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Regeringen har i sit nye udspil “Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund"
præsenteret visioner om at styrke bibliotekerne for derved at skabe liv i bymidten i de
små og mellemstore danske byer.
Vi sætter pris på, at regeringen nu spiller ud med en kulturpolitisk vision, hvor folkebiblioteket er centralt placeret. Biblioteket har alle muligheder for at blive provinsbyernes
kulturhuse med oplevelser som forfattertræf, debatmøder, teaterforestillinger og koncerter som supplement til udlån af bøger og musik. Og netop i en digital tidsalder præget
af misinformation og tiltagende social isolation er det mere end nogensinde afgørende,
at et bredt udbud af kulturtilbud og verificeret oplysning fra bøger og troværdige medier
gøres tilgængelig for befolkningen.
Man kan med god ret diskutere, om de 10 mio. kroner i de tre år, regeringen årligt vil investere i biblioteker, kan løfte den opgave. Men signalet er vigtigt for både kulturen, oplysningen og provinsen.
Det understøtter i den grad den udvikling, vi i DB arbejder for at bibliotekerne skal have
i kommunerne, hvor de er den mest besøgte kulturinstitution og derfor en vigtig bylivsgenerator.
Bibliotekerne spiller mange steder en vigtig rolle i at skabe liv i byerne. Fra de seneste år
kan f.eks. nævnes DOKK1 i Aarhus som trækker langt over en mio. besøgende, og biblioteket midt i den lange gågade i Herning som trækker 3/4 mio. borgere og potentielle
kunder ind til bymidten. Vi kender det samme fra Hjørring, fra Nørrebro bibliotek i
København samt i Helsingør og Sønderborg, hvor biblioteker skaber liv i omskabelsen af
havnemiljøerne for at nævne nogle få eksempler. Derfor er dette initiativ et vigtigt signal
fra regeringen til kommunerne om at styrke bibliotekerne.
Regeringens udspil lægger sig således i slipstrømmen af KL’s bibliotekspolitiske debatoplæg “Udnyt folkebibliotekernes potentiale” samt hele den bevægelse, som Danmarks
Biblioteksforening har været med til at igangsætte med vores oplæg til revision af biblioteksloven for år tilbage. Og som vi bl.a. også lavede et fælles oplæg til sammen med Bibliotekarforbundet og Bibliotekschefforeningen med titlen “Sådan kan vi udløse bibliotekernes fulde potentiale” for nogle år siden.
Senest har vi også oplevet Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen melde ud, at man
igen vil investere i kultur, og hvor han i den forbindelse fremhæver Venstres rolle for folkeskolen, folkebibliotekerne og folkehøjskolen – og samtidig erkender, at det er lidt bittert, at de allerseneste år har stået på besparelser frem for visioner, og det vil man nu
ændre på fra Venstre’ side.
Vi er selvfølgelig ikke i mål endnu med at udnytte bibliotekernes fulde potentiale, men vi
har med både regeringsudspillet og KL’s 2021 oplæg fået udstukket en retning. Jeg håber,
vi får vind i sejlene til sammen at skabe nye rammer, lovgivning og ikke mindst økonomisk fundament for et blomstrende biblioteksvæsen i hele landet. Men det er på dagsordenen – og lad os sammen sætte det øverst til kommunalvalget.

INDHOLD
Bid for bid åbnes verden, mens vaccinationsprogrammet rulles ud og bibliotekerne igen kan besøges. Omend med stikprøvekontrol af coronapas. Det virtuelle Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 den 8. april ﬁk masser af ros for et intenst og livligt mødemiljø med rekordmange mødedeltagere, 700-800. Nogle få håndfulde var live på scenen i Aalborg i ﬁnt samspil
med debattører og deltagere på skærmen i diskussion om folkebibliotekets potentialer og dets rolle i en forstyrret tid når
Danmark skal genstarte.
Musikken i biblioteket skal boostes: Hent inspiration til hverdagens fokus og formidling i Koldings Bryggeri og i Set fra MIN
stol med Niels Mark, Odense Musikbibliotek – samt i tre musikindspark til en ny kulturpolitik.
Efter en regnfuld maj længes alle efter strand og dovne læsedage i solen – måske med Agnes Henningsens erindringer, se
side 34. På gensyn til august.
Hellen Niegaard
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Bryggeriet og nyt musikfokus trækker folk til i Kolding

A K T U E LT

Kommunalvalget 16. november 2021
& Danmarks Biblioteksforening
Hvordan er efterårets
kommunalvalg #kv21 tænkt
ind i dit lokale biblioteks
aktivitetsplan?
Biblioteket skaber rummet
for den demokratiske debat.
Hent inspiration og vær med til at udvikle ny dynamik omkring
den lokale valgkamp - tjek db.dk/kv21.

Danmarks Største Vælgermøde: Tænk globalt – Handl lokalt
DB har lanceret idéen om at biblioteker i samtlige landets kommuner er med til at lave Danmarks Største Vælgermøde den 26.
oktober kl. 19.30. Skal jeres kommune med?
Fokus: Skal jeres kommune være med til at skabe en bedre verden? Danmarks største ’vælgermøde’ på folkebibliotekerne på
samme tid i hele landet vil f.eks. drøfte verdensmål og lokal
bæredygtig udvikling, og hvilken kurs mod en mere bæredygtig
fremtid – nationalt og lokalt – vi skal tage. Møderne tilrettelægges lokalt, og giver borgerne mulighed for at høre og træffe
egne byrådskandidater.

Børnevalget 2021: Starter torsdag den 28. oktober
Voksne, og i særdeleshed politikere, taler rigtig meget om børn
og om forhold med betydning for børn. Oftest spørges børnene
ikke selv, og generelt engagerer danske børn og unge sig ikke
særlig meget i den offentlige debat.
Bibliotekerne står derfor bag Børnevalget 2021, et skridt på vejen
til børnenes demokratiske dannelse – en idé om, hvad demokrati og afstemninger går ud på.
I ugerne op kommunalvalget 16. november 2021 afholder folkebibliotekerne Børnevalg. Her går børn til valg på børnebiblioteket og kan vælge deres favoritkandidat fra kendte og populære
børnebøger. Mere om Børnevalget 2021 på børnevalg.dk.
/HN

Forandringer i vente – KL konference

cagliariartmagazine.it

Betydningen af adgang til kultur for den enkelte må ikke undervurderes set i et samfundsøkonomisk perspektiv og skal
derfor støttes politisk. Kulturøkonomen blev som åbningstaler interviewet af journalist Tina Götzsche på KL konferencen
4. maj. Sacco står blandt andre bag rapporten Culture shock:
COVID-19 and the cultural and creative sectors (researchgate.net) om corona-krisen, og om hvordan man fra politisk
hold kan arbejde på at genoprette situationen.

Fællesskaber – og biblioteker i forandring

Middelalderens pest førte til store ændringer for samfundet
såvel som for det enkelte individ. Den sorte død muliggjorde
eksempelvis den kulturelle eksplosion med Renæssancen.
Fører corona-pandemien til ny samfundsudvikling?
Pierluigi Sacco, professor i kulturøkonomi ved IULM Universitet i Milano, er ikke i tvivl. Spørgsmålet er, hvornår og hvordan kultursektoren tackler sine udfordringer.
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Var vi ikke klar over værdien af kultur- og fritidsområdet, er vi
i alle tilfælde blevet det under corona, hvor vi har manglet
det, fastslog Leon Sebbelin (B), formand for KL Kultur, Erhverv og Planudvalget, og vært for KL’s virtuelle Kultur og Fritidskonference. I det lys må også bibliotekerne og deres virksomhed ses jf. f.eks. KL’s debatoplæg fra februar til kommunerne, Udnyt folkebibliotekernes potentiale, der på mødet
blev godt modtaget af bibliotekssektorens debatdeltagere
bl.a. Jeppe Bjørn, kultur- og bibliotekschef i Lyngby-Taarbæk
Kommune, Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening og medlem af Aarhus Byråd, samt
Tine Segel, formand for Forbundet Kultur og Information.
/HN

[NYHEDSKLIP...]
Europa som globalt knudepunkt for
pålidelig kunstig intelligens (AI) er EUKommissionens mål ifølge en Hvidbog fra
2020. Den 21. april 2021 foreslog kommissionen nye regler og tiltag, der skal skabe
vejen dertil. Dels verdens første retlige
ramme om kunstig intelligens dels en ny
koordineret plan med medlemsstaterne
som skal garantere menneskers og virksomheders sikkerhed og grundlæggende
rettigheder og samtidig styrke investeringer, innovation og udbredelsen af kunstig
intelligens i hele EU jf. kortlink.dk/2bvz6.
Læs også artiklen ”Hvordan tøjler vi kunstig intelligens i samfundets tjeneste” side
12.
”Evnen til at læse udgør en bro fra elendighed til håb”, har Koﬁ Annan, FN’s tidligere generalsekretær, sagt. Joy of Reading
prisen på 10.000 dollars ﬁnansieret af Systematic A/S bragte i år håb til Za’atari
Camp Libraries i en ﬂygtningelejr for
79.000 syrere. Her har ﬂygtninge fået 12
små biblioteker op at stå med det formål at
udrydde analfabetisme blandt børn og
voksne. Prisen blev uddelt under dette års
NEXT Library Festival. Med DOKK1 som
vært behandlede 1.100 biblioteksfolk fra 40
lande under et veritabelt virtuelt nonstop
møde-marathon biblioteksudfordringer og
løsninger i 24 timer fra kl. 8 den 3. juni til kl.
8 den 4. juni dansk tid. NEXT er oprindelig

født af Aarhus Kommunes Biblioteker i
samarbejde med Chicago Public Libraries
og Gates Foundation.
En virtuel WLIC 2021 - World Library
and Information Congress - holdes 17-19.
august 2021. Registrering er netop åbnet
på iﬂa-wlic2021.com med det laveste delegatgebyr nogensinde og giver alle mulighed for at være med. I centrum for diskussioner og møder vil bl.a. være bibliotekssituationen under covid-19 nedlukningerne
og i fremtiden efter corona samt SDG2030,
om bibliotekets rolle i gennemførelse af
Verdensmålene. IFLA er midt i en omfattende transformation vedtaget i starten af
året i hælene på en ny global vision, og
verden over er der store forventninger til
den nye strukturs gennemslagskraft.
To af Danmarks Biblioteksforenings
stærke kort skal sikre IFLA ’s ny udvikling
og er netop valgt ind med ﬂot dansk og international opbakning: Kirsten Boelt, bibliotekschef i Aalborg og medlem af DB Reprsentantskabet, som medlem af den øverste styrelse Governing Board. DB’s formand Steen Bording Andersen (A) er kommet ind i den 20 personers store IFLA European Regional Division Committee, en
del af den spritnye struktur. Et Regionalt
spor - med folk fra hver verdensdel - skal
skabe bedre muligheder for at opfange og

TEMA: Musikken

understøtte bibliotekstendenser og bringe
dem i spil sammen med Governing Board,
der er blevet trimmet fra 18 til 11 medlemmer. Knud Schulz har som afgående GBmedlem (2017-2021) bidraget til den kolossale organisationstrimning og etablering
af en verdensomspændende fremtidsstrategi.

Godt nyt til alle bogelskere: Bogforum
2021 gennemføres 5-7. november. Med
vaccinationsprogrammet mod covid-19 på
plads og i øvrigt med bedre indretning i
Bella Center er forlag, biblioteker og øvrige
bag bogmessen nu for alvor gået i gang
med forberedelserne til årets bogmekka.
Et forrygende litteratur- og debatprogram
venter hos Danmarks Biblioteker, den store biblioteksstand.
/HN

som fortæller

>>>

Inspiration til fremtidens musikformidling i bibliotekerne.
Musikkens formater ændrer sig hele tiden, og i takt med at
digitaliseringen mere eller mindre har overtaget det fysiske
format, så skal også bibliotekernes lovpligtige musikformidling nytænkes.
Online-konferencen 11. maj med ovenstående titel og målsætning bød på en perlerække af vigtige oplæg og tog med
egne ord ’temperaturen’ på den aktuelle musikformidling
med særligt fokus på den danske musik og kulturarv.

Under overskriften ’Det vi plejer og det der stritter’ præsenterede Christian Hundebøl Høj Kolding Biblioteks musik- og
ﬁlmformidling i Bryggeriet. Arne Würgler og Niels Lan Doky
lancerede idéen bag en 100% dansk kontrolleret platform for
musikvideoer.
■ Fornyet fokus på musikken er nødvendig, mener konferencens arrangører, Niels Mark, Odense Musikbibliotek, og Ole
Bisbjerg, Billund Kommunes bibliotekschef.
Efter dagens oplæg og debatter kan man kun tilslutte sig. Her
i bladet får Niels Lan Doky, Christian Hundebøl Høj og Niels
Mark derfor selv ordet.
Læs med – musikken i biblioteket står på flere måder over for
en revival. Se side 6-11.
/HN
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I ’Midt i en streamingtid’ kiggede forskeren Rasmus Rex Pedersen, RUC, på, hvordan vi bruger og lytter til streamet musik. Mens Nicola Ravden, Det Kgl. Bibliotek, introducerede
KB’s udfordringer med og håndtering og formidling af den
del af kulturarven, der omfatter musikken, så gik Kasper
Tøstesen, DR, på musikalsk opdagelse i den digitale verden.
Mads Led Behrend, Odense Musikbibliotek, fortalte om Akademiet for åben lytning, en samlende formidlingsplatform for

koncerter, workshops mm. I debatten deltog også Niels Mosumgaard og Kaare Struve, KODA.
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K U LT U R D E B AT. N U

Foto: David Kahr

Foto: Andreas Houmann

■ Ny dansk musikplatform for musikvideoer, alternativ
til youtube
■ Styrket fokus på dansk musik og musikelite
internationalt
■ Løft bibliotekerne og deres (musik)kuratering frem

VI KAN MEGET MERE END VI TROR
TRE MUSIK-INDSPARK TIL NY DANSK KULTURPOLITIK
Niels Lan Doky, international kendt
dansk jazzpianist og komponist.
Studerede 1981-84 ved Berklee College
of Music i Boston. Levede i New York
til 1989, i Paris til 2013. Bor i dag i
Helsingør.

C

orona-situationen har understreget danskernes behov for
kunst og adgang til kulturen. Danmarks Biblioteksforening
sætter i 2020-2021 fokus på landets politik på området og inviterer politikere, kunstnere, forlæggere, biblioteksfolk og andre til
at komme med idéer til en egentlig, ny dansk kulturpolitik til regeringen i starten af 2022, jf. kulturdebat.nu.
I en digitaliseret og stadig mere globaliseret verden skal dansk
kulturarv – både den historiske og den levende aktuelle del –
styrkes, mener en engageret Niels Lan Doky en tidlig juni-mor-
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gen. Der kunne være mange måder at gøre det på. Her peges på
tre, som han selv er optaget af, hvoraf realisering af det første
aktuelt fylder i hverdagen.

