedet.

“



ster, således at biblioteksbrugeren kan gå direkte til favorittjene-
sten og lytte til det pågældende album. 

Med et nyt forsøgsprojekt betyder samarbejdet mellem Bibzo-
om og Linkfire, at ti af landets biblioteker kan udgive artikler på
egne hjemmesider med Linkfire-maskinen direkte integreret på
siden. Det betyder eksempelvis, at bibliotekerne kunne markere
40 års jubilæet for Dire Straits' ”Love over gold" med direkte ad-
gang til en palette af streamingtjenester for brugeren, samtidig
med at bibliotekernes fysiske samling vil kunne bringes i spil,
som del af markeringen.

En markant bedre brugeroplevelse for kommunernes musikin-
teresserede biblioteksbrugere. 
- Med Linkfire-samarbejdet er der stærkt potentiale i for alvor at
transformere musikken ind i det digitale bibliotekstilbud til glæ-
de for borgeren, siger Anders Østergaard, som er del af styre-
gruppen for Centralbibliotekernes temaspor Borgeren i den digi-
tale transformation, og han ser spændende perspektiver i udvik-
lingen. 

Task Force arbejdsgrupper skal samtidig føre bibliotekernes
musikformidling ind i fremtiden. Forestil dig, at en ny og tids-
svarende musikbiblioteksplatform overtog stafetten fra Bibzo-
om med nyt navn og koncept, der matcher brugernes ønsker,
som de blev udtrykt i Moos-Bjerre’s musikundersøgelse. Kunne
man tage styrkerne fra Bibzoom, som eksempelvis de populære

Et samarbejde mellem biblioteker og virksomheden Linkfire

og en samtidig etablering af flere task force arbejdsgrupper

giver nye fremtidsperspektiver for den mest benyttede kul-

turform: Musikken.

Bibliotekernes musikplatform Bibzoom så dagens lys for mere
end et årti siden og var dengang banebrydende som en af de al-
lerførste digitale musiktjenester i Danmark. Med opblomstrin-
gen af nye internationale musikstreamingtjenester var det min-
dre relevant for bibliotekerne at investere i et omkostningstungt
online musikkatalog. 

Ikke desto mindre viste en musikbrugsundersøgelse af Moos-
Bjerre for nogle år siden, at mange biblioteker har interesse i at
man på bibliotekernes hjemmesider fortsat kan tilbyde borger-
ne musik-streaming sammen med relevante artikler om musik.
Med Bib-zooms indgåelse af en aftale med den danske virksom-
hed Linkfire er det nu blevet til virkelighed. Linkfire’s musik-
løsning, der anvendes af de allerstørste SoMedier, matcher nem-
lig den løsning, som har været drøftet og efterspurgt i sektoren i
flere år: En løsning hvor man ikke refererer til én streamingtje-
neste, men anerkender det bredere udbud og marked ved at lin-
ke til en række af tjenester, så det matcher brugernes forskellige
streamingtjeneste-præferencer. 

En udvikling der vil styrke Bibzoom, så artikler og lytteguides nu
kan beriges med henvisninger til en palette af streamingtjene-

A K T U E LT
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Potentiale for en bredere platform for musik som afløser for Bibzoom.

NY MUSIKPLATFORM UNDER UDVIKLING
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DR lytteklubber og de mere end 4.000 tidløse artikler og ikke
mindst det store netværk ind i et nyt tidssvarende grafisk univers
og gerne med et nyt og mere moderne navn og brand?

I september måned drøftede en række af landets musikaktive
biblioteker på et stormøde over en hel dag mulighederne for
fremtidens musikformidling baseret på en opgradering af den
aldrende, men erfaringsrige Bibzoom-platform. Resultatet blev
nedsættelsen af task force arbejdsgrupperne, der skal lægge en
plan for fremtidens ny musikplatform.

Grundlaget for arbejdsgrupperne tager udgangspunkt i resulta-
terne af Moos-Bjerre undersøgelsen, som bl.a. viste, at bibliote-
kernes potentialer i digital musikformidling ligger i at fokusere
på nichemusik samt på dansk musik og kulturarv; dette for at
sikre, at kommende generationer i en tid hvor streamingtjene-
sterne har stigende internationalt fokus, også i fremtiden får
kendskab til den danske musikkulturarv. Som del af udviklings-
gruppen sidder derfor også repræsentanter fra oplagte kultur-
arvsinstitutioner som Det Kgl. Bibliotek og Syddansk Universi-
tetsbibliotek ligesom DR også anses som en potentielt vigtig
samarbejdspartner i udviklingen.

■ Ønsker jeres bibliotek at opkvalificere musikservicen og

være blandt de ti, der får mulighed for at afprøve de Linkfire-

baserede musikartikler fra Bibzoom, så kontakt undertegne-

de på nimar@odense.dk.

NIELS MARK
Teamleder for Odense Musikbibliotek

& Hovedredaktør ved Bibzoom

NY LÆSEGLÆDEINDSATS

Børn og unge i hele landet får bedre adgang til levende lit-

teraturformidling og gode læseoplevelser i deres hverdag. 

En national indsats skal hjælpe folkeskolens PLC’er (pæda-

gogiske læringcentre, de tidligere skolebiblioteker) og folke-

bibliotekerne til at få flere børn og unge til at få lyst til at

læse. Indsatsen skal udvikles nationalt og derefter afprøves

i en række kommuner i hele landet.

Som anbefalet i oplæg til en ny læsekultur fra den brede

læsekoalition med medlemmer fra både den pædagogiske

verden og bog- og kulturbranchen, initieret af Danmarks

Biblioteksforening, lanceres nu en national indsats ”Børn

og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folke-

skolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne”

fulgt af 8 mio. kroner. 

Initiativet igangsættes bl.a. på baggrund af Tænketanken

Fremtidens Bibliotekers og Center for Anvendt Skoleforsk-

nings store læseundersøgelse Børn og unges læsning 2021,

der viser, at børn og unges læseglæde falder med alderen.

Hvor 64% af leverne i 5. klasse kender til og oplever læse-

glæde, gælder det samme for 49% i 8. klasse.

”Den danske børnelitteratur bugner af fantastiske fortællin-

ger og hverdagshistorier med sjove, stærke og modige ka-

rakterer. Litteraturen er en vigtig del af den ballast, vi giver

vores børn... Målet er at få flere børn til at læse mere, uan-

set hvor de bor i landet, og hvilken baggrund deres foræl-

dre har”, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A).

På alle klassetrin er der flere piger end drenge, der nyder at læse, og forskellen øges i

overgangen fra mellemtrin til udskoling. 

■ De 8 millioner kroner til indsatsen udmøntes via et open

call, hvor folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læ-

ringscentre samt relevante foreninger og sammenslutnin-

ger, opfordres til at gå sammen og søge i fællesskab.

Ansøgningsfrist: 1. december kl. 14. 

Algorave. Foto af Antonio Roberts-hellocatfood.
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Her er 27 biblioteker fordelt over hele landet og en masse borge-
re involveret i aktiviteter, som på forskellig vis gør en positiv for-
skel lokalt.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har sammen med un-
dervisere og analysevirksomheden SocialRespons.dk indsamlet
en række erfaringer og cases fra projektet og har på den bag-
grund udgivet en guide om, hvordan borgere og biblioteker i fæl-
lesskab kan sætte aktiviteter i gang, som bidrager til et eller flere
verdensmål. 

I projektet er der især fokus på seniorer, men håndbogen kan
bruges af alle, som er interesserede i at finde ud af, hvordan man
med afsæt i biblioteket kan bidrage til en bedre og mere bære-
dygtig verden. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.

Guiden er gratis. Bestil fysiske eksemplarer med en mail til pro-
jektleder Kira Gilling Hansen (kgh@fremtidensbiblioteker.dk). 
Du kan også downloade guiden på sammenomverdensmål.dk.

/KGH

Vi står over for store foran-
dringer, når hele det danske
samfund skal gøres mere
bæredygtigt. Og det er ikke en
opgave, staten eller kommu-
nerne kan klare alene. Der er
brug for, at bibliotekerne mel-
der sig på banen og er med til
at sætte lokale initiativer i
gang, som kan inspirere til
handling og til at afprøve nye
måder at gøre tingene på. Og
det gør de heldigvis. 

Biblioteker i hele landet har
sat initiativer i søen som et
sted, hvor man udveksler idéer
og omsætter dem til bæredyg-
tige handlinger. Et af disse ini-
tiativer er projektet SAMMEN
OM VERDENSMÅL. 

FÆLLESSKABER OG VERDENSMÅL 
Ny guide til arbejdet med biblioteker
Sammen om Verdensmål: Regering, kommuner, institutioner og virksomheder bakker

op om verdensmålene – biblioteker og borgere er med til at gøre noget ved sagen.
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fra 2019 til 2021 med 34%; mange fik for alvor øjnene op for bib-
liotekernes online tjenester under nedlukningerne. Stigningen
er fortsat, men lidt mindre markant med 8% fra 2020 til 2021.

Antallet af aktive lånere er en anden vinkel på årsstatistikken.
Som aktive lånere tæller principielt både lånere af fysisk materi-
ale og også brugere der mindst én gang er blevet verificeret som
bruger af bibliotekets elektroniske tjenester iflg. Danmarks Sta-
tistiks dokumentation. Og det skal bemærkes, at én låner ofte
kan dække over flere biblioteksbrugere f.eks. når det drejer sig
om brug i en familie.

År Aktive lånere Indeks

2018 1.713.209 100,0

2019 1.851.025 108,0

2020 1.741.368 101,6

2021 1.683.587 98,3

Der kan næppe være tale om optællingsproblemer, da der er ta-
le om en næsten helt generel tendens. Der er grund til at være
opmærksom på denne udvikling videre frem. 

Forhold fysisk og digital benyttelse

Årsstatistikken fra Danmarks Statistik indeholder desværre ikke
specifikke tal for e-bøger, alene e-bøger og e-lydbøger tilsam-
men. Derfor til illustration dels omfanget af det elektroniske ud-
lån (opslag i databaser ikke medtaget) i procent af det fysiske ud-
lån dels samme alene for bøger og lydbøger.

År E-materiale i procent E-bøger og e-lydbøger i

af fysisk materiale procent af fysiske bøger

og lydbøger

2018 19,7 15,2

2019 26,9 20,1

2020 49,1 40,5

2021 66,2 52,6

Der er tale om en tydelig udvikling. Det digitale fylder mere og
mere – også selvom det fysiske udlån fortsat er det største. 

Materialetype 2020 2021           Ændring %

Bogligt materiale 18.401.221 15.289.615 -16,91

Lydbøger 304.360 192.755 -36,67

Musikoptagelser 518.960 379.049 -26,96

Levende billeder 1.119.823 613.588 -45,21

Multimediematerialer 183.925 126.914 -31,00

Andre materialer 106.706 87.546 -17,96

I alt, monografier 20.634.995 16.689.467 -19,12

Seriepublikationer 949.675 756.764 -20,31

Alle materialetyper 21.584.670 17.446.231 -19,17
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Det begynder desværre at blive en vane i denne årlige kommen-
tar til folkebiblioteksstatistikken at skrive at dette år – denne
gang for 2021 – ikke er et typisk år, og at ændringerne i forhold til
tidligere år i den grad er påvirket af covid-19 pandemien, at det
er svært at udtrække længererækkende udviklingstendenser.

