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LEDER

Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse.
Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten er
det lykkedes Ukraine at stå imod og vende defensiven til offensiv, det ser ud som om
Rusland måske er på vej ud af Ukraine fremfor at snuppe endnu en bid. Dét er entydigt
godt. Det skal alle demokrater støtte. Hvordan gør vi det bedst?

Fremtiden er altid længere end nutiden, og hvis vi skal ha’ et fornyet godt forhold til rus-
serne, må krigen anskues ud fra dén synsvinkel. Ligesom Hitlers og nazisternes første of-
fer var den tyske befolkning, har Putin og kompagnoner først begået vold og overgreb på
russerne og dernæst på sine naboer, herunder Ukraine. Der kommer en tid efter Putin,
en fremtid, som vi kan være med til at påvirke demokratisk, hvis vi bevarer relationerne
til det russiske folk.

Da krigen brød ud, blev russisk kultur aflyst alle steder, også i Danmark. Dernæst fik ik-
ke statslige kunstnere alligevel lov at optræde herhjemme. Dét ser i dag forskelligt ud
rundt om i Europa meget afhængigt af, hvor anstrengt forholdet til Rusland er i et histo-
risk perspektiv. Nogle steder er grænsen totalt lukket, andre steder modtager man mili-
tærnægtere m.fl. på flugt fra Putin. 

Der har altid været store skel mellem menigmand og magthavere i Rusland, i nyere tid
enormt meget større skel end vi kender i Vesteuropa. Det ses tydeligt med et hurtigt kig
ned gennem kunsten og litteraturen. 
Dostojevskij, en af verdens helt store forfattere, blev for sine første romaner og oppositi-
onelle aktivitet dødsdømt af zaren i 1849, men blev benådet kun minutter før hængnin-
gen og blev i stedet sendt fire år til Sibirien og seks år i militæret. En anden af russisk ro-
mankunsts store perler med en skarp kritik af myndigheder og militærvæsen er romanen
Vor tids helt fra 1840 af Michael Lermontov. 

Kunst og kultur i Rusland er meget forskelligt. Det er selvfølgelig både Bolshoi balletten,
statsanerkendt og ikonisk propaganda plakatkunst. Men der er historisk og aktuelt også
opposition og modstand. Jeg synes, det i dag er en særlig opgave for det kulturelle miljø
i Europa og ikke mindst i Danmark at pleje samarbejde med ikke statslige kulturperso-
ner, institutioner og grupper i Rusland, der evident ikke samarbejder med Putins regime.
Kun på den måde kan vi bringe tro på fremtiden, selvtillid og styrke tilbage i et hårdt
prøvet og truet demokratisk civilsamfund i Rusland. 

Dansk kulturliv og ‘det officielle Danmark’ har et ansvar her. Man skal passe på med ik-
ke at slukke ilden med en brand, for så er der intet at bygge på efterfølgende. Folkebibli-
otekerne har som den største kulturinstitution lokalt også et særligt ansvar for fortsat at
præsentere russisk kultur og litteratur.
Og for samtidig at tage imod og inddrage de mange mennesker, der er kommet hertil i
flugt fra krigen i Ukraine. Sådan som landets kommuner og folkebiblioteker straks i for-
året gjorde det og fortsat gør. Vi krydser alle fingre for, at de snart kan vende hjem, men
indtil da skal vi præsentere vores demokratiske, inkluderende tilgang ved at tilbyde vi-
den om danske forhold, læseoplevelser og ved at lytte og debattere i stedet for sortliste
og ekskludere. Denne tilgang kan også gøre noget godt for Ukraines fremtid.

Med håb om at de mange ønsker om regulære fredsforhandlinger får vind i sejlene i 2023.

RUSLAND ER EN 
KULTURNATION
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Hvad vil regeringen med kulturen? Efter bladets voxpop-2022 serie med ønsker til kulturpolitik og bibliotekslov fra kom-

munalpolitikere og andre, ser dette nummer på Danmarks nye SVM-regerings målsætning for kulturen. 

Når krisen bryder ud, stiller bibliotekerne op. Også da invasionen i Ukraine for et år siden sendte mange på flugt bl.a. til Dan-

mark. Aalborg Bibliotekerne er en del af det kommunale beredskab, læs om deres indsats. 

Roskilde åbner fint fremtidens bibliotek for fremtidens voksne, de 0-7 årige. Roskilde Bibliotekerne er i gang med en større

udviklingsproces, hele biblioteket nytænkes med fokus på nye rum, styrket formidling og ikke mindst læseglæden. Det sker

i rammeprojektet Mødet med borgeren, se artikel og interview. 

Animation, spil og tegneserier kan noget særligt, Svendborgs Creative Festival er tilbage.

Casper Hvenegaard Rasmussen, lektor ved Københavns Universitet, ser nærmere på bibliotekerne i et demokratisk per-

spektiv i tre artikler. Den første har fokus på biblioteket i det liberale demokrati, side 10.
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Også et stort ja tak til at se på forældet lovgivning. Ikke alene

museumsloven er igen og igen blev sparket til hjørne, også

andre områder kalder på ny og opdateret lovgivning fra mu-

sikken til bibliotekerne, der lever med en lov fra tiden, hvor di-

gitaliseringssamfundet trådte sine barnesko. 

Alle kan nedsætte et råd, et så ambitiøst råd som dette om

kulturens betydning for samfundets helt store udfordringer

skal have et stort fokus; lad det ikke blive en syltekrukke – sæt

en deadline og styrk kunst og kultur som demokratiets cen-

trale kit. Og med hensyn til kulturpasset og ønsket om at alle

unge møder kunst og kultur; det mål kan ingen være uenig i.

Det ville faktisk være et flot træk, hvis regeringen på tværs i

salen kunne realisere passet i indeværende budgetår trods

den pressede økonomi. Endelig – lad det være andet og me-

re end et klædeligt træk at fremhæve kunstens egen betyd-

ning.

Vejen frem 
Onsdag den 14. december på Marienborg præsenterede Met-

te Frederiksen (A), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Lars Løkke

Rasmussen (M) efter 43 dages forhandlinger landets nye fler-

talsregering. Man havde, forlød det, i de mange dage siden

valget 1. november bl.a. drøftet et fælles politisk grundlag for

landets nye midterregering, herunder for kulturområdet. Gid

regeringen sætter tempoet omkring kulturmålene i vejret.

■ God arbejdslyst til kulturministeren. Kulturministeriet er

blevet et svingdørsministerium, ministre kommer og går - på

vej ud eller på vej opad. Gid Jakob Engel-Schmidt (M) vil vise

en ny vej fremad. Tænk hvis ministeren vil gøre sine pæne

ord om dannelse, bøger og læsning, morgensang og musik

og museer fra de første 90 dage til alvor. Foreløbig tegner det

godt. Kulturministeren har meldt ud, at han har høje ambitio-

ner for kulturen og vil fremlægge en kulturpolitisk redegørel-

se til maj, den første i 25 år. 

Danmark har brug for en stærk og vedholdende minister, der

vil og kan skabe regulære resultater og styrke landets profil

som en stærk kulturnation - til glæde for borgerne.

HELLEN NIEGAARD

Kigger man tilbage på valgkampen står kulturen til et boost
af dimensioner. Her markerede de tre regeringspartier sig al-
le med markante ambitioner. Ikke mindst Venstre og Mode-
raterne har lovet massive investeringer i kulturlivet. Det er
nu spændende at se, hvordan de konkret vil indfri de store
ambitioner. 

Hvad vil regeringen?
Regeringen ønsker et kulturliv, som alle danskere er en del af.

Både den smalle og den brede kultur skal ud i hele landet.

”Kulturen er ikke forbeholdt en speciel alder, postnummer el-

ler økonomisk formåen”, fastslår det fælles regeringsgrund-

lag. Her peges på fire indsatser, der skal arbejdes med. 

Regeringen vil:

• Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte

kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemær-

ker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for

kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvik-

ling og eksport.

• Reformere forældet lovgivning, rydde op i tilsandede struk-

turer og styrke kulturlivet i hele landet. Som en del af dette ar-

bejde vil regeringen bl.a. gennemføre en museumsreform,

der åbner for flere statsanerkendte museer og skaber en me-

re retfærdig og gennemsigtig fordeling af museumsmidlerne. 

• Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan

kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, her-

under klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskri-

sen. 

• Gennemføre forsøg med kulturpas for de næsten 45.000 un-

ge, der hverken er i uddannelse eller job. Forsøget skal bl.a.

bygge på udenlandske erfaringer.

Giver det mening?
Ja tak til en ny kulturpolitik. En reel kulturpolitik har længe

været efterlyst. Covid-19 nedlukningerne gjorde det klart for

enhver, at kultur og kunst spiller en helt afgørende rolle i et

velfungerende samfund og for danskerne. Frem for at funge-

re som et latent nedskæringsprojekt er det på høje tid, man

politisk tager ansvar i både regering og Folketinget og får sig

en ambitiøs kulturpolitik inkl. et investeringsgrundlag, der

lægger vægt bag ordene. Det ser vi frem til.

Foto: David Kahr 
AKTUELT

SVM-REGERINGEN OG KULTUREN
Den ny regering har sine første 90 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen –
står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus?
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Livet og hverdagen i 1960-70’erne har fanget dan-

skernes opmærksomhed i de to aktuelle TV-serier

Carmen Curlers og Dansegarderoben. Det stopper

ikke her. De to årtiers store forfatter og dramatiker

Leif Panduro (1923-1977) kåres nu som årets klassi-

ker – og fejres på Klassikerdagen den 19. september.

Leif Panduro - årets klassiker 2023
Leif Panduro var en forfatter og TV–dramatiker med stor popularitet og gen-

nemslagskraft i 1960'erne og 1970'erne. Han var den humoristiske menneske-

kender og milde samfundskritiker i dansk litteratur, fastslår danmarkshistori-

en.dk/Aarhus Universitet. 

Panduro havde en svær barn- og ungdom. Han var tandlæge, men debutere-

de i 1957 med romanen Av min guldtand, som blev hans gennembrud. Den

delvist selvbiografiske roman fortæller om tandlæge Danielsens liv i en pro-

vinsby, hvor små sære optrin skaber røre i den småborgerlige idyl. 

Hvem skal nu fortælle os, hvem vi er?

Skal Ghita Nørby have sagt ved Panduros død i 1977. Han tog i sine mange

bøger og TV-spil temperaturen på det danske samfund. Ikke mindst kom den

pæne danske middelklasse under kærlig behandling i tv-dramaerne, han stod

også bag flere krimiserier som Ka’ de li østers? i seks afsnit, der i 1967 lagde

gaderne øde.

■ Mange af Panduros værker fortjener et gensyn. Find bøgerne via bibliote-

ket og se filmene på bibliotekernes Filmstriben.dk eller TV-spillene på dr.dk/

bonanza. 

I september og særligt på Klassikerdagen den 19. september sætter landets

biblioteker på forskellig vis ekstra fokus på Leif Panduro.

ening, loren ved sagen, siger han til Kultur-
monitor.dk 12. januar. I rapporten Børn og
unges læsning 2021 (juni 2022) er der blan-

dede signaler i synet på sociale medier –

heriblandt Facebook, Instagram og ikke

mindst TikTok – som bogformidlingsfæno-

mener. Bl.a. noteres det, at et højt forbrug

af sociale medier kan være forbundet med

’en række negative udviklingstendenser’,

at unge fanges ind i ’et spil om popularitet,

social positionering og sammenligning

med andre’. Dertil kommer hele GDPR-

vinklen, de regler der skal sikre privatlivet

og deling af ens informationer. Her skal

biblioteker være varsomme ift. uhensigts-

mæssig videreformidling af børns data.

//HN

Nordea-fonden støtter det gode liv.

Fonden har ingen opskrift på, hvad det

præcis er, men ”tror på, at det er noget vi

skaber sammen” og fremmer det gode liv

inden for sundhed, motion, natur og kul-

tur. Både store og små projekter – lokalt,

regionalt og nationalt – kan søge støtte.

Med indsatsområdet Liv i det lokale tilgo-

deses projekter om ’aktive lokalfællesska-

ber, mental sundhed og sammenhængs-

kraft i nærmiljøer’, og her til kan søges op

til 200.000 kroner. Fonden prioriterer ”Det

gode liv” gennem fire fokusområder. Udo-

ver Liv i det lokale er det Børn og unge
godt på vej om at folde sig ud og gro sam-

men med andre. Ud i det fri som motiverer

flere til et aktivt natur- og friluftsliv. Og en-

delig Lyst til at deltage – projekter som mo-

tiverer flere til at tage del i og ansvar for

fællesskabet, foreningslivet og demokrati-

et. 

Skal I søge? Tjek nordeafonden.dk og send

en mail til fonden med jeres idé og hør om

den er relevant, før I søger.

Når vi taler om skærme i skolen. Un-

dervisningsminister Mattias Tesfaye (A)

opfordrer til, at skærmene kun skal findes

frem i skolen, når det kan begrundes fag-

ligt. Papir og bøger skal bruges frem for

skærmene om end alt med måde. Det er

nok ikke kun et enten eller. Det handler  og-

så om, hvad skærmene bruges til, frem-

hæver Paw Østergaard Jensen (A), Dan-

marks Biblioteksforenings formand, i et

indlæg i dagbladet Politiken den 3. februar. 

