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Forside: Livlig valgdebat på Varde Bibliotek var

arrangeret sammen med Jydske Vestkysten.
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LEDER

Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt... efterhånden.
COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra
knap 200 lande om fortsat at arbejde for 1,5 graders-målet og at sikre at lande, som er
hårdest ramt af klimaforandringer, kompenseres for tab og skader.

Det har taget alt for lang tid at nå hertil. Kostbar tid, der kunne være brugt på handlinger,
fremfor ord og konflikt. Vi er bagud på handling, men også på en virkelig bred folkelig
forståelse af klimakrisens omfang og nærvær. Det gælder også herhjemme. Uden bred
forståelse og deltagelse vil der ikke komme den forandring, som er nødvendig, hvis glo-
bal opvarmning og de mange andre afledte negative effekter af klimakrisen skal bremses
eller stoppes. Bred folkelig forståelse og forankring er afgørende.

Det officielle Danmark har valgt at gå med FN’s 17 verdensmål, og de definerer derfor og-
så bibliotekernes 2030 arbejde.
Verdensmålene udmærker sig ved bl.a. at anerkende bæredygtighed som mere og andet
end grøn energi og miljøvenlig produktion. Bæredygtighed er også demokratisk delta-
gelse og social balance. Verdensmålene handler om forskellene i det store verdenssam-
fund og landenes lokale virkeligheder. Klimakrisen løses ikke, uden at befolkningerne ser
en fremtid for sig og bidrager lokalt. 
Virkeligheden er konkret, også klimakrisen; at undgå de negative virkninger af krisen
handler f.eks. om at ørkener ikke breder sig hverken i Afrika, Spanien og det nordlige Ki-
na, og folk derfor vælger at blive fremfor at flygte ind til storbyerne eller til andre ver-
densdele. Klimakrisen handler også om at undgå, at vandet stiger og i dag indtager be-
boelige områder i Bangladesh, Ø-staterne i Stillehavet og alle de andre steder på jorden,
der ligger lavt. Dét handler om at folk kan se et godt liv for sig lokalt.

Det handler også om, at afgiftsstigninger og andre co2 begrænsende tiltag i vestlige og
andre lande indføres med respekt for de sociale balancer. Det gjorde intet godt for kli-
maet, at man i Frankrig indførte forhøjede afgifter på benzin mv. uden at tage hensyn til
de store forskelle på lønmodtageres kørselsbehov. Det førte til de gule veste og modstand
fremfor støtte til den grønne omstilling.

Balancerne skal være i orden. Den folkelige forståelse skal være på plads. 

Her spiller biblioteket i et land som Danmark en meget vigtig rolle, hvis vi tager den på
os. Og det handler ikke kun om folkeoplysning. Hvorfor ikke afholde borgermøder om
energisparetiltag, hvorfor ikke invitere ind og være hjemstedet for samkørselsprojekter,
hvorfor ikke afholde foredrag for erhvervslivet om spild af overskudsvarme, hvorfor ikke
være facilitator på frivilligt socialt arbejde, hvorfor ikke hjælpe med at samle ‘nørder’ der
kan reparere folks køkkenmaskiner mv. – læg selv på, jeres fantasi er sikkert større end
min. 
Læg dertil det udsyn biblioteket kan tilbyde på resten af verden. Hvordan ser virkelighe-
den ud i Oceanien, i Afrika eller Sydamerika, og hvordan påvirker klimakrisen menne-
sker ude i verden. Hvorfor flygter de, og hvordan kan det undgås, hvordan ser det gode
liv ud lokalt?

Hvis ikke vi alle byder ind og tager ansvar for grøn og social bæredygtighed, lykkes det ik-
ke at tage de afgørende skridt på den videre rejse. Det handler om strukturelle tiltag, men
mindst lige så meget om folkelig deltagelse og lokal forankring. Og biblioteket er om no-
get lokalt og det rette sted at starte.

KLIMAKRISEN ER KONKRET, 
NÆRVÆRENDE OG HØJAKTUEL
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Hver 5. danske befinder sig i et digitalt limbo. Vi må stille flere krav til demokratisering af teknologiudviklingen, fastslog

Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, og Lisbeth Knudsen, ADD og strategidirektør Man-

dag Morgen, på DB-debat på Bogforum. Måske kan Folketinget hente inspiration i den norske regerings initiativ Digital he-
le livet, side 4. Bibliotekerne i Danmark har et stærkt selvbillede af at være inkluderende, men er ikke for alle, påpeger Ama-

lie Ørum Hansen. Hvad kan vi gøre ved det, se side 16.

Vi arbejder i Gladsaxe på at styrke kernevelfærden bl.a. ved at medtænke bibliotekerne, skriver borgmester Trine Græse i

klummen ’Set fra MIN stol’, side 9, om udvikling af lokalsamfundet, boligområder og fællesskaber.

Hvilke ønsker har vi til regeringen og de nyvalgte folketingsmedlemmer, når det gælder kulturen og biblioteksloven? Tre

kommunalpolitikere byder ind i VOXPOP, side 10-11.

Danmarks Biblioteksforening og bladet ønsker medlemmer og læsere et godt og fredeligt nyt år!
Hellen Niegaard
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I Norge arbejder regering og kommuner aktivt med at “mot-

virke digitalt utenforskap” på baggrund af regeringsstrategi-

en ”Digital hele livet” fra 2021. Som strategien påpeger, ”Di-

gitaliseringen i samfundet går hurtigt og bidrager til at for-

enkle hverdagen for de fleste. Med digitaliseringen er der

skabt gode og moderne tjenester, som betyder at man slipper

for at vente og stå i kø på de offentlige kontorer.” 

Men ikke alle nordmænd er med.

Nu skal man lave en konkret handlingsplan, oplyser Ann Be-

rit Hulthin, generalsekretær i Norsk Bibliotekforening. ”KS

(Kommunenes Sentralforbund) har udarbejdet en oversigt til

kommunerne om, hvordan man kan komme i gang med ar-

bejdet.” Digihjelpen er en nethåndbog ment som hjælp til

kommuner, der skal til at udvikle eller videreudvikle vejled-

ningstilbud i grundlæggende digitale kompetencer til borger-

ne. Også bibliotekerne er inddraget, www.ks.no/digihjelpen.

Undgå digitalt ”utenforskap” 

De fleste nordmænd er ifølge strategien digitale, men ikke al-

le. Norge ligger i toppen i verden, når det kommer til adgang

til IKT-udstyr og brug af internettet. 92% af befolkningen i al-

deren 9 til 79 år bruger internettet dagligt ifølge Statistisk

Sentralbyrå, og hele 99% angiver, at de har mobiltelefon. Al-

ligevel betyder de høje tal ikke, at alle så også kan klare og be-

gå sig online, når det drejer sig om f.eks. offentlige digitale

tjenester. Selv om man behersker Facebook og WhatsApp,

kan man have store problemer med andre digitale løsninger.

Cirka 14% af den norske befolkning over 16 år har ingen eller

lave digitale færdigheder, siges det. Det er 600.000 menne-

sker, og samtidig digitaliseres Norge. 

Målet med indsatsen er derfor at sikre, at alle borgere har til-

strækkelige digitale kompetencer til at deltage i samfundet på

et ligeværdigt grundlag.

Ligeværdig deltagelse

Strategiens mål, de overordnede tiltag og indsatsområder,

skal bidrage til at alle borgere får mulighed for at tilegne sig

de grundlæggende færdigheder, som er nødvendige for at

bruge digitale værktøjer og de mest centrale digitale tjenester

og løsninger fra stat, kommune og erhvervsliv. 

Initiativer må, hedder det i strategien, bygge på en fælles for-

ståelse af, at visse centrale forudsætninger må ses som og

være basis for at sikre indbyggerne en ”fullverdig” deltagel-

se i det digitale samfund. Fem forskellige forudsætninger skal

medtænkes og sikre bredere digital deltagelse: Digital døm-

mekraft, brugervenlige digitale tjenester, grundlæggende di-

gitale færdigheder, tilgængeligt IKT-udstyr og nettilgang.

Regeringen i Norge har arbejdet med at skabe øget digital

deltagelse siden 2014. Men indsatsen har primært været ret-

tet mod ældre og de udsatte grupper i samfundet, som f.eks.

mennesker, som står uden for arbejdsliv og uddannelse samt

immigranter fra ikke-vestlige lande. Men dette fokus udvides

med strategien, fordi andre også oplever digitale forhindrin-

ger og har svært ved at klare sig online. 

■ Med overgangen til MitID og den noget kaotiske situation

omkring den ny tjeneste in mente, skal en ny dansk regering

måske overveje at hente inspiration i Norge. 

Se mere på kortlink.dk/2hewy

HELLEN NIEGAARD
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Digital hele livet
Det skal blive lettere at styrke sine digitale kompetencer i nabolandet Norge. Man anslår, at om-
kring 600.000 mennesker er digitalt udfordrede.
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Forbundets fremtid har været til debat flere gange

de senere år bl.a. på generalforsamlingen i oktober

2021. Faldende medlemstal og f.eks. en udvikling,

hvor mange med en biblioteksbaggrund ansættes

uden for bibliotekssektoren og organiserer sig i an-

det regi, er baggrunden for en fusion.

”Fra hovedbestyrelsens side lægger vi vægt på, at vi

sammen skal finde en vej, der sikrer medlemmerne

en stærk organisation og faglig interessevaretagel-

se. Derfor har hovedbestyrelsen besluttet at under-

søge fordele og ulemper ved henholdsvis at være en

selvstændig organisation, hvad det betyder at over-

veje at indgå i en reel fusion, eller om man kan ud-

bygge endnu tættere samarbejder. Vi forpligter os

på at gøre vores bedste i en fremtid, der er uvis”, lød

det fra Tine Segel, KL formand, i forbindelse med ge-

neralforsamlingen. Efter et år med sonderinger og

Forbundet KI indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 4. marts 2023. 

Kultur og Information indgår fusionsaftale med DM

Creative Europe efterlyser nye samar-

bejdsprojekter. Creative Europe program-

met 2021-2027 har et budget på 2,44 mia.

Euro og er EU-Kommissionens flagskib,

som støtter de kulturelle og audiovisuelle

sektorer. 

Puljen om samarbejdsprojekter er lige

åbnet og har ansøgningsfrist 23. februar,

oplyser Slots- og Kulturstyrelsen, som dri-

ver Creative Europe Desk Danmark. Projek-

ter skal styrke kunstnerisk og kulturel pro-

duktion, udbredelse og kulturudveksling

og/eller skabe innovation i kulturbranchen

med nye metoder og modeller i relation til

temaer som Publikumsinvolvering, Social

inklusion - få flere med, Bæredygtighed,

Digitalisering, Internationalisering. Der ar-

bejdes med tre skalaer for projektkategori-

er. I et Small Scale projekt med min. 3 part-

nere dækker EU f.eks. 80%, dog max.

200.000 Euro. Tjek kortlink.dk/2hehr.

analyse af mulighederne godkendte en enig KI hoved-

bestyrelse den 30. november i år en fusionsaftale med

DM, tidl. Dansk Magisterforening. Samtidig besluttede

man at afholde ekstraordinær generalforsamling lør-

dag den 4. marts 2023 med efterfølgende urafstemning

om fusionen.

Fusionsaftalen indeholder ’stærke faglige perspektiver

for KI’erne med en styrkelse af kultur-, informations- og

dataområdet med relevant fagkommunikation, arran-

gementer og interessevaretagelse’ samt vilkår om-

kring en overgangsfase. Tine Segel roser DM for stor

lydhørhed i forhandlingerne og omkring aftalens dele-

lementer. Nu følger medlemsmøder i december og ja-

nuar. Stemmes der ja, kan man tage fat på planlæg-

ning af fusionen med henblik på ikraftræden fra 1. no-

vember 2023. 

Fællesskaber og verdensmål på biblio-

teket. Ny håndbog til bibliotekets medar-

bejdere. Vi skal afprøve nye måder at gøre

tingene på. Biblioteker og folkeoplysning

er to sider af samme sag, også når det gæl-

der indsatsen for bæredygtighed og det lo-

kale arbejde med FN’s 2030 verdensmål.

Bibliotekerne har gode forudsætninger for

sammen med borgerne at udbrede viden,

skabe lokal handlekraft og opbakning til

verdensmålene. Biblioteket er et oplagt

sted at mødes, alle har adgang, og det er i

sin grundtanke baseret på deleøkonomi. 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker/

SAMMEN OM VERDENSMÅL har netop

udsendt en ny

håndbog, som de-

ler generøst ud af

indhøstede erfa-

ringer og gode

råd fra eksperter,

biblioteksmedar-

bejdere og topen-

gagerede med-

borgere. 

Projektet er støttet

af VELUX FON-

DEN. 

Download:

www.sammenomverdensmål.dk.

/HN

Kampen om hvad der må læses i USA,

og hvad der er de rigtige amerikanske vær-

dier, er blevet politisk brændstof. Både

venstre- og højrefløjen har gennem tiderne

udfordret, hvad der var skadelige bøger el-

ler skadelig information. Men det, der sker

nu i visse områder, er uden fortilfælde, op-

lyser DR.dk i et indslag om krav fra højre-

fløjen lige op til Midtvejsvalget den 8. no-

vember. I en stat som Idaho har nogle re-

publikanske politikere gjort det til politiske

mærkesager i valgkampen: De ønsker at

gøre det muligt at straffe bibliotekarer med

fængsel og bøder, hvis børn får adgang til,

hvad politikere definerer som upassende

materiale. Ifølge ALA.org, den amerikan-

ske biblioteksforening, er mere end 1.650

bøger alene i år blevet forsøgt bandlyst i

USA. 

ALA fordømmer censur og arbejder for at

sikre fri adgang til information og indsam-

ler information i sit Office for Intellectual

Freedom. Ytringsfrihed er en fundamental

ret fastlagt i First Amendment til USA’s

Forfatning, som siger "Congress shall ma-

ke no law... abridging the freedom of spee-

ch".

Tine Segel. Foto: Jakob Boserup.
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dre brugere så med på Facebook og var “Vild med vikinger” sam-
men med Jelling Bibliotek.