En ny musikplatform, en dansk kontrolleret
digital platform med musikvideoer
Det står allerøverst på min liste for en dansk kulturpolitik, der på
nye måder og endnu mere målrettet skal støtte musikken som
levende kulturarv. Dansk musik er presset af algoritmer og international musik, men med en dansk kontrolleret platform, som
jeg betragter som et nyt redskab til sikring og formidling af netop dansk kulturarv, skabes et tilbud, hvor du kan møde alle genrer og sider af musikkens verden. Den skal være et alternativ til
youtube ikke en konkurrent.
Vi lever i en digital tid og har i dag en situation, hvor alle de digitale medier og platforme er ejede og kontrollerede af nogle
udenlandske techgiganter med kommercielle interesser og ikke
noget andet. Og hvor vi som danskere fuldstændig har mistet
kontrollen over vores egen kulturarv. Som nation og som mennesker har vi ikke noget valg. Vi så, hvordan YouTube sidste år

FREMTIDENS MUSIKFORMIDLING

fra den ene dag til den anden lukkede al dansk musik ned, fordi
komponister og sangskriveres rettighedsorganisation, KODA, ikke ville acceptere en 70% reduktion af vederlagene til rettighedshaverne, som i forvejen var mikroskopiske.
Den nye platform og sitet skal tilbyde state-of-the-art og være
optimeret til musik i modsætning til Youtube. Et fuldt integreret
musikunivers af høj professionel og kunstnerisk kvalitet, der indeholder alle de forskellige elementer, som er integreret i musik
fra artwork og kreditering, som man kender fra album-covere, til
links til kunstneres hjemmesider, presseomtaler og spillesteder.
Den skal drives efter dansk lovgivning og etik i Public service-regi og betale skat i Danmark. Driften skal kunne hvile i sig selv.
Vi arbejder p.t. med tre forretningsmodeller for finansiering: En
med reklamefinansiering, brugerbetaling – med et antal ører
hver gang man streamer eller en tredje som abonnement til omkring 79 kroner pr. måned.
Da platformen bygges ovenpå den tidligere PopTube, der var
gratis og kun annoncefinansieret, mangler man blot omkring 5.
mio. kroner for at kunne realisere den; der regnes med en realiseringsfase på 6 til 8 måneder. Den skal prioritere danske kunstnere og dansk repertoire, men også have hele det udenlandske
musikrepertoire.
I regi af foreningen Digital Musik Danmark har vi, Arne Würgler,
Jules Wolfson, Henrik Strube og jeg som medstiftere, allerede taget fat på opgaven. Vi har talt med Folketingets Kulturudvalg og
andre politikere og skal om kort tid mødes med kulturministeren. Vi har også vendt idéen på tværs af musikbranchen og forventer at kunne samle alle dele af musiklivet – kunstnerne, pladeselskaberne og komponisterne. Herudover har vi også intensive og frugtbare dialoger med folk fra bibliotekssektoren blandt
andre Niels Mark, Odense Musikbibliotek en frontløber på musikområdet, Det Kgl. Bibliotek, DBC og skal snart tale med DDF.

Styrket fokus på dansk musik
og musikelite internationalt
Hvor mit første forslag handlede om den digitale verden, drejer
mit andet forslag sig om den globaliserede verden. Grænserne,
både de fysiske og virtuelle, ophæves, hvilket betyder, at vi som
nation bliver en spiller i alle mulige lande.
En af udfordringer er, at vi lige pludselig konkurrerer på et meget, meget større marked end nogen sinde før. Det handler helt
konkret om dansk musik, der skal ud i verden, men også om
dansk musik her i landet, hvor ‘verden’ kommer til Danmark og
i høj grad udkonkurrerer dansk musik og lokale kunstnere. Det
kan vi ikke tillade.

Med inspiration fra kunstneriske organisationer som Den Kongelige danske Ballet, Alvin Ailey American Dance Theatre, Cirque du Soleil, The Royal Shakespeare Company og Boston Symphony Orchestra har jeg sammen med andre etableret Niels Lan
Doky International Jazz Collective. Det er en sammenslutning af
musikere fra Europa, Nordamerika og Sydamerika. Formålet er
at skabe kendskab til og adgang til at høre og opleve unik og eksklusiv jazz af bedste kvalitet – internationaljazzcollective.com.
Der sker tingene på tværs af verdenen. En dansk kulturpolitik
skal så bidrage til at sikre, det sker i forhold til dansk musikliv.

Tredje element er bibliotekerne,
deres kuratering og udvikling
I en ideel verden kunne jeg godt se bibliotekerne som et primært
kulturelt lokalt mødested, stedet hvor du møder bl.a. musikkens
forunderlige universer. Biblioteket er baseret på nogle fundamentale værdier, som ligger dybt, dybt nede i vores kollektive
bevidsthed og i vores kulturarv. Hvor internettet er som det vilde vesten af informationer og oplevelser og uigennemskuelige
guides, er biblioteket et tilbud om højkvalificeret kuratering i
samfundet generelt.
Vi talte før om støtten til vækstlaget, som jeg selv har nydt godt
af, og som har givet mig et forspring bl.a. i forhold til mine medstuderende, da jeg kom til USA. Det handler også om bibliotekerne. Jeg har selv haft helt specifikke oplevelser med folkebibliotekerne, som har haft betydning for mit liv og for min karriere.
I Hvidovre Biblioteks musikafdeling lige ved siden af Medborgerhuset mødte jeg som 11-årig ting, jeg ikke kendte eller havde
hørt om før. Efter have set filmen Sidste stik fandt jeg ragtimemusik, der stod sammen med jazzen, og efterhånden blev jeg
opslugt af både plader, bøger og koncerter – kort sagt af musikkens verden. Havde de LP’er, jeg lånte, ikke været der, havde jeg
måske aldrig fundet ned ad den vej, som er blevet hele mit liv. Jeg
havde og har en ubetinget tillid til, at det man får, når man går
ind ad døren i biblioteket, er kvalitet.
Jeg kendte ikke ordet dengang, men det handler jo om bibliotekets kuratering. Bibliotekerne og deres formidling har en afgørende væsentlig rolle at spille i vores mulighed for at møde litteratur, kulturoplevelser og musik – og skal også løftes frem i en
kulturpolitik.
■ Vi kan i Danmark meget mere, end vi tillader os selv at tro
på – det skal en dansk kulturpolitik understøtte og styrke.

HELLEN NIEGAARD
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Set i forhold til befolkningens størrelse har en Danmark en unik
stor talentmasse og kreativ kapacitet. Historisk set synes jeg ikke, Danmark har været så god til at spille sine bedste kort, dvs. til
at bruge sin egen elite og understøtte dansk musik ude i verden.
Vi har ikke tradition for at tænke i international konkurrence på
området. Fokus har været på vækstlaget, og det er fortsat rigtig
vigtigt, for det er grundlaget, vi bygger på, men det er bare ikke
nok, hvis vi vil have et virkelig stærkt musikliv. Der skal derfor
nytænkes, vores musik skal prioriteres gennem bl.a. målrettet
kulturpolitik.

Tidligere var vi herhjemme ikke så meget for at tale om ambitioner og elite, men det har bl.a. ballet og sport ændret på. Og vi skal
have dansk musik med frem og styrke danske musikeres og komponisters gennemslagskraft i en global sammenhæng i lighed
med fokus på f.eks. dansk gastronomi og filmproduktion.
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BRYGGERIET
MED MUSIK- OG FILMFORMIDLING
PÅ KOLDING BIBLIOTEK
Musikken i biblioteket er presset. I Kolding har man brygget på noget nyt – det
handler om at lege med musik og ﬁlm på nye måder til fordel for borgerne.
Musikformidlingen på bibliotekerne er udfordret af det traditionelle fokus på udlån. I den digitale verden er næsten alt
musik groft sagt blevet tilgængeligt alle steder, hele tiden.
Udvalget og mulighederne for at opdage noget nyt er blevet
så store, at dét, som de fleste har adgang til, næsten er uoverskueligt. Og CD’en virker i dag for mange borgere som et
dårligere musiktilbud end streamingtjenesternes. Hvad gør
vi så, mens vi krydser fingre for at få en digital bibliotekstjeneste for (dansk) musik?
På Koldingbibliotekerne tog vi udfordringen op ved at gentænke
og nyindrette vores musik- og filmafdeling i underetagen på Kolding Bibliotek. I takt med de mange, mange nye muligheder for
at opnå adgang til musik og film ser vi det i Kolding sådan, at det
i endnu højere grad bliver folkebibliotekets opgave at inspirere
til at lytte og se det skæve, det originale og det udfordrende. Sagt
på en anden måde: At give muligheder for blive at inspireret til at
finde gode film og nye artister at lytte til, uanset hvad det så er,
som er ‘det rigtige’ for den enkelte, og uanset hvordan brugerne
så lytter og ser med. Og så at formidle, hvad musik og film gør
ved os.
8

Fire principper for Bryggeriet
Når du kommer ind i Bryggeriet, så er mælken også nede for enden som i supermarkedet – men mælken er bare ikke noget, du
låner. Det er noget, du oplever. Vi ønskede at skabe et nyt område for musik- og filmformidling på biblioteket, der var bedre optimeret til oplevelser, fællesskaber og fortællinger på musik- og
filmområdet, der stadig indeholder en særlig samling.
Men det vigtigste er vores sceneområde, hvor der kan være koncerter og musikforedrag, og som samtidig fleksibelt fungerer
som biograf eller skoleklassearbejdsrum eller rum for litteraturoplæsning og alt muligt andet, som vi eller samarbejdspartnere
kan finde på. Vi har indrettet rummet og arbejder fortsat efter fire principper for vores musik- og filmformidling:
Formidle musik, film og serier i en streamingtid: Vi anerkender,
at adgangen til musik er svær at konkurrere på og interessere
brugerne med kontra, hvad de kommercielle aktører tilbyder.
Derfor har vi en samling i Bryggeriet, der er ret skarpt orienteret
til det voksne publikums behov, dvs. 50-60+ – den målgruppe,
som vi fra statistikkerne ved, ikke har taget streaming af musik til
sig på samme måde som dem, der er yngre. Og så prioriterer vi

KO L D I N G

Øverst: ”Live fra Højskolesangbogen” med DR,
hvor der gennem fem timer deltog over 2.000
mennesker til fællessang i hele biblioteket.
Tv.: Aidt-Nørlund artisttalk i Bryggeriet.

Skabe oplevelses- og læringsbaseret formidling: Vi arbejder
med aktiviteter med musik og
film, hvor borgerne kan blive
klogere på, hvordan musikken
og filmene påvirker os, eller
hvordan kunstnere og instruktører arbejder, eller hvor borgerne kan opleve at lytte til ny
musik eller opleve stimulerende dokumentarfilm i gode rammer.
Understøtte fællesskaber om musik og film: Vi arbejder med lytteklubber på biblioteket som pendant til læsekredse, hvor man
helt uformelt mødes og lytter til musikken sammen og taler om,
hvad det giver én – om det så er noget formelt ved musikken eller en sang, der bare betyder noget særligt. De mødes i et rum
særligt indrettet til dem med kvalitetslyd og rige muligheder for
at larme! Og vi vil gerne mere af det samme med se at film på biblioteket – f.eks. en dokumentarfilmsklub, hvor man kan se film
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indkøb af box-set med ekstra materialer og indhold, som du ikke får med på streamingtjenesterne, sådan at den samling, vi
har, er af den bedst mulige kvalitet. Ligesom vi med filmene også går efter at købe 4K Blu-rays for at tilbyde den højeste kvalitet
til de filmbrugere, der faktisk holder ved det fysiske medie, men
også DVD’er til dem, der ikke benytter sig af hverken streaming
eller Hi-Fi.
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og koble filmene med oplægsholdere, der kan nuancere filmens
emne, men hvor alle kan snakke med. Men fællesskab kan også
være mere uformelt, ad-hoc, med store fyrtårnsarrangementer,
hvor vi åbner hele biblioteket op til en hel dag med livemusik, foredrag eller fællessang.
Samarbejde med vores omverden: Samarbejde tager vi meget alvorligt og forstår meget bredt. Det er både samarbejder med andre kulturinstitutioner f.eks. spillesteder, koncertarrangører, lokale kor og biografer eller forskellige foreninger eller Danmarks
Radio, og så kan det være brugere med gode idéer til samskabelse om events eller andre tilbud. Eller professionelle musikfolk,
der kan gøre os klogere på, hvordan en popsang er skruet sammen eller fortælle os den klassiske musiks historie eller med anmelderøjne give os årets rockmusik – som vi lytter til sammen.

Fra samling til forsamling
De fire principper er simpelthen vores strategi for vores musikog filmformidling. Hvor udlån selvfølgelig er en del af planen,
men ikke den bærende og ikke med stor interesse for antal (eller
stigning) ift. udlån. I stedet er det niveauet af aktiviteter omkring
musik og film, vi evaluerer på, og det er antal af deltagere til disse aktiviteter, og desuden er det kvaliteten af de oplevelser, vi laver for borgerne, vi har fokus på. Det kan være arrangementer for
30-40 mennesker til intime artist-talks, filmvisninger eller oplæg
og debat i Bryggeriet, eller det kan være kæmpe foretagender i
hele huset med mange hundrede deltagere, som f.eks. “En eftermiddag om Kim Larsen” eller endnu større samarbejder som
”Live fra Højskolesangbogen” med DR, hvor der gennem fem timer deltog over 2.000 mennesker til fællessang på biblioteket.

Engagerede gymnasieklasser til event i Bryggeriet
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Med en samling til udlån af musikmaterialer havde bibliotekerne før en tydelig position i musikkens fødekæde og i de musikinteresseredes bevidsthed, som efterhånden er tabt med den digitale udvikling. Nu handler det om at gøre biblioteket til et sted
for musik, hvor vi i stedet forsamles om musikken. Som en åben
samarbejdspartner, der supplerer og styrker musik og film lokalt
og alsidigt. Og så til at indgå som en naturlig del af den verden,
der eksisterer omkring musikken på tværs af kunstnere, pladeforretninger, musikskoler, amatører, koncertsteder eller omkring filmene med biografer, distributører, instruktører, skuespillere, mv.
■ Navnet Bryggeriet er valgt helt med vilje – det var vigtigt for os,
at vi ikke sagde Kælderen eller Hullet eller noget andet, der konnoterede mørke og kulde. I stedet ville vi have fokus på, at underetagen er et sted i sig selv med musik- og filmafdelingen, og at
det er et oplevelsesrum – for os skulle det være et venue, der
skulle have sit eget navn. Og vi valgte så Bryggeriet, fordi Kolding
Bibliotek ligger på Bryggeriet Slotsmøllens gamle grund – hvor
man før lavede Slots Øl – og dermed fik vores venue et lokalhistorisk navn samtidig med, at vi bevidst leger med en metafor
om at ‘brygge’ på noget nyt, om at lege med musik og film på nye
måder til fordel for borgerne.

