
  

Med udgangspunkt i udviklingspuljen og Modelprogrammet for Folkebiblioteker er der i Vig blevet 

skabt et temabibliotek med fokus på identitet, kreativitet og lokalhistorie. Gennem innovative metoder 

for samskabelse, Rosan Boschs modelprogramoplæg om Flexible learning og to tilknyttede 

konsulenter med baggrund i design, scenografi og grafik er der skabt et åbent bibliotek med rum for 

brugerinvolvering, digitale udstillinger, fleksible værksteder, lokalarkivarisk forskning og det klassiske 

biblioteksbesøg. Alt sammen på et meget lille budget. Vi byder velkommen til Det Lokale Bibliotek. 

ET MODELPROGRAM-PROJEKT I ODSHERRED 
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EN 

INTRODUKTION 

Det Lokale Bibliotek 

har været længe 

undervejs. Politiske 

beslutninger om 

placering, overvejelser 

om lukning og 

markante ændringer af 

arbejdsopgaver med 

en borgerservice -

fusionering, ændrede 

budgetter og 

udfordringer i forhold 

til at etablere det 

ønskede samarbejde 

med konsulenter har 

lagt mange benspænd 

ind og har sinket 

processen mere end 

én gang. 

Men nu er vi i havn 

med et funktionelt 

bibliotek, som har de 

rammer og muligheder 

vi ønskede at skabe 

med et værksted for 

identitetsskabelse, 

brugerinvolvering, 

kreativitet og lokal 

forankret viden. 

KONSULENTER 

Vi har haft flere 

konsulenter inviteret 

ind undervejs, men har 

flere gange fået 

afbrudt samarbejdet 

før det gik i gang. I 

slutspurten fik vi 

endelig tilknyttet: 

Designer og scenograf  

Pernille Just 

Grafiker 

Kevin Pfaff 
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BAGGRUND 
Odsherred er både udkant og UNESCO godkendt Geopark. På den ene side slås kommunen med 

en stram økonomi, få højtbetalende skatteborgere, manglende mulighed for lang videregående 

uddannelse, få muligheder for faglig uddannelse og en relativ stor andel borgere på 

overførselsindkomst. På den anden side har området en identitet som Danmarks største 

sommerhuskommune med mange faste landliggere og landets første UNESCO godkendte Geopark 

placeret i de fire ben: landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer.  

Det har gjort os, Odsherred Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse (herefter BOK) nysgerrige på, 

hvordan vi fra vores kant kan styrke lokalmiljøets udvikling og sammenhængskraft gennem vores 

funktion som lokalarkiv og bibliotek. Et bud fra os blev at omskabe vores bibliotek og lokalarkiv i Vig, 

så der i højere grad kunne arbejdes med den lokale identitet og historie i fleksible værksteder, samt 

at få det lokalarkivariske arbejde frem i lyset, så flere får både viden om og lyst til at arbejde med. 

Samtidigt så vi et behov for at gøre vores arbejde med lokal identitet og historie mere tilgængelig for 

samarbejde og samskabelse med skoler og daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner i 

Odsherred, som også arbejder med at løfte og understøtte Odsherred Kommune. 

FORMÅL, METODER OG MÅLGRUPPER 
Formålet har været at skabe et større fokus på lokalhistorie og lokal identitet ved at arbejde med 

bibliotekets - og lokalarkivets rum og indretning. Ved at forandre på vores rums indretning, 

fleksibilitet og funktion kan vi nu bruge lokalhistorien og vores viden og materialer om den til at 

skabe værksteder og tematiske brugerinddragende værksteder, hvor brugerne arbejder med at 

forstå og ikke mindst stadigt danne den lokale identitet i Odsherred. Rammen for dette er sat med 

udgangspunkt i de visioner der er for modelprogrammet for folkebiblioteker om at skabe mere 

fleksible og multifunktionelle biblioteksrum, samt vores egne ambitioner om at samle vores 

lokalviden og materialer et sted, så vi bedre har kunnet sætte dem i spil.  

Ligesom bibliotekerne generelt bevæger sig fra ”collection til connection”, altså mere har rollen som 

platform for videndeling end en egentlig viden-container, ønsker vi at sætte fokus på den samme 

udvikling for landets biblioteksbaserede lokalarkiver. Ved at indrette os, så vi kan vise lokalarkivets 

arbejde med at bevare og registrere historien, ønsker vi at gøre det lettere for vores borgere at 

bruge, bidrage og søge videre i deres lokale historie, for at understøtte en lokal identitet. Dette 

gælder også for unge og børn, som vi oplever få en stor stolthed, når de beskæftiger sig med deres 

nærmiljø. 

Vores metodevalg for indretning og rumfordeling har også haft et formål i sig selv. Vi har ønsket at 

omskabe vores rum og indretning gennem innovative værktøjer og samskabende brugerinvolvering 

med interessenter og samarbejdspartnere, med det formål at skabe et udviklings- og læringsrum, 

som i processen har inviteret til ejerskab hos vores brugere og interessenter. I Odsherred er der i 

arbejdet med lokalhistorie en udfordring i at vi har en geografisk stor kommune med flere 

”lokalhistoriske inddelinger” og gamle sognekulturer bag os. Ikke alle er enige med os i at der 

skabes synergieffekt ved at samle vores indsatser i Vig. De der har valgt at deltage i vores 

processer, har kunnet være med til at forme indhold og skabe relevante opmærksomhedspunkter 

gennem vores åbne brugerinddragelse. 

Vi har samtidigt haft et formidlingsmæssigt stort ønske om at gøre vores viden, materialer og 

muligheder for at arbejde med den lokale identitet og lokalhistorie mere tydelig, fleksibel og relevant 

for især skolerne. Et ønske som ikke er blevet mindre aktuelt og påkrævet af den skolereform, der er 

blevet implementeret under arbejdet med projektet. Og med reformen har vi samtidigt set et øget 

potentiale for at skabe lærings – og formidlingsforløb i samarbejde med andre institutioner i 
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kommunen. Der venter gode muligheder forude, og de processer vi har brugt i vores opbygning er 

også implementeret til at være en del af vores drift. Det at lade brugere og interessenter være en 

aktivt formende del i de udstillinger vi kalder vores ”indsamlingslaboratorium” og ”Odsherreds DNA” 

(mere om begge disse senere) vil vedblive med at stille krav til bibliotekrummenes fleksibilitet og 

funktion. 