Børn bruger skærmene flittigt, men læser

desværre mindre i deres fritid. En under-

søgelse viser, at mange børn og unge ikke

kommer på biblioteket. De kender til gen-

gæld folkebibliotekernes børneservice e-

ReolenGO – også fra skolen. 

Der er imidlertid store kommunale forskel-

le på folkeskoleelevers adgang til at låne

ebøger og lydbøger via eReolen, da man i

nogle kommuner og en del skoler ikke kø-

ber adgang til tjenesten for sine skoleele-

ver. Det giver pres på og stigning i folke-

bibliotekernes materialekonti for digitale

midler. Derfor skal der sikres bedre adgang

og for eksempel eventuelt skabes en over-

bygningsløsning, så folkebibliotekerne ik-

ke alene skal sikre børns mulighed for at

læse digitalt og bruge skærmene til noget

fornuftigt.

TikTok - ikke bare et litterært mirakel-

middel. Der er pludselig blevet rift om bø-

ger, der har stået glemt på bibliotekets hyl-

der. Boganmeldelser på det sociale medie

TikTok har via tagget #booktok fået flere

unge til at læse og låne bøger, lød det på

DR.dk i starten af året. Og en ekspert pege-

de på, at den store interesse for bøger er

’en gylden mulighed for bibliotekerne’ til at

være med i samtalen og skabe ’lidt mere

kvalificeret formidling’.

To forhold gør imidlertid Michel Steen-

Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksfor-

Colourbox
D
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A K T U E LT

1. Et frit kunst- og kulturliv er sammen med
den frie presse og frie valg vigtige hjørnesten
i demokratiet.

2. Ved brug af boykot (aflysning, udelukkel-
se) skal vi altid vurdere, om boykotten ram-
mer Ruslands regime, dvs. de ansvarlige for
brud på folkeretten og dem der står bag inva-
sionen af en fri og uafhængig nation.

3. Alt samarbejde – både af kunstnerisk og fi-
nansiel karakter – med statsfinansierede rus-
siske kunst- og kulturinstitutioner afbrydes
midlertidigt eller aflyses. Vi ønsker ikke at gi-
ve det russiske regime anledning til at bruge
kunst og kultur til at legitimere deres ulovlige
handlinger.

4. Vi taler ikke for boykot af den enkelte
kunstner, som ernærer sig ved sit kunstneri-
ske virke uafhængigt af den russiske stat, så
længe udøveren ikke aktivt repræsenterer
Rusland og russiske interesser.

5. Kunst- og kulturområdet forvalter en stor
kanon af historiske værker skabt i eller rundt
om Rusland. Det gælder både musik, scene-
kunst, litteratur, billedkunst etc. Vi anbefaler
ikke boykot af denne kulturarv, på samme
måde som vi heller ikke boykotter andre hi-
storiske værker skabt af kunstnere, som har
levet i andre lande i en anden tid. Vi anbefa-
ler dog, at den aktuelle situation i Rusland og
Ukraine adresseres i kommunikationen med
publikum.

6. Vi udtrykker vores støtte til de russiske
kunstnere og ledere af kulturinstitutioner,
som vover at vise deres afsky og tager afstand
fra Putin-regimets overgreb på Ukraine.

Kilde: Danskkulturliv.dk

I protest og i forlængelse af det 
russiske regimes angreb på Ukraine
opfordrede Dansk Kulturliv og Dan-
marks Biblioteksforening i marts
2022 danske kulturinstitutioner til at
bruge et fælles sæt retningslinjer i
seks punkter, når de skal forholde
sig til russisk kultur.

Krigens billeder

Propaganda mod fjenden har til alle tider været en del af krige. Også nu i krigen mellem Rusland og Ukraine. Den russiske kunstner,

Anastasia Arkhipova, er blevet kritiseret for at støtte Ruslands propaganda mod Ukraine, men hun har afvist at have forbindelse til MO-

CX’s promovering af krigen. Den sker bl.a. gennem støtte til plakatudstillingen VICTORY PICTURES, hvor man kan se disse budskaber.

“ Når den russiske bjørn vågner ...”

“Og de chokerede fjender råber og skriger ...”

Eksemplerne er hentet på 

http://xn--80aadmepm0akjhy9j.xn--p1ai/contest/works/2001 

og er alle dateret 2022.

Dansk Kulturlivs seks boykotprincipper



dersen-prisen, også kaldt Børnenes Nobelpris. Også det danske
medlem, Birgitte Reindel fra Selskabet for Børnelitteratur, stille-
de sig tvivlende og fortalte til DR.dk, hvordan valget af den russi-
ske illustrator havde medført store diskussioner i bestyrelsen. 

Valget af en omstridt russisk kunstner er ikke foreneligt med H.
C. Andersens ry, udtalte Odenses borgmester, Peter Rahbæk Ju-
el (A), der sammen med andre Odenseanere gik offentligt ud og
sagde fra over for valget af Arkhipova som juryformand for Hans
Christian Andersen-medaljen i et brev stilet til IBBY. Prisen er
tidligere blevet tildelt blandt andre svenske Astrid Lindgreen,
danske Cecil Bødker og Ib Spang Olsen.

Juryformand Arkhipova valgte at trække sig, oplyste Ritzau i
en pressemeddelelse 10. januar; hun havde over for DR tidligere
sagt, at hun følte sig udsat for en hetz og afviste forbindelser til
MOCX' promovering af krigen. Fordi hun er opmærksom på vig-
tigheden af IBBY’s arbejde og status i verden, har hun indgivet
sin opsigelse som juryformand for 2024-udgaven af H.C. Ander-
sen-prisen, oplyste IBBY. 

/HN

Udnævnelsen af en russisk juryformand for den inter-
nationale Hans Christian Andersen Award skabte
blæst blandt IBBY medlemslande og masser af medi-
erøre. Den 3. januar oplyste DR.dk, at Dronning Mar-
grethe havde trukket sig som protektor for prisen. 

Kan en repræsentant for russisk kulturliv som den russiske
kunstner Anastasia Arkhipova uddele verdens mest prestigefyld-
te pris for børnebøger, mens Rusland bomber biblioteker i Ukra-
ine? Spurgte man bl.a. i indslag 3. januar 2023 på DR.dk. 
Anastasia Arkhipova sidder i bestyrelsen i MOCX (Moskvas
Kunstnerforening); en forening, der aktuelt er med til at promo-
vere krigen med hædrende omtale af russiske soldater.

Spørgsmålet splittede IBBY (International Board on Books for
Young People), der hvert andet år uddeler Hans Christian An-
dersen-prisen til forfattere og illustratorer af børnebøger. 

Nej, lød det fra blandt andet Sverige, Finland og de baltiske lan-
de, og flere lande bad Anastasia Arkhipova om trække sig som
formand for den jury, der skal vælge næste modtager af H.C. An-

KRIGEN OG KULTUREN
Juryformand trækker sig efter uro om børnenes Nobelpris. 

Anastasia Arkhipova har nu indgivet 
sin opsigelse som juryformand for 
2024-udgaven af H.C. Andersen-prisen.

Foto: Pressetjeneste fra det russiske statsbørnbibliotek

Det fremgår 26.1.2023 af websitet http://mocx.su/rukovodstvo, Styrende kontrol- og revisionsorgan i Moskva-afdelingen, at

Arkhipova Anastasia Ivanovna sidder i ledelsen af MOCX’ styrende organ. MOCX er en af sponsorerne på den nævnte rus-

siske plakat/konkurrenceudstilling betitlet VICTORY PICTURES, der løber frem til februar 2025.
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rede uanset alder. Hvert år i slutningen af efterårsferien i uge 42
er der trylleri i byen i tre dage med åbning torsdag og fuldt festi-
valprogram med aktiviteter i byens gader fredag og lørdag. 
Ansvarlig for festivalen er Odense Biblioteker og Borgerservice i
et samarbejde med en række kulturinstitutioner og aktører. Selv
om Magiske Dage Odense efterhånden er blevet en stor festival,
så er det er stadig engagerede og udklædte medarbejdere fra bib-
lioteket, som står bag den magiske fest.

Mange vender tilbage år efter år. Der kommer stadig flere og
det anslås, at cirka 15.000 børn og voksne fra hele landet og nog-
le endog fra udlandet besøger festivalen. Med et særligt Magiske
Dage Odense zonekort til syv farvede zoner, kan man finde rundt
til netop den aktivitet og f.eks. det rollespil, man gerne vil delta-
ge i. Festivalen havde i 2021 et samlet budget på 1.400.000 kro-
ner og over 40 aktiviteter rundt i Odense centrum. 

Fortællingen “Odins slør” fra 2021 er Magiske Dage Odenses
helt egen fortælling. Her kan man bl.a. læse, hvorfor netop
Odense er et helt særligt magisk knudepunkt. Novellen er skre-
vet af fantasyforfatter Julie Midtgaard og illustreret af Karen Mo-
lin og fås på hovedbiblioteket i uge 42. Magiske Dage Odense er
på mange måder blevet til en rigtig byfest med aktiviteter spredt
ud over Odense indre by og egen valuta – odinarer, der kan an-
skaffes via Fafner Bank, som bestyres af gnavne nisser. 

Se meget på magiskedageodense.dk.
/HN

At Odense er eventyrets by ved børn og voksne fra
Tokyo til Thule. For her blev verdens store eventyrfor-
tæller Hans Christian Andersen født, og her kan hans
univers opleves. I det hele taget kan man finde man-
ge eventyr i Odense. Et af dem er også verdenskendt
og skabt af Odense Bibliotekerne: Magiske Dage
Odense.

Alle kender også bøgerne Harry Potter om drengen med de særli-
ge evner, skrevet af den britiske forfatter J. K. Rowling. Tilbage i
2001 gjorde en fantasy-børnebibliotekar på Næsby Bibliotek, et
lille lokalbibliotek i Odense, Harry Potter universet virkeligt for
de lokale børn – og det greb om sig. Siden 2002 har  Odense Bib-
liotekerne hvert år arrangeret en velbesøgt Harry Potter Festival. 
Så velbesøgt, at den trak tusinder til Odense og skabte opmærk-
somhed om fortællingens kraft langt ud over Danmarks græn-
ser. Så langt at rettighedshaverne til Harry Potter-brandet, War-
ner Bros. Studios, mente at festivalen havde vokset sig for stor, så
stor at den ikke længere måtte bruge præcise navne og stedbe-
tegnelser fra Potter-bøgernes univers. Helt som i de rigtige even-
tyr slutter fortællingen dog ikke der. Bibliotekerne trak tryllesta-
ven i 2018 og forvandlede festivalen til Magiske Dage Odense.

Den ugelange fest for den gode fortælling med Odense Biblio-
tekerne i centrum har udviklet sig til en sand byfest med et helt
særligt univers. Hvor den oprindelig var målrettet de 8-12-årige,
er den i dag også en festival for unge og andre magisk interesse-

MAGISKE DAGE ODENSE
Et vaskeægte eventyr med biblioteket og den gode fortælling i centrum for børn,
unge og magisk interesserede.

Foto: Niels Holm
gard 
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stand til at agere på oplyst grundlag og

være med til at skabe forandring, når det

gælder. Sidegevinsten er ikke altid præcist

målbar, men opleves som en kvalitativ

værdi blandt borgerne. 

Et afrikansk ordsprog siger, at det kræver

en landsby at opdrage et barn. Man kan på

samme vis i denne kontekst sige, at det

kræver et stærkt kulturliv at udvikle en by.

Begge dele har viden og fællesskab som

sin kerne.

Samhørighed, inklusion, mental sundhed

og dannelse er blandt de positive sidege-

vinster, vi vinder ved aktivt at give kultu-

ren en stemme, når lokalsamfund skal gå

nye veje. Bibliotekerne står på 100 års hi-

storie med både foranderlighed og stabili-

tet, hvilket giver en stærk platform at ud-

føre kerneopgaven på. Om det er hoved-

præmier eller sidegevinster, er kulturen i

sin egen ret og bidrager til bæredygtige

løsninger for mennesker og samfund nu

og i fremtiden.

K L U M M E N

Odense har været i transformation under

en længere årrække. Med udgangspunkt i

at gå fra stor dansk by til dansk storby er

infrastrukturen forandret, så der er skabt

flere sammenhængende byområder, hvor

borgerne, bylivet, erhvervslivet og ikke

mindst kulturlivet kan berige hinanden til

gensidig gavn.

At kulturlivet nævnes sidst er bestemt ikke

for at negligere kulturens betydning –

tværtimod. Når en by skal hænge sammen

og forme nye fællesskaber – transformati-

on eller ej – er kulturen nøglen til sam-

menhængskraft og bedre byudvikling. 

Kulturen skaber limen mellem bydele og

mennesker, og er med til at tiltrække turi-

ster såvel som tilflyttere.

Kulturen og især bibliotekerne har vist sig

som særdeles vigtige og kompetente part-

nere, når vi taler om at skabe fællesskaber

og tilgængelighed, der bygger på alsidig-

hed og aktualitet for alle uanset økonomi

og netværk. 