Kommunernes biblioteksudgifter

Kommunernes netto-anvendelse af ressourcer til bibliotekerne
er under et ret stabile for 2021. Selvom dette tal ikke er så covid-
19 påvirket, så bør det bemærkes, at kommunernes netto-udgift
til bibliotekerne er faldet fra 434 kr. i 2020 til 430 kr. i 2021. Dette
tal rummer mange forskellige udviklinger for kommunerne. Der
er rykket lidt rundt i toppen. På top-fem ligger igen for 2021 Bal-
lerup, Gladsaxe, Albertslund, Helsingør og Tårnby med sidst-
nævnte som nr. 1. med en lille stigning på lige knap 3%. Mens
der er tale om fald i nettoudgifterne for både Helsingør, Alberts-
lund og Gladsaxe, så ses der også i Ballerup en mindre stigning
på ca. 3,5%.

Biblioteksbenyttelse

Brugernes benyttelse af bibliotekerne kan beskrives fra flere for-
skellige vinkler. Tabellen vedr. udlån pr. indbygger af fysisk ma-
teriale er den traditionelle vinkel. Gennemsnittet for hele landet
i det nedlukningsprægede 2021 er faldet fra 3,7% i 2020 til 3,0% i
2021 – og dermed er der et stykke vej til seneste højdespringer
5,1% i 2018.  

Danmarks Statistik offentliggør imidlertid nu også en kvartals-
statistik. Her kan man se det fysiske udlån pr. kvartal for de sid-
ste tre år. Det giver et klart optimistisk billede med et samlet
landsudlån i 2. kvartal 2022 på 5.257.695 i forhold til lånet på
3.762.848 for 2. kvartal i 2021 og peger på, at låneaktiviteter i 2022
er under klar stabilisering efter de to covid-prægede år 2020 og
2021.
Da der desværre ikke er kvartalsstatistik for det sidste normale år
2019, kræver det lidt krumspring at finde et mål for, hvor godt
folkebibliotekerne aktuelt er kommet sig efter covid-19 pande-
mien. Skønt en sammenligning mellem 2. kvartal i 2019 og 2.
kvartal 2022 ikke giver eksakte tal, så giver den et rimeligt indtryk
af, hvor langt det enkelte bibliotek har genoprettet udlån af fy-
sisk materiale mellem 2019 og 2. kvartal 2022. Det skal under-
streges, at der ikke er grund til at tro, at udlånet 2. kvartal udgør
præcis ¼ af det årlige udlån. Men indboende skævhed er ens for
alle biblioteker, og derfor giver tabellen “Udlån 2. kvartal 2022
versus 2019” et godt indblik i udviklingen. På landsplan har fol-
kebibliotekerne set ud fra 2. kvartal 2022 et efterslæb på ca.
28,5% af udlånstallet i forhold til 2019.

Det samlede antal download af E-tidsskrifter og andre e-serier,
E-bøger og lydbøger og E-multimedieoptagelser steg markant

Kommentar til folkebiblioteksstatistikken for 2021 - og et kig på tendenserne for 2022

PANDEMIEN OG BIBLIOTEKERNE
BRUGERNE PÅ VEJ TILBAGE 



ode i forbindelse med internt IT-systemskifte. Men omfanget af
faldet af lån mellem folkebiblioteker er mange gange større og
forklares ikke af denne lukkeperiode, men snarere af de store
nedlukninger med begrænset fysisk lån.
I 2021 har folkebibliotekerne alene lånt bogligt materiale og se-
riepublikationer hos forskningsbibliotekerne.

Materialebestand

Fra 2020 til 2021 er den fysiske materialebestand (tidsskrifter ik-
ke medtaget) faldet med 4,4%.  Set i et tiårigt perspektiv er om-
trent helt præcist på gennemsnittet. Faldet i materialebestand er
gået hårdest ud over lydbøger med et fald på 10,6%. Bestanden
af bøger falder også, men langsommere end øvrigt materiale;
2020 til 2021 med 4,0%.

Personale

Med udgangen af 2021 var der beskæftiget 3.385 årsværk på fol-
kebiblioteket, hvilket er et fald på 16 årsværk i forhold til 2020.
For bibliotekarer er der sket en stigning på 21 til 1.769 årsværk,
mens der er tale om et mindre fald for andre akademikere og as-
sistenter.

■ Om kvalitet. En statistik er aldrig mere pålidelig end de tal,
som er indsamlet. Er der usikkerhed om definitionen på et tal, så
skal man i sagen natur være forsigtig med at bruge statistikken. 
På biblioteksområdet er det velkendt, at økonomital indsamlet
fra de kommunale indberetninger til Danmarks Statistik ikke er
fuldt sammenlignelige, da det er forskelligt hvilke omkostninger,
som tillægges biblioteket. En anden usikkerhed kan komme fra
banale fejlindtastninger. Sådanne bør fanges ved validering hos
Danmarks Statistik. Ved udarbejdelsen af tabellerne for 2021 vi-
ste det sig, at årsværk for et bibliotek var mangedoblet. Ved at gå
i detaljer, så fremgik det klart at antallet af bibliotekarer var 10
gange for stort – en regulær kommafejl. Fejlen er nu rettet, men
det er bekymrende, at kontrollen hos Danmarks Statistik ikke
fandt denne fejl.

LEIF ANDRESEN
Chefkonsulent

Det Kgl. Bibliotek

I lighed med faldet i fysisk udlån 2019 til 2020, så er der igen tale
om et covid-19 relateret fald – men altså er der igen tale om at de
trykte bøger og tidsskrifter klarer sig bedre end de andre materi-
aletyper. 

Udlånet af film og lyd på fysiske medier er nærmest i frit fald.
Mest markant for film med 45,21% fra 2020 til 2021 – modsat bib-
liotekernes online service Filmstriben.dk. For denne oplyser
DBC Digital A/S i sin årsberetning, at der i 2021 var tale et udlån
på omkring 1,7 millioner svarende til Filmstribens udvikling fra
2019 til 2020, hvor udlånet steg med 50%. Filmstriben udvikles
og drives af DBC Digital som en abonnementstjeneste for de en-
kelte kommuners biblioteker, der giver adgang til deres borgere.

Lån mellem biblioteker

Der er sket en overraskende udvikling i det interurbane låne-
samarbejde. Siden ‘statistik-hullet’ 2016-2017 er lån mellem bib-
lioteker faldet: Marginalt fra 2018 til 2019, men markant for alle
materialetyper fra 2019 til 2020, dvs. før pandemien. Fra 2020 til
2021 er der sket en stigning på 7,7% for bøger, men alle andre
materialetyper (ud over seriepublikationer) er nærmest styrt-
dykket, som tabel “Materialetype 2018-2021” viser.

Faldet i indlån fra andre biblioteker er sket ved at indlån fra an-
dre folkebiblioteker er faldet med 22%, mens indlån fra danske
forskningsbiblioteker er steget med 17%. 

Interurbanudlån fra 2020 2021

- danske folkebiblioteker 950.392 740.468

- danske forskningsbiblioteker 175.385 204.822

- fra udenlandske biblioteker 7.290 5.715

1.133.067 951.005

Stigningen i indlån fra forskningsbibliotekerne hænger sammen
med Det Kgl. Biblioteks genåbning for udlån efter en lukkeperi-

STAT I ST I K  2 0 2 1
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Materialetype 2018 2019           2020 2021

Bogligt materiale 1.224.319 1.179.474 845.774 911.121

Lydbøger 63.886 58.743 38.343 1.899

Musikoptagelser 121.429 110.214 97.793 5.561

Levende billeder 133.926 139.800 105.612 4.486

Multimediematerialer 13.344 12.404 9.556 1.169

Andre materialer 7.994 8.342 6.692 331

I alt, monografier 1.564.898 1.508.977 1.103.770 924.567

Seriepublikationer 32.174 25.979 29.297 26.438

Alle materialetyper 1.597.072 1.534.956 1.133.067 951.005

Foto. Gentofte Bibliotek
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BIBLIOTEKS(NETTO)UDGIFTER PR. INDBYGGER 2021

Kommune Indbyggertal Biblioteksudgifter Udgifter
pr. 1.1. 2022 (Netto 1.000 kr.) pr. indb.

Tårnby 42.723 34.079 798
Helsingør 62.875 48.133 766
Albertslund 27.599 19.993 724
Gladsaxe 69.259 49.791 719
Ballerup 49.274 34.226 695
Herlev 28.867 19.117 662
Dragør 14.640 9.437 645
Lyngby-Taarbæk 57.826 36.840 637
Ishøj 23.225 14.194 611
Hvidovre 53.267 32.191 604
Roskilde 89.447 53.637 600
Allerød 25.867 15.301 592
Gentofte 74.217 43.849 591
Fredensborg 41.211 22.998 558
Odsherred 32.881 18.296 556
Rudersdal 57.247 31.853 556
Ærø 6.025 3.248 539
Frederiksberg 103.608 55.652 537
Gribskov 41.147 22.045 536
Guldborgsund 60.310 32.253 535
Glostrup 23.514 12.573 535
Aabenraa 58.693 31.156 531
Rødovre 41.382 21.775 526
Samsø 3.716 1.864 502
Hørsholm 24.761 12.406 501
Sønderborg 73.711 36.739 498
Lemvig 19.398 9.621 496
Hjørring 63.839 31.657 496
Køge 61.718 29.800 483
Frederikssund 45.800 22.090 482
Hillerød 53.257 25.407 477
Solrød 23.794 11.270 474
Langeland 12.316 5.803 471
Frederikshavn 58.878 27.525 467
Struer 20.802 9.665 465
Høje-Taastrup 53.053 24.644 465
Middelfart 39.603 18.385 464
Brønderslev 36.194 16.769 463
Varde 49.664 22.895 461
Mariagerfjord 41.662 19.159 460
Herning 89.230 40.862 458
Thisted 43.089 19.543 454
Vordingborg 45.352 20.417 450
Lolland 40.107 17.777 443
Billund 26.631 11.766 442
Greve 50.818 22.195 437
Ringsted 35.141 15.234 434
Randers 98.988 42.754 432
Furesø 41.402 17.855 431
Tønder 36.849 15.820 429
Svendborg 59.193 24.955 422

Bornholm 39.638 16.706 421
Horsens 94.443 39.729 421
Holstebro 58.553 24.594 420
Vejen 42.596 17.766 417
Viborg 96.847 40.291 416
Næstved 83.801 34.816 415
Aarhus 355.238 146.172 411
Aalborg 221.082 90.090 407
Stevns 23.473 9.524 406
Odense 205.978 82.501 401
Skive 45.078 17.989 399
Holbæk 72.810 28.759 395
Kalundborg 48.368 19.041 394
Norddjurs 36.921 14.463 392
Syddjurs 43.596 16.948 389
Slagelse 79.691 30.979 389
Silkeborg 97.358 37.377 384
Morsø 20.068 7.662 382
Fredericia 51.606 19.634 380
Sorø 30.018 11.399 380
Læsø 1.769 666 376
Esbjerg 118.886 44.442 374
Brøndby 35.651 13.322 374
Faaborg-Midtfyn 51.849 19.323 373
Egedal 44.375 16.401 370
Vesthimmerlands 36.326 13.392 369
Ringkøbing-Skjern 56.203 20.486 365
Nyborg 32.098 11.699 364
Skanderborg 64.318 23.431 364
Faxe 37.161 13.409 361
Halsnæs 31.344 11.209 358
Favrskov 48.880 17.409 356
Jammerbugt 38.187 13.287 348
Assens 40.972 14.199 347
Vejle 119.060 41.212 346
Lejre 28.623 9.887 345
Kolding 93.544 32.309 345
Rebild 30.646 10.414 340
Nordfyns 29.714 10.028 337
Vallensbæk 16.488 5.546 336
Ikast-Brande 41.885 13.280 317
Odder 23.304 7.310 314
Kerteminde 24.034 7.352 306
Haderslev 55.340 16.850 304
Hedensted 47.099 14.245 302
København 644.431 181.364 281

Sum/gennemsnit 5.873.420 2.526.426 430

Kilde: Danmarks Statistik

Kommune Indbyggertal Biblioteksudgifter Udgifter
pr. 1.1. 2022 (Netto 1.000 kr.) pr. indb.