Tekst og fotos:
CHRISTIAN HUNDEBØL HØJ
Kulturformidler
Koldingbibliotekerne

[SET FRA MIN STOL]
Fremtidens musik og bibliotekerne:

Den danske musik og fremtidens brugere har
brug for en koordineret
indsats fra bibliotekerne
Niels Mark
Teamleder, Odense Musikbibliotek

Musik er en genvej til identitet og fællesskabsfølelse som professor ved
Music In The Brain, Aarhus Universitet, Peter Vuust, engang udtrykte det.
Musik er en facet af kulturen, der skal
formidles af bibliotekssektoren som
en af landets førende kultursektorer –
og helt i tråd med biblioteksloven!
For et par årtier siden havde musikken kronede dage på bibliotekerne
med høje udlånstal, men selvom bibliotekerne fra starten tog førertrøjen
på det digitale musikområde, ramte
den digitale bølge med de globale
streamingtjenester musikforbruget
på bibliotekerne hårdt. Den eksplosive udvikling lammede musikkens rolle på bibliotekerne.

Heldigvis findes der i dag stærke musikindsatser på bibliotekerne, som eksempelvis de fremragende podcasts
”Klangkammeret" og "Min tone i livet" fra henholdsvis bibliotekerne i
Randers og Frederiksberg. På Odense
Musikbibliotek fokuseres der på det
lokale vækstlag og den eksperimenterende undergrund med ”Akademiet
for åben lytning”, som allerede i løbet
af dets første leveår har vakt så stor
opmærksomhed, at Roskilde Festival
bad musikbibliotekarerne bag projektet om at lave en session under deres
Art & Activism-koncept.

Mulighederne for fremtidens musikformidling i form af nye centrale digitale tilbud med f.eks. en dansk kontrolleret digital platform med musikvideoer eller andre formater arbejdes
der aktuelt på at afklare i foreningen
Digital Musik Danmark.
Hvad den kan betyde for bibliotekernes formidling, og om den bliver til
noget, er endnu uklart. Men en ting
ligger helt fast. Bibliotekerne skal
støtte den danske musik, så fremtidige generationer også får glæde af
den.
Bibliotekerne skal i samarbejde med
Det Kgl. Bibliotek vise det ‘guldæg’
som sektoren har i form af dansk kulturarv, så nye generationer også kender til lyden af den danske musikhistorie.

Som også Politikens chefredaktør
Christian Jensen proklamerer i avisklummen den 30. maj 2021 spiller bibliotekerne en afgørende rolle for
fremtidens kulturudbud. Biblioteket
har et stort potentiale for musikken.
Der er stærke musikinitiativer i bibliotekssektoren.
Med en koordineret indsats i sektoren og en tæt alliance med den øvrige
musikbranche har vi stærke trumfkort
på hånden til at spille en afgørende
rolle for musikken på landets biblioteker – både til glæde for vores brugere
– men også til gavn for fremtidens
danske musik, musikkens diversitet –
og for morgendagens generationer af
musikglade lyttere!
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Der et stærkt behov for at bibliotekerne genﬁnder den grønne gren, hvor
musikken atter bliver en naturlig del
af bibliotekernes udbud til lånerne på
lige fod med øvrige bibliotekstilbud.
En Moos-Bjerre undersøgelse af ‘brugergrundlaget for en digital musikbibliotekstjeneste’ fra 2019 viste tydeligt, at den danske musikbranche har
behov for bibliotekernes musikformidling og at brugerne ønsker musikinspiration på bibliotekerne – ikke
som konkurrent til Spotify eller Youtube, men med biblioteket som kurator i det heldigvis sprudlende udbud
af musik i det globale ocean.

Undersøgelsen viste samtidig den
tankevækkende tendens at nye generationer af unge i mindre grad lytter til
dansk musik. Et faktum som også forsker ved RUC’s Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab,
Rasmus Rex Pedersen, fremlagde på
den velbesøgte musikbibliotekskonference i maj: De globale streamingtjenester kan udgøre et problem for
den danske musik. Selvom den danske musik er mere bredspektret end
nogensinde før, er der stærke internationale kræfter, der udfordrer den
danske musik i dag.
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“

I vores samfund er der ikke plads
til masseovervågning.”
Margrethe Vestager, EU-Kommissær

HVORDAN TØJLER VI KUNSTIG INTELLIGENS
I SAMFUNDETS TJENESTE?
EU-Kommissionen er netop kommet med et nyt forslag, der lægger op til mere ansvarlig brug af
data og samtidig stiller krav til brug af den moderne teknologi, særligt i forhold til kunstig intelligens (AI). Det skal vi både som samfundsborgere og også i bibliotekerne forholde os til. Både i
forhold til at kunne vejlede borgerne og hvordan bibliotekerne bruger de mange teknologier.

F

or mange er kunstig intelligens noget fjernt og får en til at
tænke på science-fiction film, men det er i den grad en del af
vores allesammens hverdag. Den totale overvågning er faktisk
mulig (tænk bare på hvad du nærmest automatisk har sagt ja til
som Google må overvåge af din hverdag), men vil medføre utryghed og mistillid, hvis ikke vi som samfund sætter grænser for både stat og private aktører aktørers brug af kunstig intelligens. Jeg
er dykket lidt ned i, hvad forslagets indhold og konsekvenserne
af det kan indebære.
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Kunstig intelligens kan få computere og robotter til at gøre ting,
som hidtil kun mennesker har kunnet og forventes at få meget
stor udbredelse både i folks private liv, i det offentliges opgaveløsning og i industriens produkter. Men rummer også spørgsmål
om sikkerhed og etiske udfordringer.

Et bedre eller et mere overvåget samfund
Efter flere år at have holdt oplæg med afsæt i IFLA Trend Report
med udgangspunkt i at nye teknologier både kan skabe en bed-

AI–DILEMMAER

Vi har i den grad brug for moderne teknologi som kunstig intelligens, der f.eks. kan spille en afgørende rolle i kampen mod klimaforandringer eller løsning af pandemier. Det meste af vores
samfund er allerede påvirket af kunstig intelligens. Teknologien
er baseret på computeranalyse af store mængder af data og bliver eksempelvis brugt til automation i produktionsvirksomheder, til bedre diagnosticering i sundhedsvæsenet, og når vi
handler online, streamer film eller låner bøger.
Og når bibliotekerne bruger AI til at komme med anbefalinger til
lånerne ud fra deres interesser på LÆSEKOMPASSET eller eReolen eller Mofibo gør det samme.
Men man skal dog være opmærksom på, at der er store forskelle
på, hvordan man bruger den kunstige intelligens til f.eks. at
komme med anbefalinger eller nudge brugerne til noget. Hvor
bibliotekernes algoritmer er bygget op over nogle kulturpolitiske
overvejelser, kan andres f.eks. være stærkt kommercielt eller direkte holdnings- og politisk orienteret. Det er noget af kernen i
AI, at vi som brugere ikke altid kan gennemskue, hvad AI bruges
til, og hvorfor vi som borgere eller forbrugere udsættes for det, vi
gør.

Pressefoto: European Union, 2021

re verden, men i den grad også kan misbruges – er det helt centrale spørgsmål for mig nu og altså også for EU kommissionen:
Hvordan vil vi fortsat finde, bruge og drage nytte af alle de nye
teknologier og informationer i en stadig mere hyper-forbundet
verden på en tryg og pålidelig måde?
Konkurrencekommissær Margrethe Vestager (B) har ansvaret
for EU’s digitale omstilling og er ansvarlig for det digitale hamskifte, som er en af EU's store politiske prioriteringer disse år. I
den forbindelse er det opmuntrende at se, at hun i forbindelse
med lanceringen af oplægget siger til DR: “I vores samfund er der
ikke plads til masseovervågning".

Der er masser af gode gevinster at høste, hvis man bruger kunstig intelligens på den helt rigtige måde.

Dilemmaer og risikogrupper
Der er dog også en masse etiske faldgruber ved teknologien, som
kan skabe store problemer for både mennesker og hele samfundet. Det ser man, som DR beskriver, ikke mindst i Kina, hvor et
utal af overvågningskameraer holder øje med borgerne, uden at
de kan gøre noget ved det, og hvor demokratiet er trådt under fode. Så det handler om både at tøjle techgiganternes såvel som
diktaturstaters brug af AI.
Men brugen af kunstig intelligens rummer også praktiske udfordringer og etiske dilemmaer, og det er dem, EU-Kommissionen
vil komme til livs med ny regulering, der blandt andet stiller nye
krav til virksomhedernes brug af teknologien. Eller som Vestager
udtrykker det: “Jo større risiko, der er ved en bestemt form for
kunstig intelligens, des skrappere skal reglerne være."

Behov, fordele – og overvejelser

Europa-Kommissionen lægger bl.a. op til at stramme tøjlerne
for, hvordan man fremover kan bruge kunstig intelligens i Europa – og til hvad. Og ved misbrug og i særligt slemme tilfælde kan
det blive nødvendigt med både forbud og millionstore bøder til
folkene bag, lyder det i det nye udspil.

Kunstig intelligens er ikke kun robotter i science-fiction, men
også en teknologi, der kan hjælpe os med at håndtere store samfundsudfordringer, som eksempelvis den grønne omstilling.

Konkret foreslår Europa-Kommissionen her at inddele kunstig
intelligens i fire forskellige risikokategorier.
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Personligt er jeg er ikke i tvivl om, at kunstig intelligens også kaldet AI (Artificial Intelligence) kan være med til at skabe et bedre
samfund, men det kræver, vi bruger den kunstige intelligens på
den rigtige måde, og at vi f.eks. ikke bare accepterer masseovervågning. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at installerer en app, der
hele tiden registrerer, hvor jeg er og gemmer det for evigt. Eller
har jeg allerede gjort det?

Mon ikke de fleste af os kan se fordelene i, at læger får hjælp af
softwaresystemer til at spotte alvorlige sygdomme hos deres patienter, eller at landmændene kan bruge robotteknologi til at
gøre deres arbejde på markerne mere klimavenligt, og at industrier kan spare energi med AI. Eller at vores husstande eller biler i hverdagen er spækket med AI løsninger for at gøre dem mere brugervenlige, sikre eller energivenlige. De fleste sætter også
pris på deres mobiltelefoner, som hjælper os ikke kun med kommunikation, men også med at vide f.eks. hvor vi er, og hvor vi
skal hen.
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Den første er harmløse systemer med " Minimal risiko" såsom
spamfiltrene i vores inbox, der udgør langt størstedelen af den
kunstige intelligens i dag. De vil ikke blive ramt af nye restriktioner.
Den anden er anvendelser med “ Begrænset risiko”. Det kan
være en chatrobot. Her skal der være klare krav om transparens,
så kunderne altid ved, hvem eller hvad de interagerer med og har
mulighed for at vælge det fra.
Den tredje er anvendelser med “Høj risiko”. Kommissionen definerer en række områder, hvor brug af software kan underminere borgernes liberale rettigheder, diskriminere eller ligefrem
udgør en kontant/fysisk risiko. Det kan være brug af kunstig intelligens til at sortere i ansøgninger til uddannelser, lave kreditvurdering eller ansættelser. Det kan være styring af trafikken eller virksomheder, der skal evaluere sine ansatte.
I den modsatte ende finder man finder man de helt ekstreme systemer, der eksempelvis kan bruges til at udnytte børn eller
målrettet lave sociale pointsystemer for borgerne, som man har
set det i Kina, altså "Uacceptabel risiko". Det indeholder skadelige anvendelser af kunstig intelligens, som er i strid med EU's
værdier, fordi de krænker grundlæggende menneskerettigheder
(f.eks. sociale pointsystemer indført af regeringer, udnyttelse af
børns sårbarheder, brug af subliminale teknikker og – med begrænsede undtagelser – biometriske identifikationssystemer til
direkte fjernovervågning af offentligt tilgængelige områder, der
anvendes til retshåndhævelsesformål), og det lægges der op til
vil blive forbudt.
Denne kategoriserings store udfordring bliver nok at beslutte,
hvad der indebærer en " Uacceptabel risiko" og ikke mindst,
hvordan vi beslutter det. Men der er ingen vej uden om, hvis vi
som borgere fortsat skal have tillid til både virksomhedernes
brug af AI og i sidste ende myndighedernes brug af vores data.
Den tillid er i sidste ende også en forudsætning for vores demokratiske samfund.

eller konkurrenceforvridning, fordi man i USA og KINA ikke har
sådanne regler. Som jeg ser det, er et sådan regelsæt nødvendigt,
fordi det handler om borgernes tillid og mulighed for at kunne
gennemskue teknologien, hvis vi skal udvikle.
Noget af det samme vi i disse måneder oplever i Danmark, hvor
myndighederne forsøger at være åbne i deres kommunikation
omkring vaccine og den risiko, der er forbundet med det. Særligt
de to vacciner, som er under mistanke for større risiko for bivirkning. Netop derfor lader det til, at vi i Danmark ikke oplever en
vækst i vaccineskepsis.
De lovgivningsmæssige rammer kan øge udbredelsen af kunstig
intelligens på to måder. På den ene side vil øget tillid blandt brugerne øge efterspørgslen efter kunstig intelligens hos virksomheder og offentlige myndigheder. På den anden side vil udbydere af kunstig intelligens gennem øget retssikkerhed og harmoniserede regler få adgang til større markeder med produkter, som
brugere og forbrugere sætter pris på og køber eller benytter.
Dertil kommer, at mange i Bruxelles håber på, at den nye lovgivning kan blive endnu et eksempel på den såkaldte “Bruxelles Effekt”, som Anu Bradford fra Colombia Law School har kaldt det:
“At EU’s regler og produktstandarder automatisk spreder sig til
hele verden via det frie marked, fordi det er lettere for virksomheder og stater at kopiere EU’s regler og dermed få adgang til det
store europæiske marked end at opfinde deres egen version af
de samme love. Det er derfor, at EU’s regler allerede i dag definerer standardindstillingen på en iPhone, måden man fælder
tømmer på i Indonesien og kemikaliegrænserne for legetøj i Japan".
■ Konkret betyder det, at medlemslandene skal opdatere eller
vedtage egentlige nationale strategier på området. I dag har 19
medlemsstater heriblandt Danmark og Norge vedtaget nationale AI-strategier. Læs mere om EU-Kommissionens nye regler for
kunstig intelligens i EU kommissionens oplæg: kortlink.dk/europa/2bp58.

Kan de nye regler støtte innovation?
Når sådan et oplæg bliver præsenteret, er der naturligt nok en vis
skepsis særligt fra industrien med frygt for unødigt bureaukrati

MICHEL STEEN-HANSEN
Direktør Danmarks Biblioteksforening

Vincent - een ud af to robotter i arbejde på Connecticuts Westport Library, der skal hjælpe med at undervise i computerfærdigheder og programmering. Foto: Danny Ghitis.
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L I T T E R AT U R P R I S E R

Jesper Stein modtager hæder og pris på
Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021.
Foto: MHL.