For nye borgere, som skal finde sig til ret-

te i sin nye by eller sit nye land, når en sti-

gende følelse af udenforskab og ensom-

hed skal brydes, eller når børn, unge og

ældre kan tage del i fællesskaber, der styr-

ker den mentale sundhed gennem littera-

turen og samvær med andre.

Som et lokalt eksempel kan jeg nævne

Vollsmose Bibliotek, som i januar 2023 fyl-

der 50 år. Biblioteket har været den faste

del af en bydel, som er bygget op og nu ri-

ves ned og nyt skabes i takt med forskelli-

ge politiske prioriteringer. Det faste, rele-

vante sted hvor områdets udvikling altid

kan drøftes og perspektiveres med bydel-

ens beboere, samtidig med at det fysiske

bibliotek på fornemmeste vis har levet op

til sin kerneopgave: at fremme oplysning,

uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne i Odense har også fokus på

verdensmålene og den bæredygtige dags-

orden – i sig selv og som mødested for

dem, som i fællesskab vil gøre en indsats

for en sag. Odense Biblioteker og Borger-

service er blandt de biblioteker, som øn-

sker en verdensmålscertificering. Vi taler

om en klimakrise lokalt og globalt, og det

med rette, men vi skal nok hellere se kli-

maet som en permanent tilstand, hvor vi

sammen kontinuerligt skal skabe de

løsninger, der skaber den bedste grobund

for vores fælles fremtid. Og her er biblio-

tekerne en del af løsningen med rum, vi-

den og dannelse.

Listen over kulturens og bibliotekernes

fortræffelige bidrag til samfundet er lang.

Det er vigtigt at belyse de mange positive

sidegevinster, som affødes, i takt med at

kerneopgaven udleves. De mange me-

ningsfulde fællesskaber for byen og bor-

gerne, berigelsen af kerneopgaven mange

steder i samspil med den lokale borgerser-

vice og øvrige af kommunens forvaltnin-

ger, så borgerne oplever en højere grad af

sammenhæng og indflydelse. At bibliote-

kerne og borgerservice er det sted, hvor

man kan få hjælp, hvis man føler sig hæg-

tet af den digitale udvikling.

I formidling af viden på saglig og faglig vis

til og mellem mennesker, som sætter os i

[SET FRA MIN STOL]

De positive sidegevinster: Hvad kulturen og 
bibliotekerne gør for andre
Det kræver et stærkt kulturliv at udvikle en by: Bibliotekerne en del af løsningen
med rum, viden og dannelse. 
Mød os i april. Odense Kommune inviterer alle kulturpolitikere og biblioteks-
folk til Bibliotekspolitisk Topmøde 27. til 28. april, vi glæder os til at møde jer.

Søren Windell (C)

Rådmand for By og Kultur i Odense Kommune,

medlem af Odense Byråd siden 2018.
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B I B L I OT E K ET  &  SA M F U N D ET

Hvad er demokrati?

Hvis man dykker ned i den omfattende litteratur om demokrati,
vil man hurtigt erfare, at demokrati næsten kan være alt. Nogle
ser det som en neutral styreform, mens andre forstår demokrati
som en ideologi. Liberale tænkere fremhæver typisk frihedsret-
tighederne, mens mere venstreorienterede filosoffer har fokus
på lige muligheder. For nogle er demokrati noget, der praktise-
res på valgdagen, mens det for andre er en livsstil. 

Når vi almindeligvis tænker på demokrati, er det nok mest i for-
bindelse med valgdagen som et politisk demokrati. Det kan også
benævnes som det liberale eller det repræsentative demokrati.
Da der eksisterer både mange og meget forskelligartede forståel-
ser af begrebet, er det gængs praksis i introduktioner til demo-
kratibegrebet at opstille nogle minimumsbetingelser for, at man
kan tale om demokrati. Typisk at der skal være frie og lige valg
med jævne mellemrum, hvor borgerne kan stemme på mini-
mum to forskellige partier.  

Adgang til viden og kultur 

Ofte fremhæves det også i sådanne minimumsdefinitioner, at
borgerne skal have adgang til forskellige informationskilder. I en
demokratisk stat er det således ikke nok, at der kun er adgang til
én kilde for information, der er styret politisk. Derfor skal public
service-medier som Danmarks Radio have redaktionel frihed, li-
gesom der også skal eksistere andre nyhedsmedier. 

Men et varieret medielandskab gør det ikke alene; der skal også
være en fri og lige adgang, og der er her, at bibliotekerne, og
særligt folkebibliotekerne, kommer ind i billedet. Derfor er det
heller ikke tilfældigt, at Danmarks første bibliotekslov fra 1920
kommer fem år efter, at det liberale demokrati er blevet fuldbyr-
det med kvindernes stemmeret i 1915. I de efterfølgende årtier
skorter det ikke lovprisninger af bibliotekets betydning for et vel-
fungerende demokrati. Hverken den amerikanske præsident
Franklin D. Roosevelt eller Danmarks første kulturminister Juli-
us Bomholt kunne forestille sig et demokrati uden folkebibliote-
ker. 

I et folkestyre skal borgerne træffe deres beslutninger på et op-
lyst grundlag, på samme måde som regenter eller erhvervslede-
re ideelt set også bør gøre det. Dette bliver allerede reflekteret i
bibliotekslovens første paragraf, formålsparagraffen, hvor mu-
ligheden for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet skal klæ-
de os på til at deltage i demokratiet. Spørgsmålet om adgang til
viden og kultur er ikke kun vitalt for bibliotekerne; det er sim-
pelthen et af hovedformålene med at oprette kulturministeriet i

De fleste, der beskæftiger sig med biblioteker, vil sikk
hvordan de lige præcis er det, vil mange måske være
meget omdiskuteret. 

BIBLIOTEKET OG 

I tre artikler ser Casper Hvenegaard
Rasmussen, lektor ved Københavns
Universitet, nærmere på biblioteker-
ne i et demokratisk perspektiv. 
Denne første artikel har fokus på
biblioteket i det liberale demokrati. 
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der sikrer, at vi kan leve, som vi vil, så længe vi ikke skader andre
eller er i konflikt med loven. 

Folkebibliotekerne har altid delvist understøttet den personlige
frihed ved at tage højde for befolkningens litterære præferencer.
Men det er først i kølvandet på ungdomsoprøret, at brugernes
ønsker for alvor kom i fokus på biblioteket, og op gennem
1970’erne bliver diversiteten indlemmet i den officielle kultur-
politik under betegnelsen: Kulturelt demokrati. 
Det skulle både sikre såkaldte bindestregs-kulturers mulighed
for at udfolde sig og individuelle smagspræferencer. Det kultu-
relle demokrati understøtter derfor både den personlige frihed
og friheden til at indgå i afgrænsede fællesskaber. Samtidig lig-
ger der i det kulturelle demokrati en implicit forestilling om de-
mokrati som pluralisme. Det at et demokrati skal understøtte en
mangfoldighed af stemmer.    

■ Samlet set kan man sige, at det traditionelle samlingsoriente-
rede bibliotek primært kan understøtte det liberale demokrati
ved at give adgang, samt understøtte ytringsfrihed og mangfol-
dighed. 
Den næste artikel vil handle om biblioteket i relation til en bre-
dere forståelse af demokratibegrebet.  

CASPER HVENEGAARD RASMUSSEN
Lektor, PhD, Københavns Universitet

Institut for Kommunikation

Sektionen for Arkiver, Biblioteker og Museer (ABM)

1961. Det har sidenhen fået betegnelsen demokratisering af kul-
turen. Her forstås demokrati som adgang til viden og kultur.  

Som det er antydet tidligere, er demokratiet forankret i værdier-
ne frihed og lighed. Når det handler om, at bibliotekerne skal gi-
ve adgang, er det særligt ligheden, der er på spil. Det at alle uan-
set social baggrund, indkomst og bopæl skal have lige adgang til
bibliotekets materialer. Det lyder umiddelbart som en relativt
veldefineret opgave, men når man begynder at tænke efter, kan
man godt blive i tvivl om, hvad lige adgang betyder. 
Er der lige adgang, hvis døren til biblioteket er åben, og alle kan
komme, hvis de har lyst? Skal man begynde at målrette tilbud
mod udvalgte grupper af borgere? Til sidst, men ikke mindst,
skal man i lighedens navn lave positiv særbehandling af særligt
udsatte grupper af borgere? 

Dette er en diskussion om, hvornår særhensyn begynder at un-
derminerer ligheden? Som det ofte er tilfældet med demokratiet,
findes der ingen facitliste. Derimod vil jeg mene, at det mest de-
mokratiske vil være, at det er den offentlige mening, der bestem-
mer, hvor grænsen skal gå mellem universelle rettigheder og po-
sitiv særbehandling. 

Ytringsfrihed

Ordet demokrati kommer fra det antikke Grækenland, og består
af demos (folk) og kratos (vælde/styre). Demokrati er hermed
folkestyre, og hvis folk skal være med til at styre, skal de også ha-
ve mulighed for at give deres mening tilkende. 
Ytringsfriheden er allerede tydeligt markeret i bibliotekslovens
paragraf to, hvor der står: “Folkebibliotekernes formål opfyldes
gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det
materiale, der stilles til rådighed. Ved udvælgelsen må alene dis-
se kriterier, ikke de i materialet indeholdte religiøse, moralske el-
ler politiske synspunkter, være afgørende.” 
I modsætning til spørgsmålet om adgang, der primært er knyttet
til idealet om lighed, er ytringsfriheden sammen med forsam-
lingsfriheden og foreningsfriheden de tre basale frihedsrettighe-
der i et demokrati. Ligesom der ikke er enighed om, hvordan lig-
hed skal forstås, så er der heller ikke enighed i forhold til ytrings-
friheden. Gennem den seneste årrække har der således været en
løbende diskussion om, hvorvidt der er grænser for ytringsfrihe-
den. 

Mangfoldighed 

I en demokratisk sammenhæng er frihedsbegrebet komplekst.
På den ene side skal vi have frihed til at tilslutte os de fællesska-
ber, vi har lyst til. På den anden side er der den personlige frihed,

Er der lige adgang, hvis 
døren til biblioteket er åben,

og alle kan komme, hvis de har lyst?
Skal man begynde at målrette tilbud
mod udvalgte grupper af borgere? 
Til sidst, men ikke mindst, skal man i
lighedens navn lave positiv særbe-
handling af særligt udsatte grupper af
borgere?

“
kert have en klar fornemmelse af, at biblioteker er tæt forbundet til demokratiet. Men
e mere usikre på. Det er der god grund til, da demokratibegrebet både er gammelt og

DET LIBERALE DEMOKRATI
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B I B L I OT E K S U DV I K L I N G

“Det her er jeres bibliotek. I kan virkelig glæde jer!”, sagde Mo-
gens Hallager (C), formand for Roskilde Kultur- og Idrætsudvalg,
da han og jeg sammen kunne klippe snoren og indvi kommu-
nens nye spændende biblioteksafdeling for de 0-7 årige børn
med dobbelt så god plads og helt nyt børnelandskab inspireret af
Roskilde by. 

Behov for både plads og nytænkning

Biblioteket besøges hver dag af mange børn, familier og institu-
tioner, og deres første møde med biblioteket skal danne gro-
bund for fremtidige biblioteks- og kulturbrugere. Det forhen-
værende børnebibliotek på Roskilde Bibliotek havde en del år på
bagen, og det fremstod slidt og utidssvarende i sit udtryk i for-
hold til formidlingen af litteratur, understøttelse af læseglæde og
sprogstimulering, ligesom rummet heller ikke inviterede børne-
ne til aktiv deltagelse og samvær. 

Rummet trængte til at blive gentænkt som et inspirerende rum
for de yngste medborgere og deres voksne med fokus på at få hi-
storierne, litteraturen og dens mange universer til at leve i rum-
met og invitere til børnenes aktive deltagelse og medskabelse.
Der var et ønske om, at der skulle være tættere og mere inspire-
rende samspil mellem materialerne, rummets udformning, for-
midlingen i form af udstillinger og aktiviteter samt børnenes ud-
foldelse. Økonomien til et nyt børnebibliotek blev fundet inden
for Roskilde Bibliotekernes eget driftsbudget. Ombygningen har
kostet ca. 2,0 mio. kr.

Vi startede ombygningen af børnebiblioteket på Roskilde Biblio-
tek, fordi vores fysiske rum ikke levede op til den kvalitet, som vi
har i det faglige indhold – både i forhold til materialer, betjening
og aktiviteter. Det er indsatser, som vi har arbejdet med i mange
år, men de fysiske rammer har haltet efter. Det var et afgørende
benspænd, at den primære målgruppe skulle være en aktiv del-
tager, da konceptet for det nye børnebibliotek skulle udformes.
De 0-7 årige er den primære målgruppe for det nyindrettede
børnebibliotek. Vi har et tilsvarende område for målgruppen 7-
13 år.

God plads til både leg og læseglæde på det spritnye børnebibliotek. Henriette
Dybdal, leder af Børn og Familier ved Roskilde Bibliotekerne, fortæller om det nye
børnebibliotek for de 0-7 årige, som netop er indviet på Roskilde Bibliotek.