Danmarks Biblioteksforening bringer her tre tabeloversigter afledt af Folkebiblioteksstatistik-

ken 2021:

- Biblioteks(netto)udgifter pr. indbygger

- Udlån pr. indbygger i 2021 samt 

- Udlån 2. kvartal 2022 versus 2019.

Statistikken er udarbejdet for DB af Leif Andresen, chefkonsulent ved Det Kgl. Bibliotek. 

Tallene vedr. biblioteksaktiviteter bygger på kommunernes 2021-oplysninger til Danmarks

Statistik.
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UDLÅN PR. INDBYGGER 2021

Kommune Indbyggertal Udlån Udlån
pr. 1.1. 2022 pr. indb.

Kommune Indbyggertal Udlån Udlån
pr. 1.1. 2022 pr. indb.

Allerød 25.867 177.561 6,9
Gentofte 74.217 490.235 6,6
Lyngby-Taarbæk 57.826 304.481 5,3
Bornholm 39.638 206.900 5,2
Roskilde 89.447 439.596 4,9
Nyborg 32.098 147.105 4,6
Herning 89.230 400.657 4,5
Hørsholm 24.761 107.903 4,4
Svendborg 59.193 255.873 4,3
Rudersdal 57.247 241.675 4,2
Hvidovre 53.267 222.838 4,2
Odder 23.304 96.340 4,1
Gribskov 41.147 166.854 4,1
Furesø 41.402 166.518 4,0
Helsingør 62.875 251.244 4,0
Hillerød 53.257 203.409 3,8
Tårnby 42.723 159.342 3,7
Ballerup 49.274 183.119 3,7
Vejle 119.060 441.403 3,7
Rødovre 41.382 151.983 3,7
Silkeborg 97.358 355.433 3,7
Gladsaxe 69.259 244.237 3,5
Brønderslev 36.194 126.546 3,5
Mariagerfjord 41.662 145.197 3,5
Lemvig 19.398 66.494 3,4
Favrskov 48.880 165.809 3,4
Ærø 6.025 20.285 3,4
Fredensborg 41.211 138.735 3,4
Frederikssund 45.800 153.806 3,4
Guldborgsund 60.310 198.986 3,3
Herlev 28.867 94.650 3,3
Middelfart 39.603 129.329 3,3
Viborg 96.847 316.241 3,3
Holstebro 58.553 190.821 3,3
Randers 98.988 302.726 3,1
Struer 20.802 63.065 3,0
Skanderborg 64.318 194.983 3,0
Samsø 3.716 11.246 3,0
Faaborg-Midtfyn 51.849 156.424 3,0
Varde 49.664 148.982 3,0
Sønderborg 73.711 220.142 3,0
Glostrup 23.514 69.910 3,0
Solrød 23.794 70.682 3,0
Dragør 14.640 43.101 2,9
Ringkøbing-Skjern 56.203 165.250 2,9
Jammerbugt 38.187 111.274 2,9
Albertslund 27.599 80.186 2,9
Køge 61.718 175.684 2,8
Egedal 44.375 125.380 2,8
Vordingborg 45.352 126.790 2,8

Syddjurs 43.596 121.719 2,8
Halsnæs 31.344 86.764 2,8
Langeland 12.316 33.945 2,8
Hjørring 63.839 174.769 2,7
Kolding 93.544 255.483 2,7
Aarhus 355.238 967.269 2,7
Rebild 30.646 83.424 2,7
Aalborg 221.082 598.759 2,7
Stevns 23.473 62.390 2,7
Frederiksberg 103.608 274.503 2,6
Skive 45.078 119.088 2,6
Haderslev 55.340 143.946 2,6
Odense 205.978 534.085 2,6
Ikast-Brande 41.885 108.143 2,6
Morsø 20.068 50.846 2,5
Billund 26.631 67.401 2,5
Horsens 94.443 238.383 2,5
Sorø 30.018 75.046 2,5
Greve 50.818 127.034 2,5
Aabenraa 58.693 145.401 2,5
Norddjurs 36.921 90.204 2,4
Kerteminde 24.034 58.240 2,4
Vejen 42.596 102.962 2,4
Høje-Taastrup 53.053 126.368 2,4
Tønder 36.849 87.501 2,4
Ringsted 35.141 82.980 2,4
Assens 40.972 96.146 2,3
Fredericia 51.606 119.681 2,3
Odsherred 32.881 75.288 2,3
Frederikshavn 58.878 134.534 2,3
Nordfyns 29.714 67.201 2,3
Esbjerg 118.886 262.846 2,2
København 644.431 1.422.395 2,2
Hedensted 47.099 103.704 2,2
Ishøj 23.225 50.920 2,2
Holbæk 72.810 158.627 2,2
Lolland 40.107 86.388 2,2
Vesthimmerlands 36.326 77.827 2,1
Faxe 37.161 78.738 2,1
Lejre 28.623 60.426 2,1
Kalundborg 48.368 101.427 2,1
Thisted 43.089 88.615 2,1
Brøndby 35.651 71.704 2,0
Slagelse 79.691 153.720 1,9
Næstved 83.801 159.921 1,9
Vallensbæk 16.488 29.457 1,8
Læsø 1.769 2.583 1,5

Sum/gennemsnit 5.873.420 17.446.231 3,0

Kilde: Danmarks Statistik
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Kommune 2022 1/4 af 2019 Afvigelse i
2. kvartal procent fra

‘normalår’

Læsø 1.505 871 +72,8
Samsø 5.420 5.398 +0,4
Frederikshavn 55.199 58.195 -5,1
Lejre 20.856 23.125 -9,8
Hillerød 60.457 68.801 -12,1
Allerød 54.312 63.285 -14,2
Lyngby-Taarbæk 82.198 97.170 -15,4
Furesø 59.569 71.272 -16,4
Høje-Taastrup 44.598 53.367 -16,4
Silkeborg 110.808 132.639 -16,5
Sorø 26.877 32.233 -16,6
Kerteminde 19.470 23.601 -17,5
Hedensted 34.375 41.718 -17,6
Syddjurs 38.428 46.654 -17,6
Rebild 26.820 32.603 -17,7
Hvidovre 72.370 88.661 -18,4
Skanderborg 65.778 80.740 -18,5
Fredensborg 39.646 48.885 -18,9
Rudersdal 78.509 96.871 -19,0
Solrød 22.924 28.336 -19,1
Svendborg 75.276 93.597 -19,6
Ærø 6.041 7.523 -19,7
Vordingborg 46.459 58.501 -20,6
Slagelse 52.953 67.105 -21,1
København 495.894 637.246 -22,2
Herlev 28.986 37.505 -22,7
Odsherred 25.407 33.067 -23,2
Rødovre 43.920 57.278 -23,3
Billund 21.399 27.919 -23,4
Tårnby 50.547 66.636 -24,1
Favrskov 55.303 73.147 -24,4
Ringsted 30.455 40.449 -24,7
Egedal 41.634 55.463 -24,9
Brønderslev 35.823 47.845 -25,1
Hørsholm 35.223 47.127 -25,3
Hjørring 52.606 70.545 -25,4
Langeland 11.158 15.016 -25,7
Dragør 13.443 18.158 -26,0
Stevns 19.894 26.916 -26,1
Struer 19.302 26.141 -26,2
Køge 54.096 73.446 -26,3
Aabenraa 45.454 61.845 -26,5
Odder 33.021 44.983 -26,6
Halsnæs 28.450 38.821 -26,7
Tønder 25.396 34.660 -26,7
Holstebro 57.112 78.018 -26,8
Randers 91.455 125.036 -26,9
Næstved 55.807 76.667 -27,2
Brøndby 23.012 31.665 -27,3
Greve 41.641 57.337 -27,4
Ballerup 58.464 80.790 -27,6

Thisted 28.638 39.709 -27,9
Mariagerfjord 43.822 60.765 -27,9
Aalborg 190.955 265.088 -28,0
Sønderborg 64.615 90.159 -28,3
Fredericia 34.234 47.794 -28,4
Horsens 71.096 99.500 -28,5
Lemvig 18.544 26.018 -28,7
Aarhus 315.377 442.699 -28,8
Assens 32.426 45.582 -28,9
Frederiksberg 86.863 122.815 -29,3
Ringkøbing-Skjern 49.534 70.046 -29,3
Vesthimmerlands 26.237 37.108 -29,3
Vallensbæk 9.543 13.505 -29,3
Frederikssund 40.818 58.060 -29,7
Kolding 67.736 96.657 -29,9
Faaborg-Midtfyn 47.122 67.583 -30,3
Faxe 26.057 37.506 -30,5
Haderslev 42.521 61.374 -30,7
Glostrup 19.660 28.480 -31,0
Jammerbugt 30.849 45.062 -31,5
Middelfart 37.993 55.554 -31,6
Skive 34.680 50.851 -31,8
Esbjerg 79.136 116.423 -32,0
Odense 160.444 238.842 -32,8
Lolland 27.413 41.082 -33,3
Ishøj 14.920 22.561 -33,9
Helsingør 69.781 105.821 -34,1
Vejen 26.718 40.827 -34,6
Holbæk 50.380 77.044 -34,6
Albertslund 24.548 37.550 -34,6
Morsø 15.782 24.146 -34,6
Varde 39.604 60.992 -35,1
Gladsaxe 69.248 106.739 -35,1
Guldborgsund 52.406 81.553 -35,7
Viborg 92.178 144.910 -36,4
Norddjurs 30.076 47.371 -36,5
Roskilde 105.148 166.130 -36,7
Bornholm 49.312 79.148 -37,7
Kalundborg 26.610 43.211 -38,4
Gribskov 45.058 73.341 -38,6
Nyborg 37.137 61.547 -39,7
Ikast-Brande 26.750 47.205 -43,3
Nordfyns 20.600 36.353 -43,3
Herning 81.467 153.261 -46,8
Gentofte 101.075 192.132 -47,4
Vejle 96.834 190.607 -49,2

Sum/gennemsnit 5.257.695 7.355.578 -28,5

Kilde: Danmarks Statistik

UDLÅN 2. KVARTAL 2022 VERSUS 2019

Kommune 2022 1/4 af 2019 Afvigelse i
2. kvartal procent fra

‘normalår’
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Besøgstal og aktiviteter 

2021 var som 2020 præget af COVID-19. Nedluk-

ningsperioden i 2021 medførte lavere besøgstal end

før pandemien. I 2020 var der 21,7 mio. besøgende

på de danske folkebiblioteker, og tallet i 2021 faldt til

17,8 mio. svarende til et fald på 18%. Sammenlignet

med 2019 er besøgstallene faldt 53%. 

Trods lavere besøgstal i 2021 sammenlignet med

2020 ses en mindre stigning i antallet af arrange-

menter og gennemførte lektioner af brugerundervis-

ning. At hovedbibliotekets og filialernes åbningsti-

mer pr. uge med og uden betjening ikke er faldet

skyldes, at åbningstimerne er indberettet for en nor-

mal uge. Effekten af nedlukningen afspejles derfor ik-

ke i disse tal. 

Blandt 16-24-årige og 35-44-årige har hhv. 41% og

37% brugt mindst én af bibliotekernes online tjene-

ster, mens tallet er ca. 25% for de 55-74-årige og

16% for personer over 75 år. Det viser Danmarks

Statistiks Kulturvaneundersøgelse fra 4. kvartal

2021. Samlet set har 30% af befolkningen over 16 år

anvendt bibliotekernes digitale tjenester. 