RAMPEN VINDER LÆSERNES BOGPRIS 2021
Danmarks Biblioteksforening og folkebibliotekerne har i år endnu en gang bedt landets læsere om
at stemme på deres favorit blandt danske bogudgivelser fra det forgangne år. Og nu læserne har
talt.

R

omanen Rampen vinder blandt 10 forfatteres centrale bogudgivelser fra 2020 – alle nomineret til Læsernes Bogpris.
Bibliotekarer fra hele landet har været med til at udvælge de nominerede i samarbejde med nomineringskomiteen, som udgøres af Danmarks Biblioteksforening og Litteratursiden. Vinderen blev fundet efter tre ugers afstemning, hvor læserne landet
over var med til at stemme, og interessen for at deltage var stor.
Opløbet blev tæt, men til sidst stod det klart, at Jesper Steins
selvbiografiske roman Rampen kunne kåres som vinderen af
Læsernes Bogpris 2021.

Om romanen
Jesper Stein har med Rampen (Politikens Forlag, 2020) skrevet
hudløst ærligt om sin families opløsning. Han ser tilbage på sine
forældres opslidende og uværdige skilsmisse og forsøger at forstå dem og sig selv, mens han ser sine egne dæmoner i form af et
periodisk og massivt alkoholmisbrug i øjnene.
Da bogen blev nomineret til Læsernes Bogpris 2021, talte Litteratursiden.dk med Jesper Stein om baggrunden for at skrive bogen:
“Ambitionen har været at skrive den bedst mulige, den sandeste
og reneste bog om mit liv med mine forældre, men når man som

forfatter så oplever, at ens bog sætter noget i gang hos læserne,
noget eksistentielt, så tager man det jo på sig og søger den dialog.
Og nomineringen til Læsernes Bogpris er for mig en hædring af
lige netop den egenskab i min bog. At den rækker ud efter læseren og beder hende eller ham tænke over sit eget liv.”
“Min bog er fortællingen om svigt og kærlighed i en kernefamilie, der går i opløsning, og jeg håber, man læser den sådan og forstår, at der i fortællingen ligger en stor forsoning med den smerte, som man uundgåeligt bliver påført, når man er børn af forældre, der ikke er perfekte, men blot mennesker, som reagerer som
mennesker, når deres liv kæntrer.”
■ Den 8. april modtog Jesper Stein prisen i forbindelse med Det
Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg. Sammen med hæderen fra landets læsere følger også prisen på 50.000 kr. fra Danmarks Biblioteksforening.
Danmarks Biblioteksforening og de danske folkebiblioteker ønsker sammen med Litteratursiden, eReolen, Ordkraft og bibliotek.dk Jesper Stein tillykke med Læsernes bogpris 2021.

MICHAEL HARTZ LARSEN
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De ti nominerede forfattere fra venstre: Birgithe Kosovic, Henning Jensen,
Iben Mondrup, Ida Jessen, Jesper Stein, Karoline Stjernfelt, Lone Frank,
Olga Ravn, Stine Pilgaard, Søren R. Fauth
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AALBORG

DET BIBLIOTEKSPOLITISKE TOPMØDE 2021
Danmarks Biblioteksforening

KLIP FRA AKKC 8. APRIL
Overvældende interesse
Biblioteks- og kulturpolitik i en corona tid trak mellem 700-800 politikere, bibliotekschefer, forvaltnings- og andre
fagfolk til den et dag lange online seance den 8. april i de sidste uger af Danmarks anden store corona nedlukning. Og der er, bortset fra enkelte der efterspurgte mulighed for mere debat fremfor videoindslag, bred tilfredshed og stor ros for, at det lykkedes Danmarks Biblioteksforening og Aalborg Kommune ved Aalborg Bibliotekerne at skabe oplevelsen af et aktivt og levende topmøde digitalt. Nærværet kom for deltagerne først og fremmest
til udtryk gennem den kontakt, der var mellem folk på scenen i Aalborg Kongres & Kultur Center, uanset om de
var fysisk til stede eller deltog digitalt via skærm men også gennem en serie afstemninger om aktuelle spørgsmål undervejs – godt bistået af hele ﬁre teknikere, der sikrede lydefri digital afvikling og deltagelse.
Kulturministeren lancerer nye pejlemærker
Kulturminister Joy Mogensen (A) deltog med indlæg om national kulturpolitik og i den politiske debat om bibliotekernes udvikling og offentliggjorde tre nye pejlemærker fulgt af 75 mio. kroner:
1. Folkebiblioteket skal være en kerneinstitution i demokratiet. Det fysiske bibliotek skal være et rum for debat og
diversitet, der skaber grobund for mere folkeoplysning, ﬂere fællesskaber og kvaliﬁceret samfundsdebat.
2. Folkebiblioteket skal være en dynamo i den digitale transformation. Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre skal understøtte børn og voksnes aktive deltagelse i et digitalt velfærdssamfund. Det skal de ved at udvikle kritiske og konstruktive kompetencer i relation til medieforbrug, kulturforbrug og sikker adfærd på nettet.
3. Folkebibliotekerne fortsat er en kilde til læring og dannelse hele livet. Bibliotekerne skal inspirere til livslang
læring ved at understøtte gode læsekompetencer og motivere til at læse skøn- og faglitteratur. Det gør vi bedst i
samarbejde med andre væsentlige aktører – ikke mindst borgerne selv.
Ekstraordinær generalforsamling
Få sager var på dagsordenen. Evan Lynnerup (V), medlem af Roskilde byråd og af Danmarks Biblioteksforenings forretningsudvalg, blev uden modkandidater valgt som ny politisk næstformand og
efterfølger dermed Jane Jegind (V), der i 2020 fratrådte som rådmand i Odense for at blive planchef
i Langeland Kommune, for resten af valgperioden frem til næste års topmøde. DB’s vedtægter blev
uden debat justeret i forhold til valg af personlige medlemmer og til tidspunktet for generalforsamling og forudgående regionale valgmøder på forslag af forretningsudvalget. Ordinær generalforsamling afholdes hvert fjerde år (i året efter et kommunalvalg) inden udgangen af 2. kvartal.

Evan Lynnerup (V)

Trends og udviklingstendenser
DBHandlekort21 og de otte indsatsområder for DB’s strategiske arbejde og bibliotekernes aktuelle udvikling ﬁk
ord med på vejen af ﬁre bibliotekschefer, blev drøftet i partigruppemøderne og undervejs.
På trods af nedlukning og ingen mulighed for den store fysiske udstilling lykkedes det alligevel at introducere centrale produkter og tendenser i bibliotekernes virksomhed gennem 14 ﬂotte udstillervideoer. Endvidere også med
10 Trendspottingsindslag med smagsprøver på ny formidling – digitalt og i rummet – med eksempelvis Klangkammeret & klassisk musik i Randers, Læsefeber med eReolen.dk, Silkeborgs Makerspace samt Frederiksbergs
anderledes Julekalender.
På gensyn i 2022 i Aalborg
Næste års Bibliotekspolitiske Topmøde og DB Generalforsamling holdes også i Aalborg. Her satses på det fysiske mødeformat og god lejlighed til at netværke og udveksle bibliotekspolitik ansigt til ansigt med nyvalgte politikere, fagfæller, forvaltningsfolk og eksperter. På gensyn til halvanden dags aktuelle biblioteks- og kulturpolitiske debatter, inspirationsoplæg og workshops samt masser af udstillinger med det nyeste inden for it- og biblioteksudvikling i dagene 21. til 22. april!
/HN
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POLITISK PANELDEBAT
Fra venstre ses Nuuradiin S. Hussein (A), Mads Duedahl (V), Leon Sebbelin (B), Steen Bording Andersen (A), kulturministeren på skærm og Michel Steen-Hansen (DB).

UDNYT FOLKEBIBLIOTEKETS POTENTIALE
Bibliotekerne – en kerneinstitution i demokratiet
I år blev Det Bibliotekspolitiske Topmøde afholdt i coronaens
skygge og stort set digitalt. Ikke kun vil corona påvirke formen, men også spille ind på dagens tema, lød det i velkomsten fra Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen Bording Andersen (A) – også kulturudvalgsformand i Aarhus
Kommune.
Til debat dagen igennem var ikke alene, hvad coronaen har gjort
ved bibliotekerne og samfundet, fællesskabet og det enkelte
menneske, men også hvordan vi bruger kulturen til at genstarte
samfundet – og endvidere hvordan kommunerne generelt bruger bibliotekets enorme potentialer lokalt.

Pejlemærker til biblioteket som samfundets knudepunkt

Joy Mogensen (A) og Tine Vinther Clausen (V) i samtale med Michel
Steen-Hansen.

Udnyt bibliotekets fulde potentiale,
når kulturen genstarter Danmark
Steen Bording Andersen (A) var glad for udspillet fra kulturministeren, som fint flugtede
med Topmødets tema og politiske debat om
at udnytte bibliotekernes fulde potentiale.
“Vi er glade for, at kulturministeren vil forsætte med at understøtte bibliotekernes udvikling gennem udviklingspuljen på 25. mio. kroner årligt. Det store spørgsmål er, om sådanne
puljer flytter de kommuner, der i dag ikke udnytter bibliotekets potentiale. Hvorfor? Er det
et udtryk på kommunal mangfoldighed eller
kunne der gøres noget for at sikre et mere lige tilbud?
Set i lyset af at kommunerne bruger ca. 2,7 mia. kroner på bibliotekerne årligt, bør man kigge på de statslige rammer og se på at
få forpligtet kommunerne ved f.eks. at få pejlemærkernes formulering ind i en fremtidig lov. Det er glædeligt, at ministeren og
DB er enige om, hvor det moderne folkebibliotek skal bevæge sig
hen, og at det også flugter med KL’s nye debatoplæg til kommunerne Udnyt folkebibliotekernes potentiale”, pointerede Steen
Bording Andersen under debatten.
På scenen var ud over netop KL’s formand for Kultur-, Erhvervog Planudvalg og borgmester i Rebild Kommune, Leon Sebbelin
(B), også Mads Duedahl (V), rådmand, og Nuuradiin S. Hussien
(A), viceborgmester, begge Aalborg Kommune, mens Tine Vinther Clausen, fritids- og kulturudvalgsformand i Lolland Kommune og kulturministeren var med på skærmen.

Danmarks Biblioteker 2021 - nr. 3

Kulturminister Joy Mogensen (A) lagde stærkt ud og lancerede
tre pejlemærker til folkebibliotekerne. De skal bl.a. gøre bibliotekerne til en “dynamo i den digitale omstilling” og med de nye
pejlemærker følger en pose penge på 75 millioner kroner over tre
år – midler fra omlagte centrale biblioteksopgaver og -udviklingspuljer.
Joy Mogensen ser bibliotekets kompetencer og iboende kvaliteter som kulturens helt store fælles knudepunkt i (lokal)samfundet og fremhævede herudover bibliotekets indsats i forbindelse
med læsning og læ-selyst og tilføjede også, at “Bibliotekerne er
vigtige i kampen
mod bl.a. fake news
og en stigende polarisering i samfundet.
De hjælper til at sikre
en fri og lige adgang
til viden, uanset om
du bor i en storby eller et lille lokalsamfund. Det er afgørende i en tid, hvor demokratiet er under
pres. Vi får vores ny-

heder på nettet, og en stor del af vores hverdag foregår digitalt.
Det stiller også krav om, at bibliotekerne skal bidrage til at uddanne os alle sammen til at begå sig i det nye landskab. Den digitale dannelse og mange andre former for læring skal dog ikke
kun foregå nu, men skal følge den enkelte hele livet – uanset alder.”
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TO P M Ø D E K L I P
Bredde, mål og lokale prioriteringer
“KL-udvalget har gjort sig umage med, at kulturen ikke skulle
blive et vedhæng til Erhverv og Plan. Allerede i
2018 var jeg på rundtur med daværende kulturminister Mette Bock (B) for at kigge på biblioteker herunder at tale med både brugere og ikke-brugere”, fortalte Leon Sebbelin. “Det affødte et 2019-papir med bibliotekspolitiske
synspunkter, som nogen har været glade for og
andre mere skeptiske. Det er fulgt op med debatoplægget fra 2021 til landets borgmestre
med denne debats overskrift, – en god timing
nu, hvor vi forhåbentlig står over for genåbning af kulturen her i april.” “Potentialet
handler om et bibliotek, der understøtter trivsel, læselyst og
dannelse, der skaber digitale medborgere og giver sammenhængskraft og fællesskab lokalt. Der er masser af samarbejdsmuligheder mellem biblioteker og f.eks. dagtilbud, skoler,
ældre-, social- og sundhedsforvaltning, ungdomsuddannelse,
byplanlægning og planstrategier. Den bredde mener vi i KL, at et
biblioteksvæsen i Danmark bør have, men alle skal ikke kunne
alt”, understregede Leon Sebbelin. Han oplyste i øvrigt, at KL er
meget optaget af kulturens værdi og gerne så mere data, mere viden på området i stil med Idrættens Analyseinstitut.

Bibliotekets urkraft og værdi
Budskabet fra KL var, at lokale behov skal sætte retning for det
lokale bibliotek, og det skal man drøfte politisk ude i landets
kommunalbestyrelser og på tværs i de forskellige fagudvalg – også efter kommunalvalget. Det var ingen af debattens øvrige deltagere uenige i, og debatten kom derfor mere til at handle om,
hvordan man gør lokalt, og hvad der giver mening, når vi taler
kultur.

on og stress – noget af det, vi har brug for oven på en pandemi.
Her har kulturen sin helt egen kraft, og jeg er enig med ministeren i, at hverken biblioteket eller kulturlivet skal være et instrument for sundhed,
men det er ikke et enten eller, det er et både og for biblioteket har noget særligt iboende, og det skal vi huske at fortælle om,
for ellers får vi aldrig flere ressourcer.”
Det er vigtigt for borgernes skyld, at have
fokus på alt det bibliotekerne kan – både
kerneværdierne og alt det, der skaber hele mennesker og sammenhængskraft i
samfundet. Der skal fokus på det holistiske perspektiv”, understregede rådmanden.
“Oplægget er en gave. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får lov til at
tale om bibliotekernes rolle i vores samfund i byrådet”, pointerede Nuuradiin S. Hussein (A), viceborgmester i Aalborg Kommune. “Vi ved, at
bibliotekerne har en enorm vigtig rolle i
samfundet generelt, men også lokalt. Vi
har brug for, at biblioteket bliver ved med
at være et sted, hvor vi kan få nogle kompetencer, og vi selv kan udvikle os. Det er
også utrolig vigtigt, at vi taler bibliotekerne ind i sammenhængskraften – i by og
land, og at vi taler biblioteket ind i forhold
til de opgaver, vi har i boligsociale områder.” Viceborgmesteren fandt KL oplægget kærkomment i forhold til at få aktiveret hele byrådet i diskussionen.