Festivalen skal skærpe borgernes opmærksomhed om histori-
en. For som det siges i oplægget: “Kunst, krig, kvindekamp, ko-
lonitid og konspiration er kun nogle af de emner, der kommer til
at føre os langt omkring i historien. For vores historie er ikke ba-
re en historie. Den er en omtvistelig størrelse, man kan få til at
passe ind i ens narrativ, ideologi eller synspunkt. 
Et faktum vi i stigende grad ser i en verden med nærliggende krig
og konflikt. 
Det skal vi forholde os til som borgere – og som kulturinstitutio-
ner, og det stiller Når Historien Misbruges skarpt på med et

mangfoldigt og sagligt fokus.”

Festivalen omfattede udover de-
batarrangementet med Anna Li-
bak og Gry Jexen også en skole-
workshop Mytedrab, samtaleca-
féerne Berettercafé og Guldkilder
samt udstillingen Den usynlige
historie. Nogle har en historie, der
bliver fortalt, mens andre har en
historie, der bliver glemt - fra de
digitale samlinger på Det Kgl.
Bibliotek og Statens Museum for
Kunst er en række billeder og hi-
storier samlet om dem, der blev

glemt eller misforstået. 

Vi håber, at endnu flere biblioteker deltager i 2023, hvor “Bib-
liotekernes festival for historie” vender tilbage i uge 47 med te-
maet “Når verden vendes på hovedet”. Her er det tanken at ven-
de blikket mod de store samfundsforandrende øjeblikke i histo-
rien. Hvad skaber omvæltninger, og hvem skaber dem? Og sam-
tidig vil vi sætte fokus på, hvordan nye vinkler på fortiden kan
vende verden på hovedet. Hvordan fortællingerne om fortiden
er i levende forandring, når nutidens historikere finder nye kil-
der eller vinkler at fortolke den ud fra.  

MARTIN CAMPOSTRINI 
Projektleder

Roskilde Bibliotekerne

Foto: Roskilde Bibliotekerne

23 biblioteker streamede med, da centralbibliotekernes over-
bygningseksperiment “Bibliotekernes festival” for historie i uge
47 løb af stablen for første gang. 

Fra Lemvig til Bornholm sad borgere i større og mindre grupper
på biblioteket og så med, da Weekendavisens Anna Libak og hi-
storiker og podcaster Gry Jexen torsdag aften gik på scenen. Det
blev til en levende og spændende samtale, som var modereret af
Jan Michael Johansen, der er bibliotekar ved Roskilde Bibliote-
kerne. Også Det Kgl. Bibliotek satte sit præg på begivenheden.
Jytte Nielsen, der er ansvarlig for fagsiden for Kønsforskning, for-
talte om Dansk Kvindesamfunds 150 årige indflydelse på Dan-
marks velfærdssystem. 

Gentofte Bibliotek lagde sal til hovedaktiviteten i “Biblioteker-
nes festival for historie”, men arrangementet, som blev streamet
og vist i de 23 kommuner, var folkebibliotekernes i fællesskab.
Festivalen er ny og egentlig et eksperiment, der skal undersøge
om vi, centralbibliotekerne, sammen med Det Kongelige Biblio-
tek kan få den digitale kulturarv ud til flere via landets bibliote-
ker og skabe interesse om historien. 

I hele landet satte biblioteker historien i scene med egne fore-
drag, formidling og aktiviteter fra den 21.-24. november. Festiva-
len leverede den fælles ramme med PR-, udstillings- og aktivi-
tetsmateriale. Hjemmefra så brugerne med, når der blev sendt
“Live i stuen”.  De hørte “Kunstens skyggesider” blive endevendt
af Henrik Holm fra Statens Museum for kunst, lyttede til histori-
ker Astrid Ølgaard Schriver afmontere historiske myter. Atter an-

NÅR HISTORIEN MISBRUGES 
Det er en kerneopgave for biblioteket at formidle historie og stille di-
gitale kilder til rådighed. I en ny historiefestival gør man det i fælles-
skab – på tværs af organisationer og koncentreret i en uge med en
fælles ramme.  

Den nye historiefestival kom godt fra start
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På Varde Bibliotek var der torsdag den 27. oktober ’tryk på og en rig-

tig god stemning’, fortæller bibliotekschef Peter Holm Lindgaard

om et valgmøde på biblioteket. Mødet var arrangeret i samarbejde

med Jydske Vestkysten, og den lokale Varde-redaktør, Dorthe

Knudsen, var moderator, mens biblioteket var facilitator og sørgede

for, at arrangementet forløb fint. 

Folketingsvalget 1. november er vel overstået. Mange

biblioteker lagde hus til valgaktiviteter – flest omkring

brevafstemningen, nogle som egentlige valgsteder på

valgdagen den 1. november og andre igen som debat-

steder op til valget.

Fra 11. oktober til valgdagen 1. november kunne

landets børn selv prøve at stemme ved Børnevalg

2022. På deres lokale bibliotek var der mulighed for

at vælge 10 kandidater blandt kendte og populære

børnebøger. Over 16.000 børn stemte og Eddie sej-

rede snævert foran Star Girl, mens tredjepladsen

gik til Nomerne. Andre kandidater var bl.a. Cirkeli-

ne, Mimbo Jimbo, Villads fra Valby og Vitello.

Eddie er en herlig ballade-dreng, som gør hvad der

passer ham, og så er han lillebror til Sallys far-

bøgerne. Bøgerne om Eddie er skrevet af Thomas

Brunstrøm og illustreret af Thorbjørn Christoffer-

sen og udgivet af Forlaget Carlsen. Michel Steen-

Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening,

overrakte prisen på Bogforum på Forlaget Carlsens

stand. 

Børnevalget blev afholdt for femte gang, som før

var det arrangeret af Ballerup Bibliotekerne og

Danmarks Biblioteksforening i samarbejde med

landets biblioteker.

/HN

7

EDDIE vandt Børnevalget 2022

Valgmøde på Varde Bibliotek

Foto: Peter Holm
 Lindgaard

Foto: Thom
as Evaldsen

Fra venstre forlagsredaktør Louise Bylov, Thomas
Brunstrøm, Thorbjørn Christoffersen og Michel
Steen-Hansen. 
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HVER 5. DANSKER I DIGITALT LIMBO
Vi må stille flere krav til en demokratisering af teknologiudviklingen.

fundets fælles sted, landets biblioteker, såvel som på foreninger
og civilsamfundet bredt. Samtidig skal regeringen og EU skrue
op for kravene til tech-giganterne, vi behøver generelt langt me-
re intuitive brugervenlige og transparente systemer. 

Kom i gang!

Det kan kun gå for langsomt, var en konklusion på Bogforum.
Paw Østergaard Jensen (A), formand for Danmarks Biblioteks-
forening og formand for Albertslund Kommunes Social- og
Sundhedsudvalg, og Lisbeth Knudsen, strategidirektør i Tænke-
tanken Mandag Morgen og ADD, forsknings- og analyseprojek-
tet “Algoritmer, Data og Demokrati” debatterede virkelighed,
konsekvenser og behov for nye indsatser på førstedagen i Bogfo-
rum fredag den 4. november.

■ Knap 34.000 besøgte Bogforum 2022. Med et par hundrede ud-
stillingsstande, debatter og litteraturscener var der i dagene 4-6.
november masser af aktiviteter for bog-, kultur- og litteraturfol-
ket. Danmarks Biblioteksforening havde to velbesøgte debatter
på Bellascenen. Ud over debatten “Hvordan bekæmper vi den
digitale ulighed?” stod biblioteksforeningen også bag en debat
om “Læser flere mere når litteraturen bliver digital?”. 
Bogforum 2023 ligger i første weekend i november fra fredag den
3. til søndag den 5. november. 

/HN

Godt nok er Danmark udråbt til verdensmester som digitalise-
ret land, men vores løsninger og systemer efterlader hver 5. i et
digitalt limbo med store udfordringer. Demokratisering af IT-
udviklingen efterlyses. Vi skal have brudt digital ulighed, den
nye regering og Folketinget skal på banen nu.

Nye former for ulighed

Vores samfund er nærmest blevet tvangsdigitaliseret, og i be-
gejstringen over online-mulighederne har vi totalt forsømt at ta-
le om, hvad algoritmerne og de digitale fodspor vi slæber efter
os, betyder for os selv og for demokratiet. Alt peger på at digitalt
udsatte ofte også er socialt udsatte, men det drejer sig også om
andre. Mange unge og ældre uden familietradition for online-
brug udfordres også. Digital udelukkelse er problematisk for den
enkelte men i høj grad også for samfundet og skaber en slags B-
hold og en helt ny form for ulighed.

Demokratisering af systemerne

Tiden kan ikke skrues tilbage, alle skal kunne være med, og alle
samfundskræfter skal bidrage til en ny målrettet indsats. Løsnin-
gerne er styrket fokus på og debat om det digitale samfund og
langt mere intuitive offentlige IT-systemer. 
Den nye regering skal inddrage IT-virksomheder, kommuner og
andre og skal i en storstilet oplysningsindsats trække på sam-

Et urovækkende antal danskere
oplever digitale udfordringer. Hvor-
dan bekæmper vi digital ulighed,
spurgte Michel Steen-Hansen (til
venstre) Paw Østergaard Jensen
(A), Danmarks Biblioteksforenings
formand, og ADD  og Mandag Mor-
gens strategidirektør Lisbeth Knud-
sen på Bogforum. 

Foto Thomas Evaldsen.
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bejdet med at udvikle bydelene positivt.

De kan samle folk på tværs af alder og be-

folkningsgrupper og tilbyde interessante

rammer for kultur, viden, inspiration og

fællesskaber for de folk, som bor her i

Gladsaxe.

Siden 2015 har Gladsaxe Kommune udvik-

let byen og byens rum under overskriften

GladsaxeLiv på baggrund af en byudvik-

lingsanalyse, som Gehl Arkitekter tidligere

har udarbejdet for kommunen med anbe-

falinger til, hvordan vi kan understøtte le-

vende bydele sammen med de borgere,

der bor der. Her blev blandt andet peget på

at udvikle de områder og steder, hvor folk

i forvejen kommer, samt at koncentrere og

synliggøre det liv og de aktiviteter, som

udspiller sig inde i institutioner og kultur-

og fritidsfaciliteter, i byens rum og skabe

sammenhæng mellem inde- og uderum.

Biblioteker kan, som et sted for kultur,

dannelse og fællesskaber, tilbyde en neu-

tral indgang til møder mellem mennesker,

der måske ikke ellers ville mødes. De bo-

ligsociale tilbud kan identificere og bygge

bro mellem aktører og borgere og sam-

men kan de to parter sætte skub i udviklin-

gen af positive samlingssteder i lokale bo-

ligområder. Det har Bibliotek+ til fulde un-

derstreget, og den læring tager vi nu med

os til drøftelserne om fremtiden i Værebro

Park.

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

K L U M M E N

I det nye år skal vi arbejde med Fysisk Hel-

hedsplan Værebro Park og blandt mange

andre opgaver også beslutte, hvad der her

skal ske med dagtilbud og bibliotek. Cen-

teret, hvor biblioteket ligger i dag forven-

tes nedrevet. Det er vigtigt for beboerne i

Værebro, at der fortsat er gode og tidssva-

rende kommunale tilbud i lokalområdet,

derfor skal der også fortsat være bibliotek

i Værebro Park til områdets flere tusinde

beboere. Økonomiudvalget, Kulturudval-

get og Børne- og Undervisningsudvalget

skal i de kommende måneder afklare pla-

cering af såvel et nytænkt bibliotekstilbud

som et nyt dagtilbud i bydelen.

Hvor biblioteket placeres, er endnu åbent

og det samme er mulighederne for at sam-

lokalisere med andre tilbud. En løsnings-

model omfattende boligselskaber, lokale

foreninger og kommune har vi rigtig gode

erfaringer med fra vores seneste biblio-

teksprojekt i Høje Gladsaxe: Bibliotek+.

I april 2021 åbnede vi Bibliotek+, en hybrid

mellem det tidligere Høje Gladsaxe Biblio-

tek, Vores HG, som er et boligsocialt sam-

arbejde mellem de fem boligorganisatio-

ner i Høje Gladsaxe, Københavns Ves-

tegns Politi og Gladsaxe Kommune samt

en række kulturelle foreninger og seni-

orklubber. 

Huset hedder Bibliotek+, fordi det netop

ikke er et klassisk bibliotekstilbud, men no-

get andet og mere. 

Ud over bibliotek rummer huset en verden

af muligheder. Her er én fælles indgang til

biblioteket, kulturelle og sociale aktivite-

ter, til sundhedstilbud, foreninger og inte-

ressefællesskaber. 

Her er noget at samles om og nogen at

samles med. Bibliotek+ tilbyder en facilite-

rende ramme for interesserede borgere,

etablerede fællesskaber og lokale ildsjæle.

Her er plads til borgerstyrede projekter, ar-

rangementer og idéer til nye fællesskaber.

Visionen var at skabe et fællesskabsorien-

teret kulturelt samlingssted centralt i Høje

Gladsaxe, hvor borgere, foreninger og hu-

sets personale hver eneste dag mødes om

fællesskabende aktiviteter, inspiration og

samvær. Vi ønskede at skabe et ”nyt fæl-

les tredje” sammen med husets brugere.

Og det er i den grad lykkedes. Bibliotek+

huser på nuværende tidspunkt 24 seni-

orklubber, foreninger og interessefælles-

skaber, og der kommer hele tiden flere til.

Det er i sig selv en stor succes.

Gladsaxe skal være et godt sted at bo og

leve. Vores by og boligområder skal være

trygge, attraktive og velfungerende. Vi øn-

sker at give alle borgere de bedste livsmu-

ligheder, uanset hvor de bor. Vores byde-

le skal være i social balance, og børn og

unge skal have mulighed for at møde po-

sitive rollemodeller, der inspirerer til ud-

dannelse og beskæftigelse. Vi arbejder

derfor for en sammenhængende by med

levende lokale bydele, hvor der er plads til

møder på tværs af alder, etnicitet og soci-

al baggrund. 

Vi ønsker samtidig at åbne de kommuna-

le bygninger op ud mod byens rum og

gøre livet indenfor til et aktiv i byrummet.

Det kalder vi GladsaxeLiv. Det gør vi, fordi

vi tror på, at vores kulturbærende instituti-

oner og fritidsliv er en vigtig dynamo i ar-

[SET FRA MIN STOL]

Vi udvikler boligområder og 
fællesskaber med kultur
Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid 
blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kerne-
velfærden bl.a. ved at medtænke bibliotekerne og deres betydning både
for den enkelte her i Gladsaxe men også for lokalsamfundet.