Kilde: Danmarks Statistik.

Folkebibliotekerne online

63 mio. apps visninger i 2021. 78 mio. hjemmeside-

visninger.

Apps har i de senere år vundet mere og mere frem

også i landets folkebiblioteker. I 2019 var der 33

mio. sidevisninger i alt på folkebibliotekernes apps,

hvilket i 2021 er steget til 63 mio. visninger. Det sva-

rer næsten til en fordobling af sidevisninger på to

år. Samtidig er visninger på bibliotekernes hjem-

mesider faldet fra 124 mio. til 78 mio., hvilket bety-

der, at niveauet for sidevisninger her og på apps

nærmer sig hinanden, selv om der stadig er flest

hjemmesidevisninger.

Tre ud af ti har brugt bibliote-
kernes digitale tjenester
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Emne 2021 2020 2019 2018 2017

Hovedbibliotek 97 97 97 97 97

Filial 307 304 311 315 319

Bogbus 16 16 17 18 19

Servicepunkter 85 85 86 92 92
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En ny kvalitativ undersøgelse foretaget af Københavns Bibliote-
ker udforsker brugernes forhold til biblioteket. På baggrund af 20
kvalitative interviews med Hovedbibliotekets brugere giver un-
dersøgelsen indblik i, hvordan de bruger og oplever biblioteket,
og hvilken rolle de digitale tilbud spiller i deres biblioteksbrug.

Undersøgelsen er gennemført som led i projektet Digital under-
støttelse af det fysiske biblioteksbesøg med det formål at identifi-
cere brugernes behov og udpege potentialer for at forbedre den
samlede biblioteksoplevelse. Undersøgelsen giver bl.a. indblik i
brugerrejsen for reserveringer og er med til at kvalificere de tek-
niske løsninger og notifikationer, der skal nedbringe antallet af
uafhentede reserveringer. Indsigterne har desuden bidraget til
en kampagne for bibliotekets app, der skal få flere brugeres øjne
op for app’en og vil indgå i det videre arbejde med at forbedre
appen samt generelt at styrke sammenhængen mellem de digi-
tale indgange og det fysiske besøg. 

Selvom indsigterne tager afsæt i interview med Hovedbibliote-
kets brugere, kan den nye viden bruges af alle, der arbejder på
bibliotekerne. Her følger et udpluk af undersøgelsens indsigter.

Hvad giver biblioteket værdi?

“Jeg synes jo, at biblioteket er en af de vigtigste
services, vi har i forhold til, at der er så meget vi-
den tilgængelig, hvis vi får brug for det.” Birka, 51
år

Særligt fire ting fremhæves i undersøgelsen, som noget der gør
biblioteket værdifuldt i brugernes øjne. Generelt opfatter bru-
gerne biblioteket som en fantastisk service, der stiller viden og
kultur til rådighed og spiller en væsentlig rolle i samfundet. Ana-
lysen peger på fire betydningsfulde aspekter af biblioteket:

• Biblioteket spiller en vigtig samfundsmæssig rolle som et 
fælles oplysningssted.

• Samlingen har central betydning og giver adgang til viden 
og oplevelser.

• Biblioteket har personlig betydning som et hyggeligt sted, 
der vækker minder.

• Det fysiske biblioteksrum har en særlig betydning som et 
fristed med plads til alle.

Kender du drive-in låneren, arbejdsbien, campisten og

biblioteksentusiasten?

Brugerne har forskellige brugsmønstre, når de besøger bibliote-
ket. Mens nogle brugere er orienteret mod samlingen, benytter
andre sig primært af de fysiske faciliteter. Analysen definerer fi-
re modelbrugere med typiske brugsmønstre og forskellige be-
hov:

• Drive-in låneren: Værdsætter, at det er hurtigt og gnidningsfrit
at hente sin bog.

• Biblioteksentusiasten: Værdsætter et godt bogudvalg, 
inspiration og imødekommenhed.
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København sætter fokus på biblioteksoplevelsen. En ny brugerundersøgelse 
afdækker brugernes benyttelse og opfattelse af bibliotekets tilbud. 
Den nye viden skal bruges til at forbedre biblioteksoplevelsen, 
få flere app-brugere og nedbringe antallet af uafhentede reserveringer.
Generelt ser borgerne biblioteket som en fantastisk service med væsentlig 
værdi, men der er fortsat behov for at arbejde med at synliggøre, hvornår og
hvordan brugerne kan få hjælp – i biblioteksrummet såvel som digitalt.

BORGERNE OG BIBLIOTEKET



• Arbejdsbien: Værdsætter ro og plads til fordybelse samt 
strøm og internet.

• Campisten: Værdsætter, at der er plads til at slå sig ned, en 
god atmosfære og ro til at læse.

Digitale tilbud - et værktøj til biblioteksbrug

“Jeg bruger primært hjemmesiden til at se, om
jeg kan reservere en bog, jeg gerne vil læse. Ellers
meget til praktisk info. Jeg bruger den ikke rigtig
til andet.” Ole, 72 år

Bibliotekets digitale indgange, særligt hjemmeside og app, op-
fattes først og fremmest som et praktisk værktøj, der understøt-
ter brugen af biblioteket, uanset om det er udlån, ophold eller ar-
rangementer. App’en er generelt mere tilgængelig og nemmere
at bruge end hjemmesiden til hurtige ting såsom søgning, reser-
vering og fornyelse af lån. Hjemmesiden egner sig bedre til
større og mere komplekse litteratursøgninger. Der, hvor bruger-
ne i højere grad søger inspiration, er på sociale medier, i ny-
hedsbreve og i det fysiske rum. 

Digitale udviklingspotentialer

En udfordring er, at brugerne ikke oplever, at de har overblik
over de digitale muligheder, som biblioteket tilbyder. De har
svært ved at skelne mellem de forskellige digitale indgange og
gennemskue, hvordan de hænger sammen. Det tyder på, at der

er potentiale i at guide brugerne endnu mere til brug af bibliote-
kets digitale tilbud, og skabe bedre overblik og en mere tydelig
afsender på de digitale tilbud.
Undersøgelsen peger også på, at de fleste brugere er tilfredse
med at bruge appen, som de oplever som nem og intuitiv at bru-
ge. Den største barriere for at tage app’en i brug er manglende
kendskab blandt brugerne. Der er derfor stort potentiale i at gøre
mere opmærksom på de digitale tjenester, også i det fysiske rum.

Barrierer for digital betjening

En anden væsentlig pointe er, at brugerne oplever barrierer i for-
hold til at tage kontakt til biblioteket digitalt eller telefonisk. De
få brugere, der har prøvet at bruge Biblioteket Online-skærmene
eller ringe ind til biblioteket, har som regel fået den hjælp, de
havde behov for. Men mange brugere har aldrig prøvet det. Fle-
re beskriver det som mere grænseoverskridende at ringe op. For
dem skal der mere til, før de vil henvende sig digitalt, end hvis de
blot kunne tage spontan kontakt til en bibliotekar i rummet.
Det peger på, at der er behov for fortsat at arbejde med at synlig-
gøre, hvornår og hvordan brugerne kan få hjælp – i biblioteks-
rummet såvel som digitalt. – og at arbejde videre på at nedbrin-
ge barriererne for at tage kontakt til biblioteket digitalt eller tele-
fonisk.

Arrangementer og kulturoplevelser

“Hvis jeg vidste, at det var der, ville jeg lede
på hjemmesiden. Ellers er det noget, jeg bli-
ver fanget af på Facebook eller ved nyheds-
breve.” Anna, 23 år

Fælles for de fleste i de 20 interviews er, at aktiviteter som arran-
gementer ikke er noget, de aktivt søger, bl.a. fordi det er svært at
få et overblik over. Det skyldes bl.a., at det i dag kræver mange
klik at finde frem til arrangementerne, og at det kan være forvir-
rende at orientere sig i. Noget andet er, at særligt blandt seniorer
og modne voksne er der tale om analoge tendenser. De opdager
aktuelle aktiviteter ved at orientere sig på skærme, plakater og
opslag i biblioteksrummet. 

■ Undersøgelsen peger således i sine anbefalinger på flere ele-
menter til et styrket, samlet og mere synligt tilbud til borgerne.
Først og fremmest at ‘integrere de digitale tilbud i den fysiske
brug og omvendt, så de kan understøtte og synliggøre hinan-
den’. Både gennem bedre kobling til det fysiske besøg og ved at
gøre det så nemt og gnidningsfrit som muligt at bruge de digita-
le tilbud. Københavns Biblioteker arbejder nu videre med anbe-
falingerne og deres implementering, bl.a. gennem forbedringer
af app og hjemmeside, markedsføringskampagne for appen og
bedre skærme i biblioteksrummet.

JULIE MARSTRAND
Biblioteksudvikling, Analyse & Udvikling

Københavns Kommune

Foto: Astrid Busse Rasmussen 
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- Det er et stærkt greb til at komme ud af de fysiske biblioteker,
fortæller Susanne Gilling, leder af Biblioteksservice ved Aarhus
Kommunes Biblioteker, i en samtale med bladet om opsøgende
og alternative bibliotekstilbud. 
Biblioteket har efterhånden opbygget solide erfaringer med at
rykke biblioteket ud af de fysiske huse og er samtidig opmærk-
som på at bruge de erfaringer, man får fra gang til gang.

Hvorfor er det vigtigt at komme ud?
- Vi vil gerne udfordre os selv, vi vil gerne tættere på nogle flere
borgere, vi vil gerne nå længere ud og vi vil gerne sænke barrie-
rerne for at tale om og tænke bibliotek, og gøre det mere relevant
for mange flere. Vi vil gerne udvide biblioteksrummet og for-
midlingen og også det her traditionelle vagtbegreb, fortæller
Susanne Gilling.

Hvordan fungerer jeres ud af huset-initiativer, hvad byg-
ger de på og hvordan er det gået i covid-19 årene?
- Det går rigtig godt. På trods af corona har vi indarbejdet ud-af-
huset som et strategisk redskab, der anvendes til at nå nye mål-
grupper. De enkelte teams vurderer selv, hvordan det at gå ud af
huset kan anvendes, når muligheden er der. I 2021 og 2022 har vi
været ude med tuc’en eller cykler i mange sammenhænge fra by-
fester, markedsdage, festival for børneinstitutioner, studie-
startsmesse, kirker, skoler, festugen, vandreture og mange flere
steder. 

- Det er et stærkt greb til at komme ud af de fysiske biblioteker,
og når vi planlægger det indgår en række spørgsmål, som vi vil
stille dem, vi møder for at udvikle biblioteket. Og for at sikre at vi
har styr på samtalerne, så vi kan komme hjem med noget af det,

O P S ØG E N D E  B I B L I OT E K E R

Biblioteker på hjul kan dække over mange forskellige formater og formidlingsformer.
Aarhus har i flere år arbejdet med mobile bibliotekstilbud som tuc tuc og el-cykler med
lad i sammenhæng med en målrettet ud-af-huset-strategi.

BIBLIOTEKET RYKKER UD
Til havnefest.

Vi vil gerne udfordre os selv, vi vil gerne tættere
på nogle flere borgere, vi vil gerne nå længere ud.“



der står bibliotek på! Som en tuc eller en elcykel. Det fremmer
forståelsen og snakken, at du kommer med noget konkret og har
en identitet, som du bærer med dig sammen med køretøjet.

Er det så mest brugere frem for ikke-brugere, I møder?
- Målgruppen kan potentielt være alle borgere i Aarhus Kommu-
ne, men vi vil oftest have fokus på ikke-brugere, siger Susanne
Gilling.