FREMTIDENS BIBLIOTEK 
TIL FREMTIDENS VOKSNE

Henriette Dybdal på besøg i Byen
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RO S K I L D E

Indretning og inddragelse

Vi har inddraget Roskildes børn, børnefamilier og daginstitutio-
ner i processen, fra vi begyndte arbejdet med det nye børnebib-
liotek. Vi har også haft en projektgruppe i vores afdeling Børn og
Familier, som har arbejdet dedikeret med projektet med inddra-
gelse af de øvrige børnebibliotekarer og kolleger fra huset. 
Vi har f.eks. haft nogle små rollespilssessions, hvor vores kolleger
har ageret besøgende i det gamle børnebibliotek. Dermed blev vi
sammen klogere på, hvordan et biblioteksbesøg kunne se ud, og
vi opdagede vores egne blinde vinkler. 

Vi spurgte bl.a. børnefamilierne om, hvor de kan lide at komme
i Roskilde, og bad børnene tegne deres yndlingssteder. Sammen
med NERD Architects har vi omsat de mange input til en helt ny
indretning, der er unik for Roskilde og tager udgangspunkt i bør-
nenes behov. Det er blevet til følgende fem scenografier:

• Røde Port er indgangen til børnebiblioteket og velkomstom-
rådet. Her er der masser af plads til at hænge overtøjet, varme
en flaske og mulighed for at parkere en barnevogn. 
Røde Port refererer til en af de fem byporte, der var rundt om
Roskilde før i tiden. I dag eksisterer porten som jernbanebro 
over Algade/Københavnsvej, og den er kalket rød, så farven 
passer til navnet.

• Festpladsen er et udstillingsområde, hvor de besøgende 
straks får mulighed for at opleve litteraturen og gå på op-

dagelse i de skiftende udstillinger af bøger, billeder mv.
Festpladsen er inspireret af Roskilde Festival og de mange 
andre aktiviteter på Dyrskuepladsen.

• Parken er tiltænkt de yngste. Her kan der tumles i strømpe-
sokker i det bløde ‘græs’. Pegebøgerne er helt nede i øjen-
højde med de alleryngste besøgende, og der er mulighed for 
leg med krop og sanser.
Parken refererer til Folkeparken, der ligger lige over for 
biblioteket.

• Byen er fyldt med huler, siddepladser og mulighed for leg og 
fordybelse. Børnene kan f.eks. klæde sig ud som bager eller 
Pippi Langstrømpe, eller de kan lege købmand.
Byen er selvfølgelig inspireret af Roskilde by, og her kan man 
både finde Domkirkens spir og Roskilde Kraftvarmeværk – 
ARGO.

• Fjorden er stedet, hvor vi har mulighed for at samle en 
gruppe børnehavebørn eller familier til en aktivitet med 
udgangspunkt i sprog eller litteratur. Fjorden symboliserer 
Roskilde Fjord.

Det er firmaet Twitline, der har bygget vores scenografier. Alt er
bygget fra bunden og skræddersyet til Roskilde Bibliotek og vo-
res biblioteksrum. Vi har haft et tæt samarbejde med både NERD
Architects og Twitline gennem hele processen og hele tiden med

Parken
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fokus på at finde de bedste løsninger til glæde for vores be-
søgende og os. 

Vi spurgte desuden nogle daginstitutioner og familier om deres
oplevelse af at komme hos os, og de sagde, at det åbne rum var
en udfordring. Vi har nu fået lukket af til underetagen og fået sat
væg og dør op for enden af børnebiblioteket, så der er lukket af
for gennemgang så det i højere grad opleves som et eget rum i
biblioteket.

Formidling og værtskab

I Roskilde har vi fokus på at skabe en stærkere læsekultur, og den
indsats starter allerede, når børnene er helt små. Vi har f.eks. et
stigende antal aktiviteter, der blandt andet tager afsæt i “Den
styrkede pædagogiske læreplan” på daginstitutionsområdet. De
aktiviteter har vi fremover mulighed for at afvikle i vores biblio-
teksrum, hvor vi samtidig kan sættes vores materialer i spil og på
denne måde også inspirere til læseglæde. 

Vi har også emneinddelt alle vores billedbøger i mere end 30 em-
ner efter ønske fra både pædagoger og forældre. Det er langt over
14.000 eksemplarer, som børnebiblioteket har kategoriseret
med piktogrammer, så alle bøger om dinosaurer, venner eller
trafik er placeret samlet. Både skønlitteratur og faglitteratur ind-
går i emnerne, og på denne måde kan børnene også lettere tage
del i deres eget biblioteksbesøg og finde de emner, der interes-
serer dem. Emnerne vil være placeret i de scenografier, hvor det
er naturligt – f.eks. er Trafik og Mig og min familie opstillet i By-
en, mens Natur er opstillet i Fjorden.

Endelig er det vigtigt for os, at børnebibliotekaren er synlig i
rummet – også i den del af biblioteket, der er for skolebørnene.
Konkret arbejder vi på, at børnebibliotekaren bevæger sig mere
rundt, og betjeningsbordet er rykket tilbage i nærheden af bør-
neområderne efter i en årrække at have været samlet i en fælles
betjeningsø med voksenbibliotekarerne. De besøgende til bør-
nebiblioteket kan også nemt se, hvem der er børnebibliotekar li-
ge nu – og hvad dagens aktiviteter er, når de går ind af Røde Port.

■ Går jeres kommune med tanker om at forny bibliotekets afde-
ling for de mindst eller børnehjørnet i lokalbibliotekerne er I vel-
komne forbi. Vi er selv – ligesom de mange børn, som allerede
har været forbi – begejstrede for vores version af Fremtidens bib-
liotek for fremtidens voksne.

HENRIETTE DYBDAL 
I samtale med Louise Mean Nielsen

Roskilde Bibliotekerne

Fotos: Sanne Aabjerg Kristiansen

På vej gennem den Røde Port til børnebiblioteket og velkomstområdet.

Tag med på Fjorden.

Hvad sker der i Byen?



Nye fine rammer om tidlig læsekultur åbnede sidst i januar i Ro-
skilde og er fra første dag blevet flot modtaget af borgerne – bør-
nene og deres voksne. Det nye børnebibliotek er blot en del af
vejen i en større proces med et mål om at styrke læsekultur og
læseglæde i rammeprojektet Mødet med borgeren.

Et fantastisk bibliotek 

I en morgensamtale en januardag sætter Christian Lauersen,
Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune, og Stine
Staunsager Larsen, leder af Bibliotek og Borgerservice, ord på
udviklingen, hvorfor den er sat i gang og på nogle af de resulta-
ter, man allerede nu kan opleve.

“En stærk læsekultur i samfundet skaber grobund for nysgerrig-
hed, fællesskab, læring, medborgskab og demokrati. I Roskilde
Kommune har vi et stort fokus på at arbejde sammenhængende
på tværs af forvaltningen med indsatserne for de mindste børn,
op i ungdommen og ind i voksenlivet. Vi ved, at børn og unge
læser mindre og mindre, og det er en kurve, der er afgørende for
os at få knækket. 
Vores ambitiøse partnerskaber med skole- og daginstitutions-
området er en vigtig løftestang for dette, fordi vi når rigtig man-

ge børn uden for vores huse, men med det nye børnebibliotek
har vi også fået optimale rammer for at dyrke historierne, fælles-
skabet og glæden ved læsning, når borgerne besøger Roskilde
Bibliotek. 
Rammerne er vigtige, men det mest afgørende element i et godt
børnebibliotek vil altid være personalet – det er dem, der skaber
en læsekultur og ikke indretningen i sig selv”, fortæller Christian
Lauersen og Stine Staunsager Larsen supplerer: “Næste skridt er
voksenbiblioteket, der skal gentænkes. Det handler om at have
et nuanceret blik på læsning, som jo kan foregå på mange må-
der, og det skal vores rum gerne indbyde til.” 

Med 2. mio. kroner, har man selv finansieret det helt nye og at-
traktive børnebibliotek for de 0-7 årige og deres voksne. Også
næste fase står man selv for. “Det hele sker inden for budget, vi
har sparet op over nogle år, så der er økonomi til det”, tilføjer
Christian Lauersen, da han bliver spurgt til finansieringen. 

En stærk biblioteksstruktur

Tempoet er højt i Roskilde. På få år har man taget væsentlige
skridt til en reel fornyelse og opdatering af kommunens biblio-
teksservice til de 90.000 indbyggere. 

RO S K I L D E

I Roskilde er de optagede af at nytænke biblioteket. Skabe nye rum, styrke formidlingen og
ikke mindst læseglæden – og kunne 20. januar indvi et nyt børnebibliotek for de mindste,
som det seneste eksempel på at sætte mødet med borgeren i fokus. 
Hvad er målet, og hvad skal der ske med resten af Roskilde Kommunes biblioteksvæsen? 

MØDET MED BORGEREN 

15

Stine Staunsager Larsen, leder af Bibliotek og Borgerservice, 
og Christian Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune.
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For få år siden startede Roskilde Biblioteks nye udvikling med en
kraftig ansigtsløftning. Etablering af et nyt byrum, Biblioteksha-
ven, samt en ny hovedindgang åbnede biblioteket op mod by-
midten og Kulturstrøget, og blev første skridt på vejen sammen
med en ny café og etablering af flere åbne publikumsarealer. 
Også når det gælder kommu-
nen i øvrigt er der tempo på. I
2021 slog Cosmos, nyt biblio-
tek, kulturhus, lokalarkiv og
borgerservice i Viby Sj, sine
døre op. Og til sommer gen-
åbnes Kreativt hus for børn,
gennemrenoveret og bl.a. fi-
nansieret af fondsmidler, i Al-
gade for enden af Kul-
turstrøget – en del af bibliote-
kets ansvarsområde. Det er
ikke det hele. 

“Næste mål er at få en ny bog-
bus – forhåbentlig i inde-
værende år. Vi elsker vores
nuværende bus, men den er
ved at være udtjent og må of-
te på værksted”, smiler Chri-
stian Lauersen. 
I Roskilde har de Sjællands
sidste bogbus og er tilhænger
af biblioteksmodellen. Kommunen er relativt stor geografisk set
med mange små bysamfund, og det mobile bibliotekstilbud kan
noget enestående. 
“Bogbussen kan noget helt særligt. Havde vi den ikke i forvejen,
ville vi opfinde den. Idéen er både simpel og genial – en mobil og
fleksibel løsning til en geografisk stor kommune, og biblioteket
kan komme derud, hvor borgerne er”, fremhæver Christian Lau-
ersen. “Det er helt afgørende for vores mulighed for at komme
bredt ud i Roskilde, og bogbussen har stor betydning. Fra bog-
bussens personale hører vi, at selv om nogle børn har svært ved
at huske ugedagene, så ved de, hvornår det er bogbusdag”, for-
tæller Stine Staunsager Larsen.

Udover Cosmos i Viby har Jyllinge samt Gadstrup, Gundsømag-
le og Ågerup egne fysiske lokalbiblioteker. “Med seks fysiske bib-
lioteker, vores bogbus samt det generelle opsøgende arbejde for-
mår vi at nå utroligt bredt ud, hvilket ligger godt i tråd med Ros-
kilde Kommunes strategi om at løfte med kultur, læring og fæl-
lesskab i hele kommunen og med særligt fokus på , hvad det kan
for de mindre bysamfund”, forklarer Christian Lauersen.

Værdien af biblioteket 

Grundlæggende tænker Roskilde ikke i hus eller bus, men i bor-
gere og biblioteksservice. Til så mange som muligt – og på den
bedste måde. Biblioteket har således i flere omgange arbejdet
med at kortlægge bibliotekets betydning for borgerne. 
Senest med Roskilde Centralbiblioteks rapport Folkebibliotekets
betydning for borgerne i Danmark fra 2021 lavet i samarbejde
med Seismonaut. Undersøgelsen viser, at folkebiblioteket har
betydning for borgerne på forskellig vis og gav biblioteket et
sprog for, hvad biblioteket betyder. Biblioteket opleves af bor-

gerne som et frirum, hvor man kan fordybe sig og få perspektiv
på tilværelsen gennem kurateret viden og information. Bibliote-
ket stimulerer til refleksion, læring, tilegnelse af viden og kritisk
tænkning. Og det fremmer fællesskabet og bidrager til at udvik-
le nye færdigheder. 

“Vi fik en fornyet opmærk-
somhed på, at et biblioteks-
besøg ikke bare er et tal, og at
biblioteket kan være et svar
på nogle af de udfordringer,
som samfundet har”, siger
Christian Lauersen.
Når det gælder bogbussens
muligheder, viste en Niras-
undersøgelse om livskvalifi-
cering og bibliotekernes rolle
i lokalsamfundet lavet for Ro-
skilde i 2016, at en bogbus ud
over at sikre netop tilgænge-
lighed til materialer og bibli-
otekarisk hjælp ude omkring
også gjorde ’ikke-steder til
steder’. At der simpelthen
opstår et fælles sted lokalt
omkring bogbussen, hvor
man mødes. Og bussen bru-
ges; sammenligner man den
med lokalbibliotekerne, er

det i udlånstal i Roskilde det tredje mest populære tilbud (2022-
tal).