Foto: Martin Sylvest

Og nu til kulturen
Joy Mogensen så ingen modsætning i KL-oplægget i forhold til de nye pejlemærker.
“Når KL så introducerer spørgsmålet om, hvordan vi måler kulturens værdi og taler om, hvad
man får ud af investeringer her, er jeg lidt skeptisk. Begynder man at spænde kulturen for en
bestemt vogn, får man ikke fat i kulturens urkraft. Man opsøger og engagerer sig som menneske netop i kultur langt ud over, hvad der rationelt giver mening, og fordi man ikke kan lade være. Og det at investere i mennesker, er jeg
helt sikker på, betaler sig.”
“Jeg kan sagtens se Aalborg biblioteksvæsen i oplægget”, sagde
Mads Duedahl (V), rådmand i Aalborg, og takkede KL for at tage
debatten og hive den op på byrådsniveau. Mange kulturpolitikere kan nok genkende, at debatten kan strande i kulturudvalget
og ikke tages op i budgetforhandlingerne, der hvor vi rigtig gerne
vil have dem.
På spørgsmålet om, hvad kulturen og biblioteket i virkeligheden
giver, så er det jo dannelse. Vi taler virkelig om alt det, der skal
bringe mennesker videre i livet og os alle sammen fremad som
samfund. Og der er temaer, der kan bredes endnu mere ud. Jeg
er jo sundheds- og kulturrådmand, og vi har bl.a. lavet et forsøg,
Kulturvitaminer, der handler om, hvordan kulturen er med til at
give sundere levevaner og fællesskaber, hive folk ud af depressi-

18

”Vi har lige haft debatten i udvalget og tager den i Børne- og skoleudvalget, som det også handler om. Og vi gør meget ud af at
gøre det praksisnært. Vi har ikke læserobotter, men vi har en læsehund, og for
mange børn, der har svært ved at læse og
læse op i klassen, kan det være sjovt og
godt at læse op for en hund. Med vores
dannelsesrygsæk tilbydes alle børn fra de
mindste i dagplejen og til udskolingen at
komme ud og opleve det lokale kulturliv.
Vi prioriterer helst ikke – vi vælger til”,
fortalte Tine Vinther Clausen (V), Lolland Kommune. Hun så gerne, at kulturen blev lige så naturligt et indslag i nyhederne som sporten, hvor “Og nu kommer sporten” er et fast og
tilbagevendede indslag. Hvorfor er det ikke sådan?
■ DB-formanden havde en appel til debatten lokalt og til KL og
kulturministeren. “Samtidig med udvidelsen af bibliotekernes
opgaveområde, oplever vi, at der mange steder skæres ned – på
mandskab, der bliver færre institutioner og faktisk også færre
materialer. Vi har brug for debatten og for at man siger ja, det her
tør vi investere i”, opfordrede Steen Bording Andersen, som af
samme årsag også gerne så nye og opdaterede lovgivningsrammer.
/HN
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FOLKESTYRET OG FOLKEBIBLIOTEKET
I EN FORSTYRRET TID
Samfundet gik i stå... Nu genstarter kulturen Danmark. Tillid og bekæmpelse af
misinformation, klimaproblemer, sammenhængskraft og dannelse var sammen
med bibliotekets rolle som aktiv kulturinstitution i genstarten på dagsordenen.

Fra 11. marts 2020 til topmødet den 8. april 2021 – efter et
år i coronaens tegn – hvad lægger vi bag os, og hvad har
sat sig spor, var fokus for dagens anden paneldebat.
Hvad er vi ude i?
Professor Vincent Hendricks, Københavns Universitet, så tilbage på et samfund, der gik i stå – og hvor kulturen og bibliotekerne mere eller mindre forsvandt.
– Før corona sloges vi på de store dagsordener med klimaet – klimavalget i 2019, misinformation, stigende ulighed, migration,
flygtninge, sundhed og mange andre udfordringer. Så fik vi et systemisk chok og verden blev sat i stå. I udgangspunktet en virus,
et sundhedsanliggende, der gik fra at være en epidemi til en pandemi og ramte hele verden en sundhedskrise, der med nedlukninger udviklede sig til en økonomisk krise, en politisk krise og –
en informationskrise – mængden af misinformation er voldsomt
eskaleret i forbindelse med corona.
Så blev det en social krise; dem, der i forvejen er hårdt ramt,
presses endnu mere. Nu er vi midt i en psykologisk krise og udfordring, for folk mistrives og en anden genåbning ligger fortsat
forude, selv om vi er i gang med vaccinerne.
Corona ramte os alle, høj som lav, selv om nogen rammes hårdere end andre. Og vi skal nok også regne med, at det her kan
blusse op igen. Vi kommer til at se og være i verden på en ny måde.

Det bliver ikke mindre vigtigt nu, hvor mængden af information
– og af misinformation – har aldrig været større. Men mængden
af fællesviden er ikke nødvendigvis fulgt med. Og vi kan begynde at se på, hvad bibliotekets rolle fremover er i den her verden –
nemlig at være et af de centrale offentlige rum, hvor fælles viden
udvikles, kultiveres, kurateres og videregives. Dét har vi brug for
fremover, og her har bibliotekerne en meget, meget central civilsamfundsaktør-rolle at spille fremover.
En enorm udfordring er misinformation, og at en stor del af den
offentlige debat foregår via sociale medier og i dag er på private
hænder.

Når kulturen genstarter, handler det om dannelse
Morten Hesseldahl, direktør for Gyldendal, forfatter og debattør, kom med bud på hvad der sker, når kulturen genstarter Danmark.
– Genstart af Danmark efter pandemien vil komme til at ske i afsættet: Hvem er vi som mennesker, som danskere og dermed tage afsæt i vores kultur. Vores sprog, sange og omgangsform og
vaner. Det handler om, hvem vi er som mennesker og som nation. Kunst er noget andet, selv om kunsten nok udspringer af vo-

– Men hvordan løser vi systemiske problemer, som rammer over
alt? Det er ikke nok at tænke i, at nu gør jeg det her for mig selv,
nej alle må bidrage f.eks. omkring restriktionerne. Systemiske
udfordringer kræver samarbejde for at opnå en løsning. Vi står
over for en mosaik af problemer, der skal sættes ind over for på
en og samme gang, vi må samarbejde – og koordinere os ud af
problemerne. Det forudsætter fælles tilgang og viden, og at vi
har tillid og stoler på hinanden.
– Hvilke institutioner kan garantere fælles viden – ud over folkeskolen?
Det kan de offentlige demokratiske rum og informationsstrukturen, som alle kan tilgå uden betingelser – biblioteket er et af dem.

DB direktør Michel Steen-Hansen overlader skærmen til professor Vincent Hendricks,
som bidrog med et inspirerende oplæg om udfordringerne i den systemiske krise.
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res kultur og handler om erkendelse. Om at vi
gennem det sublime pludselig kan se verden
med andre øjne. Ikke som et spejl, men som
en dør vi kan åbne og se andre dele af verden
fuld af muligheder.
Kunst og kultur kan hver især forskellige ting.
Helt konkret tror jeg, at vi er mange, der ville
have mistet besindelsen, hvis ikke vi i vores
lockdown og nedlukningsisolation kunne have tyet til film, spil, musik og litteratur.
Grundtvig var optaget af at sprede lys og ånd,
og ikke blot for lærde, som vores mulighed for at vokse i ånden
eller udvikle konkrete faglige kompetencer. Det handler ikke om
uddannelse men om dannelse, om at kunne aflæse verden, forstå og føle sig hjemme i verden. Netop spørgsmålet om dannelse er for mig at se et af de vigtigste i disse år, hvor internettet boomer af idiotiske forestillinger om verden. Og hvor uvidenhed og
konspirationsteorier florerer, er der behov for institutioner med
fokus på dannelsen og på at give alle og enhver – og ikke kun de
boglige og velbeslåede – en chance for at begribe de helt enorme
skift, vi alle oplever. Ikke bare pandemien, men også klimaproblemer, internationalisering, terrorisme, debatten om køn og
identitet for at nævne nogle enkelte af tidens store temaer.
– Det er lige præcis på disse stræk, at vi har brug for bl.a. folkebibliotekerne, fastslog Hesseldahl. Når vi nu igen starter Danmark, så må det være med en meget klar forståelse af kulturens,
kunstens og litteraturens betydning – for hvem vi er, og hvad vi
kan blive. Og slet og ret for vores mentale sundheds skyld.

Når verden åbner igen skal der fokus på handling
En veloplagt moderator, Tine Segel, formand for Forbundet
Kultur og Information, talte med Hendricks og Hesseldahl samt
Marie Østergård, chef for Aarhus Kommunes Biblioteker og repræsentant for bibliotekerne om, hvad vi lægger bag os, og hvad
vi tager med fra nedlukningerne.
Ud fra erfaringerne med den første nedlukning er det tydeligt, at
folk under de gældende restriktioner endnu ikke bruger bibliotekerne så meget som før corona. Hvad er det, der skal få folk til

Et topprofessionelt IT-center stod bag en problemfri afvikling af årsmødet online.
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at bruge bibliotekerne igen? Hvilke barrierer ser du? spurgte Segel bl.a. bibliotekschefen.
– Vores tilbud har været decimeret og
har især haft fokus på det bibliotek, vi
havde tidligere med lån af bøger – fysiske
som digitale. Vi skal genstarte de mange
andre måder, folk ellers har brugt biblioteket på. Det gode er, at vi kan se, at folk
er vanvittigt sultne på de store fortællinger, på debatter og åndelig føde, dannelse og det at være sammen. Samtidig har mange en nervøsitet
omkring det igen at skulle være tæt på nogen, man ikke kender,
og være i store forsamlinger. Vi skal have fundet nogle nye måder, hvor folk kan føle sig trygge i fremtiden. I et fantastisk fællessangs-arrangement sammen med DR2, havde vi en gang 1015.000 inde på Dokk1 over 12 timer, hvor man sad skulder ved
skulder og sang sammen – dét som vi alle har gjort online siden
– dén følelse af at være i samme rum om noget, som er forankret
i kulturen, den trænger vi til igen.

Vi skal rebootes
– Folkebibliotekerne er en af folkestyrets
vigtige kulturinstitutioner, og folkestyret
har også i dag brug for folkebibliotekerne, fastslog Østergård. Det bliver en
langvarig opgave, at få den særlige følelse “jeg går lige ned på biblioteket og ser,
hvad der sker” tilbage. I Aarhus er der
stort fokus på biblioteket som demokratiets sted og som sted for medinddragelse. Biblioteket er ikke en social institution men inddrages også i sociale opgaver
og sammenhænge, men nogle af de marginaliserede borgere har været særligt svære at nå under corona.
Det samme gælder en del unge, som har haft det hårdt under
nedlukningen.
De studerende vil ikke have de store problemener, men der er,
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som Marie Østergård ser det, andre grupper som vil have svært
ved bare at bruge biblioteket igen. Folk har siddet inde i egne
bobler og mange har været hjemsendt i næsten et år, og det tager tid at vænne sig til og at føle sig tilpas sammen med mange
andre igen.
– Vi skal gøre det, vi øvede os på hele sidste efterår, nemlig at
etablere formater, hvor man kan være sammen under trygge forhold – det kan evt. ske i form af formater, der kombinerer det digitale med det fysiske, noget af det skal fortsætte.
Hendricks var helt enig, også i at man kunne forsøge sig med simulering af zoom-sammenhænge og fremhævede at “vi skal have rebootet de sociale kompetencer, der er blevet rustne under
nedlukningerne.”

Fra FOMO til FOGO
– Der vil helt sikkert gå noget tid, før vi omgås med mange andre
mennesker. Før hørte vi hele tiden om FOMO (Fear of missing
out) og gå glip af noget. Nu taler vi så om FOGO (Fear of going
out), på pegede Hesseldahl. Han var helt tryg ved, at det kommer
igen. Mennesker har en naturlig drift mod at møde andre mennesker.
– Vi kan godt lide at udvikle tanker sammen og der er biblioteket
jo en fantastisk ramme. Han fremhævede også den øgede læselyst under nedlukningerne det sidste års tid. – Bogverdenen har
haft det godt, mens f.eks. venue-kulturen og teaterverdenen har
lidt. Jeg er helt sikker på, at der vil være en naturlig tilstrømning
til bibliotekerne og de fælles rum, når man lige som overvinder
sin første bekymring, det er så grundlæggende en ting for os.

som mennesker – det er helt afgørende. Og det bliver bibliotekerne nødt til at fokusere på, så det perspektiv tapper bredt ind i
den moderne virkelighed. Det er nødvendigt for alle lige nu og
her. Det er alt for let at lave nogle fora, der kun inkluderer kulturelite og rutinerede læsere, mente Hesseldahl.

Samfundet efter corona: Vi er det liv, vi lever
Helt i tråd med formiddagens og de politiske drøftelser tog professor og forfatter Svend Brinkmann i en samtale med dagbladets Politikens litteraturredaktør, Jes Stein Pedersen, topmødedeltagerne gennem en snak om det at være menneske og det
samfund, der venter os efter corona. Vi er det liv, vi lever, og som
Brinkmanns nye bog om den 91-årige Lili og hendes fortælling
illustrerer, får et liv en stor del af sit indhold fra andre menneskers livstråde og fra historiske betingelser og begivenheder –
som dem, vi får lige nu på grund af corona og covid-19 situationen. Brinkmanns egen reaktion på nedlukningerne kan mange
nok sætte sig ind i og følge. Sidste forår under første bølge oplevede han ligefrem, at den begrænsede verden og omgang fik
stress-niveauet til at falde, mens anden omgang nedlukning bl.a.
førte til mismodighed og stor længsel efter normale tilstande og
måske efter nye måder at leve på.

■ Endelig fik litteraturen fuldt fokus under topmødets afslutning med afsløring og uddeling af Læsernes Bogpris 2021. Den
gik til Jesper Stein for romanen Rampen, hvor han skriver om sin
opvækst.

Det var bred enighed om kulturens, dannelsens og bibliotekernes centrale rolle i samfundets udvikling og i den aktuelle situation.
- Det er vigtigt at forstå, hvad der er for et rum vi taler om. At det
ikke er rummet som sådan, der er vejen til nye kompetencer,
men dannelsesdimensionen. Det handler om at kunne vokse

Barbara Rugholm fra Litteratursiden.dk flankeret af DB formand Steen Bording Andersen holdt talen ved prisoverrækkelsen af Læsernes Bogpris til Jesper Stein.
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Jes Stein Pedersen og Svend Brinkmann i samtale om tiden efter corona, hvor vi igen kan være sammen.