- Ser jeg på nogle af besøgsreaktionerne, så er der jo mange af
dem, som er brugere, men der er også nogle, der bestemt ikke er.
For eksempel har vi en fast tradition for at komme ud i lokal-
samfundet, når der torvedage, og der møder vi folk, der ikke
aner, hvad biblioteket er, eller som i alle tilfælde ikke bruger det.
Men det er så også et spørgsmål om, hvordan man definerer ik-
ke-brugerne. Det er lidt flydende, hvad vi snakker om i forhold til
ikke-brugere. Mange bruger biblioteket i perioder af deres liv – er
de så ikke-brugere, når de i andre perioder ikke kommer der el-
ler bruger det? Under alle omstændigheder får vi meget ofte no-
get med os hjem.

Input man kan bruge til arbejdet med løbende at opdatere og
nytænke bibliotekets service.

Hvad kunne det for eksempel være? 
- Under corona har vi haft fokus på service til f.eks. ældre og en-
somme. Vi fik nogle ekstra kommunale midler, et tværmagistralt
initiativ, til at lave en særlig indsats med at bære e-reolen.dk og
dens online lån ud til lokalcentre og plejehjem. Vi lavede en mi-
niundersøgelse af, hvordan det blev modtaget. Svarene var op-
muntrende og lød bl.a.: ’Det er en kæmpe oplevelse i hverdagen
og en mulighed for at få lidt flere oplevelser ind i dagligdagen i
kraft af – ja, bøger!’. 

- Det var på flere måder et enormt interessant projekt trods nog-
le logistiske udfordringer, så nu søger vi nye penge. Vi vil se, om
vi kan rulle tilbuddet ud til endnu flere. Her nåede vi altså både
nogle mennesker, som ikke har det alt for godt, og som også kun-
ne være ensomme. Eller som måske bare kedede sig, men jo ik-
ke selv kom på biblioteket. Mange i sådanne og lignende situati-
oner vil kunne have udbytte af de oplevelser, som læsning og lyt-
ning af e-bøger vil kunne give. 

Her i 2022 fortsættes den udegående og opsøgende indsats og
man har bl.a. været i Ungekulturhuset og på messe for seniorer
‘fra arbejdsliv til seniorliv’.

■ Formidlingsgrebene og metoden er i dag integreret i Aarhus’
almindelige bibliotekstænkning, når man selv kan være op-
søgende, eller når man bliver inviteret med ind i forskellige sam-
menhænge.

HELLEN NIEGAARD
Fotos: Dokk1

A A R H U S
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vi er optaget af. Den nye viden downloader vi på bedste design
thinking vis (metode til borgerinddragelse, red), og omsætter
hvis vi kan, eller lagrer som viden vi har med os om brugerne,
fortæller Susanne Gilling. 
- Vi vil som sagt hele tiden gerne udfordre os selv, og gøre bibli-
oteket mere relevant for mange flere. I den proces klæder vi os
selv på på forskellig vis, forklarer Susanne Gilling.

Ud af vagten med biblioteket
Sådan hed et projekt afsluttet i 2017 og støttet af Slots- og Kul-
turstyrelsen og  BOB-pulje (Borgerservice og Biblioteks, Aarhus
Kommune, Udviklingspulje). I projektet eksperimenterede Aar-
hus Kommunes Biblioteker med at lave lokalt funderede, be-
hovsorienterede og mobile biblioteker, som var dynamiske og
kunne flytte sig efter lokale behov. De konkrete redskaber var en
biblio-tuc, en biblio-budcykel, biblio-bokse og boghuse. Mål-
sætningen var at fungere som lokale medborgerskabere, nå ikke-
brugere og udvide kendt bibliotekspraksis. 

I dag kører Aarhus Kommunes biblioteker stadig ud med mobi-
le biblioteker afledt af projektet. Man har fortsat tuc’en og i
øvrigt tre el-ladcykler,  som bruges. 

Hvordan tager man imod biblioteket uden for rammerne?
- Det er meget forskelligt. Generelt er folk altid glade, når der
kommer en ny aktør. Nogle siger f.eks. ‘- jeg kender det jo godt i
forvejen’, mens andre bliver overrasket og kan f.eks. sige ’Er der
også arrangementer på biblioteket?’ Eller ’Gud kan man brev-
stemme hos jer nu, det vidste vi ikke?’. Vores besøg bliver altid
modtaget positivt. 

Når man i Aarhus tager ud i forskellige nye sammenhænge, så
har man altid en relation lokalt eller er inviteret, man kommer
ikke bare ud af den blå luft. Der foreligger altid en aftale. 

- Projektet Ud af vagten lærte os det med at komme uden for mu-
rene og komme ud i nogle andre virkeligheder. Vi lærte bl.a., at
det er helt nødvendigt at have noget identitetsskabende, hvor
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sen/En netværksgruppe under Forbundet Kultur og Informati-
on, Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein, Verband Deutscher
Büchereien Nordschleswig og Dansk Centralbibliotek (DCB) for
Sydslesvig – sidstnævnte som tovholder ved souschef Anni Søn-
dergaard og bibliotekar Karl Fischer.

Faglige oplæg med finurligt twist

Et bogbustræf handler selvfølgelig ikke kun om at fremvise bog-
busser, der skal også være både faglige og festlige indslag. Da de
fleste deltagere enten talte tysk eller dansk, foregik de faglige for-
middagsoplæg adskilt. Efter en fælles velkomst tog Mogens
Rostgaard Nissen, leder af DCB Forskningsafdeling og bibliote-
kar ved DCB, Karl Fischer, over i det et fælles oplæg og sammen
med den lokale artist og klovn, Knut Keller, gjorde de bogbuska-
valkaden om de sydslesvigske bogbussers 91-årige historie til et
både interessant og muntert indslag. 

Herefter fulgte danske oplæg. Anna Kathrine Bisgaard Sørensen,
som med firmaet Arkitema har stået for indretningen af DCB’s
nye bogbusser Otto og Agnes, fortalte om de tanker og den visi-
on, der ligger bag de nybyggede bogbusser. Derefter kom Tine
Segel, formand for Forbundet Kultur og Information, som talte
om vigtigheden af bogbusbetjening. Til slut igen en underhol-
dende, men informativ fortælling om grænselandets historie af
den kendte danske historiker Asser Amdisen.
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“Septembers himmel er så blå”, lyder en smuk dansk sang. Og ja,
det var en smuk lørdag, da 23 bogbusser fra Tyskland, Sverige og
Danmark mødtes til storstilet bogbustræf i Flensborg i Sydsles-
vig. En dag mættet med faglige og festlige indslag. Og en dag, der
på flot vis viste borgerne og offentligheden, hvad biblioteker på
hjul kan.

To års forsinkelse

Der var meget at fejre og samles om. Træffet var oprindelig plan-
lagt til 2020 – 100-året for den dansk-tyske grænsedragning – og
ved samme lejlighed skulle DCB’s to nye bogbusser præsenteres.
Men på grund af corona-situationen blev busser og træf forsin-
ket i to år. Agnes og Otto, som busserne er blevet døbt, blev leve-
ret hhv. i februar 2022 og den sidste blot få uger før træffet d. 10.
september. 2022 er så også året, hvor de slesvig-holstenske bog-
busser, der udgør Fahrbüchereien in Schleswig-Holstein fejrer
deres 60-års jubilæum.

Travl morgenstund

Vejret spillede med fra morgenstunden, hvor bogbusserne trille-
de ind på Havnespidsen i hjertet af Flensborg. Med udsigt til
fjorden fra den pensionerede spritbåd, Sønderborg, – nu restau-
rantbåd, blev der drukket kaffe og fortæret rundstykker, alt
imens der blev hilst til højre og venstre på flere sprog. Træffet var
arrangeret i et smidigt og fantastisk samarbejde mellem Filibus-

O P S ØG E N D E  B I B L I OT E K E R

Velbesøgt dansk-tysk bogbustræf 
i Flensborg
Dansk Centralbibliotek melder om en stor
succes, da det dansk-tyske bogbustræf
2022 i Flensborg lørdag 10. september
kulminerede. Med 23 bogbusser og 130
bogbusfolk linet op på havnen i Flensborg
blev der slået et gevaldigt slag for bibliote-
ker og bogbusbetjening.

Bogbus besøg fra Göteborg.
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stisk at opleve – de gør en kæmpestor forskel”, siger Anni Søn-
dergaard, souschef ved Dansk Centralbibliotek, der er vældig til-
freds med træffet og den respons, DBC efterfølgende har fået fra
dagen. Og ikke mindre vigtigt som bibliotekar Karl Fischer
tilføjer: 

“Der blev sparket dæk, kigget på tekniske løsninger, dingenoter
og fiduser, diskuteret logistik og planlægning, udvekslet adres-
ser, dannet netværk og startet en ny Göteborg-Flensborg-bog-
bus-venskabs-forbindelse. Bogbus-folket er et særligt folkefærd,
der rendyrker den direkte formidling dér, hvor folk er og i øjen-
højde med dem. Det gode humør og arbejdsglæden lyser langt
væk ud af dem”.

“Kaffe å kache”, musik og lidt vin

Til at holde dampen oppe havde arrangørerne booket Den søn-
derjyske kaffebus, der bragte kaffe og kager fra Det sønderjyske
kaffebord. Den vakte stor glæde i solskinnet.

Sidst på eftermiddagen var de tyske kolleger vært ved en lille for-
friskning og et hyggeligt musikalsk indslag i “Blaue Stunde”. Iføl-
ge Karen Sejerøe, Filibussen, er det en tradition, som danskerne
fint kunne tage til sig. Dagen sluttede af med festmiddag i Flens-
borg Biblioteks udlånsområde. Her gav bibliotekschef Jens Hen-
riksen den som garvet konferencier og bandt aftenen fint sam-
men. Efter maden spillede bandet Something op til dans – og
danset blev der! Og busfolket fik slukket den resterende tørst i
BusBaren, som blev bestyret af et par drinkskyndige biblio-
teksmedarbejdere. 

RITA JAKOBSEN
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Fotos: Philipp Tonn

Når bogbussen triller ind i byen 

Det kan være svært at sætte værdi på bogbussen og ikke mindst
bibliotekaren og chaufføren på det ugentlige eller månedlige
bogbusstop, men i en tid, hvor der for mange bliver længere og
længere til det fysiske bibliotek, og ikke mindst adgangen til fag-
ligt personale, fordi det lokale bibliotek bliver selvbetjente, så er
bogbussen et anker ifølge Tine Segel. 
Bogbusserne udvikler sig. I dag er deres bogservice og litteratur
udvidet i forhold til at opsøge brugerne, der hvor de er. Mange
steder kan bussen bookes til bogbesøg på både lokale børnein-
stitutioner, skoler og f.eks. ældrecentre. Det handler om delta-
gelse og fællesskab – det skaber sammenhængskraft. 

“Bogbusserne er med til at skabe adgang til kulturen og dermed
mindske den kulturelle ulighed der, hvor biblioteket som en
bygning med fire vægge ikke længere er”, understregede Tine
Segel. Hun undrede sig også over, at der bliver færre bogbusser i
en tid med regionalisering, decentralisering og fortsatte biblio-
teksnedlukninger. 
Er det økonomien eller en fastlåst forestilling om, at bogbussen
ikke kan leve op til nutidens biblioteksudvikling, som hindrer
mobil service til borgerne, lød det bl.a. fra FKI’s formand.