Trine Græse (A), 

Borgmester i Gladsaxe

D
anm

arks Biblioteker 2022 - nr. 6
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Omvendt så tror jeg ikke på, at en sådan vil skabe grobund for
større engagement, men kan være bekymret for, at det vil med-
føre en ensretning, som begrænser det kunstneriske frirum, vi
kender i dag. Langt den største del af den aktivitet, der vil kunne
høre under en sådan politik, foregår lokalt, og hvis vi nationalt
skal sætte rammerne for kommunernes kulturpolitik, er jeg ban-
ge for at det kan blive et snærende bånd, som begrænser det lo-
kale initiativ og engagement.

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksom-

hed opdateres?

Vi har lige været igennem en valgkamp, hvor kulturen og biblio-
tekerne stort set ikke blev nævnt. I sådan et landskab ser jeg det
ikke hensigtsmæssigt at lægge op til en helt ny bibliotekslov. Vi
ved ikke, om der overhovedet er nogle partier, der vil prioritere
arbejdet i et omfang, så der reelt kommer en fremtidssikret lov
ud af det.
Til gengæld mener jeg, at tiden er inde til at revidere den nu-
værende lov. Bibliotekerne har i dag en langt bredere opgave-
portefølje, end tilfældet var ved loven i 2000. Og måske har selve
formålsparagraffen også brug for et genbesøg.

Britta Bitsch (F)

Medlem af Børne- og Familieudvalget, Vejle Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for

den enkelte og for samfundet?

Kultur er alle steder, for det er summen
af det liv, vi lever i de fællesskaber, vi
indgår i. Derfor er foreningslivet og an-
dre mødesteder, hvor mennesker mø-
des ud fra et interessefællesskab, det kit
der får samfundet til at hænge sammen
såvel lokalt som nationalt. Det er også
disse fællesskaber, der giver lokalsam-
fund, landsdele og Danmark den identi-
tet, vi har.
I denne identitetsdannelse er mødet
med kunsten i alle dens udtryksformer
en vigtig faktor. 
Kunsten udfordrer os og giver os nye
perspektiver. Gennem mødet med kun-
sten inspireres vi til nytænkning, uanset

hvilket udtryk kunsten har. Derfor er mødet med kunst vigtig i al-
le livets faser.

Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik?

Et ja er det lette svar, for en kulturpolitik vil kunne sætte fælles
retning og synliggøre kulturens mange udtryk og institutioner
samt betydningen af dem.

VOX P O P

HVILKE ØNSKER HAR VI 
TIL EN NY REGERING?
På novembers første tirsdag gik nationen til valg for at sammensætte et nyt Folketing. Knap et år før tid trykkede statsmi-
nister Mette Frederiksen (A) på valgknappen den 5. oktober, og valgkampen gik øjeblikkelig i gang. I skrivende stund pri-
mo december forhandler Mette Frederiksen (A) med de øvrige partiledere om en bred regering.

Kulturen som top-tre tema i partidebatterne blev det ikke til med det væld af store samfundsudfordringer, som sammen
med klimaet er på tapetet: En presset sundheds- og ældresektor, rekruttering, uddannelses- og folkeskoleudfordringer, ef-
terårets og vinterens energiforsyninger og selvfølgelig også 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 seri-
øst. 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 Biblio-
teker op i en serie voxpops i efteråret blandt kommunalpolitikere, biblioteksfolk og andre kulturaktører.

Tre kommunalpolitikere og medlemmer af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab har ordet: Bibi Mundbjerg (V),
Holstebro Kommune, Einer Lyduch (A), Tårnby Kommune, og Britta Bitsch (F) Vejle Kommune.

Hellen Niegaard

KULTUREN OG VALGET



givning, som kan være så rummende, at den re-
elt kan understøtte fremfor at bremse. Den skal
kunne bidrage til at få fokus på kunst og kultur,
som en del af løsningen på bl.a. det sociale om-
råde f.eks. nedbringe ensomhed og depression.
Kan lovgivningen understøtte det og sætte ret-
ning, så ja til en kulturpolitik.

Skal vi have en ny bibliotekslov/

Lov om biblioteksvirksomhed opdateres?

Ja, det skal den. Vi skal beholde grundelemen-
terne i biblioteksloven, men vi skal have den og
bibliotekernes opgave løftet ind i den digitale
tidsalder. Der er fortsat mange, som ser biblio-
tekernes kerneopgave som udlån, men de er så meget mere og
kan bidrage på helt andre arenaerne, end de gør i dag. De kan
understøtte læsning, demokrati, læring mm. Det er dog ikke en
nem opgave, da risikoen er, at vi mister mere end vi får. Opgaven
bliver at beholde det bedste og sætte nye rammer for fremtiden,
så bibliotekerne fortsat kan bidrage med fri og lige adgang til vi-
den.

Bibi Mundbjerg (V)

Næstfmd. for Børne- og Familieudvalget og medlem af 

Kultur- og Fritidsudvalget, Holstebro Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for den enkelte 

og for samfundet?

For mig har kunst og kultur samme betydning for samfundet
som sport og fritid. Vi har som mennesker brug for at blive sti-
muleret mentalt og fysisk. Fysisk sundhed og effekten af be-
vægelse, den kender langt de fleste. Den mentale sundhed bliver
nemt overset i dag, men den er lige så vigtig som fysisk sundhed,
for at vi kan være hele mennesker. Her har kunst og kultur en
væsentlig rolle at spille. Den kan berige og gøre os mentalt sun-
dere, den kan inspirere, lave fællesskaber og så meget mere. Jeg
tror på, der er langt større potentiale i at gøre kunsten og kultu-
ren til løsningen på nogle af nutidens samfundsproblemer f.eks.
depressioner, ensomhed med mere. Her kan kunst og kultur bi-
drage langt mere end i dag.

Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik? 

Udfordringen ved en lovgivning er, at det kan blive for snævert
og ensidigt, og hvis der noget kunst og kultur ikke skal være, så er
det i en spændetrøje. Der skal være plads til kunstnerisk frihed
og til, at initiativer kan gro nedefra. Kultur skabes i fællesskab og
med en gruppe af mennesker. Jeg tror, det er svært at lave en lov-

I dag splitter kulturen, og især partier i blå blok
graver grøfter. I stedet skal kulturen bruges til at
samle og gennemføre offensive tiltage. F.eks. ty-
der alt på, at vi i løbet af 10 år står og mangler
90.000 faglærte. Ja, hovedparten af vores indu-
stri er flyttet til lavtlønslande, men vi har en 200-
årig lang industrialiseringshistorie, der ikke
mindst har været medvirkende til opbygningen
af velfærdsstaten. Fokuser på dette og få flere
unge til at vælge erhvervsuddannelser. Kulturen
skal bruges som spydspids i samfundsudvikling og til at sætte den enkel-
te fri.

Skal vi have en ny bibliotekslov/Lov om biblioteksvirksomhed 

opdateres?

Ja. I dag er biblioteket noget helt andet end tidligere. Det er kultur-, vi-
dens-, informations- og socialcenter afhængigt af, hvor vi er. Dette skifte
er sket uden større diskussioner om, hvad biblioteket er blevet til, og
hvad man ønsker, det skal være. Trenden har i flere år været, at to ud af
tre kommuner sparer på dette område, så forskelle og uligheder i kultur
og dannelse bliver større og større. Derfor behovet for en ny biblioteks-
lov. Fremtidens bibliotek har fri, lige og gratis adgang til viden, informa-
tion og kultur. Og skal fortsat understøtte borgerne i livslang læring, dan-
nelse og i at kunne være aktivt deltagende i samfundet og demokratiet,
også i den digitale verden. Men selvfølgelig ikke alt på et sats. Derfor skal
de næste par år anvendes benhårdt på masser af dialog med alle interes-
senter, politikere og befolkningen for at se, om det kan bære eller i første
omgang kan klares med en up-to-date revision.

Einer Lyduch (A)

1.viceborgmester og fmd. for Sundheds- og Omsorgs-

udvalget, Tårnby Kommune

Hvorfor er kunst og kultur vigtig for den enkelte og 

for samfundet?

Kulturen er basis for vores nation: Med en kulturel viden og der-
med selvbevidsthed kan man trygt byde den store verden vel-
kommen. Der er ingen grund til at afskærme verden. Lad mig ci-
tere Albert Camus: “Uden kultur, og den relative frihed, den in-
debærer, ville samfundet, hvor perfekt det end er, blot være en
jungle. Det er derfor, at en hvilken som helst autentisk form for
skabelse er en gave til fremtiden”. 
Kunst og kultur har samme effekt som uddannelse: Det foran-
drer og sætter en i stand til at analysere og tænke kritisk. Min kul-
turguru Julius Bomholt (A) sagde det så fint “så vi kan dirigere
vores eget liv”. Markedsgørelsen af samfundet og i de senere år
teknologien som driver har medført, at kulturen er blevet en va-
re i stedet for samfundsfundamentet. Dertil bombardementet i
årtier med ligegyldig underholdning af laveste karakter, så be-
folkningen er vænnet til, at alt er lige godt. Om det er Maren i
kæret eller professor X i filosofi har det samme værdi. Denne
værdineutralitet har sat kulturen ud på et sidespor. Hvor jeg sav-
ner den tid, da forfattere bidrog i samfundsdebatten. Der går en
lige linje fra Pontoppidan, Hans Kirk og til Peter Seeberg, Leif
Panduro, Klaus Rifbjerg og Villy Sørensen. Derfor skal kunst og
kultur have en central plads i samfundet.

Skal vi have en egentlig dansk kulturpolitik?

Ja, helt klart og derfor bliver hovedspørgsmålet til den næste kul-
turminister: Hvilken rolle skal kulturen spille og hvordan? Det
går ikke blot at administrere området eller foretage justeringer
på diverse områder. 

K U LT U R P O L IT I K
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melding fra organisationen den 31. oktober; uenigheden beror
på forskellig holdning til ledelse af organisationen. 
Den afgående generalsekretær har varetaget posten siden som-
meren 2016 og stod bl.a. i spidsen for transformationsprocessen
af   IFLA til en mere moderne organisation i forhold til at kunne
tackle udfordringer afledt af den stadigt stigende globalisering
og digitalisering. 

Gerald Leitner startede således bl.a. Global Vision projektet som
på hidtil uset basis involverede bibliotekarer fra hele verden i
processen, der havde fokus på at skabe en ny tidssvarende visi-
on. Han har derudover bl.a. været en drivende kraft omkring   ar-
bejdet med ny strategi samt omstrukturering af   IFLA herunder
opgaven med at sikre en bredere regional repræsentation med
det mål at kunne give bibliotekerne i alle dele af verden en stærk
stemme i IFLA.

Se mere om IFLA (International Federation of Library Associati-
ons and Institutions) og organisations internationale arbejde og
indsatsområder på www.ifla.org/news.

/HN

Efter en del uro internt i
IFLA, i den internationale
biblioteksorganisations ho-
vedkvarter i Haag, er organi-
sationens politiske topledel-
se og generalsekretær Ge-
rald Leitner blevet enige om
at afslutte samarbejdet i
slutningen af   2022. 

Først på året da man fra Go-
verning Board, det styrende
organ, annoncerede planen
om at slutte samarbejdet
skete det uden megen for-
klaring. I modsætning til ef-
terfølgende, verserende ryg-
ter er det vigtigt for GB’s
medlemmer at understrege,
at Leitner aldrig er blevet
fundet ansvarlig for nogen
juridisk eller kontraktlig for-
seelse, oplyses det i en ud-

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

Forligsaftale mellem IFLA og generalsekretæren

IFLA’s økonomi, egen udvikling og organisationens planer for
fremtiden.”

Hvad mener Danmarks Biblioteksforening?

“Som politiker er det centralt for mig at fremhæve det nødvendi-
ge i, at vi på tværs af nationer og biblioteker samarbejder - for at
få indflydelse og for at have en fælles stemme”, svarede formand
Paw Østergaard Jensen (A) bl.a. på nogle spørgsmål om sit syn på
IFLA til BBL, som kontaktede formanden og andre nordiske for-
eninger forud for temanummeret. 
“Lad mig pege på tre konkrete forhold. IFLA udvikler gennem si-
ne sektioner og andre fagfora nødvendige guidelines og andre
redskaber, som er med til at professionalisere og understøtte
bibliotekernes drift, opgaveløsning og udvikling til fordel for
borgere, forskere og studerende. IFLA skaber advocacy-værk-
tøjer til brug for de enkelte medlemslande og IFLA er bibliote-
kernes talerør på verdensplan, over for bl.a. FN Og UNESCO.” 

Til et spørgsmål om formanden ville beskrive IFLA som en trans-
parent organisation, sagde Paw Øster Jensen: “Ikke umiddel-
bart, det er der et par årsager til. Gennem snart 100 år som bibli-
otekernes globale organisation har IFLA udviklet sig til noget af
en mastodont med et stort antal forskellige fora, som kan gøre
det svært for nye medlemmer og andre at overskue de mange
indsatsområder. Organisationens antal af fagsektioner er på
40+, og de kunne f.eks. nok forenkles og styrkes ved at sammen-
lægge nogle af dem. Noget andet er, at IFLA-arbejdet på ledel-
sesniveau og i de styrende organer til nu har forekommet noget
lukket. Nye initiativer præsenteret på WLIC i sommer i Dublin
må antages at skabe øget transparens omkring organisationens

Billedet af en dysfunktionel organisation toner frem, afskedi-
gelsen af generalsekretæren kommer næppe til at være nok, skri-
ver redaktør Thord Eriksson i det svenske Biblioteksbladet nr. 4,
2022. Her har man et stort IFLA-tema om udviklingen vedrøren-
de afgående generalsekretær Gerald Leitner med bl.a. interview
af tidligere medarbejdere og en stor artikel i forbindelse med den
retssag, som blev erstattet af et forlig. Ligesom der spørges ind til
Gerald Leitners fortsatte placering i fonden SIGL, som håndterer
de millioner Bill & Melinda Gates Foundation har bidraget med
til global biblioteksudvikling via IFLA. 

Som omtalt her i bladet i de sidste tre numre af Kirsten Boelt,
medlem af IFLA’s Governing Board, har IFLA i sammenhæng
med problemerne omkring ledelse og sekretariat været gennem
en turbulent tid. 