HELLEN NIEGAARD
Topmødefotos: AKKC og MHL
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GENÅBNING MED MINISTER

Gode bøger til børn betyder alt for deres læsning.
Kulturminister Joy Mogensen møder vicechef
Sanne Caft (tv.) på bibliotekernes genåbningsdag
den 21. april.

Genåbning af bibliotekerne 21. april
– og ministerbesøg på Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade.
Fornemt besøg mellem bogreolerne, fortæller Københavns Hovedbibliotek på sin Facebook-side den 21. april, hvor landets
biblioteker igen kunne slå dørene op for borgerne.
“I dag hvor vi endelig kunne åbne op for ophold og græsning
mellem reolerne besøgte kulturminister Joy Mogensen (A) Hovedbiblioteket.”
Under sit besøg fik kulturministeren set børneetagen LÆS,
Københavns spændende bud
på fremtidens børnebibliotek,
hvis erklærede mål er at skabe
‘flere ivrige læsere og være med
til at vende udviklingen, hvor
for mange børn læser for lidt’.
Her kunne der igen høres børnehyl, og ministeren fik bl.a.
prøvet et skærmopkald til bibliotekarerne og spurgte ind til,
hvordan bibliotekerne har klaret sig under den seneste nedlukning. “ - og svaret var, vi har
klaret det, men er så glade for at
åbne lidt mere op”, oplyser Louise fra Københavns Hovedbibliotek på bibliotekets Facebook.

Lignende meldinger om coronapasset har siden lydt fra flere
andre biblioteker; dog suppleret
af meldinger om borgere, der ligefrem har skældt medarbejdere på biblioteket ud på grund af
coronapasset!
Ved bladets deadline, i forbindelse med den udvidede genIda Skov Stengaard og hendes børn tilbage på biblioteket – nu med coronapas.
åbningsaftale med effekt fra 21.
maj, var ordningen blevet til en stikprøvekontrol.

■ Københavns Biblioteker havde i dagene op til genåbningen
informeret hovedstadens borgere via mails, sms, hjemmeside,
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skiltning, sociale medier osv. samt indrettet rummet, så det passer til nem passage til afhentning, aflevering og ellers fri brug af
hele biblioteket.
Til Danmarks Biblioteker, hvis fotograf Thomas Evaldsen tilfældigvis var til stede for at fange lidt af genåbningsstemningen, fortæller Asger Andersen, ansvarlig for kommunikation ved Københavns Biblioteksudvikling, “ - at
der ikke var pres på dørene,
men at borgerne kom forbi stille
og roligt. Nogle skulle lige vænne sig til at bruge coronapas,
mens andre straks gik i fuld
gang med at bruge hele huset.
Særligt på børneetagen LÆS, så
jeg flere børn med deres voksne
i løbet af dagen.”

/HN
Fotos: Thomas Evaldsen

SØNDERBORG

Sønderborg Kommune fornyer biblioteksstrukturen
Biblioteket Augustenborg indvies i 2022 som foreløbig sidste
led i en omfattende strukturel, bygningsmæssig og formidlingsmæssig indsats, der skal give kommunens borgere attraktive og tidssvarende bibliotekstilbud.
Med udgangen af 2017 kunne kommunen rykke hovedbiblioteket fra godt brugte lokaler på Kongevej til Multikulturhuset på
havnen, som del af Frank Gehrys Masterplan for området, og
siden fulgte andre initiativer og senest indvielse af Biblioteket
Gråsten i 2020.
To forskellige kulturudvalg realiserede i perioden 2015 – 2020
en omfattende tilpasning af biblioteksstrukturen i Sønderborg
Kommune. Siden kommunalreformen i 2007 har der ud fra en
biblioteksfaglig vinkel været behov for justeringer. Der er i den
sammenhæng blevet nedlagt to bynære lokalbiblioteker i Ulkebøl og Dybbøl efter etablering af det nye hovedbibliotek i Multikulturhuset på Sønderborgs havnefront. Herudover er der foretaget større bygningsmæssige moderniseringer ved Biblioteket
Gråsten i kulturcentret Ahlmannsparken. Den sidste fase i tilpasningen af den overordnede reviderede biblioteksstruktur bliver etablering af et nyt lokalbibliotek i hertugbyen Augustenborg
i 2022.

■ Da Sønderborg Kommune ved Kommunalreformen (2007)
gik fra syv kommuner af varierende størrelse til en stor, var Augustenborg den allersidste biblioteksmæssigt ‘deltidskommune’
i Danmark, som overgik til heltidsstatus i 2004. Med det nye Biblioteket Augustenborg har Sønderborg etableret en biblioteksstruktur og tidssvarende biblioteksmuligheder i alle dele af kommunen i form af Multikulturhuset og lokalbiblioteker i Augustenborg, Broager, Gråsten, Hørup, Nordborg, Vester Sottrup
samt Biblioteks-afhentningssteder i Fynshav og i Guderup.
Besøg Multikulturhuset på DBs store kulturkonference 23. september.

CARSTEN NICOLAISEN
Stadsbibliotekar
Sønderborg Kommune

Læs mere om Multikulturhuset – Biblioteket Sønderborg – og
Biblioteket Gråsten i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2018 og nr. 3,
2020.
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Med baggrund i budgetforliget 2020 og en udvidet låneramme
i forbindelse med covid-19 er der fundet finansiering til en ombygning af en tidligere daginstitution, hvor det samlede budget
er på ca. 5 mio. I dette beløb er der indregnet en lille million til
inventar. Det nye lokalbibliotek bliver nabo til Super-Brugsen og
andre indkøbsmuligheder, hvor der tillige er gode parkeringsfor-

hold. Hidtil har Biblioteket Augustenborg været et fællesbibliotek, som blev etableret på Augustenborg skole i 1977, hvor lokaleforholdene bl.a. hindrede en selvbetjeningsløsning. Den kan
nu blive installeret i det nye lokalbibliotek.
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NYT EXPO-BIBLIOTEK
I HERTUGBYEN AUGUSTENBORG
Fra traditionelt lokalbibliotek til innovativt expokoncept. Digitalt udstillingsmodul og tilrettelagt kuratering skaber nybrud i Augustenborg.

B

iblioteket Sønderborg er i fuld færd med at nytænke og bryde med Dewey Decimal Classification som bærende opstillingsprincip. “Det er jo ikke sådan vores brugere tænker”, siger
stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen, der vil lade hele det kommende nye lokalbibliotek i Augustenborg være udstillingsbaseret. Bibliotekerne i Sønderborg vil for alvor tænke i temaer og kuratering. “Systemerne lader vi arbejde back-office. Når du shopper på Zalando, ser du jo heller ikke hele det indviklede logistiksystem eller lagerhallens funktionelle æstetik.”

Fra decimaltal til udtryk og indtryk
De danske biblioteker har benyttet sig af Dewey Decimal Classification til at inddele og fremsøge faglitteraturen siden Bogsamlingskomiteens første udgave i 1915. Det er derfor et dybt forankret system, der har sat sit stærke præg på de danske folkebiblioteker. Systemet er på mange måder fortsat uinspirerende, uforståeligt og ulogisk for mange brugere og flere steder også forældet, men alligevel er det meget sjældent blevet fagligt systematisk udfordret som princip – måske fordi andre opstillingssystemer anses som useriøse eller næsten helligbrøde i en faglig bib-

liotekskontekst. Ved den kommende nye indretning i Augustenborg går biblioteket hele vejen og bryder grundlæggende med
decimalklasseprincippet, forlader det traditionelle universalbibliotek og overgår til et rent expokoncept med Lyngsøes IMS
system som styringsværktøj.
På hovedbiblioteket i Sønderborg er der i flere år eksperimenteret og arbejdet med et expokoncept, særligt i det nybyggede
Multikulturhus. Expokonceptet videreføres og udvides nu til at
være grundlaget for de nye materialesamlinger i Augustenborg.
Alle materialer vil blive placeret og præsenteret ud fra et grundlæggende udstillingsprincip med temagrupperinger og blikfang
som udstillingsgenstande, infografik og forsider. Alle fagområder og alle typer af materialer vil derfor ikke længere være repræsenteret som hidtil i bibliotekerne. Det gennemgående opstillingssystem vil være de kuraterede udstillinger.

Kuratering, programmering og logistik
Kuraterede udstillinger vil konkret udgøre 25 expolokationer i
biblioteket med op til 200 materialeenheder i hver udstilling. Et

Fra Multikulturhuset i Sønderborg, hvor man er undervejs med modeller for prototyper for expolokationer, der bliver indbygget skærme og montre i forskellige udførelser. Foto Biblioteket Sønderborg.
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Visualisering af indgangspartiet til det nye bibliotek i Augustenborg.

særligt nyudviklet udstillingsmodul i logistiksystemet IMS (Intelligent Materiale System) vil styre og løbende automatisk opfylde udstillingerne. Udstillingerne vil have en varighed på 2-3
måneder, hvorefter expolokationerne bliver udskiftet med nye
emner.
De kuraterede udstillinger planlægges, sammensættes og emnesøges i bibliotekssystemet, inden det overføres til logistiksystemet. Udstillinger bliver bestilt og leveret samlet via sorteringsanlægget i kasser til en given dato. Bibliotekets flydende materialesamling kan udnyttes optimalt, og i det daglige udstillingsarbejde undgås tvivl hos medarbejderne eller tilfældighed som
placeringsprincip. Overordnet styres udstillingernes kadence
via et årshjul, der også favner f.eks. arrangementer, særlige indsatsområder og kampagner.
Expokonceptets planlægning og tilrettelæggelse betyder, at der
kan tages højde for målgrupper, relevans, aktualitet og alsidighed i emnesammensætningen. Udstillingerne kan forberedes
med blik for nye og varierende formidlingstiltag. Ressourcer afsættes til grafisk arbejde, desk-research og kreative shout-outs
med inspiration og oplevelse som effekt hos brugerne.

der ved præcist, hvad de vil have, og måske allerede har undersøgt hjemmefra om materialet er på lokationen.
Navigationsbehovet vil blive løst både digitalt og fysisk. Digital
navigation er der allerede erfaringer med fra Multikulturhuset
med Redias nye wayfinding løsning, hvor en dynamisk visning af
en rute i biblioteksapp’en fører låneren hen til det ønskede materiale. Wayfinding fungerer i kraft af beacons, som er placeret
på expolokationer og andre centrale punkter i bygningen. Beacons angiver den nøjagtige position for hvert materiale. Det er
kombinationen af de ‘nye’ digitale teknologier som smartphones, wayfinding, Intelligent Materiale System (IMS), infoskærme
og RFID-tags, der er forudsætningen for nybruddet med decimalklasse-opstillingen. Expokonceptets nye opstillingsprincip
vil i kombination med den digitale wayfinding også anvende
analoge navigationsprincipper, som f.eks. tydelige farver eller
anden form for visuel markering, ligesom brugerne kender fra
IKEA eller Bauhaus.
■ Med kuratering og Expolokationer vil borgerne opleve det
meget enklere at finde frem til aktuelle og spændende materialer.

Digital og analog wayﬁnding
Målet er at brugerne får spændende biblioteksrum, der stimulerer og inspirerer, men man skal også huske at tage højde for dem,

SOFIE MILRED SØNDERGAARD
Biblioteket Sønderborg

BEGREBER
IMS Intelligent Materiale System styrer f.eks. hvor mange materialer, der skal disponeres på hver hylde. Med et udstillingsmodul generes udstillinger fra emnesøgninger i bibliotekssystemet, som overføres til pluklister i lighed med bestillinger/reserveringer. Udstillingerne kan bestilles til et bestemt tidspunkt, hvor de skal sættes op og blev etableret i 2020 i Sønderborg.

Expolokation
Expolokation er en samlingsenhed, der består af inventar, skærm, graﬁkprodukter, udstillingsgenstande mm. plus anviste
materialer. Den enkelte expolokation styres via IMS. IMS sikrer f.eks. at expolokationerne dagligt får en reﬁll af nye materialer.
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Wayﬁnding
Aarhus, Sønderborg og Redia har i samarbejde og med støtte fra udviklingspuljen fra det tidligere DDB udviklet en wayﬁnding feature, som er integreret i app’en Biblioteket. Denne wayﬁnding kan anvise en dynamisk rute til det ønskede materiale i biblioteket. Alle lokaliteter og hylder er forsynet med små microchips, kaldet beacons. Beacons sender nøjagtige signaler til app’en om brugerens position i forhold til materialets placering.
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Foto: nordichouse

STYRKET SAMARBEJDE
OM MATERIALEOVERBYGNINGEN

Gennem nye initiativer, målrettet formidling og mere brugervenligt design vil
centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek fra 2021 satse på at nå bredere ud.
Pernille Schaltz, Thomas Angermann og Erik Hofmeister løfter sløret for den
nye udvikling.

C

entralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek udgør sammen
materialeoverbygningen for de danske folkebiblioteker og
forsyner hver dag bibliotekerne og dermed danskerne med de
smalle titler, med fagbøger på et højt niveau, med materialer på
andre sprog og udenlandske materialer samt kulturarven og digitale specialsamlinger via det sammenhængende biblioteksvæsen.
Alle danskere har således adgang til bøger og andre materialer
fra Det Kgl. Bibliotek og til materialer fra centralbibliotekerne,
som er titler af en karakter, et almindeligt folkebibliotek ikke forventes at anskaffe sig.
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Fælles fokus og øget transparens
Centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek har altid koordineret
og samarbejdet for at sikre en optimal service over for folkebibliotekerne og også løbende udviklet tilbuddet med bl.a. de nye
teknologiske muligheder, når nye brugergrupper skal prioriteres
eller når indsatser skal udrulles.
Som noget nyt er der i kølvandet på centralbibliotekernes nye
rammeaftale og Det Kgl. Biblioteks bestræbelser på at nå bredere ud med sine landsdækkende services sat ekstra fokus på samarbejdet mellem de to aktører. Målet for begge parter er at sikre
og levere en relevant, tydelig defineret og godt formidlet materi-

U DV I K L I N G S P RO J E K T E R

<<

I Danmark er seks kommuners biblioteker udpeget som centralbiblioteker: Aalborg, Herning, Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte. CB’erne bidrager sammen med Det Kgl. Bibliotek til at sikre fri og lige adgang til viden via materialeoverbygning og
særlig udvikling. Det er staten der jf. Lov om biblioteksvirksomhed ﬁnansierer denne overbygning til de kommunale folkebiblioteker, en unik ordning i det internationale bibliotekslandskab.

aleoverbygning til danskerne. De fælles bestræbelser sikrer, at
der konkret arbejdes med at tydeliggøre, men også udforske de
to aktørers roller, sådan at bibliotekernes ansatte lettere kan
overskue og tilgå tilbuddet og dermed bringe det i spil overfor
egne lokale brugere.

bygningssamlingen. Kendetegnende for alle initiativer er, at de
sker i en tæt dialog og samarbejde mellem partnerne. Således
sikres det, at paralleludvikling bliver undgået, og at der sker en
sammenhængende formidling af de ressourcer, der tilbydes
gennem materialeoverbygningen.