Bemalet blik med bøger og hjul

Efter fælles indslag og frokost på havnen blev busserne åbnet for
publikum. Flot pudsede og polerede til dagens anledning stod
de linet op på rad og række med åbne døre for at byde fagfolke-
ne og alle andre interesserede indenfor. Især gjorde to smukke
og iøjnefaldende elektrificerede bogbusser fra Göteborg stort
indtryk. Men også DCB’s fine og finurlige Otto og Agnes vakte
stor interesse. Tæt ved Otto og Agnes holdt DCB’s tidligere bog-
bus, som nu efter overtagelsen hos Fahrbüchereien in Schles-
wig-Holstein fremstod fin og redesignet efter en gennemgriben-
de make-over.

Erfaringsudveskling på kryds og tværs

I løbet af eftermiddagen blev der ført mange gode faglige og kol-
legiale samtaler i og uden for bogbusserne. Mobilkameraer blev
flittigt benyttet, så de mange idéer til bogbusindretning kunne
komme med hjem. 

“Det er altid en stor glæde at se mangfoldigheden og idérigdom-
men inden for bogbussernes indretning og funktion, og bogbus-
personalets engagement omkring deres arbejdsfelt er helt fanta-

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

For nogen er en bogbus lidt nostalgisk og
trækker på minder fra barndommen, mens det fort-
sat for mange i landdistrikterne er en livsnerve og 
en åbning til verden. 
Tine Segel, fmd. Forbundet Kultur og Information, Bogbustræf 2022 i Flensborg

“

Eksempel på bogbusindretning.



Velkommen i Wimbus: Ny bogbus for børn skaber læseglæde i Tønder Kommune.
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At afstand, biblioteksbrug og dermed adgang til bøger hæn-

ger sammen viser undersøgelser og tal fra Danmarks Stati-

stik. I Tønder er der i dag øget fokus på at bringe bibliotek og

bøger ud til børnene der, hvor de er. 

Tønder Kommunes Biblioteker har fået en ny børnebogbus –
Wimbus – fuld af eventyr og oplevelser, og fra august 2022 kører
den bl.a. ud til skoler og børnehaver i hele kommunen.

Bag om børnenes bogbus

Formidlere og bibliotekarer fra Tønder Kommunes Biblioteker
har under konceptudviklingen af bogbussen besøgt børnehaver
og skoleklasser i indskolingen og på mellemtrinnet. Børnene er
blevet spurgt til deres interesser, hvad de godt kan lide at læse,
og de har fået lov til at tegne, hvordan de synes at en børnebog-
bus skal se ud. 
Det vigtige ved denne samskabelsesproces har været, at Wimbus
skulle blive børnenes bus. Vi har prøvet at forstå børnenes uni-
vers, hvordan de er sammen, og hvordan vi får bøgernes verden
til at blive levende for dem. 

O P S ØG E N D E  S E RV I C E  T I L  B Ø R N  

BØRNENES BUS
Gæster i bussen fra venstre: Nellie 3. kl. Vilja børnehave. Naja børnehave. Jeppe 4. kl. Clara 0. kl.

Hvorfor hedder bussen Wimbus? Fordi bussen har egen personlighed, fortæller biblio-
teket, der ønskede bussen skulle have et særligt kærligt ‘vrøvlenavn’.



Læselysten skal ud i hele kommunen

Bogbussen er ikke et nyt fænomen i biblioteksverdenen – tvært-
imod – muligheden for at gøre biblioteket mobilt er stadig dens
store styrke. Wimbus skal være med til at bringe spændende og
nye bøger ud i en geografisk stor kommune som Tønder – også
til de byer, hvor der er langt til det nærmeste folkebibliotek. På
den måde sikrer vi tilgængelighed, og ambitionen er derfor også,
at Wimbus skal være en hjørnesten i bibliotekets arbejde med
den nationale læsestrategi for børn og unge. Derfor kører Wim-
bus heller ikke på benzin, men på læselyst. Hver gang børnene
har lånt en bog, må de komme en bold i et læselystbarometer,
der står inde i bussen – jo flere bøger de låner, jo længere kan
bussen køre, og jo flere eventyr kan Wimbus komme på. 

■ Modellen er lige til at kopiere for andre kommuner.

MIRIAM YASMIN TARP YAMIL
Digital litteraturformidler

Tønder Bibliotek

Fotos: Tønder Bibliotek
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Et levende busunivers

I udarbejdelsen af børnebogbussen har Tønder Kommunes Bib-
lioteker samarbejdet med det scenografiske designbureau, Alba
Nowik Production, som er specialiseret i at udvikle formidlings-
rum og interaktive oplevelsesuniverser. Tanken med at inddra-
ge en scenograf har været, at børnebogbussen skal være et sted,
der er anderledes, end når børnene besøger ét af lokalbibliote-
kerne. Derfor har vi i arbejdsgruppen bag bussen også arbejdet
med sætningen: “biblioteket er ikke, hvad du tror det er”. 

Med Wimbus har vi ønsket at skabe en kreativ og fantasifuld
bogbus, hvor indretningen er med til at understøtte børnenes
lyst til at gå på opdagelse i bøgernes verden. Derfor har vi givet
bussen personlighed. Wimbus er en eventyrlysten bus, der har
rejst både i tid og sted. Når børnene træder ind i bussen, vil de
derfor opleve et rum, der fortæller en historie. 
Der er fotos af Wimbus fra dens mange rejser – f.eks. til junglen,
Egypten eller månen – og der er en lille hule og små hemmelige
rum, hvor børnene kan gå på opdagelse og finde souvenirs, som
Wimbus har haft med hjem fra sine rejser.
Fordi bussen har sin egen personlighed ønskede biblioteket at
give den et navn, et særligt kærligt ”vrøvlenavn”. Og lidt inspire-
ret af et legendarisk dansk køretøj, motorcyklen Nimbus, blev
det til Wimbus.

TØ N D E R

Clara 0. kl. Nellie 3. kl. 
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Biblioteker kan nogen helt særligt, når det gælder FN’s ver-

densmål. Det er derfor heller ikke uden grund, at folkebiblio-

tekerne i regeringens handleplan fra 2021 om FN’s ver-

densmål er tiltænkt en rolle som den samfundsinstitution,

der skal spille en afgørende rolle i formidlingen af ver-

densmålene, sådan at der opnås et stort kendskab til og en

folkelig forankring af disse.

Folkebibliotekerne har kontakten med borgerne, og som den
store neutrale, demokrati-understøttende kulturinstitution fol-
kebiblioteket er, har det en unik position til at spille en rolle i for-
midlingen af målene.

Bibliotekers rolle og gennemslagskraft 

Folkebibliotekerne i Danmark er nået relativt langt i arbejdet
med verdensmålene – i hvert fald set i et europæisk perspektiv.
Som medlem af ELSIA, EBLIDA’s arbejdsgruppe omkring FN’s
verdensmål, har jeg deltaget i udarbejdelsen af EBLIDA’s nye

rapport om bibliotekerne og FN’s verdensmål (januar 2022),
som blev drøftet på den europæiske biblioteksorganisations
årskonference i Athen i juni i år. Rapporten afdækker arbejdet
med verdensmålene i en lang række europæiske lande, og kan
ses i sin helhed EBLIDA’s hjemmeside http://www.eblida.org/
publications.html.

Udbredelsen af arbejdet med FN’s verdensmål i bibliotekerne er
meget heterogen og varierer meget fra land til land, lyder en af
rapportens overordnede konklusioner. Andre af stor interesse
også for Danmark er for eksempel:

• En helt afgørende faktor for udbredelsen af FN’s verdensmål er
bibliotekarernes opmærksomhed og fokus på formidlingen af
disse i dagligdagen. 
I Danmark er arbejdet med verdensmålene relativt udbredt i
bibliotekerne, og det er uden tvivl i den forbindelse en vigtig fak-
tor, at stort set alle danske kommuner har verdensmålene på
dagsordenen. 

• I nogle lande (bl.a. Danmark) sker der en større eller mindre
grad af koordinering af arbejdet med verdensmålene på natio-
nalt plan, hvorimod der i andre lande ikke er en nævneværdig

samlende infrastruktur, der sikrer koordinering på tværs. 
En sådan koordinering ser også ud til at fremme arbejdet

med verdensmålene. 
I Danmark er et godt eksempel det arbejde, Danmarks

Biblioteksforening bidrager til gennem DB2030-net-
værket og udviklingen af den fælles certificeringsmo-
del for arbejdet med verdensmålene, der pågår for
øjeblikket (hvor de første 10 biblioteker i skrivende
stund har opnået certificering for arbejdet med ver-
densmålene).

• Sidst men ikke mindst har organiseringen af bibli-
otekerne i det enkelte land samt mulighederne for
finansiering af arbejdet med FN’s verdensmål be-
tydning for udbredelsen af arbejdet med disse. 

Det virker som om, Danmark i højere grad end en ræk-
ke andre lande har mulighed for at finansiere det

grundlæggende oplysnings- og formidlingsarbejde med
verdensmålene via de kommunale driftsbudgetter, og der-

med når længere, end hvis man udelukkende var afhængig at
projektmidler til formålet, som det er tilfældet i en række syd-

og østeuropæiske lande. Det betyder dog ikke, at ekstern finan-
siering ikke spiller en vigtig rolle i nogle situationer, for det gør
den, også i Danmark. Igen kan nævnes udviklingen af en fælles
certificeringsmodel i netværket DB2030’s regi, hvor SparNord

Om bibliotekarers og bibliotekers rolle og betydning for arbejdet med verdensmålene.
Steffen Nissen rapporterer fra arbejdet i ELSIA, EBLIDA’s arbejdsgruppe om FN’s ver-
densmål. 

BÆ R E DY G T I G H E D

FN Verdensmål i et europæisk



Læs mere om:

EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Docu-

mentation Associations) - www.eblida.org
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europæisk plan, og flere europæiske landes nationale biblio-
teksorganisationer har vist interesse for modellen. 

Måske giver det mening at overveje at udvikle en fælles euro-
pæisk certificeringsmodel, som i modsætning til indikatorerne
(måling af resultater) tager sigte på måling af den måde, man ar-
bejder med Verdensmålene på, og derfor tager hensyn til, at bib-
lioteker med meget forskellige finansieringskilder, størrelse, or-
ganisering og opgaver kan deltage og ‘sammenlignes’.

■ Den kommende periode vil vise, hvilke perspektiver, der ar-
bejdes videre med i EBLIDA-sammenhæng. Potentialet og mu-
lighederne er mange, for der er i den grad en rolle at spille for
biblioteker i fremtiden, når det gælder verdensmålene. 

Fonden og TrygFonden har ydet afgørende støtte til finansiering
af pilotprojektet.

Mulige og fremadrettede perspektiver

I og med at FN’s verdensmål kommer til at være på dagsordenen
i mange år fremover, vil bibliotekernes særlige rolle i formidlin-
gen og i arbejdet med forankringen af disse også være aktuel i de
kommende år nationalt såvel som internationalt. Det giver i den
forbindelse god mening at overveje, hvilke europæiske perspek-
tiver, der kan være i arbejdet med verdensmålene for ELSIA og
EBLIDA. Ikke mindst fordi en ambition kunne være at under-
støtte og fremme udbredelsen af og implementeringen af ver-
densmålene i en europæisk kontekst gennem målrettet samar-
bejde, erfaringsudveksling mm.

Fælles indikatorer og programindflydelse

Blandt mulige fremtidige perspektiver rettes opmærksomheden
mod udviklingen af relevante fælleseuropæiske indikatorer for
bibliotekernes arbejde med verdensmålene. Det vil for EBLIDA
give god mening om nogle år igen at udarbejde en ny rapport
med en status for arbejdet med verdensmålene i de enkelte lan-
de. I den forbindelse ville det kunne fremme kvaliteten af sam-
menligningen, såfremt der i mellemtiden udvikles en række re-
levante indikatorer, der kan anvendes til endnu mere sikker
måling af og sammenligning på tværs af landene.