I en kommentar til Danmarks Biblioteker om de svenske udmel-
dinger siger Kirsten Boelt. “Vi arbejder i Governing Board ihær-
digt med at genskabe tilliden til IFLA’s ledelse og skal nu i gang
med drøfte ansættelse af en ny generalsekretær. 
Hele forløbet, som har været alt for lukket, har været ubehageligt
for alle parter og har slugt alt for megen af GB’s tid. Det håber og
arbejder vi på skal ændres til det bedre. 
Vigtige initiativer er allerede taget i sammenhæng med ”Plan-
ning for a stronger, more transparent IFLA: Governing Board
Plan” eller er på vej. Den ny udvikling går i den rigtige retning
jævnfør både debatten på Out in the open-sessionen på kon-
gressen i Dublin i juli og af generalforsamlingen i august herun-
der det nordiske forslag om krav om mere transparens. 
Der arbejdes allerede nu med langt større åbenhed omkring

Hvad sker der i IFLA?

Den afgående generalsekretær introducerer

planer for transformationsprocessen på IFLA

kongressen i Polen i 2017. Foto: IFLA Flickr.
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get, der konstant skal arbejdes med,
men organisationsændringer tager
tid. Så der skal nok gå et par år, før vi
ser om ændringerne virker efter
hensigten, så her er det vigtigt hele
tiden at have dialog om det. 
I 1. halvdel af 2022 har interne for-
hold i IFLA’s sekretariat og hoved-
kvarter desværre taget fokus fra den
indsats, vi har igangsat i IFLA. Lad os
håbe, at vi fremover igen kan kon-
centrere os om bibliotekerne og om
at sikre og udvikle tidssvarende bib-
lioteksservice til borgerne”, svarede
Danmarks Biblioteksforenings for-
mand.

/HN

mere overordnede beslutninger, og jeg fornemmer, det er noget,
der arbejdes målrettet med.”

På et spørgsmål om formandens kendskab til SIGL-fonden lød
svaret: “SIGL har en opgave - gennem IFLA og ved hjælp af en
stor donation fra Bill & Melinda Gates Foundation - at styrke bib-
lioteksudvikling over hele verden. Jeg har ikke tidligere vidst, at
SIGL-bestyrelsen udover en repræsentant fra BMF bl.a. omfatte-
de tidligere IFLA-præsidenter og GB-medlemmer samt IFLA-ge-
neralsekretæren. Den model kan nok både være en fordel men
også det modsatte. En fordel set i relation til kendskabet til
IFLA’s arbejde som organisation. På den anden side ville ekster-
ne kræfter måske kunne bidrage med nye perspektiver og friske
øjne på den. Men under alle omstændigheder er det nødvendigt
at drøfte og også skabe gennemsigtighed omkring.” 

Desuden blev Paw Østergaard Jensen (A) spurgt, om han havde
tillid til måden IFLA ledes på. “I 2021 blev en ny struktur for IFLA
vedtaget. Målet var at skabe et future-oriented IFLA. Det er no-

IFLA har åbnet for Early Bird-registreringen til den 88. udgave af 
World Library and Information Congress i Holland - https://2023.ifla.org

Let’s work together - Let’s library

Mød kolleger og biblioteksforkæmpere fra hele verden i august næste år. Fra 21. august til 25. august 2023

kan man deltage i en intens uge med netværk, nyeste udvikling, læring, debat og deling i det internationa-

le biblioteks- og informationsfællesskab.

REGISTER NOW!

Spar op til 125/130 Euro på gebyr som hhv. medlem og ikke-medlem før Early Bird deadline16. maj 2023.

https://2023.ifla.org/congress-registration-information



Algoritmer, ophavsret og digitalt medborgerskab

Øvelsesbanken består af 35 øvelser, der er versioneret fra et for-
læg af Statens Medieråd i Sverige. De dækker temaer som algo-
ritmer, digitalt medborgerskab, ophavsret, sociale medier og
meget andet. 
Øvelserne veksler i længde fra få minutter til et par timer. De kan
tjene til inspiration, stå alene og kædes sammen i længere for-
løb. Øvelserne lægger vægt på, at de unge både skal forbruge og
producere information. 

Formidling i øjenhøjde fra ung til yngre

Som noget nyt kan man nu også booke et besøg af en digital am-
bassadør på skoler, biblioteker og i foreninger. De afholder
workshops om digital dannelse med afsæt i undervisningsmate-
rialet fra øvelsesbanken. Ambassadørskabet består af studeren-
de, som er særligt uddannede til at undervise elever i digital dan-
nelse i øjenhøjde. 

Martin Sørensen er 28 år og læser til lærer. Alberte Burholt er 26
år og læser til gymnasielærer. De er begge en del af det nye am-
bassadørkorps, og de glæder sig til at rykke ud. De er ikke spor i
tvivl om, at der er behov for en indsats som deres. 

“Det er et område, som mange lærere godt ved er vigtigt, men al-
ligevel er det begrænset, hvor meget viden der er om det ude på
skolerne. Derfor vil jeg gerne
være med til at udbrede noget
viden og faglighed,” siger
Martin.
“Min oplevelse er, at mange af
de unge er enormt påvirkelige
og ikke vildt kritiske i forhold
til, hvad de læser og deler med
hinanden. Der bliver ikke altid
stillet nok spørgsmålstegn ved,
hvad andre påstår,” tilføjer Al-
berte.

Danmark har fået en ny undervisningsplatform i digital dannel-
se. Den 1. september lancerede en partnerkreds med Danmarks
Biblioteksforening i spidsen fakenewslab.dk. Her kan lærere og
formidlere tilgå undervisningsmateriale i alt fra algoritmer til
ophavsret. Og nu kan de også booke et besøg af et ungt, digitalt
ambassadørkorps, der står klar til at rykke ud i hele landet.

De sociale medier giver os hidtil uset frihed til at ytre os og søge
information. De udsætter os også for en strøm af fake news, der
putter sig mellem nyheder, underholdning og opslag fra familie
og venner. Kulturministeriets rapport, Internetforbrug og sociale
medier fra 2021, viser, at hele 69% af de 15-24-årige tilgår deres
nyheder på de sociale medier. Det stiller store krav til særligt de
unges evne til kritisk at vurdere de historier, de møder, og deres
kendskab til mekanismerne, der slører grænserne mellem facts
og fakes.

Bibliotekerne har længe arbejdet med at tilvejebringe troværdig
information og klæde borgerne på til at begå sig i en digital hver-
dag. De har længe bekæmpet fake news, og de bliver ved med at
være en central kampplads i de kommende år. 
Nu får de et nyt våben i den digitale undervisningsplatform fa-
kenewslab.dk.

En digital undervisningsplatform til en digital tid

Platformen er blevet til i et enestående samarbejde mellem Dan-
marks Biblioteksforening, Danmarks Nationalleksikon Lex.dk,
Biblioteksvagten og Foreningen af Lærere i Historie og Sam-
fundsfag. Vi har i partnergruppen fundet sammen, fordi vi deler
en ambition om at fremme de unges digitale dannelse – ganske
kvit og frit. 

Fakenewslab.dk har tre ben, der tilgår undervisning i digital dan-
nelse på forskellig vis. De tre ben består i hhv. en digital øvelses-
bank, et digitalt ambassadørskab og digitale live-talks, der bliver
produceret i det kommende år. De er tilrettelagt til eleverne i ud-
skolingen og på ungdomsuddannelserne. 

A K T U E LT
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Med fakenewslab.dk og bl.a. et aktivt ambassadørkorps af unge løftes barren
for bibliotekernes indsats for at styrke unges viden om troværdig information i
det digitale univers.

DB OPRUSTER I KAMPEN
MOD 

Alberte



Fakta

Fakenewslab.dk er blevet til med støtte fra Slots- og Kul-

turstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pæ-

dagogiske læringscentre i 2021. 

FA K E  N E W S
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De ser begge to en stor fordel i, at de ikke er meget ældre end de
13-18-årige.
“Det kan betyde, at de får lyst til at fortælle nogle ting, som de
nok ikke ville dele med deres lærere,” siger Alberte. Mens Mar-
tin tilføjer, at “Sociale medier fylder også enormt meget i vores
liv, og det kan gøre det lidt mere autentisk.”

Digitale live-talks på vej
Fakenewslab.dk afholder i løbet af 2023 en række live-talks om
mis- og desinformation. Her vil toneangivende meningsdannere
på området bidrage til at øge kendskabet til og skabe opmærk-
somhed omkring faldgruber og andre udfordringer, når man
færdes i det digitale univers. 

De kan følges af alle - live - eller man kan streame dem efterføl-
gende på sitet.

Bibliotekernes rolle genbesøgt 

Fakenewslab.dk er en indsats, der dels står på skuldrene af den
kamp mod fake news, som bibliotekerne allerede kæmper, dels
forsøger at nytænke den og hive nye, unge kræfter ind. 
Det er en vigtig pointe for Mette Landtved-Holm (V), som er for-
mand for Digitaliseringsudvalget i Danmarks Biblioteksfore-
ning: “Bibliotekerne bekæmper allerede fake news. Det gør de
ved at sikre fri og lige adgang til viden i hele landet – også digitalt.

Det er vigtigt i en tid, hvor den
hastige digitale udvikling sæt-
ter vores demokrati under
pres. Men vi skal hele tiden
spørge os selv, om ikke vi kan
gøre mere på nye måder. Der-
for synes jeg, at det er godt og
vigtigt, at Danmarks Biblio-
teksforening går sammen med
nye partnere om en både digi-
tal og fysisk indsats til gavn for
elever i hele landet,” siger hun.

Eller som den afgående kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen
(A) har formuleret det: “Bibliotekerne er en vigtig brik i kampen
mod fake news, misinformation og polarisering i samfundet. De
er en arena for vores demokratiske samtale, og de hjælper til at
sikre en fri og lige adgang til viden og informationer – uanset om
man bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i
en tid, hvor demokratiet er under pres på grund af tech-gigan-
ternes udvikling, og hvor en stor del af vores hverdag foregår on-
line.”  

Men platformen stiller også spørgsmålstegn ved, hvor langt bib-
liotekerne skal gå i den kamp mod fake news, som ministeren
slår an. 

Fakenewslab.dk flytter for alvor kampen ud i klasseværelserne,
men skal bibliotekernes indsats begrænse sig hertil? Skal biblio-
tekerne aktivt bekæmpe fake news, hvor end vi støder på den, i
biblioteksrummet, i skolen eller måske endda i det offentlige
rum? 

■ Teamet bag initiativet håber, at lærere og formidlere landet
over vil tage fakenewslab.dk til sig, og at de med afsæt heri vil
skænke bibliotekernes rolle i kampen mod fake news en ekstra
tanke. 

SIMON ROSENSTAND
Projektleder

Danmarks Biblioteksforening

Et hold unge ambassadører tager ud og underviser 13-18 årige i digital dannelse. Foto: fakenewslab.dk.
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kan se sig selv repræsenteret, hvordan ved man så, at biblioteket
er for mig?

Er lykken nær?

Der er udfordringer nok at tage fat på, og de står i kontrast til vo-
res selvbillede af, at vi allerede er inkluderende institutioner.
Forestillingen om den neutrale institution er så stærk og ‘altid li-
ge på hylden’ i enhver argumentation, at vi glemmer at under-
søge, om vi faktisk også praktiserer mangfoldighed, åbenhed og
inklusion. Passer det? Hvordan ved vi det?
Der er ofte en direkte modvilje imod det granskende og selveva-
luerende arbejde. Hvorfor?

Bibliotekernes egenfortælling er i sin historiske selvsikkerhed
problematisk, men samtidig også fantastisk, da den om ikke an-
det kan ses som en intention. Vi vil gerne være åbne, demokrati-
ske institutioner for alle. Hvem vil ikke det?
Der ligger ifølge tænkeren Sara Ahmed et løfte om lykke i det
selvbillede, en slags institutionel lykke. Men netop derfor bliver
det svært for os som institutioner, når vi kradser i overfladen af
selvbilledet og udfordrer det; vores selvforståelse trues.

Nytænkning påkrævet

Det er nyt og måske hårdt, men ikke nødvendigvis svært. Hvis vi
først kan komme ud over den modvilje, der for mange udløses
per refleks, når vores institutioner og ej at forglemme arbejde og
hjerteblod udfordres, er vi nået rigtig langt. Det kræver mod at
tage netop det første skridt og hul på arbejdet, men det er det,
der skal til, hvis vi faktisk vil føre vores ambitioner og visioner om
at være biblioteker for alle ud i livet.

Alle er velkomne, vi har materialer til alle, og vi formidler til al-
le. Vi er folkebiblioteker for hele folket.
Sådan lyder vores fortælling om bibliotekerne. Ofte går vi end-
da så vidt, at vi kalder os selv neutrale – som rum, formidlere og
institutioner – hvad det så end betyder.
Men en lang række minoritetsgrupper i befolkningen er usynli-
ge i vores samlinger, formidling og huse. De er ikke eksplicit en
del af institutionerne, og dermed implicit ikke budt velkommen.
Det kan vi heldigvis gøre noget ved. Hvis vi vil. Hvis vi faktisk øn-
sker at leve op til de flotte ord. En håndfuld redskaber til at nå et
stykke ad vejen er heldigvis lige til at tage fat på.

Vi er ikke for alle

Ser vi nærmere på vores samlinger, er bøgerne skrevet af overve-
jende hvide forfattere. Romanerne har i ikke-proportionel grad
heteroseksuelle, hvide, ciskønnede mennesker i centrum. Vores
børnebøger har primært billeder af hvide børn uden nogen for-
mer for normbrydende kroppe, og karaktererne lever overvejen-
de i far-mor-og-børn-kernefamilier. 
Når vi laver en udstilling med romantiske romaner, hvilken type
kærlighed finder man så der? Fremhæver vi stadig bøger til en
‘rigtig mand’? Og kan vi for eksempel overhovedet finde en ro-
man med en troværdig lesbisk kærlighedshistorie, hvis vi bliver
bedt om det?