Deltagerinvolvering og aktiviteter – og hvad de betød for projektet 

Da BOK ansøgte om penge til modningsprojektet var der endnu ikke ansat en projektleder. Mette 

Mathiasen tiltrådte stillingen som kulturformidler i januar 2015, og fik projektet som en del af sine 

udviklingsopgaver ved siden af driften. Relativt kort tid efter blev der sået tvivl om hvorvidt det 

fysiske bibliotek i Vig, der skulle danne ramme om projektet, skulle nedlægges - og bibliotek og 

lokalarkiv dermed flyttes til andre lokaler. Hermed opstod den første af en række af forsinkende 

benspænd for processen. Til sidst besluttede projektgruppen sig for at lave et Kick-Off arrangement, 

fordi vi uanset en eventuel placering synes det var vigtigere at få sat hovedet på plads, inden vi 

flyttede på væggene. 

KICKOFF ARRANGEMENT 
Vi ønskede, at det nye bibliotek og lokalarkiv, som vi på daværende tidspunkt kaldte ved det nye 

fællesnavn ”Identitetsbibliotek” (nu ”Det Lokale Bibliotek”), skulle kickstartes med en 

brugerinvolverende samskabelsesproces, som inviterede til at dannelsen af at det nye bibliotek også 

var brugerdreven. Hvad ville vores interessenter og samarbejdspartnere med det bibliotek, som vi 

gerne ville stille til rådighed? Forstod de vores formål og kunne det møde nogen af deres behov? Og 

hvordan opfyldte vi bedst de lovmæssige krav for biblioteks – og lokarkivdrift, så vores brugere fik 

mest gavn af det? 

For at få svar på de spørgsmål inviterede vi repræsentanter for landsbyer, byer, foreninger, 

daginstitutioner, kulturinstitutioner, skoler og kommunens administration – foruden udvalgte 

politikere til kick-off 6.maj 2015. I invitationen skrev vi: 

Skabelsen af Odsherreds Identitetsbibliotek 

Onsdag den 6. maj 

indbyder vi dig til 

et idé-seminar, en kick-off dag, et inspirations-mager-værksted 

i Pakhuset, Vesterbro Torv 4, 4500 Nykøbing fra klokken 14 til 18. 

 

Vi giver brændsel til processen, både i form af inspirerende oplæg, arbejdende værksteder og lidt 

godt til ganen - og håber til gengæld at du møder op med lyst og vilje til at skabe de gode ideer og 

veje til nye samarbejder omkring vores Identitetsbibliotek. 

 

Dagens program 

14:00 Velkomst ved Søren With, formand for Kulturudvalget (S) 

14:10 Kongstanken bag Identitetsbiblioteket ved John Larsen, leder af Odsherred Biblioteker og 

Kulturhuse 
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14:20 Præsentation af dagen og de første inspirations-vitaminer, ved Mette Mathiasen, 

projektleder Odsherred Biblioteker og Kulturhuse. 

14:45 Mariteket på Lolland ved Ulla Schaltz, Museumsdirektør for Museum Lolland-Falster 

Hør om Lollands nye spænende kulturinstitution, som er blevet til i et samarbejde mellem arkiverne, 

museet og bibliotekerne på Lolland. Det er stedet hvor brugerne tilbydes alt fra en god kop kaffe og 

dagens avis til viden om fund i den lollandske muld, Maribos historie eller tidligere generationers liv 

og levned på øen. Med den meget centrale placering i det nuværende Stiftsmuseum på 

Banegårdspladsen i Maribo håber initiativtagerne bag projektet, at det nye hus, udover de faste 

brugere af arkiv, bibliotek og museum, også vil tiltrække nysgerrige forbipasserende og ikke mindst 

de mange pendlere, der dagligt lægger vejen forbi Banegårdspladsen. 

15:20 Pause 

15:30 ”Byen bag skoven” - skab en teaterforestillings efterliv, ved Simon Vagn Jensen, leder af 

Odsherred Teater  

Introduktion til værksted 1/ en præsentation af Odsherred Teater store sommersatsning ”Byen bag 

skoven” – en teatervandring gennem Annebergparken i anledning af Sindssygehospitalet ved 

Nykøbing Sjællands 100 års jubilæum. Samtidigt ser vi tilbage på to tidligere produktioner ”Kreativt 

Otium” og ”Landet – should I stay or should I go?” hvilke efterliv har de haft, og hvad kan vi lære af 

det. På værkstedet efter oplæggende vil vi sammen skabe ideer til et efterliv for forestillingen på 

Odsherreds Identitetsbibliotek med Geopark Odsherred som omdrejningspunkt. Hvad betyder vores 

lokale identitetshistorie for dannelsen af vores Geopark? Og hvordan kan kulturinstitutionernes 

arbejde med vores fælles historie bruges i Geopark Odsherred? 

15:40 Museum og lokalhistorie, hvor ser vi mulighederne og synergien ved Anette Månsson, 

kommunikationschef for Museum Vestsjælland 

Introduktion til værksted 2/ Hvordan får lokalhistorien og kunsten liv gennem museerne og hvordan 

får museerne adgang til lokalhistorierne? Hvor kan vi sam-tænke, udstille, fortælle og skabe?  

Museum Vestsjælland har hele tre udstillingssteder i Odsherred – og åbner netop nu op for større 

interaktion med lokalsamfundet, også på det helt praktiske plan. Undersøgelser viser, at mennesker 

bliver mere sunde, når de oplever kultur. Mænd skal helst gå på udstillinger. Kvinder skal være 

medskabende. Der er heldigvis mulighed for begge dele på Museum Vestsjælland. 