Påvirkning af EU’s programmer er desuden et vigtigt perspektiv,
så arbejdet med verdensmålene lettes via enklere finansiering.
Uanset om det drejer sig om f.eks. EU’s strukturfonde, Erasmus-
programmet eller Creative Europe kan EBLIDA fremadrettet
spille en rolle i at forsøge at påvirke disse programmer, så disse i
større grad end i dag bliver ‘designet’ i retning af at kunne frem-
me ansøgninger, der er målrettet Verdensmålenes udbredelse
på kulturområdet. 
I en række lande i Syd- og Østeuropa kan ansøgninger til EU’s
strukturfonde formentlig gøre stor gavn. I lande med en meget
decentral forankring af folkebibliotekerne (som f.eks. Danmark)
ville det kunne fremme flere ansøgninger, hvis f.eks. Erasmus-
programmet og Creative Europe blev indrettet direkte til formå-
let. Fra ansøgninger om korterevarende ophold i udlandet, ud-
veksling af erfaringer på tværs af landegrænser til større ansøg-
ninger med direkte fokus på specifikke verdensmål.

Europæisk certificering?

Sidst men ikke mindst er udviklingen af en fælleseuropæisk cer-
tificeringsmodel for arbejdet med verdensmålene et interessant
perspektiv. De positive erfaringer, der foreløbig er gjort med ud-
viklingen af en fælles dansk certificeringsmodel for arbejdet
med FN’s verdensmål i regi af DB2030, har givet en vis genlyd på

I N T E R N AT I O N A LT  N Y T

k perspektiv En helt afgørende faktor for udbredel-
sen af FN’s verdensmål er bibliotekarernes 
opmærksomhed og fokus på formidlingen af
målene i dagligdagen. 
“

STEFFEN NISSEN
Leder for OBB Udvikling 

Odense Biblioteker og Borgerservice

Medlem ELSIA for 

Danmarks Biblioteksforening 
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Derfor var bibliotekerne med
KLIMAFOLKEMØDET: 

I 2021 besøgte 8-10.000 mennesker Klimafolkemødet i Middel-
fart. I år var 21.000 mennesker med til årets største klimaevent.
Det rekordstore besøgstal viser, at borgere, biblioteker, virksom-
heder, NGO’er, meningsdannere og beslutningstagere fra hele
landet har brug for at mødes. Det viser også, at der er en kæmpe
vilje til at skabe klimahandling.

Klimahandling sammen var årets samlende tema. For første
gang i år var bibliotekerne massivt til stede, og den gode place-
ring på KulturØen var medvirkende til, at et stort antal besøgen-
de var forbi bibliotekernes telt. For de yngste deltagere var det
også et stort hit at besøge Børnefolkemødet i bibliotekernes telt.
Her kunne de nemlig deltage i artskonkurrencer og vendespil -
og dreje på lykkehjul, bygge frøbomber og meget andet i børne-
højde.  
50 biblioteksfolk og borgere fra hele landet var med i Middelfart
for at vise, hvordan de med forskellige mikrotiltag forsøger at bi-
drage til en bedre verden. Det kom bl.a. til udtryk i de kreative
værksteder og i samtalesaloner og debatter, som lagde op til dia-
log om bibliotekernes rolle i den grønne omstilling. For hvad

BÆ R E DY G T I G H E D

Stor tilstrømning til KulturØen 1. til 3. september. Klimafolkemødet mere end fordob-
lede antallet af besøgende i Middelfart i 2022 og opfordrer til klimahandling sammen.

Event på fællesscenen med Jesper Theilgaard, Josefine Klougart og moderator Anette Lerche (FKI). Mere end 500 lyttede med.

Om Klimafolkemødet

Klimafolkemødet vil inspirere til hand-

ling for beslutningstagere, virksomhe-

der, organisationer og borgere. Ambiti-

onen er at cementere mødet som den

nationale begivenhed, der for alvor har

klimaudfordringen på dagsordenen og

skaber fælles løsninger. Klimafolkemø-

det afholdes sammen med en lang

række af arrangører, som bidrager med

indhold til årets program. Klimafolke-

mødet går i sit program på tre ben: Et

folkeligt, et politisk og et fagligt. 

Se mere på klimafolkemoedet.dk.



skal den være? Og må vi gerne være aktivistiske og samarbejde
med borgere og organisationer, som også agerer politisk? Hvor-
dan spiller det sammen med at være et neutralt mødested? 
Disse spørgsmål udløste mange gode dialoger, men også en nys-
gerrighed på bibliotekernes rolle da det er nyt for mange, at bib-
liotekerne også melder sig på denne bane. 

Også skønlitteraturens rolle i den grønne omstilling blev de-
batteret ved Klimafolkemødet. For når klimarapporter og grafer
ikke er nok til at skabe klimahandling, må vi finde nye måder at
tænke mennesket og menneskets forhold til verden og til natu-
ren på, og her har skønlitteraturen et særligt potentiale. Når vi
fordyber os i skønlitteraturen, får vi adgang til at opleve verden
og vores forhold til naturen på nye måder. Skønlitteraturen har
en helt særlig evne til at fodre vores empati og udvide vores fore-
stillingsevne, og den giver os derfor mulighed for i små glimt at
se den fremtid, der måske venter os. Glimt, der kan være med til
at give os lyst og mod til handling. 

Som litteratur- og vidensformidlere har bibliotekerne en særlig
rolle i forhold til at få den bæredygtige litteratur og viden i spil

endnu flere steder og måske på helt nye måder. Og ved i endnu
højere grad at samarbejde med borgere og lokale aktører om,
hvordan vi i fællesskab kan bidrage til FN’s verdensmål, kan bib-
liotekerne måske blive det foretrukne og mest oplagte mødested
for bæredygtige idéer og handlinger. Det arbejde er godt i gang
mange steder, men der er stadig mange, der ikke ved, at man kan
gå på biblioteket for at få hjælp til at realisere sine bæredygtige
ideer. Og derfor var det vigtigt, at bibliotekerne var med til Kli-
mafolkemødet. 

■ Tænketankens projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL og Mid-
delfart Kultur & Bibliotek har lagt mange kræfter i at realisere
bibliotekernes deltagelse ved Klimafolkemødet med god hjælp
fra 25 biblioteker, borgere og Chora 2030.  

KIRA GILLING HANSEN
Projektleder

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Fotos: Karen Bjerggaard
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”Hvorfor blander de sig?”: Fra Venstre: Tine Segel (FKI), Thomas Ravn-Pedersen (VBN), Helene Bruhn Schwartzman (Dokk1, Aarhus), Thomas Sture Rasmussen (DB2030) 
og Andrew Cranfield (Tønder Bibliotek).

Samtalesalon: Jane Ipsen Piber (forfatter), Christian (Dragør Bibliotek), Jonas Søgård 
Nielsen (Herning Bibliotek) og Bo Nordby (rejseholdsdeltager fra Sammen om verdensmål).

Pia Gunilla Park fra Guldborgsund-bibliotekerne med ung deltager. Der var SÅ mange børn
forbi vores telt.
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Velkommen 
Konference og Temadag

Verdensmål, partnerskaber og samskabelse
Tirsdag 22. november på Middelfart Bibliotek

Skal vi sammen skabe en bæredygtig fremtid, 

så lad os gå hånd i hånd i et partnerskab for handling.

INSPIRATION OG ERFARINGER

Hvem og hvordan
I Middelfart deler tre verdensmålsprojekter erfaringer og idéer, som kan understøtte det arbejde, mange biblioteker allerede

har sat i gang eller er på vej med.

Det landsdækkende projekt SAMMEN OM VERDENSMÅL og Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med 28 biblio-

teker om at skabe og drive lokale og trivselsfremmende fællesskaber omkring FN´s verdensmål. Projektet støtter også bibliote-

kerne i at blive agenter for bæredygtighed, så de griber og handler på de idéer, borgerne kommer med. 

Dagen indledes med et blik på, hvad projektdeltagerne har fået ud af at være med. 

Projekterfaringer og gode råd er desuden samlet i en helt ny faghåndbog, som lanceres på konferencen.

Hvorfor lader vi som ingenting?
Efter frokost sætter hovedtaler og klimapsykolog Solveig Roepstorff ord på det klimaubehag, klimakrisen har medført hos

mange. I oplægget vil hun med psykologisk forskning og viden i hånden forklare, hvorfor mange af os, trods gode intentioner,

fortsætter vores liv, som om intet var hændt.  Hun kommer også med bud på, hvordan vi kan trodse handlingslammelsen 

og gøre en forskel i forhold til klimakrisen.

UGE17 – lokalt og nationalt
Når vi arbejder sammen om verdensmålene, kan vi skabe folkelig forankring og folkeoplysning om bæredygtig udvikling på

bibliotekerne. Derfor forpligter ikke kun et, men hele to projekter sig på at sætte fokus på verdensmålene i UGE17. Tønder, 

Esbjerg, Nyborg og Middelfart fik en bevillig af SLSK til deres udgave af et UGE17 projekt, mens Danmarks Biblioteksforening

ved hjælp af en bevilling på finansloven skal udvikle nye debat- og arrangementsformer. Heraf fødtes idéen om en 

national fokusuge på de 17 verdensmål i UGE17.

Konferencen er en oplagt mulighed for at indgå partnerskaber for handling på tværs af projekter og på tværs af landet. 

I forpligter jer ikke på at deltage i projekter eller partnerskaber, når I deltager i konferencen, men får et nyt netværk 

og møder en masse biblioteksfolk.

Lad os sammen sætte endnu mere fokus på verdens vigtigste plan

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i partnerskab med biblioteker på tværs af hele Danmark.

PRAKTISK
Medbring egen kop til kaffe, drikkedunk til vand samt en aflagt t-shirt. 

Deltagerpris er 150 kr. og inkluderer fuld forplejning hele dagen. Deltagelse efter først til mølle-princippet. 

Tilmdelding her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6ocw5cex85

Dagen modereres af journalist Kurt Strand
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fatteroplæsninger og foredrag har en ræk-

ke forlag og forfattere inden for genren og-

så valgt af lancere nye titler her.  

Fantasyfestivalen arrangeres hvert år af

Esbjerg Kommunes Biblioteker i samarbej-

de med lokale og nationale foreninger, for-

lag og frivillige. 

Næste års festival afholdes i dagene 16.-

17. september 2023.

//HN
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Et imponerende program trak stort besøg af litteratu-

rentusiaster til premieren på Litterært Folkemøde - fe-

stival for klassiske danske forfattere på Kulturstationen

i Skørping 1.-2. oktober. Herman Bang Selskabet er ar-

rangør. Festivalen blev afviklet dels på ‘Markedsplad-

sen’, hvor 23 litterære

selskaber stod og fri-

stede med både infor-

mation og bøger, dels

i de tilstødende loka-

ler, hvor ca. 40 fore-

drag bød på et væld

af emner om Holberg,

Joh. V. Jensen, Her-

man Bang og Karin

Michaëlis, Pontoppi-

dan, Nexø og mange

andre klassikere, men

også nye forfattere

som Josefine Klou-

gart, der fortalte om

sin roman Alt dette

kunne du få, som er

inspireret af Jørgen Franz Jacobsens liv og værker blandt andet ro-

manen Barbara.