Det samme gør sig gældende for hovedparten af vores aktiviteter
og formidling af dem; hvad er underforstået, og hvem er inklu-
deret, når vi taler om familier i børnebiblioteket?
Hvem viser vi billeder af i vores kommunikation? På hjemmesi-
der, sociale medier, plakater og i programmer? Og hvis man ikke
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Redskaber og projekter til mangfoldighedsarbejdet:

Det mangfoldige børnebibliotek. kortlink.dk/centralbibliotek/2hbtc

Guide til regnbuehylder. kortlink.dk/centralbibliotek/2hbte

Samtaler vi skal have om racisme. kortlink.dk/centralbibliotek/2hbtg  

Det tilgængelige folkebibliotek. kortlink.dk/centralbibliotek/2hbtk

Diversity audit. kortlink.dk/centralbibliotek/2hbtm

Fotobanken. https://centralbibliotek.dk/fotobanken 

Bibliotekerne i Danmark har et stærkt selvbillede af at være inkluderende, trygge og
dermed demokratiske rum. 
Det passer bare ikke, påpeger Amalie Ørum Hansen. Hvad gør vi så ved det?

vidste delopstillinger: Det nationale regnbuenetværk for biblio-
teksansatte har netop udgivet en meget konkret guide til at ska-
be Regnbuehylder med LGBTQ+litteratur.
Det vigtige er at have øje for problematikken og at gøre noget –
og at lade de erfaringer og opdagelser, man gør sig i mangfoldig-
hedsarbejdet, smitte af på andre arbejdsområder. 

Det kræver sin leder og målrettet biblioteksstrategi

Arbejdet er så småt i gang flere steder, men som oftest på næsten
græsrodsniveau drevet af ildsjæle blandt personalet og meget
konkret i mindre projekter og initiativer. 
For at vi skal lykkes med mangfoldighedsarbejdet som instituti-
oner og ikke bare enkeltpersoner, kræver det ledelsesmæssig og
strategisk prioritering. Dels for at afsætte ressourcerne til arbej-
det, dels for at understrege vigtigheden af det. At det er noget, vi
gør som biblioteker og i alle dele af institutionen uanset person-
lige holdninger blandt personalet. At det er en del af vores stra-
tegier og visioner.  
Det er værd at huske på, at det altid har været en helt central le-
delsesopgave at se til, at vores visioner for biblioteket nås. At ind-
øve og understøtte en praksis, hvor vores handlinger matcher
vores intentioner. Vi skal altså turde bevæge os ind på mangfol-
dighedsarbejdet og som ledere tage ansvar for at skabe rammer-
ne. Og vi skal gøre det, fordi vi mener noget med det selvbillede,
vi allerede har. 

■ Det her er faktisk ikke nyt, ligesom mangfoldighed heller ikke
er nyt. Mangfoldigheden er her allerede – vores huse og biblio-
teksstrategier afspejler det bare ikke helt (endnu). 
Opgaven var derfor et tema på Strategisk folkebiblioteksmøde
2022 om fri og lige adgang den 27.-28. september for landets bib-
liotekschefer og andre centrale aktører, arrangeret af centralbib-
liotekerne i et samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen. 
Bliver der tale om et fremtidigt loveftersyn og en lovopdatering,
sådan som Danmarks Biblioteksforening er fortaler for, skal
denne vinkel også inddrages.

AMALIE ØRUM HANSEN

Chefkonsulent Gentofte Centralbibliotek

Medstifter af det nationale regnbuenetværk

for biblioteksansatte og stifter af Nordic

Network for Norm Critical Leadership. 

Fotos: ”Kultur for alle, fotobank”

Vi skal turde tale om såkaldt strukturel racisme – den findes, og-
så på vores biblioteker. Vi skal turde tale om homofobi og trans-
fobi. Ligesom vi skal turde tale om ableisme – det at tage ud-
gangspunkt i kroppe uden handicap og diskriminere dem med.
Og selvom det helt sikkert er ubehageligt at få øje på i eget hus,
samling, indkøb, formidling eller samtaler i kantinen, så er det
her, forandringen begynder, for at vi kan arbejde konstruktivt på
at indfri drømmen om at være for flere.
Det kræver måske også, at man lærer en række nye perspektiver
og begreber – som “ableisme”, jeg allerede har introduceret her.
Ligesom når man skal sætte sig ind i nye funktioner i biblioteks-
systemet Cicero, en ny litterær genre eller et nyt CMS-system.
Men vi er netop eksperter i at tilegne os og formidle viden. Det
kan vi godt.

Konkrete værktøjer lige ved hånden

Der er rigtig meget nyt at tage ind og forstå, men heldigvis kan
det også give mening at starte i det små. Det centrale er, at vi væl-
ger at gøre noget. Hvis vi ikke gør noget, så reproducerer vi blot
de normer og strukturer, som allerede eksisterer. 

Centralbibliotekerne har under temasporet Kultur for alle over
de sidste par år udviklet en række værktøjer, man nemt kan ar-
bejde ud fra:
Diversity audit – en ‘diversitets revision’ – er et generelt værktøj
til at gennemgå sin samling for at se, hvad den faktisk indeholder
i forhold til at repræsentere forskellige minoritetsgrupper.
Særligt for børnebiblioteket tilbyder “Det mangfoldige børne-
bibliotek” både redskaber til at se på sin samling og praksis og et
depot, man kan låne og finde inspiration i.

Også vores delopstillinger trænger til eftersyn: Hvilke ord har vi
klistret på vores hylder? Er der stadig nogen som har drenge- og
pigebøger – og hvad siger det om, hvordan man er en ‘rigtig’
dreng eller ‘rigtig’ pige? Gør vi brug af nedgørende termer i vores
delopstillinger om oprindelige folk? Det er med lidt træning
nemt at få øje på og nemt at rette. Man kan også skabe mere be-

B I B L I OT E K S P O L IT I K
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Midt i november mødtes mere end 100 biblioteksfolk fra hele
Norden til konference i regnvåde Bergen. Initiativet til konferen-
cen kom fra NINja netværket, som har intention om en årlig kon-
ference i nordisk regi, mens planlægning og indhold m.v. blev
varetaget på bedste vis af sektionen for biblioteksudvikling i
Vestlands regionen og gennemført på folkebiblioteket i Bergen.

Biblioteket i lokalsamfundet

Konferencens første tema havde fokus på bibliotekernes mulig-
heder som lokale ressourcecentre og på forslag til idéer og kon-
krete erfaringer med at involvere borgerne. Første keynote ind-
læg, “Forming Places that Matter”, kom fra den danske arkitekt
Christian Pagh, som arbejder med byplanlægning. Hovedpoin-
ten var vigtigheden af at skabe byer med rum til liv, til kreativ ud-
foldelse og plads til mennesker. Her spiller bibliotekerne en vig-
tig rolle som aktør og som det sted, hvor borgerne kan inddrages
i planlægningen. 

Herefter var der virkelig gode og inspirerende indlæg om biblio-
teker i lokalsamfundet, “Neighbourhood Libraries”, med netop
denne rolle fra Gellerup i Danmark, Lippulaiva og Espoo i  Fin-
land og Holmlia ved Oslo i Norge. Eftermiddagen bød på work-
shop og derefter besøg på tre meget små biblioteker i Bergen.
Helt utroligt hvad der kan skabes af engagement og aktiviteter på
lidt plads! 

Netværk og erfaringsudveksling er en væsentlig del af en NINja-
konference og aftenen var afsat til samvær og netværk, hvilket
lykkedes meget fint. 

Fredagen startede med et superspændende oplæg af Ole Hamre,
leder af Fargespill/Kalejdoskop programmet. Et program for
børn og unge, der fokuserer på, hvad børnene kommer med, de-
res kulturelle gods og hvad de kan. Et anderledes og rigt integra-
tionsprogram med stor succes, se fargespill.no.  

Lovfokus og demokratisk debat

I mødets palet af rundbordssamtaler deltog jeg i en samtale om
demokrati, og hvordan vi arbejder med dette i bibliotekerne.
Udgangspunktet var et oplæg om den finske lovgivning, og det
er værd at bemærke, at den finske bibliotekslov ligesom den nor-
ske indeholder en forpligtigelse for bibliotekerne om at styrke
den demokratiske debat. Lovens hovedformål er formuleret så-
ledes:

The objectives of the Act are to promote: 
1) equal opportunities for everyone to access education 

and culture 

Biblioteket som lokalt ressourcecenter og bibliotekslov med fokus på samfundsopga-
verne var til debat på en nordisk novemberkonference i Bergen arrangeret af NINja-
netværket.

N O R D E N S  N I N JAS

NORDIC LIBRARIES TOGETHER

Gellerup bibliotek ind-
gik som eksempel på
et ressourcecenter i
lokalsamfundet.
Foto: Thomas Mølvig.



IFLA i nordisk perspektiv

Konferencen begyndte med, at vi fra NINja netværket, dvs. nor-
diske biblioteksfolk engagerede i den internationale biblioteks-
organisation IFLA, introducerede programmet og knyttede an til
det internationale arbejde, der foregår i IFLA. 

At Norden samarbejder i forhold til arbejdet i IFLA er vigtigt, bå-
de fordi vi på den måde kan have en stærk stemme ind i organi-
sationen, og ikke mindst fordi de nordiske IFLA-repræsentanter
kan samle erfaringer og inspirere hinanden til opgaverne i IFLA.
Det kan være svært at greje IFLA’s måde at være organiseret på,
og hvordan man f.eks. kommer i kontakt med hovedkontoret i
Haag i Holland og meget andet. Desuden er det en fælle interes-
se at styrke viden og interesse for IFLA’s arbejde i de nordiske
lande. Det er vigtigt i praksis at omsætte og vise, hvad IFLA har
fokus på og at beskrive, hvad vi også her i Norden får ud af et
medlemskab – herunder vigtigheden af et globalt engagement
også her hos os.

KIRSTEN BOELT
Medlem af IFLA Governing Board og 

Danmarks Biblioteksforenings 

Repræsentantskab
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2) availability and use of information
3) reading culture and versatile literacy skills 
4) opportunities for lifelong learning and competence 

development 
5) active citizenship, democracy and freedom of expression

Hvordan loven fungerer i praksis, fik vi efterfølgende en god for-
nemmelse af i et oplæg fra Tampere Bibliotek. 

Debatten gav virkelig stof til eftertanke og energi til vores hjem-
lige debat om en ny dansk lov eller i alle tilfælde om lovens for-
mål og bibliotekernes samfundsopgaver. 

B E RG E N

Jeg er faktisk ret så overbevist om, 
at det er nu vi i Danmarks Biblio-

teksforening skal accelerere den debat, og
jeg mener, vi skal understrege, at en ny lov er
nødvendig, hvis bibliotekerne fortsat skal
være relevante og støtte samfundsudviklin-
gen og dermed det moderne demokrati. 

Samlet set var det en meget spændende og interessant konfe-
rence.

“

Bergen by og Folkebiblioteket i Bergen. Fotos: Staticflickr.com
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NY BIBLIOTEKSLOV 
I STØBESKEEN PÅ FÆRØERNE 
Færøerne har i et stykke tid været på vej mod en ny bibliotekslov,
men tæt på målstregen er processen gået i stå på grund af valg til
de 18 øers parlament, Lagtinget. 

I anledning af den årligt tilbagevende festival Bogdage var Tæn-
ketanken Fremtidens Biblioteker inviteret til Tórshavn for at for-
tælle om nordiske tendenser inden for biblioteksbyggeri, digita-
le perspektiver og de nyeste tal om børn og unges læse- og me-
dievaner. Festivalen foregik fra den 16. til den 20. november
2022. Programmet bød på forfatterforedrag, litterære talks og ak-
tiviteter for børn og unge. 

En stor del af aktiviteterne foregik i Nordens Hus, der 39 år efter
sin indvielse stadig fremstår som et pragteksempel på nordisk
arkitektur præget af stedbundne kvaliteter. Den lyse og åbne
bygning er kendt for sit typiske færøske græstag, der skaber en
forbindelse tilbage til gamle traditioner og med sit bæredygtige
valg af byggematerialer peger ind i fremtiden. 

Historien, nutiden og fremtiden

Netop forbindelsen mellem før, nu og fremtid er et af de centra-
le punkter i arbejdet med en ny, færøsk bibliotekslov, for der er
brug for at få det bedste fra færøske bibliotekstraditioner med
ind i fremtiden. Gennem de sidste to år har Kulturministeriet,
Landsbiblioteket og andre aktører brugt kræfter på at formulere
indholdet af et revideret lovgrundlag. Det har været en lang og
grundig proces, og i efteråret 2022 var høringsperioden afsluttet.
Kulturministeriet var i gang med at indarbejde høringssvarene i
lovudkastet, da der blev udskrevet valg til Lagtinget. 

I skrivende stund (ultimo november) er kulturministerens kon-
tor tomt, og Færøerne ledes af en forretningsregering. Det bety-
der, at arbejdet med den nye lov er sat i bero, indtil der er dannet
en ny regering efter valget den 8. december. Når den nye kultur-
minister har sat sig i stolen, vil der komme en ny høringsrunde.
Først derefter kan færingerne gøre sig håb om en egentlig lovbe-
handling i Lagtingets forsamling bestående af 33 politikere. 

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

Bedre biblioteksadgang, styrket digital service samt øget fokus på mulighederne for at
læse færøsk litteratur er i centrum.
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Nordens Hus Thorshavn 
Et nordisk kulturhus og Færøernes betydeligste kulturcenter. Huset blev indviet den den
8. maj 1983, og målet med huset er at fremme den nordiske og færøske kultur. Nor-
dens hus er i to etager med en konstruktion af store glaspartier og ståldragere fra Dan-
mark. Taget er et traditionelt græstag fra Island, der falder smukt ind i det omgivende
landskab. Gulvet i bygningen er lavet af norsk granit. På Færøerne er basalt den natur-
ligt forekommende klippe. Møblementet er af finsk oprindelse, og vægbeklædningen er
svensk træ. Gennem de gennemgående glaspartier har man en god udsigt over Tórs-
havn, havet og den nærmeste ø Nólsoy.
Foto: Erik Helms/Ritzau Scanpix



Mere fokus på samarbejde mellem kommuner

Hvad er det så, der er på spil i det foreløbige udkast til en ny lov?
Et vigtigt tema er fysiske biblioteker og den lette adgang til disse
for borgere overalt på Færøerne. Den færøske bibliotekslov ad-
skiller sig blandt andet fra den danske ved, at der ikke stilles krav
om eksistensen af et fysisk bibliotekstilbud i alle kommuner. 