15:50 Det gode lokalarkiv, hvad skal det kunne – og kan vi det? Ved Odsherred Bibliotek og 

Kulturhuse 

Introduktion til værksted 3/ hvordan udvikler vi rammerne for vores lokalarkiver så brugerne får gode 

og inspirerende rammer og muligheder? Hvad skal der løftes og hvem kan gøre det? 

16:00 Arbejdende værksteder – med mulighed for at rotere mellem de tre, eller blive, hvis det er 

det man brænder mest for. 

17:15 Da Danmark bliver til ved Mischa Schulze, projektmedarbejder og Tobias Mortensen, 

Projektkoordinator fra ’Da Danmark bliver til’ (Tidligere ’Da Danmark blev til’), som har modtaget 3.4 

mio kr til nye fortællinger om Midt- og Vestsjællands vikinge- og middelalderhistorier fra Kulturregion 

Midt- og Vestsjælland. De kommende 4 år skal projektet udvikle nye idéer og projekter, samarbejder 

og ikke mindst oplevelser for borgerne. Hvordan gør de det – og kan vi være med? 
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17:50 Hvad gør vi med dagens arbejde – og hvor går vi hen herfra? Ved John Larsen og Mette 

Mathiasen 

18:00 Tak for i dag og kom godt hjem. 

De tre værksteder tog udgangspunkt i 3 udfordringer. Det første udsprang af en indledende dialog 

med en vores traditionelle samarbejdspartnere, Odsherred Teater. Odsherred Teater har i sin 

egenskab af at være egnsteater en stor interesse i at spejle og udvikle lokalsamfundet, hvilket de 

gør med stor dygtighed og omhu. Vi havde derfor på forhånd inviteret dem til at beskrive det ene af 

vores værksteder på dagen. Udfordringen her blev: Hvordan kan vi skabe et efterliv for 

teaterforestillinger med lokal identitet og lokalhistorisk relevans, så det kan bruges af børn, unge, 

ældre, fritidsborgere og andre i bibliotekets rammer?  

Næste udfordring var også skabt i dialog med en af vores andre store kulturinstitutioner – Odsherred 

Museum. Udfordringen lød: Museerne og lokalarkiverne ønsker at gøre større brug af hinanden for 

gensidig gavn og for at skabe gevinst for brugerne – hvad skal der til? 

Sidste udfordring lavede vi med henblik på at få skolerne, de lokalhistoriske foreninger og øvrige 

lokalhistoriskinteresserede i spil. Vi havde flere gange været i dialog med foreningerne, men deres 

ønske var blandt flere af de toneangivende i foreningerne slet og ret at vi ikke ændrede noget – og 

skulle noget ændres, så skulle alt gerne derhen hvor netop deres forening var. Vi havde derfor også 

en intention om at vise de fremmødte lokalhistorikere essensen af vores tanker i håb om at de kunne 

tilslutte sig formålet. En udfordring vi kommer tilbage til andetsteds i rapporten. Tredje værksted lød: 

Hvordan bevare vi lokalhistorien og hvad skal der til for at vi kan brede den ud til de interesserede – 

og gøre de uinteresserede opmærksomme på hvad lokalhistorien kan?   

Under oplæggende var der indlagt summerunder med både sidemandsrefleksion og refleksion i 

stilhed. Inden værkstedet for alvor gik i gang skulle deltagerne rotere mellem tre stationer, hvor 

udfordringerne var tegnet op. Her skulle de skrive deres egne kommentarer til på udfordringerne og 

desuden dele en refleksion om udfordringen med en anden deltager inden de cirkulerede videre. 

Dette for at sikre mer-værdien i det at formulere og være i dialog om udfordringerne, samt at sikre at 

vi fik alles besyv med, selvom de i skulle vælge kun at beskæftige sig med et værksted i den sidste 

øvelse. Efter rotationen satte deltagerne sig i de ønskede grupper og arbejdede med udfordringerne. 

De fleste besøgte 2 værksteder.  

1 DELTAGERNE I DIALOG OM ARKIVETS KERNEYDELSE MED DEN INNOVATIVE ØVELSE 
"HOLDNINGSGYMNASTIK" SOM METODE, HVOR DELTAGERNE BEVÆGER SIG FREM OG 
TILBAGE PÅ EN AKSE I FORHOLD TIL DERES SKIFTENDE HOLDNINGER UNDER DIALOGEN. 
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Modellen viser de nedskrevne synspunkter og ideer. Derudover var der flere frugtbare diskussioner 

på dagen, som ikke relaterer sig direkte til rum og aktivitet, men mere handler om det relationsbårne 

samarbejde og en generel diskussion omkring emnet lokal identitet. 

Presseomtale for dagen er vedhæftet indsendelse af statusrapporten som bilag 1 

DE FØRSTE FORANDRINGER I RUMMET OG DERES SAMSPIL MED DET DIGITALE 
I forhold til projektet med at indrette et temabibliotek med fokus på både bibliotekets kerneydelser, 

læring og arkiv blev vi klogere som ønsket. Nu havde vi en ide om hvad vores brugere og 

samarbejdspartnere efterspurgte. Og de havde ovenikøbet givet os flere ideer til hvordan vi kunne 

indfri af deres forventninger.  

Men for at honorere brugerens ønsker måtte de igennem en intern beslutningsproces, hvor vi 

stillede de ønskede aktiviteter og tiltag overfor vores rum, økonomi og personaleresurser. En af de 

gennemgående tendenser var at både biblioteker, museer og teatre helst skulle ud i hver landsby og 

på hver skole, for at lave noget om lige præcis dét område for og med dén gruppe borgere. Et ønske 

som jo vidner om en stor lokalbåret stolthed og interesse, men også om at brugerne, for at se sig 

selv i det store Odsherred billede, også ville ses helt tæt på. Selvom biblioteket i Odsherred har 

mange matrikler, havde vi en ambition om at rammen skulle være i Vig. Det er den eneste måde vi 

kan dække omkostningerne og effektuere arbejdet både i forhold til prisen for kvadratmeter og 

personaleresurser. Men hvor meget kunne vi gøre, når vi ikke vidste om vi skulle blive? Måske 

kunne vi gøre noget mere digitalt? Dette blev kimen til udstillingen ”Odsherreds DNA”, som vi vender 

tilbage til lidt senere. 