En tidligere undersøgelse, Mere digital faglitteratur, som blev
udarbejdet i et samarbejde mellem Det Kgl. Biblioteker og bl.a.
centralbibliotekerne viste netop, at der var et særligt behov for
synliggørelse og herunder at formidle de ressourcer, den biblioteksansatte ikke bruger hver dag. Så det er omdrejningspunktet
for og også målet med det fornyede samarbejde og indsats over
de kommende år.

Endelig har centralbibliotekerne igangsat et større strategisk udviklingsarbejde, hvor folkebibliotekssektoren som helhed er inviteret med i arbejdet. Gennem en række samtalesaloner får vi et
gennemarbejdet indblik i de mange problemstillinger, som en
digital overbygning rummer. Samtalerne skal munde ud i en
samlet strategi for den digitale materialeoverbygning. Det står
allerede nu klart, at en digital materialeoverbygning hverken
fuldstændigt kan isoleres fra den fysiske overbygning, men heller ikke anskues som en opgave, der alene kan løftes af centralbibliotekerne, men skal ses i sammenhæng med Det kgl. Bibliotek og sektoren som helhed. Konkret sidder Det Kgl. Bibliotek
med i samtalerne og får dermed både indblik i og indflydelse på
dialogerne op til strategiens færdiggørelse.

I 2021 bliver der derfor udviklet en række nye tiltag:
Der udvikles et online produktkatalog på centralbibliotek.dk,
der giver overblik over centralbibliotekernes og Det Kgl. Biblioteks overbygningstilbud. Kataloget understøtter tilgængeliggørelse af viden, værktøjer og kompetenceudvikling således, at
det både bliver tydeligt for de biblioteksansatte, hvilke overbygningsressourcer der er tilgængelige, og hvordan de kan bringes i
spil inden for forskellige emner.
Der udvikles en ny hjemmeside for materialevalg og indkøb ift.
udenlandske materialer. Landets folkebiblioteker kan via hjemmesiden se, hvad centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek
køber ind af overbygningsmaterialer, og man kan også indsende
forslag til nye køb. Indkøbene vises med forsider og hensigten er,
at folkebibliotekerne kan bruge denne til at indkøbe udenlandsk
litteratur i stedet for selv at skulle opsøge mulige indkøb på
udenlandske hjemmesider. Alle titler vil være katalogiserede af
centralbibliotekerne, og der arbejdes på sigt med en integration
med bibliotekssystemet Cicero.

Sidst skal det også nævnes, at der planlægges et samarbejdsprojekt mellem centralbibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek omkring
formidling af kulturarv. Detaljerne for dette samarbejdsprojekt
er imidlertid endnu på tegnebrættet.
■ De forskellige nye tilbud og en samlet strategi for den digitale
materialeoverbygning skal give landets folkebiblioteker en mere
overskuelig og styrket overbygningsservice og dermed borgerne
en styrket biblioteksbetjening.

På formidlings- og kompetenceudviklingsområdet sker der også
en intensivering af samarbejdet mellem centralbibliotekerne og
Det Kgl. Bibliotek. Der er i løbet af foråret nedsat flere arbejdsgrupper, der både skal udvikle nye online kompetenceudviklingstilbud, planlægge konferencer, udvikle formidlingspakker
og koncepter omkring overbygningsmaterialerne for borgerne
eller afprøve nye modeller for indgåelse af materialer til over-

PERNILLE SCHALTZ OG
THOMAS ANGERMANN
Centralbibliotekerne
ERIK HOFMEISTER
Det Kgl. Bibliotek

”Under opbygning og debat: Stærk digital overbygning efterspørges” af Hellen Niegaard (DB0221) samt
”Nye centralbiblioteksaftaler med fælles vision og temaspor” af Kamma Kirk Sørensen (DB 0320).
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LÆS MERE:
”Hundredårigt partnerskab med fremtidsperspektiv” af Erik Hofmeister (DB0221) om Det Kgl. Bibliotek og dets services
til folkebibliotekerne.
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Ansatte fra de syv biblioteker som er med i projektet

Christian Lauersen,
Roskilde Bibliotekerne

Martin Zandi,
Roskilde Bibliotekerne

Cæcilie Helmer Madsen,
Rudersdal Bibliotekerne

Lene Holmstrøm,
Rudersdal Bibliotekerne

Ravinder Kaur-Pedersen,
Ballerup Bibliotekerne

Thomas Sture Rasmussen,
Ballerup Bibliotekerne

Sidsel Bech-Petersen,
Aarhus Bibliotekerne

May-Britt Diechmann,
Stevns Bibliotekerne

Mikael Vinther Graaberg,
Viborg Bibliotekerne

Johanne Behrmann,
Viborg Bibliotekerne

Mie Olesen,
Viborg Bibliotekerne

Louise Buus, Horsens Kommunes Biblioteker
Fotos: Bibliotekerne. Foto af May-Britt Diechmann: Helén Andersson/Noll27
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“

Det har i lang tid været på de unges dagsorden, at vi skal gøre noget for klimaet, men der er også en ældre generation, som tænker over, at de skal levere en verden videre til de kommende generationer.”

Thomas Sture Rasmussen, Ballerup Bibliotekerne

“

“

Vi ser et sympatisk og ambitiøst projekt rettet mod en meget specifik
borgergruppe. I Roskilde har vi valgt at fokusere på ensomme ældre. Altså de
ældre, der ikke har et stærkt netværk eller fællesskab omkring sig for at se, om
det her projekt ikke vil kunne gøre en forskel for dem.”

Christian Lauersen, Roskilde Bibliotekerne.

Med det her projekt har vi en særlig mulighed for at få de ældre i tale - og bringe nogle af deres ofte lidt
skjulte ressourcer og færdigheder i spil. Det kan være evnen til at få ting til at holde længere (tøjreparation, værktøj) eller
sansen for at bruge madvarer på kreative måder, der mindsker madspild.”

“
“

Cæcilie Helmer Madsen og Lene Holmstrøm, Rudersdal Bibliotekerne

“
“

En styrke ved projektet er, at det først dagsordensætter noget, og så
går man ud, banker på og finder de ældre ildsjæle, der er nøglen til at sætte noget i gang derude.”

Mikael Vinther Graaberg, Viborg Bibliotekerne

Designtænkning handler i virkeligheden ikke så meget om at tænke - men mere om at handle, lære af det og
finde ud af, hvad der virker. Og det er en god tilgang, når vi skal finde ud af, hvordan vi skal arbejde med verdensmålene.”

Sidsel Bech-Petersen fra Aarhus Bibliotekerne

Vi skal ud at være konkrete sammen med borgerne. Verdensmålene
giver ikke mening, før de er konkrete.”

May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne

Projekt Sammen om Verdensmål er et godt springbræt til at arbejde aktivt og mere målrettet med verdensmålene. Vi vil lade målene smitte af på hele vores katalog. Det gælder både arrangementerne, online, udstillingerne og materialesamlingerne, så vi får dem lidt mere ind i vores DNA.”

Louise Buus, Horsens Kommunes Biblioteker

Foto: Unsplash.com
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SAMMEN OM VERDENSMÅL
- PÅ BIBLIOTEKET
Bibliotekerne handler allerede på FN´s verdensmål, men de bidrager også til at skabe øget trivsel, når de nu inviterer borgere med i lokale fællesskaber. Stort projekt
målrettet 60+ søsat af Tænketanken Fremtidens Biblioteker viser, at 6 ud af 10 vil bidrage til et bæredygtigt samfund.

M

ange biblioteker kender dem allerede som trofaste brugere. Mange af dem har tiden, ressourcerne og viljen til at
engagere sig. Alligevel er de en underrepræsenteret gruppe, når
det handler om at blive inddraget i bæredygtige projekter, der
involverer FN’s verdensmål. Borgere – fyldt 60 år – er den primære målgruppe for et helt nyt projekt, der skal konkretisere,
hvordan biblioteker og borgere kan bidrage til at omsætte verdensmål til handlinger samtidig med, at de oplever glæden ved
at gøre en forskel sammen med andre.
Med en helt ny undersøgelse fra Tænketanken, udarbejdet af
analysefirmaet Moos-Bjerre, er projektet allerede i gang med at
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lære målgruppen bedre at kende, ligesom syv biblioteker har
sagt ja til at være den katalyserende kraft i arbejdet med at skabe
en masse fællesskaber og aktiviteter lokalt med verdensmål og
borgere på 60+ i front.

En overset målgruppe?
Omkring 1.5 millioner borgere i Danmark har rundet de 60 år. Alligevel lander fokus oftest på de unge, når det handler om, hvem
der skal drive den bæredygtige omstilling af samfundet. Er det
fordi målgruppen 60+ ikke interesserer sig for verdensmål og
bæredygtighed? Det har Tænketanken Fremtidens Biblioteker –
med midler fra VELUX FONDEN – sat sig for at undersøge og

gøre noget ved. I første omgang med en national undersøgelse,
der afdækker målgruppens adfærd, holdninger og kendskab til
bæredygtighed og verdensmål.
Resultaterne viser flere ting, bl.a. at 1 ud 4 allerede arbejder frivilligt, og at 6 ud af 10 er enige eller meget enige i, at de også ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Og 77% af de
1.078 borgere, der har deltaget i undersøgelsen, er i øvrigt bekymrede for, at klimaforandringer vil påvirke de yngre generationers liv. Når disse tal sammenholdes med, at 66% siger, de er
interesserede i aktiviteter, der enten forbedrer miljøet eller øger
trivslen blandt andre ældre, tegner det et billede af en målgruppe, som både er optaget af og interesseret i at bidrage til verdensmålsarbejdet.

Vidende og viljestærke
Ellen Farr er et godt eksempel på den engagerede borger over 60
år, som gerne vil bidrage til en mere bæredygtig verden. Men
hun er træt af, at hendes generation ofte per automatik bliver
stemplet som en gruppe, der enten ikke kan eller vil inddrages i
aktiviteter, der bidrager til FN s verdensmål.
Som pensioneret lærer og cand.scient. soc. er hun blandt andet
aktiv i netværket Globale Seniorer, holder foredrag om ulighed
og kvinder og er efterhånden blevet ekspert i FN’s verdensmål.
Og så er det Ellen Farrs klare holdning, at hun langt fra står alene med viden, vilje og evner til at bidrage. Der er masser af kræfter og ressourcer at finde blandt de borgere, der enten nærmer
sig eller er gået på pension.

“

“Vi vil ikke
omtales som en
gruppe, der skal hives op og ikke ved
noget. Vi skal hellere adresseres som
en vidende ressource, hvoraf rigtig mange faktisk allerede er engagerede
og fortsat gerne vil lære noget og bruge af
vores energi. Man bliver jo ikke dum af at
blive 60 år. Man mister jo ikke sin viden
om det, man har arbejdet med,” påpeger
Ellen Farr.
Ellen Farr

Netop dette engagement skal projekt Sammen om verdensmål
styrke og få til at spire over hele landet ved at skabe flere platfor-
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me og fællesskaber for borgerne, som dermed kan få bedre mulighed for at blive ved med både at lære fra sig og selv fortsat lære
nyt med FN’s 17 verdensmål som afsæt – og bibliotekerne som
lokale samlingspunkter. Ambitionen er nemlig at udrulle projektet fra de syv pilotbiblioteker til yderligere 30 folkebiblioteker efter et års tid. Derfor har projektet samlet et stærkt hold af vidensaktører, der foruden Ellen Farr tæller professor emeritus
Steen Hildebrandt, UNESCO Danmark, Verdens Bedste Nyheder og Ældre Sagen med flere, som skal hjælpe med løbende
sparring og formidling af resultater.

en form for prototype, som vi kan evaluere og tilpasse med verdensmålsbrillerne på. Sådan kan projekterne udvikle sig hele tiden. Du ved ikke, hvor det ender, og det synes jeg er fedt,” fortæller May-Britt Diechmann.

Mindre tanke, mere handling
Ud over de gennemgående ressourcepersoner byder Aarhus
Bibliotekerne ved Sidsel Bech-Petersen ind med hjælp til at sætte brugerne i centrum. Med designtænkning som metode skal
designkonsulenter fra Aarhus Bibliotekerne være med til at sikre, at alle tiltag bliver brugerorienterede.

Ildsjæle har ingen alder
De syv biblioteker, der har sagt ja til at være med i projektet, er
Ballerup Biblioteker, Horsens Kommunes Biblioteker, Roskilde
Biblioteker, Rudersdal Biblioteker, Stevns Biblioteker, Viborg
Biblioteker og Aarhus Bibliotekerne. Selvom de fleste folkebiblioteker har fokus på FN s verdensmål, er der stor forskel på, hvordan de hver især arbejder med og omsætter verdensmålene til
konkrete aktiviteter, og der er masser af plads til lokal variation,
når projektet udrulles i de syv kommuner efter sommerferien.
Thomas Sture Rasmussen fra Ballerup Bibliotekerne forklarer, at
Ballerup allerede har fokus på målene og deres samfundsbetydning, men har valgt være med i projektet, fordi det er vigtigt at
inddrage hele befolkningen i realiseringen af FN’s verdensmål –
ikke kun de unge. “Med det her projekt har vi en unik mulighed
for at få de ældre i spil, så de kan opfylde deres ønske om at aflevere en bedre verden til deres børn og børnebørn”, siger Sture
Rasmussen.
I Viborg har man særligt fokus på at få projektet ud i landdistrikterne. Mikael Vinther Graaberg fra Viborg Bibliotekerne fortæller, at landsbyerne har høj prioritet i kommunen, og at der allerede er taget de første spadestik til flere borgerrettede aktiviteter
i landsbyen Karup. “Når vi rykker ud i de små byer, får de ofte oplevelsen af, at: Ja, de har set os! At de er tænkt med i en kulturel
sammenhæng”, siger han.
Og selvom Viborg Bibliotekerne er vant til at arbejde med målgruppen 60+, ser de alligevel projektet som en god mulighed for
at komme et skridt videre: “Vi har godt fat i målgruppen, men jeg
skal være ærlig og sige, at vi kan være tilbøjelige til at tænke på de
ældre som én stor målgruppe. Den er i virkeligheden ret differentieret. Projektet er derfor også en chance for at dykke mere
ned i arbejdet med de ældre.”