Der er folkebiblioteker de fleste steder, men de er meget forskel-
lige. Hvor man på den ene side af kommunegrænsen takket være
positiv kommunalpolitisk opmærksomhed som borger kan op-
leve en bred vifte af bibliotekstilbud, kan det se helt anderledes
ud i nabokommunen. Med et befolkningstal på 53.000 er de små
kommuner selvsagt meget små, når man sammenligner med
danske forhold. Det kan på lokalt niveau give særlige udfordrin-
ger at skabe et bibliotekstilbud med appel til alle generationer. 

Derfor har det første bud på en ny bibliotekslov lagt op til, at
kommuner i højere grad kan samarbejde med hinanden om fol-
kebiblioteker, og at denne type samarbejde tænkes sammen
med de årlige driftstilskud fra Lagtinget.  

Lydbøger på færøsk

Et andet tema i lovarbejdet er muligheden for at styrke partner-
skabet med eReolen.dk i Danmark og også lægge lydbøger ind-
talt på færøsk ind på platformen. Ligesom i Danmark er der stor
interesse for streaming af lydbøger, og selv om de fleste færinger
både taler og forstår dansk, er der stor interesse for at høre litte-
ratur indlæst på modersmålet. En ny lov kan danne grundlaget
for sådan en indsats. 

I det hele taget er der stort fokus på behovet for mere oversat lit-
teratur i Færøsk sammenhæng. Mange unge foretrækker at læse
tekster på engelsk, når de ikke er oversat til færøsk. Blandt andet
hos skole- og biblioteksfolk kan der spores en vis bekymring for,
at de yngre generationer får et fjernt forhold til at læse bøger og
anden litteratur på færøsk. Det kan have en negativ indvirkning
på både opretholdelsen og udviklingen af færøsk som et kultur-
bærende, rigt og nuanceret sprog, der binder landet sammen.  

Færøerne har et statsligt, non-profit forlag, der er sat i verden for
at oversætte bøger til færøsk. Men det er svært at følge med, og
der er et udbredt ønske i bibliotekssektoren om at dette forlag
tilføres ressourcer – ikke mindst for at sikre, at børn og unge kan
møde aktuel, ny litteratur og udvikle deres læseglæde og læsein-
teresse på længere sigt. En ny bibliotekslov kan måske også give
anledning til at adressere denne udfordring.   

Læs mere om Bogdage på Færøerne: Bókadagar 2022 (litteratur-
festival)- NLH.

LISBET VESTERGAARD
Projektleder

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

FÆ RØ E R N E

Om Færøerne og bibliotekerne

Befolkning: Anslået maj 2022: 54.000

Biblioteker: Nationalbiblioteket Thorshavn samler, registrerer, bevarer og udbreder viden om litteratur vedrørende Færøerne - og fungerer som både forsk-

ningsbibliotek og offentligt bibliotek. Færøerne har 4 folkebiblioteker samt 15 kombinerede skole- og folkebiblioteker; de sidste er åbne for offentligheden,

eftermiddag eller aften, nogle timer om ugen. Kommunerne sætter selv grænser for, hvor meget de prioriterer biblioteket. Alle folkeskoler har et bibliotek,

som Folkeskoleloven kræver. 

Udlån 2019-2021: 2019: 188.486. 2020: 140.049. 2021: 174.210 

Udlånstallene omfatter både lån fra folkebiblioteker og skolebiblioteker, de fleste biblioteker er kombinerede. 

Professionen: De fleste bibliotekarer på Færøerne er uddannet i Danmark. Alle 22 medlemmer i Biblioteksforeningen er uddannet i Danmark, 

bortset fra en enkelt, som har taget overbygningen i Island.
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Foto: Landsbókasavn
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N O R D E N

LÆSNING ER
EN SUPERKRAFT

Danske og andre nordiske børns læsekompetencer og læseva-
ner ændres disse år, som både tidligere PIRLS-undersøgelser
og danske undersøgelser har vist. De nordiske bibliotekers ar-
bejde med læsning blev belyst fra forskellige vinkler på konfe-
rencen Nordic Libraries Annual 2022: Literacy, Libraries and
the Civil Society. Konferencen fandt sted den 2. og 3. november
på Helsinkis imponerende og velbesøgte hovedbibliotek Oodi.

“Læsning er den mest almindelige superkraft” lød konferen-
cens overordnede budskab. Dette statement kom fra keynote
speaker Silvia Hosseini, en ung, finsk forfatter. Hun betonede
potentialet i at skabe en ny og stærk fortælling om, hvordan
læsning helt basalt kan gøre livet bedre for flere mennesker. Su-
perkræfter behøver ikke at være forbeholdt superhelte. Forfat-
ter, lærer og debattør Silvia Hosseini talte ind i konferencens og
de nordiske bibliotekers fokus på læsefærdigheder som en livs-
lang praksis med opdagelse, læring og glæde. 

Hvad betyder det for demokratisk deltagelse, hvis befolknin-
gerne læser mindre og i højere grad danner deres meninger ud
fra for eksempel sociale medier? Direktørerne for biblioteksfore-
ningerne i Finland, Norge og Sverige diskuterede læsning i et de-
mokratiperspektiv. Kan folkebibliotekerne gennem nye services
og andre formater end de tekstbårne informere og inspirere,
sådan at borgere får gode muligheder for at danne deres hold-
ninger på et oplyst grundlag? De tre direktører kom også ind på
behovet for øget politisk opmærksomhed på bibliotekernes rol-
le og deres bidrag til at ruste befolkningerne til aktiv deltagelse i
samfundet, blandt andet ved at arbejde med styrkede læsekom-
petencer – også hos de borgere, der ikke normalt bruger biblio-
teket. Et slagord kunne være: “Literate people run the world”.

Børn og unges læsning 2021, den danske undersøgelse, var på
programmet på konferencens anden dag. Jeg præsenterede som

projektleder fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker hovedlin-
jerne i rapporten, og konferencedeltagerne bed især mærke i tal-
lene vedrørende børn og unges dialog med skole- og folkebibli-
otekarer. Selv om de fleste børn opfatter disse fagpersoner som
venlige og vidende, har flertallet ingen kontakt med dem. Denne
tendens kalder på handling, og i drøftelserne efter oplægget var
der stort fokus på behovet for at række mere aktivt ud og møde
børn og unge, hvor de er. Ikke omvendt. “Reach out” var i det he-
le taget et gennemgående tema på konferencen, ikke mindst set
i lyset af corona-nedlukningernes konsekvenser for biblioteks-
brug. 

Nordic Libraries Annual-konferencerne ser på aktuelle emner
inden for folkebiblioteker og biblioteksudvikling, i år altså
læsning. Oodi, Helsinkis enestående bibliotek åbnet i 2018, dan-
nede den helt rigtige ramme om mødet. Katri Vänttinen, direk-
tør for Oodi, fortalte, at det aktuelle daglige besøgstal på 7.000 ef-
terhånden nærmer sig tiden før marts 2020 og corona-nedluk-
ningerne. Det store og lyse hus summede da også af liv og aktivi-
tet på alle etager både den 2. og 3. november, hvor konference-
deltagerne i pauserne kunne suge den
finske biblioteksatmosfære til sig.  

En del af konferencens oplæg (en-
gelsk) blev streamet og optaget. 
Alle interesserede kan se dem på Li-
brary Channel: kortlink.dk/ 2he2a. På
kanalen ligger også præsentationen
om Børn og unges læsning 2021. 

LISBET VESTERGAARD
Projektleder 

Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Fokus på læsning og demokrati i Norden. Lisbet Vestergaard rapporterer fra nordisk møde.

Børn og unges læsning 2021 - tegner et nuanceret billede af børn og unges læse- og medievaner og giver samtidig faglige anbefa-

linger og inspiration til, hvordan skoler og biblioteker kan styrke børn og unges læsning. Tjek kortlink.dk/2he2b 

PIRLS 2021 – Danmarks deltager også i 2021 i den internationale læseundersøgelse for 4. klassetrin, den gennemføres i mere end 60

lande og foregår nu overvejende digitalt. Tjek kortlink.dk/2he2c 

Foto: Pixabay
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I august i år kunne Litteratursidens læse-
re udpege deres favorit. Efter en nomine-
ringsrunde kunne man i oktober så stem-
me på sin favorit blandt finalisterne:
Christian Jungersen og Undtagelsen
(2004), Carsten Jensen og Vi, de druknede
(2006), Naja Marie Aidt med Har døden
taget noget fra dig så giv det tilbage
(2017), Leonora Christina Skov med Den,
der lever stille (2018) og Kirsten Thorup
med Indtil vanvid, indtil døden (2020). 

stemmer, skrev en læser i sin indstilling:
“Absolut den bog, der har rørt mig mest
og sat alverdens samtaler og tanker i
gang.” En anden læser skrev om bogen:
“Den har ændret mit liv og min selvop-
fattelse.” 
Det fører os frem til afsløringen af vinde-
ren. Vinderen af Litteratursidens pris
Bedste danske bog fra de seneste 20 år er:
Den, der lever stille af Leonora Christina
Skov. Tillykke med prisen! 

Litteratursidens 20-års jubilæum blev
fejret med maner på Bogforum med både
bobler og særlig pris. I august inviterede
man læserne med på jagten efter den
bedste danske bog siden sitet den 17.
september 2002 gik i luften. 
Chefredaktør Lise Vandborg afslørede
bogen, valgt af Litteratursidens læsere,
på Bogforum.
- Alle de fem bøger, som gik videre til fi-
naleafstemningen, fik flotte ord med på
vejen af læserne. Om den bog, der fik flest

Det var et chok for mig, at Den, der lever
stille bragede igennem. Intet kunne have
forberedt mig på, at jeg pludselig ville ha-
ve så mange læsere i alle aldre, og at I
ovenikøbet ville genkende så meget. Og-
så selv om I eventuelt lever helt andre liv
end mig. 

Sikke en ære, der er overgået min bog og
mig. Mange tusind tak for prisen.

/HN

ville vinde, og dog står jeg her. Tak. 
For mig tog det 15 år og otte bøger, der
solgte ganske lidt... Jeg kom fra en fami-
lie, der slog hånden af mig, da jeg sprang
ud som homo som 21-årig og lod mig vi-
de, at jeg var pervers, og at jeg aldrig skul-
le nævne min kvindelige kæreste igen. 

Da min mor døde af kræft i 2015, beslut-
tede jeg, at tiden var inde til at bruge mit
romansprog og min romanopbygning på
noget andet end fri fantasi. Nemlig på at
omskabe mit liv til litteratur... 

- Jeg er simpelthen så glad, stolt og rørt
over at modtage Litteratursidens pris for
de sidste tyve års bedste danske bog. Af
hjertet tak, alle I kære læsere, der har
stemt på Den, der lever stille. 

Sjældent har jeg været mere overrasket
end den dag, Den, der lever stille optråd-
te på shortlisten sammen med store ro-
maner af hæderkronede forfattere som
Naja Marie Aidt, Christian Jungersen,
Kirsten Thorup og Carsten Jensen. Sikke
en ære. Jeg anså det for utænkeligt, at jeg

Prisen ‘Bedste danske bog i 20 år’
Litteratursiden og landets læsere har jagtet den bedste bog fra de seneste 20 år. Læserne har talt
og på Bogforum blev vinderen afsløret. Prisen gik til Den, der lever stille af Leonora Christina Skov.

Af hjertet tak!
Klip fra Leonora Christina Skovs tale på Bogforum.

Udover æren for “den bedste bog i 20 år”
fik Leonora Christina Skov blomster og
20.000 kroner. Foto: Annette K Nielsen
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Verden er på mange måder blevet en 
anden på de 20 år. Selv om det er en

festdag i dag, befinder vi os nu - sammenlignet
med i 2002 - i høj grad i en krisetid. Krigen, kli-
maet og andre globale kriser bliver mere og me-
re alarmerende og flere års corona har haft kon-
sekvenser for vores trivsel, ikke mindst mange
unge mistrives... 

Vi har i dag i endnu højere grad end for 20 år si-
den brug for litteraturen; den kan hjælpe med at
sætte vores liv i perspektiv og sætte ord på fø-
lelser, som vi ellers ikke har sprog for. Der er en
nødvendighed over litteraturen, og samtidig er
der en nødvendighed over at formidle den, så
den faktisk når ud til læserne. Netop denne for-
midling i øjenhøjde med læserne har været den
røde tråd for Litteratursiden fra starten. For det
er jo, når litteraturen bliver læst, den gør en for-
skel, og gør os klogere på livet.”
Lise Vandborg, tale ved  20 års fejringen på Bogforum

“



Litteratursiden formidler viden og inspiration til litteraturople-
velser og tilbyder i dag anmeldelser, artikler, videointerviews,
analyser, forfatterportrætter og online debatter. I september
rundede platformen 20 år. Det blev fejret med både en bogpris,
taler og festivitas på Bogforum i november. 

“Det var en begavet brug af eksisterende kræfter suppleret med
nye, som gav Litteratursiden luft under sine digitale vinger. I dag
sprudler Litteratursiden med nye initiativer, nye digitale forma-
ter og samarbejder – med aviser, medier, priskomitéer, forsk-
ningsgrupper og foreninger. 
Man mestrer præcis den blanding af frivillighed, engagement og
professionalisme, som er så produktiv, og som i mange sam-
menhænge kendetegner dansk kultur. 
Under corona-nedlukningen viste Litteratursiden ny styrke ved
at skabe online-events, forfattersamtaler og formidling i korte
formater. Det skabte nye fællesskaber om litteratur i en vanske-
lig tid, hvor mange blev isoleret”, sagde professor Anne-Marie
Mai i sin tale på Bogforum 4. november. 

Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksfore-
ning, var ikke uenig: 
“I fangede for 20 år siden en digital trend, som i den grad er ble-
vet omkalfatrende for hele vores samfund. Og brugte den pro-
gressivt og på forkant, sådan at landets største litteraturformid-
ler, biblioteket, også formidler, når vi søger inspirationen digi-
talt.” 

Hvem, hvornår og hvordan

Litteratursiden er en stærk profil i bibliotekernes online-formid-
ling. Fokus på skønlitteraturen er udvidet siden starten, nu tilby-
des også inspiration om børnebøger til voksne samt mere debat-
terende, brede faglitterære titler. 

Hvordan arbejder holdet bag sitet, og hvordan tegner fremtiden
sig? Danmarks Biblioteker ser sammen med chefredaktør Lise
Vandborg på sitets betydning for litteraturen og den vigtige ud-
vikling i de tyve år og naturligvis på brugerne. 

Hvem bruger Litteratursiden?