ET ARKIV MIDT I BIBLIOTEKET  
Processen udmøntede sig også i at vi relativt hurtigt høstede de lavthængende frugter ved at lave en 

ændring i de eksisterende rum med de midler der var, for at illustrere et andet indhold og en mere 

åben tilgang til arkivet og en tydeligere bro mellem bibliotek og arkiv.  

Størstedelen af et lokalarkivs materiale er gemt i brune arkivkasser og metalskuffer – og langt det 

meste er papirer og billeder. Der er ganske få effekter og en hel del mødereferater, købmandsbilag 
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• Videnscenter for 
ældre/gamle mennesker, 
som kan øse af deres 
livshistorier: sorg, glæde, 
kaos og stor glæde! for 
gensidig glæde mellem 
unge og gamle og 
reflektion.

• Teatret skal være på de 
lokationer, hvor historien 
foregår. Hvis der indgår 
flere steder, kunne man 
flytte forestillingen. 

• Eksemplet med "Historien 
om en sang" var utrolig 
god - kunne måske laves 
med andre aldersgrupper.

• Børn og unge inddrages i 
skabelsen

• Hvor havner 
lydoptagelserne fra 'Byen 
bag skoven" - skal de ikke 
opbevares på arkivet?

• ... eller museet :)

• Ved at tage teatret ud, 
hvor lokalhistorien blev 
skabt - nye rammer :)
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iv • Kreative mennesker, 
super værktøjer og 
faciliterede værksteder.

• Lav filmhappenings med 
børn, der 2 og 2 
beskriver en genstand og 
en lokalhistorie. Filmene 
bruges som pr for begge 
dele eller for 
historien/Odsherred.

• Pop-up 
museer/udstillinger/arkive
r - tag hen hvor 
mennekser er, flyt jer, 
mobile udstillinger med 
live optræden.

• Spændende lokaler der 
kan bruges af mange 
gøremål

• Større åbenhed -
brugervenlighed af 
lokalarkiver.
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• Ved teaterforestillinger som beskriver en begivenhed 
og som belyses forskelligt set fra bønder og 
storbønder, adlen og kirken.

• prøve at dedikere forskellige borgere med en "lokal 
historie" og lade dem fortælle historien eksempelvis på 
skoler,  biblioteket med videre.

• Registreringer af video, lyd og billeder.

• Digitalisering frem for alt, let forståelige tekster, 
samling af nutid og datid.

• Digitalisering, men også åbning "fysisk" 
(lokalarkiverne)

• Novellekonkurrencer for børn/unge/ældre med 
udgangspunkt i lokalhistorier.

• Ved at aktualisere til nutidige problemstillinger.

• være udadvendt og sælge varen.

• Digitalisering er vejen frem - en fysisk adresse er nok -
men det sted skal sparke røv og være 
lækkert/inspirerende for alle aldresgrupper

• det fysiske sted kunne evt. kobles til et videnscenter, 
hvor ældre kunne få hjælp til tablet/pc, og komme med 
ind i den digitale verden vi ALLEREDE er i.

• Lav en Odsherred Identitetsbiblioteks App - hvad er en 
solvogn (har de den på tilbud i Jysk?), hvor lå 
børneasylet i Skippinge, etc., HVad er Vejrhøj .

• App med spil til fx 4-årige, der kom dem klogere på 
deres egn, for så spørger de også til det.Viden avler 
viden. eller gæt en by på et kort på rekordtid.
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og matrikelkort. Disse ting kan have en masse værdi for historien, men har sjældent den store 

udstillingsværdi. Hvilke historier kunne vi fortælle med vores rum, som både viste arkivets adgang til 

- og arbejde med arkivalier, samtidigt med at vi indbød til dialog og viste at de besøgende at de selv 

kunne dokumentere deres egen historie og bidrage til vores fælles? 

I de tidligere lokaler i Vig havde bibliotek og lokalarkiv til huse i en tidligere skole med 

forstanderbolig. Forstanderboligen dannede ramme for arkivet og arkivets arbejdspladser, mens 

resten af bygningen dannede ramme for biblioteket med de gængse funktioner som voksenudlån, 

avislæsesal, børnebibliotek, udlånsskranke, PC’er, m.v. 

I modelprogrammets formål står der 

[…] For ud over at arbejde med nybyggeri, vil modelprogrammet også give inspiration 

og anvisninger på, hvordan eksisterende bibliotekers indretning og kvadratmeter kan 

optimeres, ikke mindst med henblik på at skabe rum til nye funktioner eller styrke 

muligheder for flerfunktionelt samspil.  

Det var præcis den proces vi kunne gå i gang med, mens vi ventede på den politiske beslutning i 

forhold til projektets placering. Men fordi vi ikke vidste, om det blev en blivende eller midlertidig 

lokation valgte vi at gøre det så mobilt og billigt som muligt. Formålet var at øge især det 

flerfunktionelle samspil og vise lydhørhed overfor brugernes ønske om et mere involverende og 

åbent arkiv. I modelprogrammet tales der om 4 centrale rumlige intentioner: læringsrummet, 

inspirationsrummet, møderummet og det performative rum. Det var vores udgangspunkt at få de 

samme intentioner ind i arkivets rum, ved at styrke dem i sammenspil med biblioteket.   

Første skridt blev at blande biblioteks – og arkivfunktioner. Slut med at holde dem i hvert deres 

område. Arbejdspladserne fra arkivet blev rykket op i biblioteket, og blev således synlige i hele 

bibliotekets åbningstid – også for dem der ikke kom for at besøge arkivet. Den ene arbejdsplads blev 

sat op ved indgangspartiet, hvor også udlån, aflevering og reserveret materiale befandt sig. 