Mødet med borgeren

Tilgængelighed, klar retning og mødet med borgeren er nøgle-
ord i kommunens arbejde med bibliotekerne.
Roskilde Bibliotek har på mange niveauer en særlig stor op-
mærksomhed på den menneskelige faktor. Et bibliotek uden be-
tjening er i alle tilfælde i Christian Lauersens optik blot et hus
med bøger i. 
Og Stine Staunsager Larsen er enig. “Vi skal hele tiden udvikle os
og gøre os relevante. Det skal være så fristende som muligt at
vælge læsningen til. Det handler om vores betjening, vores sam-
ling, vores indretning og om at skabe rum – for læseglæde og
samtidig om at styrke læsekulturen i Roskilde. Vi skal være op-
søgende og betjene borgerne blandt reolerne. Vi skal være, hvor
de er – og har brug for os”, uddyber Stine Staunsager Larsen. 
Man har bl.a. investeret i Library Assist-løsningen, så man kan
betjene borgerne direkte i biblioteksrummet. Bibliotekslederen
fremhæver, at bibliotekarisk kontakt og betjening er efterspurgt
af borgerne og prioriteres højt. 

■Hele udviklingsprocessen sker efter dialog med borgerne, Ros-
kildes familier, institutioner og andre lokale partnere, og ram-
men er Mødet med borgeren. At planen synes rigtig, viser de
mange besøgende denne tidlige formiddag på min vej gennem
Roskildes nyeste bud på et dejligt børnebibliotek.

HELLEN NIEGAARD

Fotos: Sanne Aabjerg Kristiansen
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I Odsherred Kommune tog biblioteket bl.a. initiativ til at samle
kulturlivet omkring støtte til Ukraine. Målet var at forene så
mange kræfter som muligt om initiativer og arrangementer som
støtte til en online-indsamling oprettet på Røde Kors’ hjemme-
side. Ligesom man holdt Ukraineaften med mad, musik, oplæg
om Ukraine og fællessang. 

Også på Ærø gik man i gang. Ærøbibliotekerne planlagde sam-
men med kommunens integrationskonsulent tiltag for de ukra-
inske flygtninge som ankom til øen. Der kom tilbud som læse-
værksted, aktivitetskasser med bøger og legetøj samt musikin-
strumenter til børnene og mobilt bibliotek på et aktivitetscenter.
Ud over de flygtningerettede tilbud var der desuden fokus på
den klassiske biblioteksformidlingsrolle med udstillinger og an-
den vidensformidling.

Mange danskere var naturligt nok optagede af at få viden om
Ukraine og krigen, men ville også gerne hjælpe flygtningene.
Den 8. marts 2022 indbød man for eksempel i Gentofte til et ar-
rangement om “Hvordan kan du hjælpe ukrainerne?” på Hoved-
biblioteket. Her kunne man møde en række af de organisationer
i Gentofte, der hjælper ukrainere i kommunen og samtidig høre,
hvad man selv kunne gøre for at hjælpe. Forfatter og journalist
Leif Davidsen talte om “Rusland og Ukraine: Broderskab i krig”. 
Få mere viden om biblioteksindsatsen på db.dk, søg Ukraine. 

Krigen i børnehøjde

Uvidenhed skaber som bekendt frygt. Det gør sig også gældende
for f.eks. danske børn, der grubler over krig og flugt. Flere bibli-
oteker tilbyder derfor særlig information om, “Hvad og hvor me-
get skal jeg fortælle mit barn om krig? 
Se bl.a. Kerteminde og Stevns kommuners information på bibli-
otekernes hjemmesider. Også Aarhus Kommunes hovedbiblio-
tek på aakb.dk har en oversigt over bøger om børn på flugt fra
krig og katastrofer.  

■ I Aalborg er bibliotekerne en del af det kommunale beredskab,
når nye flygtningegrupper ankommer til kommunen. Tidligere
erfaringer viser nemlig, at der bliver efterspørgsel på sprogca-
féer, lektiehjælp, IT-hjælp, sprogpraktiker og arrangementer i
samarbejde med eventuelle hjemstavnsforeninger. Det deltager
biblioteket i, læs mere i de følgende indslag.

/HN

Krigen i Ukraine har det sidste år sendt millioner på
flugt fra landet blandt andet til Danmark. Den 24. fe-
bruar er det et år siden, at russiske kampvogne rulle-
de ind over grænsen til Ukraine. Og i starten af de-
cember 2022 anslog UNHCR, FN's Flygtningehøj-
kommissariat, antallet af flygtninge fra Ukraine til 4,8
millioner. Tusinder er kommet til Danmark med hen-
blik på midlertidig opholdstilladelse og beskyttelse.

Biblioteket en vej ind i det danske samfund

Bibliotekerne træder til, når krisen bryder ud. Som omtalt på
mange medieplatforme bl.a. i Kristeligt Dagblad i en artikel den
25. marts 2022: “Fra Ærø til Holstebro gør landets biblioteker klar
til at hjælpe ukrainske flygtninge”. 
“Biblioteket er i hele verdenen kendt som en åben og relativ neu-
tral institution. De bliver ikke betragtet som en del af staten og
kommunerne, men som en del af civilsamfundet. Og de bliver
hverken set som religiøse eller politiske, men som institutioner
for mennesker og viden. Derfor er bibliotekernes dørtrin meget
lave for flygtninge, uanset hvor de kommer fra. Selv i meget pa-
triarkalske kulturer får kvinder ofte lov at tage på biblioteket ale-
ne, fordi man opfatter det som et trygt rum, og derfor bruger
man også i stor stil bibliotekerne i arbejdet med indvandrerkvin-
der, der står uden for arbejdsmarkedet”, sagde Michel Steen-
Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening til avisen. 

Folkebibliotekerne organiserede således ikke blot en række ud-
stillinger og informationstilbud om krigen til de danske borgere,
men også målrettede aktiviteter og tilbud som støtte og hjælp til
de Ukrainske flygtninge, som kom til Danmark i februar og fo-
råret. Over hele landet gik bibliotekerne i gang med at samarbej-
de med lokale partnere som kommunen, Dansk Flygtninge-
hjælp, Røde Kors, andre foreninger og lokale borgere. 

Information og hjælp til Ukraine

Aktiviteterne var mange og rettede sig altså mod både danskere
og flygtninge fra Ukraine. På hovedbiblioteket i Store Heddinge
bl.a. som en hverdagsrådgivning under Dansk Flygtningehjælp,
som kunne hjælpe flygtninge med at navigere i det danske vel-
færdssystem – hvilket var en stor succes, og desuden vigtig i for-
hold til evt. nye beboere fra Ukraine. 

Fra et år med krigsflygtninge

Foto: Pixabay
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Under den russiske invasion i Ukraine blev omkring 100 biblio-
teker ødelagt i krigens første halvår, og i de der overlevede i de
besatte områder, ødelagde russerne ukrainsksprogede bøger,
oplyste Rostyslav Karandieiev, Ukraines første viceminister for
kultur og informationspolitik i "Ukraina Moloda" i august 2022.
Biblioteker i Donetsk-, Kyiv-, Mykolaiv- og Kharkiv-regionerne
var de hårdest ramte. Mange biblioteker har mistet en betyde-
lig del af deres materialer, og 21 biblioteker har ikke bevaret et
eneste dokument. 

Kilde: https://holodomormuseum.org.

værende tidspunkt har 37.336 ukrainere søgt om opholdstilla-
delse i Danmark. Aalborg Kommune skal modtage ca. 3,8% af de
ukrainere, som får opholdstilladelse i Danmark”, fortæller Maria
Sjøblom, bibliotekskonsulent ved Aalborg Bibliotekerne.

“Konkret har i alt 1.349 fordrevne ukrainere fået opholdstilladel-
se i Aalborg Kommune. Heraf er 869 voksne og 480 børn. Vi ved,
at der er ukrainere, som har forladt Danmark igen – men på nu-
værende har vi desværre ikke det præcise tal på det. Et forsigtigt
bud er, at mellem 350-400 er flyttet fra Aalborg Kommune, enten
til andre kommuner eller de er udvandret fra Danmark.” 

Det er ikke første gang, Aalborg tager imod flygtninge på grund
af uro og krigshandlinger. I nyere tid har Danmark taget imod
20.000 flygtninge fra det tidligere Jugoslavien i 1990’erne. I star-
ten af 2000 kom ca. 11.000 somaliske flygtningen, i 2015 kom
omkring 21.000 flygtninge til Danmark, hovedsageligt syriske
flygtninge; herefter faldt tallet drastisk ind til 2022. Så kommu-
nerne og deres biblioteker har stået i lignende situationer før. 

Hvad kan et bibliotek?

Bibliotekerne har således fra februar sidste år på forskellig vis ar-
bejdet med situationen i Ukraine. Både om hjælp og støtte til de
ukrainske flygtninge, som kom til Danmark, men også i forhold
til at oplyse og informere om Ukraine og situationen i området
gennem forskellige former for aktiviteter og formidling af littera-
tur herunder debatarrangementer for de danske borgere og de
lokalsamfund, som skulle modtage de flygtende. Maria Sjøblom
fortæller om de indsatsområder, hvor bibliotekerne var med til
at gøre en forskel.
“Det handler meget om den kommune, man nu er i som biblio-
tek – at man lokalt tænker bibliotekerne ind i at løse de udfor-
dringer, som vi som samfund indimellem står i. Bibliotekerne er
kommunale institutioner med en kerneopgave, som kan spille

Da Rusland natten til 24. februar 2022 iværksatte en omfattende
militær operation mod Ukraine, en fuld invasion som statsmini-
ster Mette Frederiksen (A) sagde det på regeringens pressemøde
morgenen efter, gik både enkeltborgere og det danske samfund
i aktion for at kunne tage imod flygtninge fra Ukraine. Også de
danske folkebiblioteker.

Situationen spidser til

Allerede fredag den 11. februar 2022 opfordrede daværende
udenrigsminister Jeppe Kofod (A) alle danskere, der befandt sig
i Ukraine, til hurtigst muligt at forlade landet. Begrundelsen var,
at situationen på grænsen mellem Ukraine og Rusland ’nu er
blevet alvorlig’. Og den 16. februar lagde Aalborg Bibliotekerne
som led sit almene oplysningsarbejde information om udviklin-
gen op på hjemmesiden. Her kunne man læse om “Konflikten
mellem Ukraine og Rusland spidser til. Hvad er baggrunden?”.
Artiklen blev læst rigtigt mange gange lokalt og blev også flittigt
delt med andre biblioteker via BPI (Biblioteksproduceret ind-
hold).

Tusindvis af flygtninge 

”Da regeringen så meldte sin forventning ud om, at 100.000 for-
drevne ukrainere ville komme til Danmark, havde vi en idé om,
at dette ville svare til omkring 3.800 fordrevne ukrainere til Aal-
borg Kommune, fortæller vores kommunale arbejdsgruppe.
Men det viste sig, at der kom meget færre til Danmark. På nu-

A A L B O RG

18

En samtale med Aalborg Bibliotekerne om indsats og oplevelser i kølvandet på kri-
gen i Ukraine og bibliotekernes opgaver omkring både information og de flygtnin-
ge, der kom til kommunen.

UKRAINE OG BIBLIOTEKERNE
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Biblioteksskole, sprog- og lektiecaféer

“I Nord- og Vestjylland med mange arbejdspladser i landbrug og
lignende har der faktisk en del år arbejdet ukrainere, og man har
en del herboende ukrainere, som kunne træde til. Men i selve
Aalborg var der stor mangel på ukrainsktalende. Det gav en no-
get kaotisk velkomst lige i starten, men biblioteket besøgte selv
det asylcenter, som lå tættest på kommunegrænsen med tegne-
serier, bøger på engelsk og sikrede lidt filmadgang via udtjente
play-stations.”

Aalborg kommune samlede alle de ukrainske børn i et fælles
skole- og pasningstilbud, Solsikken, i en ellers nedlagt skole med
plads til op til 650 børn. “Vi tog fra bibliotekets side kontakt til
skoleforvaltningen og den midlertidige skoleleder – og så tilbød
vi det, vi kaldte en biblioteksskole”, forklarer Maria Sjøblom vi-
dere. “Det var helt praktiske og kreative ting i forhold til at snak-
ke om bøger, sprog og litteratur, nøjagtigt som de tilbud, vi ellers
har til skolerne. Det var nemlig et kæmpe arbejde for skolefor-
valtningens lærere, tolke og pædagoger at tage imod så mange
børn, der netop var landet oven på forfærdelige oplevelser med
krigen. I Biblioteksskolen kunne børnene komme ud af klasse-
værelserne og i stedet være på biblioteket, hvor vi kørte de til-
bud, som vi normalt tilbyder skoler. 2-3 gange om ugen strøm-
mede det ind med børn og lærere, og Aalborg Bibliotekernes for-
midlere stod nærmest i kø for at være med.” 