- Vi har to særligt store brugergrupper. Den ene er ikke overra-
skende det, man kan kalde den almindelige læser, lystlæserne.
Den anden er gruppe er unge under uddannelse. Sitet havde i
2021 over 1.600.000 unikke besøgende og knap 7.000.000 side-
henvisninger. Under corona var tallene endnu højere. Mens an-
dre måtte lukke ned, skruede sitet op for den digitale formidling

og tilbød mere kurateret indhold og flere forskellige digitale til-
bud som videoer, streaming og online debatter.

Hvornår opstod og hvordan arbejder Litteratursiden?
- I slutningen af 1990’erne var der nogle ildsjæle på flere biblio-
teker, der virkelig brændte for litteraturen og så mulighederne i
at spejle litteraturformidling i biblioteksrummet på nettet. Bibli-
otekerne var tidligt ude, hverken boghandlere eller forlag for-
midlede digitalt endnu. 

Efter en ansøgningsrunde til Biblioteksstyrelsens udviklings-
midler, lød styrelsens tilbagemelding: ‘Supergod idé med digital
formidling men der er jo ingen grund til at udvikle parallelt, når
arbejdet foregår på nettet. Der gives derfor midler til ét udvik-
lingsprojekt under den forudsætning, at I arbejder sammen og
laver et fælles site’. Det gjorde bibliotekerne og 17. september
2002 kunne kulturminister Brian Mikkelsen (C) klippe en digital
sløjfe over og åbne den første udgave – produceret af Aarhus,
Horsens, Vejle, Gentofte og Silkeborg. Allerede i 2003 var grup-
pen vokset til 11 biblioteker og en forening etableret med ansvar
for sitet. 

Fra produktions- til brugsfællesskab

I dag er de fleste biblioteker med i foreningen. Slots- og Kul-
turstyrelsen yder et årligt tilskud, i år ca. 2 mio. kroner, mens
medlemsbibliotekerne bidrager med 12.000 kroner hver. Derud-
over skulle man som medlem tidligere bidrage på forskellig vis til
produktionsarbejdet. 
- I begyndelsen arbejdede man som et produktionsfællesskab,
det blev ændret undervejs til et brugsfællesskab. Forstået sådan
at bibliotekerne deler og formidler Litteratursiden.dk på egne
platforme, nogle bidrager desuden med indhold. Redaktionen i
Aarhus står for drift, redigering, koordination og sikring af kvali-
tet på Litteratursiden og via en række andre platforme. De su-
perdygtige anmeldere ude på bibliotekerne har altid været guld
værd for Litteratursiden. 

Redaktionen styrker og kvalificerer desuden formidlingen gen-
nem sparring med og kontakt til anmeldere, biblioteker og andre
partnere. I dag har man 120 anmeldere og ambassadører, heraf
er 20-25 anmeldere særligt aktive. 

Den røde tråd og det stærke brand

En rød tråd for Litteratursidens site og indhold er spejlingen af
den personlige og kompetente formidling, der sker i biblioteket
til et digitalt univers. 

B I B L I OT E K E R N E S  N ET S E RV I C E

Litteratursiden.dk er bibliotekernes stærke online univers for litteraturen.
Hvad kræver det og hvordan tegner fremtiden sig.

20 ÅR MED LITTERATUREN
SAMTALE MED LISE VANDBORG
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tusinde læsere og medlemmer i betragtning og en fin vej at kom-
me ud til stadig nye brugere på. 

Ud over at Litteratursidens indhold i stigende grad deles på bib-
liotekernes platforme, har man et andet vigtigt samarbejde,
nemlig med eReolen.dk og eReolen Go. Når Litteratursiden
f.eks. har et tema, produceres samtidig en liste over Syv bøger du
kan låne på eReolen.dk. 

Chefredaktøren understreger også det tætte samarbejde med
bogbranchen. 
- Forfatterne stiller altid op, når vi spørger, og de og forlagene de-
ler ofte vores opslag på de sociale medier. Vi har i det hele taget
virkelig gode relationer til både forfattere og forlag.

Flere digitale tilbud

Sitets indhold har således i løbet af de sidste par år bredt sig nær-
mest eksplosivt gennem bibliotekernes platforme og de sociale
medier via fagfolk, forfattere og almindelige læsere. Litteratursi-
den har på den måde været med til at styrke læselysten hos sta-
dig flere mennesker gennem et relevant og inspirerende ind-
hold, som det oplyses i beretningen for 2020-2021.

- Vi har også haft fokus på at videreudvikle indholdet på Littera-
tursiden til at indgå på tværs af platforme. F.eks. kan en artikel
fra sitet med redaktionens anbefalinger til ferielæsning få en
komprimeret variant på Instagram med fokus på den personlige
vinkel med et godt billede. Strategien for Instagram har bygget
på, at især de personlige anbefalinger og de engagerende opslag
giver bonus. Desuden har vi ligesom tidligere brugt forfattere
som influencere som koncept på Instagram. Flere af de nomine-
rede forfattere til DR Romanprisen gennem de senere år har spil-
let en aktiv rolle på Litteratursidens Instagram ved at overtage
vores profil og på den måde givet følgerne et indblik i forfatterli-
vet og i skriveprocessen.

På Facebook skræddersyr redaktionen i stigende grad indholdet
og prioriterer litteraturpriser, forfatterfødselsdage og mærkeda-
ge med godt indhold. Desuden prioriteres engagerende opslag –
og ofte opslag, der har en værdi for fællesskabet blandt læsere.
Litteratursiden lancerede i 2020 et børnenyhedsbrev henvendt
til forældre og bedsteforældre med indhold om de nyeste børne-
og ungdomsbøger, tendenser og temaer. Samtidig skærpede
man indholdet i nyhedsbreve om voksenlitteraturen, så de fik
skarpere vinkler og blev udsendt hyppigere, fortælles det i sitets
beretning. 

Litteratursidens stærke rolle i fremtiden 

Hvordan tegner fremtiden sig? Kan borgerne regne med Littera-
tursiden, sitets kvalitet og kuratering. Og bliver eksempelvis et
øget samarbejde med forskningen, som litteraturprofessor An-
ne-Marie Mai var fortaler for i sin tale på Bogforum, muligt? 
- Vi fokuserer i vores arbejde rigtigt meget på, at brugerne og bib-
liotekerne i endnu højere grad end i dag får glæde af Litteratur-
sidens indhold og formidling. Hvad samarbejde med forsknin-

Hvilke greb har især bidraget til gennemslagskraft 
og troværdighed?
- Kuratering og professionalisering af sitet og facilitering er et af-
gørende udviklingsskridt taget ad mange omgange gennem ti-
den. Først og fremmest gik vi fra at skrive anbefalinger af littera-
tur til at skrive egentlige anmeldelser, fortæller Lise Vandborg.

- At kuratere litterært indhold og vinkle det i forhold til aktua-
litet er en væsentlig opgave i forhold til brugerne. Men det er
desuden vigtigt for bibliotekerne og deres lokale, aktuelle littera-
turformidling. Når en forfatter får nobelprisen eller som da Sal-
man Rushdie blev angrebet i august, finder vi straks relevant ma-
teriale frem, bearbejder og formidler det. 

- Integration af læseklubberne blev et utroligt vigtigt element
for læserne. Det skridt tog vi i 2006 i nært samarbejde med Oden-
se Centralbibliotek og Svendborg Bibliotek, og det omfattede
bl.a. en række læseklubber i samarbejde med DR. Den bruger-
deltagelse, det skabte, fik noget til at rykke og førte til nyt fælles-
skab omkring litteraturen. Nu kunne man som læser selv bidra-
ge og diskutere bøgerne online. Det skabte stor interesse og gav
en kraftig opblomstring af litteraturudveksling i en tid før de so-
ciale medier for alvor kom til. Siden skubbede disse yderligere til
tendensen. 

Udviklingen førte desuden til, som Lise Vandborg fremhæver, et
fortsat velfungerende og værdifuldt partnerskab med DR i det
hele taget.  

- Partnerskaber er helt væsentlige i forhold til at få vores ind-
hold ud til endnu flere brugere. I 2021 blev vi kontaktet af både
Jyllands-Posten om et samarbejde om boganbefalinger i lør-
dagstillægget og af Ældresagen om indhold til foreningens ma-
gasin. En milepæl når man tager de to mediers mange hundrede

L IT T E R AT U RS I D E N  2 0  Å R

Chefredaktør Lise Vandborg er cand.mag. i litteratur og filo-

sofi, og har en journalistisk tillægsuddannelse. Hun blev 2003

ansat ved Aarhus Kommunes Biblioteker og det dengang

nystartede Litteratursiden.dk. 

Pressefoto.
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gen angår, som Anne-Marie Mai pointerede i sin jubilæumstale,
har vi et tæt samarbejde med ’Litteratur mellem medier’ på Aar-
hus Universitet om vores projekt Unges lystlæsning. I projektet,
som er finansieret af Udviklingspuljen, undersøger vi gennem
hvilke platforme og formater, vi bedst kan inspirere unge til at
læse mere. 

Spørgsmålene trænger sig på og ikke alle kan besvares i dag. Fra
2024 bortfalder driftstilskuddet til bibliotekernes nettjenester fra
Slots- og Kulturstyrelsen. Et vilkår som aktuelt drøftes i sam-
menhæng med at gøre blandt andre Litteratursiden til en del af
DDF, Det Digitale Folkebibliotek – foreningen der driver udvik-
lingen af bibliotekernes digitale brugergrænseflader og app’en
Biblioteket. Der er et stort potentiale i et tættere samarbejde i
forhold til at styrke bibliotekernes digitale service til borgerne,
mener chefredaktør Lise Vandborg. 
- Vi har afleveret input til DDF med vores bud på mulighederne
for et samarbejde på tværs om bibliotekernes digitale tilbud i
fremtiden. 

Allerede i dag har Litteratursiden en vigtig rolle i bibliotekernes
digitale infrastruktur. Sitet har bl.a. stået for den nationale ‘lan-
dingsside’ til #barelæse-kampagnen, bibliotekernes fælles som-
merformidling, de sidste par år. Litteratursiden har bidraget
med kampagneindhold på Instagram i samarbejde med Køben-
havn Kommunes Biblioteker, kampagnens projektleder. Sitet
spiller også en central rolle omkring bibliotekernes og Danmarks
Biblioteksforenings Læsernes Bogpris hvert år ligesom man er
med ind over Edvard P. Prisen, bibliotekernes forfatterpris. 

Som for de fleste andre vidensvirksomheder er personalet den
store udgift, men samtidig en garanti for professionel kvalitet af
indhold, markedsføring, partnerskaber og ledelse; domæne og
IT-platform udgør under 200.000 kroner årligt. Alt i alt en rime-
lig udgift skulle man mene set i sammenhæng med benyttelsen
og Litteratursidens gennemslagskraft. Interessen for litteratur er
samtidig stor og voksende, og aldrig er der udgivet så mange nye
titler om året. Tendenser som sammen med Litteratursidens
stærke brand kalder på en yderligere styrkelse af sitet.

Følg med i udviklingen og tjek Litteratursiden.dk. 

HELLEN NIEGAARD

A K T U E LT

Litteratursiden er simpelthen 
blevet en selvfølgelig del af 
danskernes hverdagsliv med 
bogkultur og bøger”.
Anne-Marie Mai, litteraturprofessor, tale ved  20 års
fejringen på Bogforum

“

Debutant løber med
Edvard P. Prisen 
Johanne Mygind vinder med sin fortælling Kær-
lighedens år om kvindeliv gennem tre generatio-
ner.

Johanne Mygind modtog prisen af formanden for Edvard Pedersens Biblioteksfond, 
Kristine Nygaard, på Litteratursidens stand på Bogforum lørdag den 5. november. 
Foto: JM-FB

I sin debutroman tager journalist og forfatter Johanne Mygind
læserne med ind i kvindelivet fra 1950’erne til i dag. På en rejse
fra en tid som hjemmegående husmor over 1960’erne og
1970’erne, hvor kvinder gik ud på arbejdsmarkedet til et liv med
kamp om ligestilling og nye samlivsformer frem til i dag til et
kvindeliv karakteriseret af både job- og karriereambitioner,
SoMeperfektionisme og diverse familiekonstellationer.

Biblioteksansatte over hele landet har blandt ti nominerede
stemt om, hvem der skulle modtage prisen; udvælgelsen af de ti
forfattere foretages af en priskomité nedsat af Danmarks Biblio-
teksforening. Nomineret i år var: Fine Gråbøl, Glenn Bech, Jo-
hanne Mygind, Vilma Sandnes Johansson, Thomas Bagger, Vil-
lads Andersen, Liv Nimand Nivå, Rasmus Daugbjerg, Emeli
Bergmann og Sofie Riise Nors. 

Edvard P. Prisen uddeles hvert andet år for at anerkende nye
danske forfattere. Det vil sige forfattere, som er debuteret inden-
for de seneste fem år, og som har vist sig ‘at være til gensidig gavn
i forhold til bibliotekernes arbejde med litteraturformidling’. De
seneste modtagere af prisen er Stine Pilgaard (2016), Malene
Sølvsten (2018) og Tine Høeg (2020). 

/HN
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En tredjedel af danske børn kommer kun ud i naturen én gang
om ugen, viser en undersøgelse fra Friluftsrådet (2018). Hvordan
skal børn og unge få respekt og kærlighed til naturen, hvis det at
være i ude i den er en relativt sjælden oplevelse? 

I et samarbejde mellem Kerteminde Bibliotekerne og børnebib-
liotekar og børnebogsforfatter Helle Laursen har elever fra 5.
klasser fra Munkebo Skole og Kerteminde Byskole fået litterære
oplevelser i naturen. Nærmere bestemt Sybergland, et smukt
naturområde med søer og enge, lige uden for Kerteminde by.

Idégrundlag og målsætning

Naturvidenskab og fakta om naturen er vigtigt i skolen. Men at
komme helt tæt på naturen gennem skønlitteraturen kan hjælpe
os med at undersøge vores forhold til naturen ved at sætte ord på
de følelser og sanselige oplevelser vi får, når vi er ude i den.