Arkivmedarbejderens PC blev tilkoblet en vægophængt skærm, således at de besøgende kunne 

følge med i arkivets arbejde med fx at indeksere billeder og kort. Ganske som tilsigtet medførte det 

invitationer til både dialog og videndeling.  

Derudover ryddede vi en tilstødende sal for bøger, reoler og tidsskriftsamling, hvilket gav plads til en 

digitaliseringsarbejdsplads, et stort mødebord, to store udstillingsvægge, en bibliotekar 

arbejdsstation og kaffe/te udskænkning, hvor vi samtidigt udstillede lokalhistoriske materialer til salg. 

De tidligere funktioner blev lagt ind i tilstødende rum, ved at rydde lidt op på hylderne og skubbe det 

hele lidt sammen. Et endnu hyggeligere biblioteksrum opstod, synes flere af brugerne. Alt 

voksenudlån lå nu i forlængelse af indgangen og den omtalte sal, så vi var sikre på at vores lånere 

allerede ved ankomsten blev budt indenfor i både bibliotek og arkiv, qua ønsket om en mere åben 

tilgang.  

Som ved den anden arkiv-arbejdsplads kunne de besøgende følge med i digitaliseringsarbejdet på 

en vægmonteret skærm (se billedet).  
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Når ikke vi arbejde ved digitaliseringsstationen kørte der eksempler på digitaliserede VHS og 

smalfilm på skærmen. Det at have en skærm kørende på den måde observerede vi hurtigt gav stor 

interesse. Det fangede ganske simpelt øjet, når mennesker gik forbi. Og da det de ser ikke er HD 

kvalitet, men gamle rystede og hakkende billeder så vakte det nysgerrigheden. Denne plads var 

også sat frem for at give de besøgende adgang til selv at arbejde med digitalisering på biblioteket. 

Her var både scannere, kassetteoverspillere, spolebåndoptagere med mere. Vi opsatte samtidigt en 

indbydelse til at tage det i brug og eventuelt spørge personalet om hjælp. Ved mødebordet var det 

muligt at holde møde for vores lokalhistoriske foreninger og arbejdsgrupper. Derudover blev det 

åben arbejdsplads for arkivets frivillige, som jævnligt mødes for at arbejde med indeksering og 

lignende af arkivets arkivalier. Nu var det muligt for de besøgende at mødes med arkivets frivillige og 

stille spørgsmål til deres arbejde, og vi kunne vise vores frivilliges arbejde og den taknemmelighed vi 

har for deres indsats. En sidegevinst har været at mange skolebørn, som kommer i samme tidsrum 

for at hænge ud på biblioteket, har fået nogle gode snakke om ”hvad det er de laver”. Og vi har flere 

gange observeret, at når først børnene har spurgt, ja, så tør de voksne i rummet også.  

 

Med ganske få greb fik vi også skabt mere fokus på at bruge børnenes nysgerrighed til at give dem 

en oplevelse fra historien. En blændet dør, som tidligere var blevet brugt som reol blev nu i stedet til 

et udstillingsmøbel. En plade med huller blev sat foran hylderne og monteret med små lommelygter 

og malet med tavlemaling. På reolerne lavede vi skiftende udstillinger med fx billeder af skolebørn i 

gamle dage og det legetøj de typisk legede med i frikvartererne, deres skriveredskaber med videre.  

På billederne her nedenfor er det en 0.klasse der lagde vejen forbi. I måneden op til besøget havde 

de beskæftiget sig med folkeeventyr og sagn fra gamle dage. I arkivet havde vi fundet historier frem 
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om områdets gravhøje med videre, og vi fortalte om hvordan man før i tiden ofte brugte 

fortællingen/folkeeventyret om de geografiske steder som fx skoven, søerne og gravhøjene til at 

opdrage børnene til at passe på, når de voksne ikke var med. Besøget her er et eksempel på 

hvordan arkiv og bibliotek kunne sammenspille. Heldigvis var det traditionelle børnebibliotek jo også 

lige ved hånden, så vi kunne lege læringen ind gennem fx bevægelse og kreative sysler, som det 

ses på et af billederne. Netop dette 0.klasse besøg blev også omtalt i pressen. (Vedlagt som bilag 2) 

Af billederne fremgår det også at vi ikke lukkede biblioteket, mens vi satte mere fokus på arkiv og 

formidling gennem omrokeringer og forandringer. Tværtimod indbød vi også her til en åben proces, 

hvor brugerne kunne spørge undervejs og i flere tilfælde også påvirkede processen med deres 

bemærkninger og observationer. En ekstra bonus var, at vi også modtog en del nye arkivalier i den 

periode. Og så var det også en succes at blande voksen – og børneaktivitet i ankomstpartiet. For 

ligesom børnene spurgte til arkivarens indekseringsarbejde, så sneg de voksne sig også til et kig på 

historien med lommelygterne. Vi er heldigvis alle nysgerrige, når bare vi bliver pirret lidt af rummene. 

 

 

#MITODSHERRED, PORTRÆTTER OG SELFIES 
Mens vi ventede på den endelige placering prøvede vi at udtænke her og nu løsninger i forhold til 

den klare tendens der var på vores kick-off: ”mit område er interessant for mig og min indgang til jer 

er her hvor jeg er. ” Hvis vi ville have Odsherred i tale skulle vi indbyde den enkelte ud fra netop 

hans eller hendes interesse. Igen ville vi gerne lave noget vi kunne tage med os. I ankomstrummet 

malede vi en væg med magnetmaling og lavede en fotokonkurrence på både bibliotekets, 

kommunens og arkivets SoMe kanaler kaldet #mitodsherred. Her opfordrede vi skoleklasser, 

sommerhusgæster, fastboende og mange andre godtfolk til at komme med deres forslag til billeder 

som fortalte hvad de associerede med deres Odsherred. Det kom der en række sjove, skæve og 

meget fortællende fotomagneter ud af, som sidenhen er blevet brugt både som udsmykning, 

vandreudstillinger og procesværktøjer. I ankomstrummet hang de i børnehøjde og der er blevet brugt 

mange stunder på at tale om hvad billederne mon skal fortælle – og ofte har det medført at stadigt 

flere billeder er blevet sendt til os, også efter at konkurrencen for længst var slut. Præmien var i 
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øvrigt en lokalhistorisk udgivelse om Geopark Odsherred, samt en personlig rundvisning på det 

”nye” bibliotek.  