Designtænkning handler i virkeligheden ikke så meget om at
tænke – men mere om at handle, lære af det og finde ud af, hvad
der virker. Det er også en god tilgang, når vi skal finde ud af,
hvordan vi skal arbejde med verdensmålene. Det er nemlig ikke
til at vide, hvordan målgruppen 60+ gerne vil engagere sig i verdensmålene. Hvad er målgruppen optaget af? Hvad motiverer
dem? Hvordan vil de gerne indgå i fællesskaber? Interviews skal
analyseres og omsættes til meningsfulde aktiviteter og fællesskaber, som også fortsætter, når projektet slutter.
■ Hvert et skridt tæller. Som deltager i projektet får de biblioteksansatte dybere indsigt i, hvordan man kan skabe større trivsel, motivation og engagement hos målgruppen og samtidig bidrage til verdensmålene. Målgruppen 60+ er kendt som trofaste
biblioteksbrugere, men vi mangler viden om, hvad der optager
og motiverer dem. Ved at blive klogere på det, kan vi omsætte
det til konkrete aktiviteter sammen med målgruppen. Og på den
måde kan bibliotekerne som iværksætter af aktiviteter og partnerskaber skabe en impact i forhold til verdensmålene. Hvert et
skridt tæller på vejen til en mere bæredygtig verden – eller som
Ellen Farr udtrykker det: “Du er nødt til at tage små skridt, men
store nok til, at vi faktisk kan ændre noget.”

Mere end muleposer
For May-Britt Diechmann fra Stevns Bibliotekerne handler deres deltagelse i projektet om at blive konkrete sammen med borgerne. For hende giver FN’s verdensmål ikke mening, før de er
konkrete. Og på Stevns biblioteker har de da også allerede skabt
et fællesskab af frivillige, der syer muleposer af stofrester som erstatning for plastikposer. En aktivitet, der rummer verdensmål
om både trivsel og ansvarligt forbrug – og på den måde handler
om meget mere end muleposer.
”Når du synliggør, at projektet går hånd i hånd med verdensmålene, får målene også en indflydelse på projektet. Så bliver det jo
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KIRA GILLING HANSEN
SIMON ROSENSTAND
CAMILLA PIPALUK SKOVGAARD
Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Illustrationer: Zu Jørgensen
for Tænketanken Fremtidens Biblioteker

L I T T E R AT U R E V E N T S

Litteratur Events
(gen)opstår
Når verdensmål skal
omsættes til handling

Med genåbningen af samfundet og covid-19 vaccinationsprogrammet på plads stiger tørsten efter kultur- og litteraturoplevelser. Flere og flere dukker op i bladets inbox. Her eksempler på træf, der finder sted i september måned.

Selvom der både er tid, ressourcer og vilje til handling hos
målgruppen, skal der selvfølgelig mere til at skabe en impact
i forhold til FN´s verdensmål og fællesskaber. Særligt to gennemgående ressourcepersoner skal støtte bibliotekerne i netop dette:

NORD
Nordisk Litteraturfestival
18. september i Kulturværftet.
Tjek program https://helsbib.dk/NORD

Ordkraft 2021
Simon E. Nygaard, cand.psych. og ph.d. i bæredygtighedspsykologi, har specialiseret sig i de menneskelige aspekter af
bæredygtighed og FN’s verdensmål – og skal bl.a. hjælpe bibliotekerne med at skabe blik for motivation, samhørighed og
engagement blandt dem, der involverer sig i verdensmålsaktiviteterne og samtidig bidrage til deres oplevelse af styrket
livskvalitet.
Kristine Fjord Tolborg, direktør i CHORA 2030 og dermed projektets verdensmålsekspert, skal hjælpe med at gøre verdensmål meningsfulde og praksisnære for både biblioteker
og borgere. Hun bliver desuden ansvarlig for et nyt mentorrejsehold, som skal besøge biblioteker i hele landet for at inspirere såvel ansatte som borgere til at engagere sig i lokale
fællesskaber, som bidrager til et eller ﬂere af FN´s verdensmål.

18. september i Nordkraft.
Tjek program på https://ord-kraft.dk/

FANTASYFESTIVAL 2021
18. – 19. september på Esbjerg Hovedbibliotek.
Tjek program på kortlink.dk/2bvz9
■ Bladet bringer også oversigter i de næste numre. Arrangerer jeres bibliotek et litteratur event, så send gerne jeres info
til db@db.dk mærket ”litteratur efteråret 2021”.

National undersøgelse
Tænketanken har i samarbejde med Moos-Bjerre A/S gennemført en national undersøgelse, som skal være med til at
afdække borgeres adfærd, holdninger og kendskab til bæredygtighed og til FN´s verdensmål med et særligt fokus på deres interesse for at engagere sig lokalt. Spørgeskemaet er blevet besvaret med hjælp fra Norstats borgerpanel og omfatter
1.078 komplette besvarelser. Undersøgelsen er således repræsentativ for den ældre del af den danske befolkning, som
er 60 år eller derover og i forhold til deres alder, køn og bopæl.
Projektet løber over to år og ﬁre måneder fra februar 2021 til
april 2023. Tænketanken Fremtidens Biblioteker er projektejer, og projektet er støttet af VELUX FONDEN.
Følg projektet her i spalterne og få mere at vide på hjemmesiden sammenomverdensmål.dk eller kontakt projektleder
Kira Gilling Hansen via kgh@fremtidensbiblioteker.dk.

DIGTERRUTER I HELE LANDET
Oplev Danmarks store fortællere
Digterruterne er blevet til i samarbejde mellem Nordea-fonden, SDU, lokale digterhjem, museer, foreninger og selskaber. Tjek dem på danskedigterruter.dk
14 digterruter åbner 18. juni: Ambrosius Stub, Ribe; B.S. Ingemann, Sorø; Carit Etlar, Fredericia; Emil Aarestrup, Nysted;
Frank Jæger, Egedal, Nordsjælland; H.A. Brorson, Ribe; Jeppe Aakjær, Jenle, Roslev, Salling; Johannes Jørgensen,
Svendborg; Johannes V. Jensen, Louns halvøen, Himmerland; Kaj Munk, Vedersø; Karen Blixen, Rungstedlund; Martin
Andersen Nexø, Nexø; Steen Steensen Blicher, Blicheregnen,
Thorning/Kjellerup; Thøger Larsen, Lemvig.
8 digterruter åbner i efteråret: Agnes Henningsen, Kerteminde; H.C. Andersen, Faaborg; H.C. Andersen, Odense; Henrik
Pontoppidan, Hornsherred; Holger Drachmann, Skamlingsbanken, Kolding; Inger Christensen, Vejle; Martin A. Hansen,
Stevns; Tove Ditlevsen, Vesterbro, København.
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KLASSIKER 2021

Forfattere af den rette slags,
mente Agnes Henningsen,
skal tale til os ”med rigtige
Digter-Ord, der sætter
Fantasien i Bevægelse, saa
man gider at tænke videre,
saa man uvilkaarlig digter
med”.

Og disse ord lever hun selv i højeste grad op til: Hendes poetiske og præcise sprog provokerer den herskende fornuft og aktiverer læserens stillingtagen. Og lige som sit forbillede Herman
Bang tager Agnes Henningsen (1868-1962) emner op, som er tabuiseret og fortrængt i det læsende publikums cirkler.
Helt overordnet er det for hende spørgsmålet om den enkeltes
frihed eller måske rettere kvindens manglende frihed i det almindelige, borgerlige ægteskabs klaustrofobiske karakter. Og
etablerer man, som ægteparret Agnes og Mads Henningsen gjorde, friheden for de to parter i det man i dag kalder et “åbent ægteskab”, kan omkostningerne blive store: Mads Henningsen
måtte nærmest flygte fra sin stilling som lærer i gymnasiet, fordi
han haft et slags forhold til en kvindelig elev, en veritabel Metoo- sag anno 1895. Så aftalen om at leve polyamourøst, som de
begge gjorde, blev præget af, at de faktisk ikke levede sammen
ret længe. Den største omkostning var dog, at Agnes Henningsen efter mandens flugt blev alene med børn og en ret ussel økonomi.
Det krævede en råstyrke, som hun havde fået med hjemmefra
på den værst tænkelige måde. Med en mor, der var død fra hende og hendes søstre i en meget tidlig alder, og en far, der aldrig
kom til at trives med livet efter det. Han var en temperamentsfuld patriark, der ikke lod nogen i tvivl om, hvem der skulle bestemme, og ved hjælp af en endefuld måtte Frøken Aparte, som
34

Agnes blev kaldt, forstå, når hun havde gjort eller sagt noget forkert. Den lære, at det koster at have sine meninger eller gøre,
hvad man selv vil, tog Agnes med videre i livet, men det forhindrede hende ikke i i liv og digtning at forsøge at leve op til et princip, som faderen interessant nok havde installeret i pigerne,
nemlig at de altid skulle tale sandt. “Han roste os for sandheden,
så man ligefrem blev flov over at sige den.”
Agnes Henningsen havde således en ret omtumlet barndom.
Faderens nye ægteskab, flytning og ophold på en kostskole satte
Agnes og hendes søskende på voldsomme prøver, som de dog
tilsyneladende kunne klare uden at gå i stykker. Til gengæld
skabte denne turbulente tid en tidlig modning og hårdførhed
hos den kommende forfatterinde.
Som nævnt fik hun øge/kælenavnet Frk. Aparte – hun gjorde,
hvad der passede hende. Som 14-årig forlovede hun sig med sin
10 år ældre farbror, som hun heldigvis takket være familiens indgriben ikke blev gift med, men det gav hende allerede her et rygte som letsindig. Tre år senere mødte hun så Mads Henningsen,
som hun hurtigt blev gravid med. De giftede sig i 1887 og indgik
den omtalte åbenheds-aftale. Hurtigt fulgte endnu to børn, og
pasningen af disse og en elendig økonomi var med til at sætte
gang i Agnes Henningsens forfatterskab – der skulle tjenes penge.

AG N E S H E N N I N G S E N

Hun får kontakt til Herman Bang, som hjælper hende at få optaget et par noveller i bladet København.
Og mens hendes liv stadig er præget af kaos med opbrud i ægteskabet og et fjerde barn med Carl Ewald – den senere så berømte Poul Henningsen – får hun efterhånden fodfæste som forfatter. Og så går det slag i slag: To romaner i 1899, Glansbilledet
og Strømmen, begge med ulykkelige kvinder som hovedpersoner og i 1900 Polens Døtre med samme triste kvindebillede. Den
stribe af værker fra hendes hånd, der følger, viser en forfatter, der
bevæger sig rundt om og i de tabuer og fortielser, der prægede tiden. Ganske som hos forbilledet Herman Bang, men ulig Bang
overlader hun kun sjældent sine konklusioner til læseren. Hvor
Bang ofte lader ‘tomme pladser’ stå i teksten, så vi som læsere
selv må fuldende tekstens billede, så hans intention opleves som
noget, vi selv kommer frem til, så er Agnes Henningsen, selvom
hun sprogligt er påvirket af Bang, spiddende omhyggelig med at
sikre sig, at hendes meninger og vurderinger bliver det centrale.
Og formuleret så læseren ikke kan andet end at “tænke videre”
og “digte med”. Men som hos Bang bevirker fremstillingen af de
ukonventionelle emner en stigende fordømmelse af hende.

■ Agnes Henningsen er imidlertid også helt sig selv. Hun er ikke
moderne, hun kan nok ikke lære unge kvinder af i dag noget om,
hvordan de skal leve deres liv. Hun er for sær. Men hun var en af
de kvinder, der gik forud og tog sine egne kampe præget af hendes tid, af hendes lyster, ambitioner, drømme og idealer. Selvstændig og helt sin egen. Og det kan stadig bruges. Dét er klassiker-kvaliteten i hendes værk.
Erindringerne er, som Suzanne Brøgger skriver, “som livseliksir
man kan drikke en gang om året”.

JOHAN ROSDAHL
Medlem af Klassikerkomitéen
Forfatter og fmd. for LISE (LIitterære SElskaber)
Fotos: Det Kgl. Bibliotek

ERINDRINGSROMANERNE
• Let gang på jorden (1), 1941
• Letsindighedens gave (2), 1943
• Byen erobret (3), 1945
• Kærlighedssynder (4), 1947
• Dødsfjende-hjertenskær (5), 1949
• Jeg er levemand (6), 1951
• Den rige fugl (7), 1953
• Skygger over vejen (8), 1955

Romaner som De Spedalske fra 1903, Lykken, 1905, Den elskede
Eva, 1911, Den store Kærlighed, 1917, isolerer hende fra det pæne
selskab. At den feterede skuespillerinde Betty Nansen i 1906
nægter at påtage sig hovedrollen i Agnes Henningsens skuespil
Elskerinden har rimeligvis ikke gjort hendes stilling bedre.
Måske fordi Agnes Henningsen her på realistisk og demonstrativ
vis hænger manden ud som den udnyttende egoistiske part og
kvinden som offer.
Agnes Henningsen stod nemlig temmelig alene med sin feministiske ny-tænkning. Hendes værker drejer sig ikke om traditionel
ligestilling, stemmeret og adgang til uddannelse. Det var ikke
Dansk Kvindesamfunds kop te at pege på den familiebaserede
mandschauvinisme og seksuelle undertrykkelse, som den udpensles i Agnes Henningsens litteratur. Og den indtrængende og
detaljerede beskrivelse af de allermest intime og pinlige sider af
forholdet mand/kvinde måtte hun forklare og forsvare i den senere del af det egentlige forfatterskab.
Men med erindringerne (1941-1955) får hun – med sit levnedsløb på en vis afstand –skrevet et værk, der for alvor får hende placeret i den litteraturhistorie, hvis mandlige eksperter ikke kunne
se hendes talent tidligere. De er et afrundet værk, der ikke kun
handler om Agnes Henningsen, men lige så meget om kvinderollen og kunsten i en frodig periode i dansk kulturliv. De balancerer mellem at være en slags Se & Hør for læseheste og indsigtsfulde blik ind i dansk litteratur og kæmpende kunstnersind.
Stærkt og følsomt står således beskrivelsen af hendes litterære
forbillede, Herman Bang, der ved deres første møde sender hende ud af døren med ordene: “Vær ved trøstigt mod, der skal ved
Gud talent til bare at eftergøre mig”. - Denne selvironiske og kokette bemærkning kan hun så tage med sig i sit eget forfatterskab.
Erindringerne er fulde af den sanselighed, man ikke er i tvivl
om, at hun selv har besiddet til overflod. I deres beskrivelser af
det litterære København, af forfattergerningen, af kunstnere hun
møder og ikke mindst af børnene og af moderrollen.

Agnes Henningsen, 1888
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Ses vi i Sønderborg 23. september?

VELKOMMEN TIL DB’s
STORE KULTURKONFERENCE 2021
KULTURENS VÆRDI
Danmarks Biblioteksforenings Kulturudvalg inviterer i et samarbejde med
Biblioteket Sønderborg på en spændende konferencedag og friske kulturvitaminer

Hvad har corona gjort ved os - ved biblioteket og kulturen?
DB Kulturkonferencen byder på:
■ Nye tanker, nye løsninger og ny arkitektur – Multikulturhuset
■ Masser af debat med fagfolk, politikere og unge brugere
■ Vi varmer op til Kommunalvalget 2021

Foto: Thomas Mølvig

Program og tilmelding fra 15. juni på db.dk/kulturkonference2021