Vejen til dansk kan være svær. Her satte Aalborg også ind. “Vi
satte en bibliotekar, vores unge ukrainske medarbejder og så
nogle af kommunens sprogpædagoger sammen om at lave en
art sprogrygsække, som vi kaldte zipzappere. Lidt som en slags
Sprogstart. Vi fik rettigheder af nogle forfattere, lavede en ukra-

ind mange steder, uanset om det handler om flygtningekrise,
verdensmål eller f.eks. trivselskrisen, som koster mange stress-
sygemeldinger. Der arbejder vi f.eks. med guidet fælleslæsning.
For folkebibliotekerne har en vigtig rolle ift. at bidrage til at sikre
den almindelige borgers handlekraft og mestring, uanset hvor
kompleks en krise, vi står i.
Det kræver indimellem et stort netværk ind i kommunen at hu-
ske både embedsmænd og politikerne på bibliotekerne. I for-
hold til krigen i Ukraine var det ikke biblioteket, de først tænkte
på, da man lige pludselig sad i alle mulige arbejdsgrupper rundt
omkring og skulle finde ud af, hvor pokker skal vi indkvartere al-
le de ukrainske flygtninge – og hvad med sproget osv.” 

Bøger efterlyses

Biblioteket trådte til på flere områder. Men først og fremmest på
dets kernefelt. Formidling af bøger og information men også på
andre måder. Aalborg havde, som de fleste andre steder, pludse-
lig brug for bøger til flygtningene – voksne og børn. Der var stor
forskel på flygtningene. Mange, der kom, var veluddannede,
men talte ikke engelsk men ukrainsk og russisk, og der var lang
ventetid på tolke og ingen bøger, fortæller Maria Sjøblom. 

“Vi måtte kaste os ud i det og købe enkelte titler ind bl.a. på net-
tet og havde stort behov for en, der kunne hjælpe med katalogi-
sering og f.eks. hjemmeside information. Det kyrilliske alfabet
var en udfordring, som ingen af de faste medarbejdere lige kun-
ne løse. Men via jobcentret var vi så heldige at kunne lave en af-
tale med Daria. En ung ukrainsk pige som var god til engelsk.
Hun blev efterfølgende ansat på nogle vikartimer i en periode fra
midten af maj til slutningen af året, hvor hun hjalp os rigtigt me-
get samtidig med, at hun kom godt ind i det danske samfund.”

Foto: Anders Rye Skjold Jensen

I enhver krise i samfundet er det bibliotekets opgave et skabe indblik i
og formidle oplysning om den, således også om situationen i Ukraine i
februar sidste år. Herunder samtidig at stille bøger og anden relevant
biblioteksservice til rådighed, når flygtninge modtages lokalt.
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for hverken lokalsamfundet eller dem, der skal finde sig til rette i
det”, mener Maria Sjøblom. Og fremhæver igen bogsamlingen,
biblioteksskolen og zipzapperne som det, der virkelig rykkede
noget og fortsat trækkes på. 

Biblioteker er også public service 

På Bibliotekspolitisk Topmøde 2022 i april, Danmarks Biblio-
teksforeningens årlige store møde med omkring 500 politikere,
fag- og forvaltningsfolk, vakte det begejstring blandt tilhørerne,
da tidligere kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A), lige præ-
cis fremhævede, at bibliotekerne er i samspil med ‘verden og ta-
ger jeres public service-forpligtelse alvorligt, demonstrerer I lige
nu i forbindelse med den grusomme krig i Ukraine’. 

“Regeringen skal så lige som kommunerne også huske bibliote-
kerne i en given krisesituation”, runder Maria Sjøblom vores
samtale af med at minde om. “Bibliotekerne repræsenterer ikke
alene lokale huse og volume, de er steder, som borgene ser som
deres, hvilket giver bibliotekerne en meget stor og enestående
berøringsflade, som er vigtig, når der opstår behov for oplysning
og for hurtig indsats i kriser som med Ukraine og i andre sam-
menhænge“. 

HELLEN NIEGAARD
Fotos: Aalborg Bibliotekerne

insk oversættelse af deres bog og indlæste den på lyd, så man
kunne sidde med lyd og den danske bog ved siden af og læse, og
samtidig lære sig noget sprog.”

Hvad siger de lokale” 

Borgerne har naturligvis som altid kunne benytte sig af bibliote-
kernes forskellige informations- og formidlingstilbud omkring
krigen i Ukraine. Noget andet er at mange også har engageret sig
i hjælp lokalt. Et bibliotek kan selvfølgelig gå ind og hjælpe di-
rekte i alle mulige sammenhænge. Men i samarbejde med pri-
vatpersoner, foreninger og andre kunne man bistå på anden helt
lavpraktisk måde – som sted. Ikke alene som mødested og dansk
sprog- og lektiecafé, men også på anden vis. Mange børn var
kommet af sted uden skoletasker og al den slags, her valgte bib-
lioteket, at andre kunne opsætte kasser til indsamling blandt
aalborgenserne. Det gik fint. 

“Alle borgere gik øjensynlig hjem og kiggede i deres gemmer. Det
væltede ind med rygsække, penalhuse, drikkedunke osv. I det
hele taget har man lokalt i Aalborg været gode til at trække på al-
les kræfter for at finde løsninger på opståede problemer. Og her
gav bibliotekerne på den måde borgerne en konkret handlings-
mulighed i en situation, hvor man ellers godt kan føle sig mag-
tesløs og uden mulighed for selv at gøre noget. Ikke uvæsentlig
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kets ukrainske medarbejder, som sammen med sin familie

var flygtet fra krigen til Aalborg. 

“Det fungerede rigtig godt med kombinationen af noget fy-

sisk på selve biblioteket og noget streamet, det hele blev me-

get professionelt afviklet af DR. Og bibliotekerne i hele landet

blev synlige som den aktive lokale partner. Nogle biblioteker

inviterede som i Aalborg lokale ukrainere ind med oplæg om,

hvordan det var at komme til Danmark som flygtning.”

Der var også arrangementer om lokal frivillighed for danske-

re i forbindelse med flygtningene, ligesom der blev fortalt om

bibliotekets tilbud til flygtninge generelt. Enkelte steder gik

biblioteker gik all-in og arrangerede samtidig fællesspisning

lokalt. 

Flere biblioteker gav efterfølgende udtryk for, at det funge-

rede fint at være en del af noget så stort formidlingsmæssigt

på en og samme tid lokalt og nationalt. For mindre biblioteker

oplevedes det desuden positivt, at arrangementet var lige til

at tage del i og formidle for dem. Også for temasamarbejdet

med DR i fremtiden, var det fælles set-up væsentligt. Med det

nåede DR som public service-institution helt ud og tæt på bor-

gerne i bibliotekerne. 

“Omkring 20% af landets biblioteker gik med. Skal jeg pege

på et benspænd, må det være tidspunktet. Torsdag den 16. ju-

ni var allerede så småt  ferietid, ligesom Folkemødet begynd-

te der”, slutter Lonnie Molin Lund. 

Et godt set-up, som man vil kunne bruge i fremtiden i andre

sammenhænge. Det var en meget bevægende aften. Lokalt i

Aalborg viste man blandt andre aktiviteter en video, som den

unge flygtning Daria sammen med sine tidligere studiekam-

merater, som læser medievidenskab i Ukraine, havde lavet

om, hvordan miljøet i Ukraine påvirkes af krigen.

Arrangementerne blev holdt på bibliotekerne i Brønderslev,

Brønshøj, Ebeltoft, Farum, Frederikssund, Faaborg, Gladsaxe,

Haslev, Herning, Hillerød, Holbæk, Horsens, Hørsholm, Juels-

minde, Kerteminde, Lemvig, Maribo, Munkebo, Odense C,

Randers, Roskilde, Skive, Solrød, Sønderborg, Vejen, Vejle,

Aabybro og Aalborg.

/HN

Fotos: Aalborg Bibliotekerne

Aalborg har som centralbibliotek et fast samarbejde
med Danmarks Radio om særlige folkeoplysningsind-
satser. I regi af Bibliotekernes Temasamarbejde har
man hvert år som udgangspunkt to kampagner om
aktuelle og debatskabende temaer, hvor DR er den
store samarbejdspartner, og hvor også Danmarks
Biblioteksforening er med. Det var oplagt at bruge
dette koncept om situationen i Ukraine. 

“Vi inviterede alle landets biblioteker til et online morgen-

møde, og det blev siden til “Sammen om Ukraine” den 16. ju-

ni 2022. På en gang en DR-livestreamet national aften i Ukra-

ines tegn og samtidig et lokalt fællessangs- og oplysningsar-

rangement om krigen og situationen i Ukraine. Her formidle-

des indslag om krigen, som kunne give svar på spørgsmål

som for eksempel “Hvordan arbejder danskere i Ukraine med

nødhjælp. Menneskerettigheder, ytringsfrihed og overholdel-

se af krigens regler? Hvad betyder krigen for resten af ver-

den?”, fortæller konsulent fra Aalborg Bibliotekerne, Lonnie

Molin Lund, der stod for samarbejdet.

Live på biblioteket i Aalborg kunne man opleve daværende

minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde,

Flemming Møller Mortensen (A), tale om situationen, ligesom

Niels Ivar Larsen, udenrigsjournalist, fortalte om forholdet

mellem Rusland og Ukraine, og endelig talte Daria, bibliote-

DA N M A R K
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Daria

Flemming Møller Mortensen (A) og Daria.

Fra en national og lokal fællesaften på DR og lokale biblioteker.

SAMMEN OM UKRAINE 
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Brug bibliotekernes værktøjskasse!
Tjek biblioteksvagten.dk/fakenews
Faktisk er fake news = old news og har altid fundet sted. I takt med udbredelse af de

sociale medier og at flere producerer nyheder, er det dog blevet sværere at gennem-

skue, hvem der faktatjekker, og hvem der faker. Men med værktøjskassen fra biblio-

teksvagten.dk – bibliotekernes online ‘læsesal’ – er det som bibliotek blevet lidt mere

overskueligt at udarbejde en decideret værktøjskasse lokalt. 

I bibliotekernes fakenews værktøjskasse findes køreklare koncepter, som kan bruges

som de er eller som inspiration. Find bl.a.: 

• Drejebog og materialer til afvikling af eventet “Digitalt kørekort” 

• Print og prøv Fake news-brillerne og overvej, hvad der ville ske, hvis du hver dag 

læste nyhederne med samme portion skepsis, som du gør 1. april? 

• En samtalemenu, der hjælper dig med at rammesætte publikumsdebatten 

efter foredrag 

• Onlinekampagnen “Aprilsnar i dag – fake news i morgen” 

• Hvor langt synes du, bibliotekerne skal gå i kampen mod fake news? 

En dilemmaleg til dine kolleger/ lokalpolitikere/ bibliotekets brugere etc. 

• En pixibog, der gør dig klogere på fænomenet fake news og hvad du skal tænke over,

når du formidler det. 

Via værktøjskassen er der desuden adgang til Fakenewslab, en digital undervisnings-

platform udviklet af Danmarks Biblioteksforening, introduceret i Danmarks Biblioteker
nr. 6, 2022.

Bag værktøjskassen står ud over biblioteksvagten.dk også Danmarks Biblioteksfore-

ning, Forbundet Kultur og Information samt bibliotekerne i Aalborg, Gentofte og Vi-

borg.
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ne det at udstille én bog og ikke den, der står ved siden af på hyl-
den, er et brud på objektiviteten. 

På museerne er formidling også en kerneopgave. Her er be-
grebet museumsaktivisme vundet frem, og adjunkt Christina
Holst har i Kulturstudier nr. 2, 2018 beskrevet det som “en prak-
sis, hvor museerne bruger historie og deres magtfulde position i
samfundet som etablerede videns- og kulturinstitutioner til at
bidrage til løsningen af samfundsmæssige problemer.” 
Vi skal ikke som folkebiblioteker kopiere museernes praksis,
men som Georg Brandes i sin tid bedyrede, at litteraturen skal
sætte problemer under debat, skal biblioteket belyse tidens pro-
blemer på en måde, der gør os klogere – og som måske udfor-
drer, hvad man kan eller plejer at gøre. 

Hvordan skal folkebibliotekerne forholde sig til det omgivne
samfund på en fortsat relevant måde?

Befolkningen har stor tillid til bibliotekerne som sted for oplys-
ning og viden, og til os som biblioteksansatte, og det forpligter.
Lige nu er der krig i Ukraine, priser på himmelflugt, fængsels-
straffe på vej til bibliotekarer i Idaho, klimakollaps lige om hjør-
net og iransk kvindekamp for bare at nævne et udpluk af ny-
hedsoverskrifterne. På mange fronter kalder tiden på handling
og synlighed, og flere peger på, at den også kalder på en diskus-
sion om, hvor meget bibliotekerne skal fylde i debatten og hvor
grænserne går for bibliotekernes proaktive ageren – skal vi turde
mere?

EMMA BERGGREEN ANDERSEN
Projektleder og kulturformidler 

Herning Bibliotekerne

Fake news og dets mange afarter er efterhånden uundgåelige at
støde på, uanset hvor man læser nyheder eller færdes digitalt.
Derfor er det oplagt, at bibliotekerne som lokale, kulturelle mø-
desteder og videnscentre griber den samfundsopgave, det er, at
ruste borgerne bedst muligt til at deltage i det informationssam-
fund, som vi lever i. 

Emnet har masser af bevågenhed og prioriteres strategisk på
bibliotekerne, men faktiske indsatser i biblioteksregi kan det
måske være sværere at få øje på. 