 

I salen med mødebordet brugte vi den ene udstillingsvæg til tæt i tæt at hænge portrætter op. På 

billedet længere fremme ses den spæde start. Vi kaldte udstillingen for ”Fra stang i ryggen til 

selfiestang”. Her blandede vi nogle af arkivets portrætfotos fra ukendte og kendte mennesker fra 

Odsherred gennem tiderne med aktuelle Odsinge, som fx læren fra forfatterskolen, borgmesteren, 

herboende flygtninge, skoleklassebilleder med mere. Den væg har dannet udgangspunkt for mange 

forskelligartede aktiviteter. Et eksempel er vores ”find Holger” lignende aktivitet, hvor besøgende 

(oftest skoleklasser, men også gæster fra fx sommerhusene har fundet vej i ferierne) skulle finde 

billeder af personer ud fra et galleri på vores udleverede folder, hvorefter de har skullet finde 

information om personen i arkivet og blandt bibliotekets bøger. Et andet eksempel er en workshop 

for Forfatterskolen for Unge (se billedet), som havde novelleværksted om Dragsholm efter 

bibliotekets normale lukketid. Et eksempel på at bruge rummet til at sætte Odsherreds stedbundne 

potentialer i spil for både viden og fantasi. Efterfølgende lavede vi en sær-udstilling om Dragsholm 

Slot, hvor forfatterspirernes noveller blev udleveret som hand-outs. Dragsholm Slot havde i samme 

periode de unges noveller liggende til udlevering i deres reception.  Se også vedlagte bilag 3 hvor 

selfie-udstillingen omtales i pressen. Vi overvejer lige nu at genopsætte væggen på vores nye 

blivende sted, men med digitale skærme blandet mellem billederne, sådan at indhold og opgaver 

kan præsenteres lettere og mere flydende.  
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Ved at indtænke lokalarkivet som en del af biblioteksrummene (og ikke bare som et par hylder 

omkring DK5 46,4 området, men som en tydelige integreret del af biblioteket) er der ingen tvivl om at 

mulighederne for interaktion med flere grupper af brugere og interessenter blev mere præsent for os 

som personale. Det lå os mere lige for at bruge interaktionen i formidlingsopgaverne både i og 

udenfor huset, fordi de fysiske rum appellerede til det.  

INTET ER SÅ ONDT, AT DET IKKE ER GODT FOR NOGET 
Mulighederne for at arbejde samlet med både litteratur, viden og lokalhistorie opstod naturligt af de 

fysiske rums flerfunktionalitet. Og med ganske få greb kunne rummene hurtigt tilføjes det ekstra der 

fremhævede dets funktion som enten læringsrum, inspirationsrum, møderum eller performativt rum – 

eller en blanding af flere. 

En vigtig læring, som vi har taget med er også at huske arbejde med prototyper. Havde vi vidst, hvor 

vi skulle være permanent fra starten, så havde vi givetvis kastet os ud i mere permanente 

foranstaltninger og rumløsninger med det samme, og sikkert i form af (dyrt-)indkøbte møbler. Kick-

Off processen var måske blevet holdt i de lokaler hvor forandringen skulle ske, fremfor et neutralt 

sted, hvorfor både proces og konsulentbistand sikkert ville have haft et langt større fokus på at 

indrette rum end på finde ud hvad der skulle foregå i de rum og mellem hvem. Nu blev der i stedet 

fokus på at ”indrette sam-skabelse”. Ved at tage processen ud af kontekst, tale med brugerne inden 

der kom ekstern konsulent på og i det hele taget give det undersøgende, nysgerrige og 

eksplorerende mere rum, er der uden tvivl kommet mere transparente, delbare og mobile løsninger 

frem. Det har medført, at vi på vores nye blivende adresse ikke er endt ud med at bruge så meget 

krudt på at skabe blivende konstellationer, men mere har fokuseret på at skabe multifunktionelle, let 

anvendelige og nemt formbare møbler og indretning i rummene, så vi fortsat kan forme, ændre og 

udvikle i samarbejde med vores brugere og vores fælles behov. Det er den langsigtede løsning vi 

tror mest på nu. Mere om dette arbejde i afsnittet om ”En ny hverdag” 

Meget bliver lidt mere idyllisk, når man ser tilbage på det. Ingen tvivl om at det i situationen var både 

kaotisk, frustrerende og gav en følelse af tidspres, at vi ikke bare kunne følge med de andre der var i 

gang med modelprogrammet som en fysisk blivende manifestation på deres biblioteker. Vi måtte 

lave en væg af gamle ikke særligt kønne reoler og da vi ikke selv har mange lokalhistoriske 

artefakter, som tidligere nævnt, så måtte vi have andre til at fylde dem. Så lavede vi et samarbejde 
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med ”Ulvsborg”, vores lokale middelalder ildsjæle om at lave en udstilling som kunne ses både op til, 

i og efter en skoleferie, hvor vi så supporterede med lokalhistorisk viden om tiden i Odsherred om 

den sene vikingetid og middelalderen, samtidigt med at vi havde flere vikinge/- og riddertemaer og 

aktiviteter i børneområdet (se vedlagte bilag 4). Portrætvæggen blev født ud fra at fortælle historien 

om de mange billeder i arkivet, digitaliseringsstationen blev sat op på et par dage, fordi vi bare 

brugte de møbler vi havde i forvejen. De var ikke kønne, men vi fik funktionen frem i lyset og fik 

testet om det battede noget. På vores nye adresse har konsulenten indtænkt netop disse ting, 

tomme udstillingshylder, en digitaliseringsstation og vægge til skiftende billedudstillinger, som en del 

af den nye rumløsning, blandt andet ud fra de observationer, tilbagemeldinger og praktiske 

erfaringer vi gjorde os med prototypeløsningerne. Så selvom vi ikke ligefrem har lyst til at gøre det 

hele på samme måde igen, så ville vi meget nødigt være gået glip af læringen som den usikre 

ventetid, hvor der dog alligevel måtte handles i forhold til modelprogrammet, bød på. 