Med projektet Ud i naturen med litteraturen kan eleverne få styr-
ket deres emotionelle bånd til naturen og selv skabe rum for re-
fleksion om dens betydning og derigennem få en relation til den. 
En relation som kan perspektiveres til den vigtige klima- og
bæredygtighedsdagsorden og synliggøre, hvordan naturen har
værdi i sig selv og ikke er noget, man bare kan bruge løs af. For

F O R M I D L I N G  &  B Ø R N  

hvis vi, børn som voksne, udover konkrete oplevelser også får en
følelsesmæssig relation til naturen, passer vi formentlig bedre på
den og kan ændre vores syn på den.

Logbøger – inspiration og værktøj

Søvand og mosehuller - en log/aktivitetsbog til hver enkelt elev er
blevet udviklet og designet af børnebibliotekar og forfatter Helle
Laursen som basis for forløbet. I den findes en kombination af
digte og skønlitterære citater fra danske lyrikere og forfattere,
som suppleres med collage-illustrationer, der inspirerer til for-
skellige aktiviteter. Der er også fortrykte opgaver, som giver ele-
verne idéer til, hvordan de kan gå på opdagelse i naturen. Hvilke
ord kan man sætte på naturens farver? Hvordan beskrives følel-
sen af at røre ved træets ru bark. Og hvad mon der er i moseko-
nebryg?

Styrkede undervisningsforløb

Projektet giver nye indgange til det faglige arbejde i dansk og bil-
ledkunst. Det kan styrke elevernes sociale relationer og skabe
glæde, læselyst og motivation i skolen. Forløbene ude i naturen
er en kombination af højtlæsning, dialog, fordybelse og aktivite-
ter.

Børns trivsel, empati og læselyst optager både forældre, fagfolk, medier og po-
litikere, mange er bekymrede. Et Kerteminde-projekt fra Sybergland viser
måske vejen med sit dobbelte fokus på natur- og litteraturoplevelser.

Sybergland, 72 ha, et kunstigt skabt stort
rekreativt naturområde, var indtil 2012 et
område drevet som traditionelt landbrugs-
land og er skabt på initiativ af Kerteminde
Kommune.



• Vi tog logbogen med ud den følgende fredag for at arbejde 
videre med den sammen, Signe.

• Vi vil bruge flere af opgaverne som en del af uge-opgaven 
og logbogen vil indgå i skolehjemsamtalen, Sigrid. 

Bibliotekets opgave 

Med projektet blev relationen mellem biblioteket og områdets
skoler og deres elever styrket. Biblioteket fungerer som det ad-
ministrative og igangsættende led og som kontakt til skoler/
PLC/undervisere/skolekonsulent – med mulighed for at formid-
le skønlitteratur før/efter, der relaterer sig til klimaspørgsmål og
med bøger, hvor naturen og naturbeskrivelser spiller en særlig
rolle – samt book-talks i forbindelse med ture ud i naturen. 

Kerteminde Bibliotekerne organiserede og koordinerede work-
shops med de lokale skoler sammen med skolekonsulenten,
mens Helle Laursen udover at udvikle og designe logbøgerne og-
så faciliterede workshops i Sybergland med de tilmeldte 5. klas-
ser.

■ Projektet kom i stand via en Fondsbevilling fra Edvard Peder-
sens Biblioteksfond og et samarbejde med Kerteminde Bibliote-
kerne – og er lige til at gentage andre steder. 
Se meget mere om det på www.hellesworkspace.dk

HELLE LAURSEN
Børnebibliotekar og børnebogsforfatter

DORTE RUGTVED
Biblioteksleder Kerteminde

Fotos: Biblioteket 
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K E RT E M I N D E

Den stedsspecifikke højtlæsning og den efterfølgende dialog er
grundlag for videre refleksion, som understøttes af aktiviteterne
i logbogen. Der opstår noget helt særligt i det relationelle møde
under workshoppen efter besøget i naturen mellem eleverne,
lærere, underviser – og lokaliteten – det stedsspecifikke.

Børnenes egne oplevelser 

Og var naturen og litteraturen så en oplevelse? Det var det for al-
le de involverede. Logbogens udformning og kunstneriske ud-
tryk inspirerede både eleverne og lærerne. 

Der blev tegnet, digtet og skrevet fantastiske historier i logbøger-
ne. Nye opskrifter på mosekonebryg så dagens lys, feer hjalp kra-
ger, der var ved at drukne og nye og spændende plantenavne er
blevet tilføjet til dansk botanik. Blandt andet det meget poetiske
“Hvid violinblomst”. Nogle umiddelbare elevoplevelser: 
• At de var glade for ude-skolen.
• At ”Det er fedt at få en fysisk bog” – at bogen var flot.
• At de glædede sig til at arbejde videre i den, når de var kommet

hjem. 
• At de kendte nogle af tekstbidderne, der blev læst højt, 

var sjovt.

Lærernes respons

“Eleverne var meget optagede, og jeg har lovet dem, at vi også
gør det en anden dag. De fangede lynhurtigt referencen til
‘Vildtheks’ så det var superfint.” 
Line, underviser på Munkebo Skole.

Lærerne var også begejstrede. Logbøgerne gav anledning til at
søge ny inspiration til læsning, og de fik nye titler på deres litte-
raturliste, og de oplevede nye sider af deres elever. En lærer ud-
trykte stor glæde og overraskelse, da en hel gruppe drenge kun-
ne sidde helt stille ved søen og lytte til højtlæsning og efterføl-
gende i fællesskab løste opgaver. Fra tre af de involverede lærere
og undervisere er meldingen:
• Aktiviteterne i logbogen udfordrer eleverne til tænke-ud-af-

boksen og logbogen vil blive en del af den efterfølgende un-
dervisning, Line.

D
anm

arks Biblioteker 2022 - nr. 6



Den 17. januar 1997 udkom Danmarks Biblioteker, 1. årgang nr. 1. Der er altså 25. års
jubilæum i år. Er bladet værd at fejre? Ja, især fordi det var et vigtigt led i den nye stra-
tegi, der skulle føre Danmarks Biblioteksforening ud af den krise, foreningen befandt
sig i i første halvdel af 1990'erne. Jens Thorhauge, bladets første redaktør, fortæller
om starten.
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Krisen

I første halvdel af 1990'erne var Danmarks Biblioteksforening i
en dyb krise. Foreningen markerede sig ikke klart i diskussionen
om bibliotekerne og den nye informationsteknologi og de ny
medier. Foreningen havde også forsømt at få en hjemmeside og
være med på den nye teknologi ved at bruge e-mails. Hertil kom,
at en stærk aktør og leverandør, som Biblioteksforeningen udpe-
gede halvdelen af bestyrelsen til, Bibliotekscentralen, gik kon-
kurs i 1991. Det førte til en årelang behandling af boet og eksor-
bitante advokatregninger, som foreningen ikke kunne blive eni-
ge med KL om, hvem der skulle betale. Uenigheden førte til, at
alt samarbejde ophørte, og KL ansatte en bibliotekskonsulent,
som erstatning for samarbejdet med DB. Medlemskommunerne
forlod foreningen i et foruroligende omfang.

Et særligt irritationsmoment hos mange i DBs medlemskreds var
foreningens gamle hæderkronede medlemsblad, Bogens Verden.
Bladet var i mange år leverandør af korte biblioteksanmeldelser,
der var helt nødvendige for bibliotekernes bogkøb. Men med
Indbindingscentralens overtagelse af opgaven med at produce-
re lektørudtalelser, ændredes tidsskriftet. I halvfemserne domi-
nerede kulturstoffet, biblioteksstoffet skrumpede, og bladet blev
af mange opfattet som elitært. 
Hertil kom at foreningen i 1994 fik nye vedtægter, der skulle gøre
foreningen til en bredere kulturorganisation, der skulle ‘virke for
samarbejde og udveksling af erfaringer og idéer indenfor hele
kulturområdet med relation til bibliotekerne'. Desværre viste en
medlemsundersøgelse, at foreningens medlemmer ikke satte
særlig pris på forandringen. Medlemsflugten fortsatte. I 1995
valgte foreningens direktør at forlade sin stilling, og jeg blev an-
sat som ny direktør.

Ny kurs

Opgaven var at vende medlemstilbagegang til fremgang. Det
skulle ske med en ny profil, gennem en række tilbud om konsu-
lent- og kursusvirksomhed til medlemskommunerne. Desuden
skulle samarbejdet med KL genoprettes, og en ny kommunikati-
onsstrategi sættes i værk, bl.a. ved at oprette en hjemmeside,
indføre internet og mailkorrespondance i foreningens sekretari-
at og især etablere et medlemsblad som forum for den biblio-
teksfaglige og -politiske debat, der buldrede afsted midt i halv-
femserne.

Jeg tiltrådte stillingen 15. januar 1996. Et helt afgørende led i den
ny kommunikationsstrategi var at nedlægge Bogens Verden som
medlemsblad og udvikle det nyhedsbrev, Kort sagt, som forenin-
gen også udsendte, til et egentligt tidsskrift. Der var ikke penge til
at udgive to medlemsblade, og Bogens Verden var en flot og dyr
publikation. Udgivelsen af bladet måtte på andre hænder, for at
der kunne komme plads til et nyt tidsskrift. I efteråret 1996 lyk-
kedes det at indgå en aftale mellem Danmarks Biblioteksskole
og Det Kongelige Bibliotek om et fællesejerskab til Bogens Ver-
den, hvor de to store institutioner bar broderparten af arbejdet
og udgifterne. Bogens Verden fortsatte til 2011 og blev tilbudt
biblioteksforeningens medlemmer i abonnement til en favora-
bel pris.

Det første nummer

I januar 1997 kunne det første nummer af Danmarks Biblioteker
udsendes til medlemmerne. Det første nummer har bl.a. en arti-
kel af den nye kulturminister Ebbe Lundgaard (B) om ‘den ver-
densomspændende revolution, de nye medier’, en artikel om
behovet for en ny bibliotekslov af rigsbibliotekar Morten Laur-
sen Vig, en udmelding fra foreningens forretningsudvalg om at
fastholde fri og lige adgang uden vederlag til bibliotekerne. Ud-
meldingen var vigtig i den debat om finansiering af de nye medi-
er, der pågik. Desuden var der artikler af markante lokalpolitike-
re og toneangivende bibliotekschefer som Rolf Hapel fra Aarhus,
Børge Sørensen fra København, Mogens Yde fra Skørping. 

Der var også korte debatindlæg, bl.a. af det socialdemokratiske
folketingsmedlem, Poul Quist Jørgensen, der skrev om handi-
cappede og ophavsretten. Selvskrevne bidragsydere var natur-
ligvis også foreningens formand, Mogens Damm, og næstfor-
mand, Søren Møller. Endelig var der en række mere biblioteks-
faglige indlæg bl.a. om licitation af bogindkøb. 

Bladet var på 28 sider, friskt og moderne layoutet af Claus Pico
Stæhr, der lige siden har stået for grafisk design af Danmarks
Biblioteker. Bladet udkom med 10 numre om året inklusiv beret-
ning for Danmarks Biblioteksforening. Hensigten var at præsen-
tere en helt anderledes profil end Bogens Verden. Det lykkedes,
og bladet blev vel modtaget.

2 5  Å R  M E D  B L A D ET

DANMARKS
BIBLIOTEKER 25 ÅR



32 til 40 sider. Herudover tilbydes både web-indhold og den
glimrende nyhedsservice Biblioteksoverblikket. 

Der er god grund til at ønske tillykke med jubilæet.

JENS THORHAUGE
Tidl. bl.a. direktør i Danmarks 

Biblioteksforening (1996-1997)

og for Styrelsen for Bibliotek og

Medier (1997-2012)

jensthorhauge.dk
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Den nye kurs virkede. Det hjalp også, at det lykkedes at bilægge
konflikten mellem DB og KL, hvilket blev beseglet med et fælles
projekt og senere en god publikation om udvikling af samarbej-
det mellem folke- og skolebiblioteker. Medlemskommunerne
kom tilbage. Det var mit mål at få 25 kommuner tilbage som
medlemmer inden 1998. I bladets nummer fem blev der hilst
velkommen til otte nye kommuner, i nr. seks var der fire nye.
Hvis jeg husker ret var der kommet 22 nye medlemskommuner
til, da jeg i oktober 1997 forlod direktørstillingen i DB for at til-
træde den nyoprettede stilling som direktør for Biblioteksstyrel-
sen.

■ Linjen fra første nummer er blevet fastholdt, ikke bare i de ot-
te numre, jeg nåede at være redaktør af, men også i de følgende
mange år. Blandingen af politiske udmeldinger, debat, oriente-
ring om nye biblioteker og projekter, ja hele fokuseringen på in-
novation har vist sig bæredygtig. Danmarks Biblioteker er siden
også blevet digitalt og udkommer i dag med seks numre årligt på
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Læselysten er helt i top:

Læserne strømmer til DR’s Romanklubber på bibliotekerne 
Lysten til at læse sammen og drøfte danske romaner fejler bestemt ikke

noget hos danskerne efter coronatiden. Seks nye danske bøger skal læses

og diskuteres af 109 læseklubber på 66 biblioteker landet over de kom-

mende måneder. DR Romanklubberne gik 1. december i gang med en ny

sæson. 

Bogstakken omfatter i år: Dorrit Willumsens roman Tjeneren og hans

søster – den første bog, der skal endevendes. Senere følger romaner af Ce-

cilie Lind, Kristian Himmelstrup, Keld Conradsen, Lea Marie Løppenthin

og Michael Holbek, og det hele munder ud i en afstemning, hvor deltager-

ne stemmer om, hvem der skal modtage DR Romanprisen 2023.

Diana Bach, journalist og vært for DR Romanprisen, taler som en optakt til

klubbernes månedlige drøftelser med forfatterne på app’en DR Lyd, og

indslagene sendes senere på P1. 

DR Romanklubbernes pris uddeles i samarbejde med Litteratursiden.dk og

bibliotekerne. 
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Kulturpolitik og biblioteker til debat
Topmødet ser på bibliotekets rolle, bibliotekslovens muligheder, 

fællesskaber og mere kultur til flere, UGE17 og bæredygtighed, 

aktuelle trends og ny nødvendig udvikling.

Hvordan former vi biblioteket – borgernes hus – så det favner fremtiden?

SÆT allerede nu kryds i kalenderen og deltag i debatten i Odeon, Odense.

Landet største netværksmøde for kommunale kulturpolitikere, 

biblioteks- og forvaltningsfolk og andre centrale aktører.

Program og tilmelding på https://db.dk/nyheder/top2023/ fra januar.

VELKOMMEN!

DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE
27-28 APRIL 2023 I ODENSE 