Hvordan bibliotekerne bør tackle misinformation? I forbin-
delse med Biblioteksvagtens projekt Bibliotekernes fake news
værktøjskasse, støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, har jeg talt en
del med både biblioteksansatte og menige biblioteksbrugere
om, hvordan bibliotekerne skal agere i disse sammenhænge.  

På Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 i Aalborg og på Kulturmø-
det Mors i august havde jeg den fornøjelse at være med til at fa-
cilitere en dilemmaleg, hvor deltagernes holdning til fake news-
problematikker fra bibliotekernes hverdag blev sat på spidsen.
For eksempel “Skal bibliotekerne kassere materialer, hvis ind-
hold er faktuelt forkert?” eller “Skal man som biblioteksansat
stoppe og korrigere en oplægsholder, hvis denne spreder misin-
formation fra bibliotekets scene?”

En ofte ytret bekymring er, at tydelig stillingtagen i situationer
som de ovennævnte kan koste biblioteket dets status som et hus,
hvor alle er velkomne og viden formidles neutralt. Jeg forstår be-
kymringen, men er samtidigt nødt til at indvende, at her er tale
om idealer, som bibliotekerne allerede nu ikke lever op til – og
det er helt på sin plads. Uanset om vi opdager det eller ej, er vo-
res formidlingspraksis formet af bias og egne præferencer – ale-

BIBLIOTEKERNES
KAMP MOD 
MISINFORMATION 

Hvordan tackles fake news, hvor langt skal biblioteket gå i sin oplysningsindsats?
Der er inspiration og hjælp at hente i bibliotekernes fake news værktøjskasse.
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Læsning kan give os nye perspektiver, 
både på os selv og samfundet, og det kan 

udvikle vores evne til fordybelse og medfølelse. De
digitale muligheder for læsning åbner bøgernes
verden for flere. Vi kan for eksempel lytte til en lyd-
bog, mens vi pendler til arbejde, og større bogsta-
ver i e-bøger kan gøre det nemmere for ældre og
svagtseende at blive lukket ind i bøgernes univers.
I en tid med nye medievaner er det vigtigt, at vi
holder fast i bøgerne – analogt og digitalt.” 
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (A)

“
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Bogpanelets rapport for 2022 kom den 11. januar, forsinket som
meget andet af den langstrakte regeringsdannelse. Årsrapporten
viser klart, at digitaliseringen af bogkulturen tager til, både når
det gælder produktion, distribution og forbrug af bøger.

Den aktuelle udvikling rummer både positive og udfordrende
elementer. Rapporten har indledningsvis  flere vigtige konstate-
ringer. 
For det første, at det er “tydeligt, at genrer som digte, billedbøger
og fagbøger ikke altid passer ind i de nye digitale formater og
måske får det vanskeligere i en tid, hvor kvalitet ikke altid regnes
med som en parameter for fremgang”. 
For det andet - at med den krise, samfundet nu er inde i med in-
flation og prisstigninger, kan bogkulturen blive udfordret af be-
sparelser på både private og offentlige budgetter, og det giver
skæv adgang til kultur og oplysning, og det anføres: “I denne si-
tuation er det vigtigt, at alle har mulighed for adgang til gode
bøger både til fritid og i undervisning” og at det offentlige – men
også bl.a. streamingtjenesterne – har et vigtigt ansvar for at sikre
en fortsat bred adgang til en righoldig bogkultur.

Markedets balance - trykt/digitalt 

Interessant nyt er, at der nu er balance mellem udgivelsen af
kommercielle nye e-bogstitler og nye trykte titler. Der er nu flere
skønlitterære titler som e-bøger end som trykte titler, mens det
omvendte gælder for faglitteratur. Sammenlagt er der stadig
flest trykte titler. 

Udgivelsen af netlydbøger har de sidste fire år ligget stabilt på ca.
4.300 nye titler årligt.

Efter et knæk nedad 2019-2021 er udgivelsen af dansk skønlitte-
ratur stigende fra 2020 til 2021. Udgivelsen af udenlandsk skøn-
litteratur har været støt stigende over de sidste ti år. Udgivelsen
af oversat faglitteratur har ligget stabilt de sidste fem år, mens
dansk faglitteratur er faldet i samme periode.

Antallet af retrodigitaliserede titler er fortsat faldende – til 1.732
titler i 2021 – efter at det boomede i 2017 med 6.222 titler. Forla-
get SAGA Egmont står for mere end halvdelen af retrodigitalise-
ringen, mens Lindhardt og Ringhof står for ca. en fjerdedel. Det
er tydeligt at flere forlag er ved at have tømt deres bagkatalog.

Salg af bøger stiger

Både salget af de trykte bøger og e-bøger målt i kroner er steget
fra 2020 til 2021, men med markant forskellig stigningstakt. Det

Bogkulturen gennemgår dramatiske 
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forandringer – nedslag i Bogpanelets årsrapport.

dere noget om de mere langsigtede konsekvenser af covid-19.
Målt på antal titler køber folkebibliotekerne flest faglitterære tit-
ler med 45,6% af samlet indkøb, mens antallet af eksemplarer af
disse titler kun udgør 27,6% af det samlede antal.
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trykte salg er steget med 4,8%, mens det digitale salg er steget
med 46,1%. Men sammenlagt er stigningen på alene 14,2%, da
salget af trykte bøger stadig er dominerende med 70,5% af det
samlede salg. Men kurverne for den forholdsmæssige andel
bøger/e-bøger har nærmet sig hinanden stabilt over de sidste 10
år – men selv med en uændret udvikling vil det alligevel vare over
seks år før end at kurverne krydserne hinanden og salget af e-
bøger overhaler det trykte salg. 

Rapporten sætter ikke år på, men udtrykker en forventning om,
at der er tale om “en balance, der må forudses at tippe inden for
en nær fremtid”. Nu er udtrykket “nær fremtid” lidt et gummi-
begreb. Efter anmelderens opfattelse skal der ske noget nyt, før
det går hurtigere end de ca. seks år – så meget desto mere som at
den forholdsmæssige udvikling ikke synes påvirket af covid-19
pandemien. Men som bekendt skal man være påpasselig med at
spå om fremtiden, men mere markant er tendensen altså ikke.

Rapporten viser også, at et flertal af læsere oplyser, at den fysiske
boghandel var deres adgang til seneste læseoplevelse. Den fysi-
ske boghandel er således vigtig for bogkulturen lokalt.

På det digitale område er salget af e-bøger målt i kroner stabilt,
men salget af netlydbøger er næsten fordoblet på to år, og det
øvrige digitale salg steget med lidt over 42%. Men for salget af
faglitterære netlydbøger udviser 2020-2021 et markant fald efter
en stigende tendens de foregående fem år. 

Bedre salgsstatistik er måske på vej. I indledningen antydes det,
at et tidligere kuldsejlet projekt med etablering af en statistik for
bogsalg kan genoplives. Der er i dag statistik på antal titler og på
omsætning i kroner. Derimod er antal solgte eksemplarer en for-
retningshemmelighed. Initiativet med en forbedret salgsstatistik
afgik ved døden for nogle år siden ikke mindst pga. af nogle virk-
somheders uvilje med at levere data. Det vil klart give et bedre
overblik over forbrug af bøger med faktuelle tal for salg, så der
må krydses fingre for at det aktuelle initiativ bærer frugt.

Folkebibliotekernes udlån og indkøb

Over de sidste to år 2019-2021 er der sket en stigning på næsten
60% i folkebibliotekernes udlån af netlydbøger og en stigning på
45% i udlån af e-bøger. Det fysiske udlån er faldet med næsten
38%. Samlet set er bibliotekernes udlån (af både digitale og fysi-
ske bøger) i de to år faldet med ca. 23% fra ca. 30 mio. til 24 mio.
udlån. Det er dog for tidligt at konkludere noget endeligt ud fra
2021-tal – vi skal frem til 2023 statistikken for at kunne konklu-
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Læsning 

Befolkningens læsevaner er fortsat meget stabile, men ten-
densen de seneste tre år viser, at en smule færre læser ugentligt
eller hyppigere, mens en smule flere aldrig læser. Væsentligt fle-
re kvinder end mænd læser skønlitteratur regelmæssigt. Om-
vendt læser flere mænd end kvinder faglitteratur siges det i års-
rapporten. Bogpanelet finder, det er en vigtig opgave at se nær-
mere på den udvikling i forskellige aldersgrupper og belyse, hvil-
ke indsatser der er behov for.

Biblioteksafgiften

For første gang ser årsrapporten på, hvordan biblioteksafgiften
(statslig kulturstøtteordning til forfattere m.fl. som har værker
inkl. e-bøger på bibliotekerne) fordeler sig på alder og køn, både
i forhold til tilmeldte modtagere samt digitale udlån og fysisk be-
stand. For modtagere af biblioteksafgift er der kønslig ligevægt
for de 50-59-årige, mens andelen af kvinder falder markant ved
stigende alder til ca. 30% for de mere end 80-årige. Til gengæld
falder andelen af mænd for de yngre, så kvinder for de under 30-
årige udgør ca. 70%. Der er dog stadig tale om en kønsforskel
pga. flere ældre end yngre modtagere af biblioteksafgift, sådan at
andel af mænd er 44,5%.

■ Rapporten indeholder mange tal relateret til produktion og
forbrug af bøger – også mange flere end nedslagene her viser.
Bogpanelet har også i år leveret en omfattende dokumentation
for den aktuelle status for ‘bogen’. 
Det nuværende bogpanels funktionsperiode er udløbet med
2022. Forhåbentlig vil den nye kulturminister lade dette initiativ
fortsætte.

Rapporten kan hentes på kortlink.dk/kum/2hz7r

LEIF ANDRESEN
Bibliotekar

Tidl. chefkonsulent Det Kgl. Bibliotek

B OG PA N E L ET  2 0 2 2
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F R A  B I B L I OT E K S F RO N T E N

Biblioteksstandardisering i Danmark: Udvikling og implemente-
ring af standarder på biblioteksområdet i Danmark.
Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2022. 31 sider. 
https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/463.

■ Leif Andresen er ikke ukendt for
Danmarks Bibliotekers læsere og vil
fortsat være kommentator på biblio-
teks- og bogudviklingen i Danmarks
Biblioteksforenings tidsskrift. 

Bibliotekerne i tal - folkebiblioteksstati-
stikken – er siden 2016 blevet gennem-
gået og kommenteret af Leif Andresen;
statistikken udarbejdes af Danmarks
Statistik på baggrund af kommunernes oplysninger. 
Andresen er også fast kommentator, når det gælder rapporten
Bogen og litteraturens vilkår, som Bogpanelet (tidl. Bog- og Lit-
teraturpanelet) nedsat af kulturministeriet, står bag. Den nye
udgave af rapporten udkom i januar og kommenteres på side 24. 

/HN

Hvad der for nogle kan synes nørdet og fjernt fra den
almindelige bibliotekshverdag er to vigtige søjler i og
en central del af grundlaget for det samlede danske
biblioteksvæsen: Nationalbibliografien og biblioteks-
standardiseringen. Nu er der lejlighed til at sætte sig
nærmere ind i de to begreber og deres betydning.

Det Kgl. Bibliotek har netop udgivet to e-bøger skrevet af af-
gående chefkonsulent Leif Andresen. Andresen, som med ud-
gangen af januar 2023 gik på pension efter ni et halvt år på Det
Kgl. Bibliotek og foregående sytten et halvt år i Biblioteksstyrel-
sen mv.  
Nationalbibliografi - formål og funktion: Nationalbibliografi ge-
nerelt, internationale rekommandationer og en oversigt over den
danske nationalbibliografi.
Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2023. 59 sider. 
https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/467.
Tidligere udgave: Nationalbibliografi, formål og funktion af Mo-
na Madsen, 1997, publiceret på Det Kongelige Biblioteks hjem-
meside 1997 - 2021. 

Nyt om nationalbibliografien 
og biblioteksstandardisering

Foto: CCOLOURBOX

Nationalbibliografien er fortegnelser over dokumen-
ter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. 
I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen ansvar for den
nationalbibliografiske registrering, mens selve regi-
streringen til nationalbibliografien udføres af DBC 
Digital og Det Kgl. Bibliotek. 
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Ukendt land med nye brugere

På Svendborg bibliotek tog vi et stort skridt ind i ukendt land, da
vi i 2017 lancerede festivalen Svendborg Graphic. Men det er
gået over al forventning, og i 2023 vendte vi efter en længere co-
rona-pause tilbage under navnet Create Festival. Det nye navn
understreger, at festivalen handler om at skabe og være kreativ,
og navnet gør det lettere for os at kommunikere med udlandet.
Og netop den internationale profil er vokset gennem årene. I
2023 kom der gæster fra Frankrig, Norge, Tyskland, Israel og Sve-
rige. 

“Vi vil gerne lave en festival, der åbner helt nye veje ind i biblio-
teket. Målet er jo at få nogle brugere ind ad døren, som ellers ik-
ke ser sig selv som en del af bibliotekets fællesskab. Med de in-
ternationale navne, får vi ikke bare stor opmærksomhed, men li-
ge præcis den slags opmærksomhed, der gør den målgruppe
nysgerrig”, forklarer bibliotekschef på Svendborg Bibliotek, Be-
rit Sandholdt Jacobsen.