Som tidligere nævnt opdagede vi også at rumløsninger med indpassede aktiviteter til henholdsvis 

børn og voksne, sagtens kunne appellere på tværs og endda skabe synergieffekt i forhold til at 

snakke og undersøge. Fx den tidligere nævnte ”Sæt lys på historien” aktivitet eller arkivets frivillige 

der arbejdede med indeksering med videre. Dette er der taget højde for i den nye indretning på 

vores nye adresse, i samarbejde med konsulent Pernille Just. Så som overskriften siger, intet er så 

ondt, at det ikke er godt for noget.  

NY LOKATION PÅ PLADS 
Men … endelig kom der en klar politisk beslutning på vores fremtid. Det gamle bibliotek skulle 

sælges. Bibliotek og arkiv skulle rykke til nye lokaler i forlængelse af den lokale folkeskole. Og på 

trods af at vi i bagklogskabens klare lys sagtens kan se fordelene ved processen nu, så var der 

ingen tvivl at vi dengang mest ventede på at komme videre og rigtigt i gang. Ikke mindst i forhold til 

at få hyret konsulenter der kunne tænke nyt med os. Men som det fremgår af vores statusrapporter 

undervejs, så var der endnu lang vej hjem før alle forhandlinger og kompromiser om rum, budgetter 

og så videre var på plads. I den samme periode fik vi en aftale med en konsulent, som også havde 

arbejdet andetsteds med modelprogrammet. Men da det kom til at lave kontrakten var det pludselig 

svært at få hul igennem. Tiden gik og vi måtte så småt til selv at starte op for at åbne til den aftalte 

tid. Det endte med en sygemelding fra konsulenten, og vi skulle derfor hurtigst muligt i gang med at 

finde ny. 

Budgettet blev aldrig stort nok til at vi kunne præge rummene helt som vi ville, eller flytte på den 

måde der havde været hurtigst og mest hensigtsmæssig fra et biblioteksmæssigt synspunkt, men 

det er jo ikke en ukendt proces i kommunale stramme budgetter. Derudover blev bibliotek og 

borgerservice i samme periode fusioneret – en igangværende proces med mange vidtrækkende 

konsekvenser i forhold til ledelsesfokus og personaleresurser. Det stod hurtigt klart for os, at det 

bedste ville være at tage den første del af indretningen i egen hånd, fordi vores virkelighed 

simpelthen ikke fordrede til eksternt samarbejde lige der og da. Men vi havde fået en god idé! 

ODSHERREDS DNA 
At starte på ny gav som altid en anledning til at se sig tilbage. Hvad var det Modelprogrammets 

flerrums analyser viste og hvad det der var blevet sagt på den indledende kick-off proces i vores 

eget regi? Vi ville igen skabe de flerfunktionelle rum, som nemt kunne transformeres og styrkes i den 

funktion der lige nu og her var brug for. Samtidigt ville vi gerne sætte mere fokus på det lokale. Og 

velvidende at ikke alle kommer på biblioteket bare fordi vi udstiller noget, ville vi gerne skabe en 

eksplorerende udstilling i samarbejde med dem det handler om og med fokus på netop deres sted. 

En udstilling der kunne udvikles, sætte tanker i gang og opleves på det vi nu kaldte ”Det Lokale 
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Bibliotek” i Vig – men også udenfor. Det digitale måtte være en del af løsningen. Mens vi flyttede, 

hamrede, satte bøger på plads og alt det andet flytningen fordrede, skabte vi rammerne for en 

udstillingen som de næste år skal undersøge Odsherred DNA.  

Brugernes ønske om, at vi så på hvad der knytter sig af hændelser, følelser og mennesker i 

lokalområderne er den grundlæggende ramme for de fortællinger vi skaber i Odsherreds DNA. Hvert 

halve år vil der åbne en ny del-udstilling i rummet, som knytter sig til et af Odsherreds 12 

lokalsamfund. Det lå lige for at starte med Vig og omegn, da det er her biblioteket fysisk ligger og 

ville åbne sine døre første gang. Og samtidigt kunne vi relativt nemt hive de mennesker ind, som vi 

skulle tale med, mens vi arbejdede med flytningen.  

 
 

På billederne ser vi at vi foretog ”de lokale interviews” på biblioteket1, efterfølgende er alle film lagt 

på en Odsherreds DNA YouTube kanal2, således at de kan ses udenfor biblioteket både i 

undervisnings øjemed og privat. I rummet som lægger i åben forlængelse af børnebiblioteket, kun 

adskilt af en åben gang med ungdomslitteraturen indrettede vi os i første omgang med kombineret 

arkiv-arbejdsstationer, mødeborde, digital arkivadgang, sofahjørne og en skærmvæg med DNA 

udstillingen. Derudover havde en lokalinteresseret borger, som tidligere har arbejdet på arkivet, et 

ønske om at stable en sær-udstilling om den plov der pløjede Solvognen op i Trundholm Mose i 

Odsherred.  

Så på åbningsdagen havde vi ret tydeligt skabt fokus på at være ”multi” i vores udbud. Ambitionerne 

om det fler-funktionelle rum var så absolut til stede. Men det var svært at forstå rummet for den nye 

bruger, så det kneb noget med det funktionelle. Billederne nedenfor er fra vores åbning i de nye 

lokaler.  