Skørping har tradition for at satse på litteratur. I ni år med endags-

festivalen Ord i Nord, der i 2021 præsenterede Iben Mondrup,

Svend Åge Madsen og Jens Smærup Sørensen til en udsolgt festi-

val. Arrangørerne kalder weekendens arrangement for ‘en ny scene

for dansk litteraturs rødder’, og med et gennemtræk af ca. 2.000

gæster tegner det godt for en fremtidig vækst.                         //CPS

Nyt Litterært folkemøde
med stort besøg

Fantasyfestival i Esbjerg

Der var trængsel på Markedspladsen.

Nordisk mytologi dannede rammen om

årets store Fantasyfestival på Esbjerg Bibli-

otek 17.-18. september. 

Med en stigning på omkring 25% tiltrak

årets Fantasyfestival omkring 8.000 be-

søgende. Festivalen er virkelig brændt igen-

nem som stedet for magi og fantasyuniver-

serne for folk i alle aldre. 

Udover udstilling, markedsplads, kunstner-

hjørne med aktive kunstnere, rollespil, for-
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Havnebygningen summer af liv. Forventningsfulde gæster er in-
viteret til fernisering på udstillingen “Vilde væsner og sære ste-
der”. En tornado af sanseindtryk venter dem. Ferniseringen er
kulminationen på flere måneders skoleworkshops, hvor ca. 250
børn på Lolland har skabt masser af vilde og underfundige
væsner ved at bruge deres fantasi og fortællelyst. Det hele er tryl-
let sammen af billedkunstner Maria Lau Krogh, der har skabt et
magisk univers, hvor børnenes tegninger, væsner og fortællinger
er omdrejningspunktet. 
- På min vej gennem Lolland har jeg mødt mange vilde væsner
og sære steder. Åmanden, mosekonen, lygtemænd og trolde. Jeg
har også mødt en masse skønne børn og har på magisk vis fået
lov til at kigge ind i deres fantasi. Helt konkret. Udstillingen er
fantasi i fantasiens reneste form, sagde Maria Lau Krogh ved
åbning af udstillingen.

Tilbud til skoleklasser

Denne augustdag skulle fantasien og historierne fejres. Hoved-
personerne var 4.K fra Nakskov Privatskole. Eleverne havde del-
taget i en af de mange skoleworkshops, og var inviteret til ferni-
seringen for at agere børneværter. Børnene viste rundt, spillede
spil med de fremmødte og udpegede, hvad de havde kreeret; al-
le eleverne fra 4.K var ved at revne af stolthed over, at de var
medskabere af den fede udstilling.

Lolland Bibliotekerne har fokuseret på at lave forløb for skole-
klasser, hvor de medvirkende kunstnere har været ude i klasser-
ne og lave forløb med dem. 

Hvad er det, der pusler i Havnebyg-
ningen på Nakskov Havn? Det er
såmænd en masse vilde væsner,
som skolebørn fra Lolland har lavet i
projekt “Vilde væsner og sære ste-
der”, hvor fantasi, kreativitet og for-
tællelyst skal være med til at opbyg-
ge glæden ved litteratur.

VILDE VÆSNER

Der var nok at gå på opdagelse i, da havnebygningen i Nakskov dannede rammerne for den afsluttende udstilling.



mindre grupper, hvor en fortællemester styrede fortællingen.
Fortællemesteren stod i midten af en cirkel med sin magiske
guldsten og begyndte på en historie. Pia Gunilla Park startede
med at sige til børnene: “Der er ingen, der ved, hvad historien
kommer til at handle om, for vi skaber den sammen undervejs –
og man kan jo ikke fortælle en historie forkert, når den aldrig er
blevet fortalt før.” Den eneste regel, som børnene skulle over-
holde, var, at det ord, de havde på deres kort, skulle indgå. Ele-
verne syntes, det er hylende sjovt – og sikke en fantasi, der rulle-
de ud i de fortællekredse. En leg, nogle af børnene ville lege i frik-
varteret hjemme på skolen igen.
Udstillingen har også været åbent for offentligheden i form af
åbne lørdage, hvor flere af børnene kom tilbage med deres fami-
lie for at vise dem udstillingen. Ligesom andre borgere, der blev
nysgerrige på, hvad biblioteket lavede i den gamle havnebyg-
ning. Der bliver også lånt bøger ud i det vildt sære mobile bibli-
otek, der huser en god del skønlitteratur, der taler ind i udstillin-
gens tema.

■ “Vilde Væsner og sære steder” er lavet i samarbejde mellem
Lolland Bibliotekerne, Roskilde Bibliotekerne og Nota og er støt-
tet af Slots- og Kulturstyrelsen. Fire kunstnere har hver især bi-
draget med hver deres kunstform. Gennem en række workshops
har børn og familier først i Roskilde og dernæst skolebørn på Lol-
land stiftet bekendtskab med lokale sagn og myter. De har for-
tolket sagnene sammen med de fire kunstnere: forfatter Benni
Bødker, fortæller Kasper Sørensen, forfatter og illustrator Jan
Kjær og billedkunstner Maria Lau Krogh.

LOUISE MEAN NIELSEN
kommunikationsmedarbejder

Roskilde Bibliotekerne

Fotos: Sanne Aabjerg Kristiansen
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- Vi har ønsket at lave et tilbud til de børn, der måske ikke selv
opsøger litteraturen. Ved at lave tilbud til hele skoleklasser kan
børnenes begejstring og engagement forhåbentlig have en af-
smittende effekt, forklarer Pia Gunilla Park, der er projektleder
for ”Vilde væsner og sære steder”. Hun har været udlånt fra
Guldborgsund-bibliotekerne til projektet.

Fortællekredse fyldt med fantasi

Samtlige klasser, der har været en del af projektet, blev inviteret
på besøg i udstillingen til et afsluttende formidlingsforløb. Klas-
serne har hver især arbejdet med hver deres kunstner, og her fik
de lov at opleve udstillingen, som er en kulmination af alle deres
samlede værker.
- Børnene var glade og stolte over at være medskabere af udstil-
lingen. De fandt deres yndlingsspots og fortalte om, hvad der er
helt specielt ved det udvalgte spot, fortæller Pia Gunilla Park. 
På formidlingsforløbet lavede børnene også fortællekredse i 

PÅ LOLLAND 
Styrk læselysten med sagn og myter
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10-årige Noah kigger stolt på den drage, han har tegnet.

Billedkunstner Maria Lau Krogh i udstillingen, hvor hun har iscenesat børnenes værker.
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Forny dit faglige netværk og mød bibliotekskolleger 
fra alle de nordiske lande!

Vi ser frem til at møde dig i Bergen til to døgn med inspirerende hovedtalere, 
kreative workshops og nordiske kolleger, som du kan tilføje til dit netværk. 

NLT-konferencen er for fagfolk inden for biblioteksområdet, der vil vide mere om, hvordan 
førende biblioteker i Norden arbejder med at involvere og aktivere vores samfund.

Nordic Libraries Together er en mulighed for dig at fylde din værktøjskasse op, udveksle idéer 
og erfaringer og udvide dit professionelle netværk.

Velkommen til smukke (og regnfulde) Bergen i Norge!

Program og tilmelding nu via http://urlen.dk/wrh

Nordic Libraries Together er en årlig konference 
for fagfolk inden for folkebiblioteksområdet.

Nordic Libraries Together
9.-11. november 2022
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Aktuelt i Headquarters. Mens alle de organisatoriske tiltag såle-
des er ved at tage form, arbejdes der videre med IFLAs egentlige
opgaver. Et eksempel er Knowledge Right 21 Programme, hvor
IFLA arbejder i partnerskab med LiBER og SPARC-Europe. Pro-
grammet fokuserer på at skabe ændringer i lovgivning og prak-
sis i hele Europa for at styrke alles ret til viden. Det er baseret på
et udgangspunkt og en tro på, at viden er afgørende for uddan-
nelse, innovation og kulturel deltagelse, og at alle skal have mu-
lighed for – især gennem biblioteker, arkiver og digitalt – at tilgå
og bruge viden. Programmet løber over tre år bygger på natio-
nalt engagement og europæisk samarbejde. Se mere her:  
https://llk.dk/70bw0g.

Transforming Education Summit. Hvordan sætter vi øget fokus
på at sikre uddannelse for børn, unge og voksne? Et FN verdens-
summit bragte i september ledere, civilsamfundet bredt og for-
skellige aktører inden for uddannelse sammen i FN's hoved-
kvarter i New York i dagene 16. til 19. september. 
Også IFLA deltog i mødet for at sikre bibliotekerne en stemme i
debatten og for at fremhæve den rolle, som biblioteker allerede
spiller med hensyn til læring og færdigheder for livet, arbejdet
for bæredygtig udvikling og digital læring. IFLA præsenterede
desuden den opdaterede nye udgave af UNESCO-IFLA Public Li-
brary Manifesto på mødet.

■ Det kan ikke siges ofte nok: Internationale biblioteksudfor-
dringer er også danske udfordringer. Det er derfor vigtigt at fo-
kusere på IFLA’s kerneopgaver og insistere at arbejde med dem,
også når der opstår grus i det organisatoriske maskineri. Jeg kan
kun opfordre til, at man tager et kig på ifla.org og til at følge med
i IFLA’s aktiviteter og nyhedsbrev.

KIRSTEN BOELT
Medlem af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

og IFLA Governing Board

IFLA General Assembley 25. august blev holdt både i Haag og
online, og samlede omkring 10 medlemmer på stedet og knap
150 online. Efter faste punkter som præsidentens beretning,
godkendelse af regnskab o.l. blev et forslag fra de nordiske lan-
des biblioteksforeninger, herunder DB, drøftet. Forslaget  – en
opfordring til Governing Board om at styrke IFLA ved at formu-
lere et fælles værdigrundlag med vægt på bl.a. transparens, an-
svarlighed, god kommunikation – blev vedtaget næsten enstem-
migt. Generalforsamlingens sidste punkt var præsidentens tale,
som handlende om de fremtidige handlinger, Governing Board
vil sætte i værk som udløber af det brev om intern uro, omtalt i
Danmarks Biblioteker nr. 4, fremsendt af en række aktive med-
lemmer til Governing Board i juli op til verdenskongressen WLIC
i Dublin. 
En række handlinger afledt af udviklingen i sekretariatet er un-
dervejs i forhold til bedre kommunikation, mere åbenhed om-
kring Governing Boards arbejde og ikke mindst omkring IFLA’s
økonomi. Et andet initiativ afledt heraf er, at flere medlemmer
nu bliver inddraget i arbejdet i IFLA f.eks. i færdiggørelse af IFLA-
håndbogen med IFLA vedtægter og procedurer, der skal formid-
les til alle enheder i organisationen. Og deltagere til arbejdet vil
blive fundet i bl.a. Regional Councils. Se hele planen, der opda-
teres løbende, her: https://llk.dk/uypsh3. Målsætningen er, at
give medlemmer bedre indsigt og mulighed for at blive opdate-
ret løbende i fremdriften.

Generalforsamlingen kunne følges ved at møde op i Haag eller
ved at følge den på YouTube dog med en mulighed for at stille
spørgsmål samt nok så vigtigt at kunne stemme digitalt. Den di-
gitale løsning var ikke perfekt, men gav mange medlemmer mu-
lighed for at engagere sig ved at stille spørgsmål og stemme. 

Næste års generalforsamling vil blive afholdt i forbindelse med
årets store IFLA-konference, WLIC 2023, som finder sted i Hol-
land i Rotterdam fra den 21. til 25. august.

Længere debat på IFLA Generalforsamling 2022 om den interne udvikling.

Værdigrundlag og transparens
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Børn og unges læsning 2021 udkommet i juni tegner et alsidigt og nuanceret

billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbe-

falinger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker kan styrke børn og un-

ges 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. plus porto og er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. 