Spil, tegneserier, animation – og relationer

Create Festival tager fat i visuelle fortællinger, og det er primært
tegneserier, spil og animation, der er i fokus. De tre medier eller
genrer bliver ofte kaldt nørdede, men den opfattelse holder ikke
længere. Vi er alle storforbrugere af visuelle fortællinger, og
mange unge opholder sig mange timer i visuelle verdener, der
foregår i spil og animation. 
Også tegneserierne har fået en renæssance, der ikke mindst skyl-
des et utroligt stærkt litterært vækstlag i Danmark med mange
talentfulde kunstnere. En vigtig pointe for biblioteket er, at “Vi
skal være der, hvor de unge er, hvis vi vil blive ved med at være
relevante. Men vi vægter samtidig inddragelse og samskabelse

V I S U E L  F O R M I D L I N G

højt. Festivalens deltagere skal ikke bare underholdes, men ud-
fordres, tage stilling og selvfølgelig selv være skabende. Det er
bl.a. derfor, vi har så mange work-shops”, uddyber bibliotek-
schefen.

Ud af komfortzonen

Og måske har Svendborg Bibliotek faktisk udvist rettidig omhu
ved at forlade sin komfortzone. En ny undersøgelse foretaget af
Dansk Forfatterforening viser, at netop tegneserier kan spille en
afgørende rolle for at bevare børns læselyst på mellemtrinnet: 1
år med tegneserier hedder projektet, der har vist sig at være en
ubetinget succes. En del af opskriften har været, at børnene
mødte nogle af kunstnerne bag de tegneserier, som de kunne
vælge. En opskrift, festivalen i Svendborg allerede benytter sig af.

Som festivalleder og bibliotekar er jeg ikke i tvivl. 
Allerede i løbet af den første uge, hvor vi rullede festivalen ud,
blev vi overraskede over, hvor mange nye ansigter vi så. Der var
mange unge, og mange af dem bevægede sig tydeligvis meget
hjemmevant i de fællesskaber, som vi tilbød dem i workshops,
gaming, filmvisninger og udstillinger. Nu oplevede de dem bare
i forbindelse med biblioteket, og det er jeg sikker på har en varig
effekt. Mange af dem, der deltager, føler sig her ‘set’ og inviteret
ind på egne præmisser. Det er meget inspirerende og motive-
rende at være vidne til, og det giver os nogle gode relationer at
arbejde med i bibliotekets hverdag.

Svendborgs Create Festival er tilbage. Festiva-
len 2023 bød på anderledes oplevelser indenfor
tre store, visuelle medier: Animation, spil og
tegneserier. På workshops, udstillinger og et
utal af events er det muligt at møde danske og
internationale illustratorer, forfattere, spiludvik-
lere, animatorer og andre, der arbejder med at
skabe eller formidle visuelle fortællinger. 

NYE VEJE 
IND I 
BIBLIOTEKET



“Jeg er imponeret over, at Svendborg Bibliotek kan lave et pro-
gram af så høj kvalitet, der samtidig rammer alle aldre og til-
trækker gæster fra hele landet”, siger blogger og underviser Chri-
stina Wung-Sung, der deltog for tredje gang i 2020. Hun var im-
poneret over festivalens format. 
“Det er virkelig en gennemført festival. Sikken et arbejde og en
dedikation, der ligger bag, både fra de gode biblioteksfolk og fra
de frivillige. Det skal de have stor tak for. Jeg glæder mig allerede
til næste år.”

Samarbejde er vejen frem

Svendborg Bibliotek bor stadig i det hus, som blev bygget til bib-
lioteket i 1937, og der er slet ikke plads til en hel festival under det
tag. Heldigvis kan man måske sige – for ellers var vi måske ikke
kommet så langt ud med vores samarbejder med andre partne-
re. 
Det er blevet en vigtig del af festivalens koncept at række ud til
byens andre institutioner, og i 2023 foregik Create Festival på ik-
ke mindre end ni forskellige venues i Svendborg by. Der skal hol-
des mange møder og svares på mange mails, men det betaler sig
tilbage på den lange bane. 

■ Efterhånden rækker flere og flere ud mod biblioteket, og det er
lige præcis det, teamet bag festivalen håber på. Nemlig, at bibli-
oteket bliver set som et sted, der både er og opleves som åbent og
samarbejdsvilligt.

ASBJØRN RUNE BOURGEAT
Festivalleder

Svendborg Bibliotek
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Noget for alle

Men det er ikke kun de unge, der får noget med hjem fra sådan
en uge. Vi gør meget ud af at planlægge aktiviteterne, så der er
noget for alle og gerne på tværs af generationer. Vi er først og
fremmest et bibliotek, og det er en gave at kunne nå ud og ram-
me så bredt.
Efter festivalen i 2020, hvor navne som engelske Dave McKean
og italienske Lorenzo Mattotti gæstede festivalen, spurgte vi
nogle af gæsterne om, hvad de fik med hjem fra det års festival.

Create Festival 2023 blev afholdt i dagene

30. januar til 5. februar med mange nye del-

tagere. Tegneserier, animation og spil er

hjertet i Create Festival, og målet er at be-

gejstre og inspirere børn, unge og voksne

med visuelle fortællinger og ikke mindst at

inspirere deltagerne til at blive medskabere. 

Eksempel fra udstillingen og antologien “Uledsaget” skabt i samar-
bejde mellem professionelle tegnere og fem uledsagede flygtninge-
børns beretninger om deres oplevelser på vej mod asylcentret i
Danmark (2017).
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Det er over 20 år siden, at bibliotekerne specifikt blev nævnt i en
EU-plan for kulturen, men det bliver de i det nye arbejdspro-
gram for 2023-2026. 
Det er godt nyt for alle de organisationer og interessenter, som
arbejder for at fremme bibliotekernes rolle og placering som vig-
tige og bærende samfundsinstitutioner i en europæisk kontekst. 
Udover en række konkrete målsætninger er det ikke mindst an-
erkendelsen af bibliotekernes funktion som gateway og formid-
ler af kultur, dannelse og europæiske værdier, som giver anled-
ning til en vis begejstring.

Intentioner og målsætning
Målsætningen for kulturprogrammet i forhold til bibliotekerne
er at initiere en omfattende debat om, hvordan man promoverer
og styrker bibliotekerne og at identificere forskellige dimensio-
ner og områder med vækstpotentiale. Derudover er målsætnin-
gen at undersøge nye finansieringsmuligheder i de eksisterende
EU-programmer og at bringe politiske beslutningstagere og fag-
folk sammen – og sidst, men ikke mindst at undersøge mulighe-
derne for udvikling af (biblioteks-)faget og de fagprofessionelle.
Som bekendt skal man ikke måles på intentioner, men på resul-
tater. Men alt andet lige, må konklusionen være, at vi ser ind i en
række ambitiøse mål for de europæiske biblioteker. Mål som for-
håbentlig kan sætte deres præg på udviklingen herhjemme når
vi taler om biblioteker og kulturpolitik.

Bæredygtighed og grøn omstilling
Det er ikke kun der, hvor bibliotekerne nævnes specifikt i ar-
bejdsprogrammet, at der er stof til eftertanke. Programmet næv-
ner både den grønne omstilling og en bæredygtig digital udvik-
ling, som vigtige hjørnesten for kulturens aktuelle dagsordener –
begge er områder, hvor bibliotekerne kan og skal spille sig selv
på banen som strategiske partnere i forhold til centrale udvik-
lingstendenser i samfundet. Det er dagsordener, som det danske
biblioteksvæsen allerede er fuldt engageret i, og det er glædeligt
at se, at dette afspejles i de kommende års EU-kulturagenda.

EBLIDA har, sammen med vores europæiske søsterorganisatio-
ner NAPLE og PL2030, talt med og lobbyet medlemmerne af CAC
(Cultural Affairs Committee) over sommeren og efteråret med
henblik på at sikre, at bibliotekerne blev en del af (kultur)ar-
bejdsprogrammet 2023-2026. Organisationerne kan givetvis ik-
ke tage hele æren, men uden disse stemmer i Europa er jeg ikke
sikker på, at bibliotekerne havde fået den centrale placering i ar-
bejdsprogrammet, som de har fået.

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

Efter 20 år er bibliotekerne tilbage i EU planlægningen med centralplacering
som både gateway til og formidling af kultur og viden - og som væsentlig lokal
spiller omkring bæredygtighed og grøn omstilling.

BIBLIOTEKERNE NU 
PÅ EU’s ARBEJDSPLAN 
FOR KULTUR 2023-2026

In this regard, the current work plan
pays special attention to fostering the develop-
ment of libraries. Many libraries also provide a 
peaceful and safe environment for vulnerable 
people, which is currently of specific relevance
with regard to the many displaced people from
Ukraine and their need for physical and mental
shelter”.
Klip fra Council Resolution on the EU Work Plan for Culture 2023 – 2026

side 8.

“



Jeg håber og opfordrer til, at også danske deltagere vil finde vej
til Luxembourg og EBLIDA’s årlige møde denne gang. Dels er
programmet særdeles relevant set i forhold til den hjemlige bib-
lioteksdebat, og dels vil det være en oplagt mulighed for at møde
og netværke med europæiske bibliotekskollegaer. 
Tjek EBLIDA Council & Conference på organisationens hjem-
meside www.eblida.org/eblida2022.html.
Council Resolution on the EU Work Plan for Culture 2023-2026
kan læses i sin helhed her:
www.consilium.europa.eu/media/60399/st15381-en22.pdf.

ANDREW CRANFIELD
Leder af Biblioteker og Kulturinstitutioner

Tønder Kommune

Medlem af EBLIDA Executive Comittee
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EBLIDA Council & Conference 2023 finder sted den 17.-19. april
2023 i Luxembourg. Mange af de emner, som konferencen vil
adressere, ligger i direkte forlængelse af det føromtalte EU-ar-
bejdsprogram med fokus på bl.a. bibliotekspolitik i Europa,
bæredygtighed i et biblioteksperspektiv og Council of Europe/
EBLIDA Draft recommendation on Library Legislation and Poli-
cy in Europe.

Den 19. april samles de tre europæiske biblioteksorganisationer
EBLIDA, NAPLE og PL2030 til en fælles workshop, hvor der bl.a.
diskuteres det videre arbejde i forhold til det nye EU-kulturar-
bejdsprogram. 
Et tættere samarbejde mellem de tre biblioteksorganisationer
blev lanceret sidste år, og det er nu dette, vi høster frugten af. De
tre biblioteksorganisationer er ikke store, og derfor er det nød-
vendigt med et tæt og koordineret samarbejde, hvis der skal
være en stærk biblioteksstemme på den europæiske scene. 

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

“Who is afraid 
of library power?
Empowering citizens for a democratic 
and sustainable society”. 
EBLIDA Årsmøde 2023 i Luxembourg.

World Library and Information Congress i Holland. REGISTER NOW! Spar op til 125/130 Euro på gebyr som hhv.

medlem og ikke-medlem før Early Bird deadline 16. maj 2023.

https://2023.ifla.org/congress-registration-information
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Det Bibliotekspolitiske Topmøde er en oplagt mulighed til at deltage i kulturdebat og erfa-

ringsudveksling med andre kulturpolitikere, fagfolk, ministerier, institutioner og alle interes-

senterne på biblioteks- og kulturområdet.

På Bibliotekspolitisk Topmøde kan du: 
• Blive opdateret på aktuelle udviklingstendenser

• Få input til hvordan kultur og biblioteker kan udvikle din kommune

• Tage del i den kulturpolitiske debat med kulturministeren

• Opleve Kulturens stemmer fra Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Kulturliv

• Deltage i Kulturpolitiske træf med parti- og fagfæller.

Kom og hent ny inspiration til udviklingen af det bedst mulige lokale kulturtilbud og få 

værktøjer med hjem til gavn for borgere, kommune og biblioteksfolk.

TJEK PROGRAMMET på kortlink.dk/2hzmz og TILMELD DIG/JER på db.dk/top2023.
Der er naturligvis mærkbare rabatter til DB-medlemmer. Der er desuden rabat til 1. gangs-

deltagere, ligesom der er rabat til kommuner, som tilmelder hele kulturudvalget (eller 

udvalget hvorunder biblioteket hører).

Du kan bl.a. møde:

PÅ GENSYN I ODENSE DEN 27. OG 28. APRIL 2023!

Nadia Gullestrup
Christensen
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VEL MØDT TIL 
BIBLIOTEKSPOLITISK TOPMØDE 2023

Stedet hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes

Kulturpolitikkens muligheder
& bibliotekets forandringskraft

Jakob Engel-
Schmidt (M)

Mogens Jensen (A) Charlotte Broman
Mølbæk (SF)

Mikkel Bjørn (DF)

Ea Hoppe BlaabækMads Meier Jæger Maria Krüger TorpMichael Folmer
Wessman

Katrine Muff

Den 27. og 28. april 2023 på ODEON i Odense

Charlotte Bach 
Thomassen

Søren Windell (C) Paw Østergaard
Jensen (A)

Peter Mark 
Lundberg