 

                                                
1 I mellemtiden er ”Det lokale bibliotek” nu blevet selvbetjent med daglig åbningstid fra 6-23 og betjening alle hverdage mellem 12:30 og 

15.30. Det har derfor været en del af konsulentens opgave at lave et mere lukket, men stadigt offentligt rum, som kan rumme flere 

funktioner. Blandt andet et kombineret arbejdsrum, læsesal med materiale der ikke er til udlån, undervisningslokale og filmoptagelsesrum.  

2 Søg efter Odsherred DNA på YouTube 
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EN NY HVERDAG 
Endelig var vi på plads i de nye rammer, og vi kunne nu åbne dørene for det nye bibliotek. En bonus 

ved vores nye adresse var helt klart den tætte placering på skolen. Det blev ret hurtigt normen at 

flere skoleelever valgte at bruge deres eftermiddags-fritid hos os, og derfor ventede i vores rammer 

indtil de blev hentet eller skulle med bussen hjem.  

I starten oplevede vi også at flere af kommunens lærere stadigt troede at der var gennemgang til 

skolen fra biblioteket, når de kommer til deres fagmøder fra nær og fjern, det er der bare ikke. Men 

det gav os en chance for at kommer i dialog med dem om vores tilbud, selvom det altså ikke var 

tilsigtet fra vores side. De almindelige lånere, PC brugere, avislæsere og unge der ventede på at 

komme til deres fritidsaktiviteter i hallen overfor begyndte også at finde vej igen. Mange kom også 

forbi, fordi det var deres gamle sløjdlokale vi nu havde faglitteratur i, og de ville da lige se hvordan 

det var blevet.  

Samtidigt kom arkivets frivillige tilbage og arbejdede nu igen i det åbne rum, og det var tydeligt at vi 

nu kunne se effekten af at lægge skønlitteratur, børn og arkiv-arbejdsstationer i samme rum – der 

opstod mange uformelle snakke om arkivets arbejde, den lokale historie og hvad det mon var der 

kørte på skærmene. MEN der var også megen forvirring om hvad der var hvor, hvor man kunne gøre 

hvad og hvad det hele egentlig handlede om. Der manglede en tydelig fortælling om rummenes 

funktion. Da det samtidigt blev det vedtaget at gøre Det Lokale Bibliotek selvbetjent og sænke den 

betjente åbningstid, blev det en endnu større nødvendighed at guide vores brugere i lokalet, så de 

kunne få et godt udbytte også uden personalets tilstedeværelse.  

Et andet ønske var at skabe et tydeligere udstillingsrum, hvor vi inviterer til at man kan komme i 

undervisningsforløb, eller blot selv interagere med udstillingen hvad enten det handlede om 

Odsherreds DNA eller andre tematiske udstillinger. Vi havde løbende vellykkede skolebesøg i 

rummet, hvor vi fortsatte tråden med at kombinere det lokale med de litterære. Som her på 

billederne, hvor elever fra overbygningens litteraturlinje havde en halvdags workshop, hvor vi stillede 

skarpt på identitetsdannelse med eksempler fra litteratur, udstillingen Odsherreds DNA, og hvor vi 
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tog udgangspunkt i de unges cykeltur gennem deres by, som de fortæller om undervejs, samt de 

tidligere omtalte billeder fra #mitodsherred projektet. Men som det tydeligt fremgår af billederne, så 

var det ret sporadisk sat op, og efter oprydningen ville ingen kunne se at de havde været her, og de 

kunne derfor ikke interagere direkte med udstillingen3.  

 

 

Efter et stykke tid i ny hverdag og med friske erfaringer på rummenes muligheder, mangler og 

succeser, var det tid til at få fastsat vores endelige slutdato på projektet og hyret gode folk ind 

udefra. 

DET INDLEDENDE SAMARBEJDE MED DE EKSTERNE KONSULENTER 
Som det fremgår af projektindledningen fik vi først koblet konsulenter på i vores slutspurt. Og som vi 

allerede har været inde på tidligere i denne rapport har det ikke været en ubetinget dårlig ide, om 

end det ikke var planlagt sådan. Det selv at stå for den (utilsigtede) prototype-skabelse i rummenes 

indretning og funktion, samt drage viden af de høstede erfaringer, har givet os ejerskab i forhold til 

hele processen. Et ejerskab som også har gjort det tydeligt for os, hvad de åbne brugerinddragende 

processer, som vi fortsat arbejder med nu i driften, kræver i forhold til vores rum og ageren i dem. Vi 

har derfor været tæt inde i processen med de eksterne konsulenter og havde ret præcise 

forestillinger om, hvad der manglede i rummet i forhold til både indhold og funktion. 

Samarbejdet startede med flere møder i rummet blandt hele projektgruppen og scenograf/designer 

Pernille Just. Efter flere snakke og dage i rummet, hvor Pernille også så rummet i funktion, gik hun 

hjem til tegnebrættet og lavede de første skitser til bibliotekets rum. Pernille skulle især have fokus 

på at skabe rammerne for udstillinger og rum der både kunne rumme den ønskede blanding af 

bibliotek og arkiv, brugerinddragelse og mulighed for tværgående samarbejde. 

Efter en del idesparring både live, på skrift, i billeder og andet godt nåede vi frem til første udkast. 

Pernille Just fokuserede på tre virkemidler: en tydeligere ankomst, en grafisk og farvekoordineret 

opdeling af bibliotekets samlede funktioner og designet af nyt lettilgængeligt udstillingsinventar. Tre 

ting der gjorde det muligt at opdage biblioteket, bruge bibliotekets funktioner og deltage i 

udstillingernes udformning.  

Pernille Just allierede sig med grafiker Kevin Pfaff, som fik til opgave at skabe det grafiske udtryk 

omkring skiltning, tekster i både rum og digitalt, samt et mere tydeligt indgangsparti. Se de 

indledende skitser og ideer præsenteret i vedlagte bilag 5.  

                                                
3 Interesserede i de unges arbejde med det stedbunden identitet og unges identitetsdannelse kan se 

bilag 6a, 6b, 6c 
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De fleste af Pernilles og Kevins ideer kunne vi nikke til det med det samme, dog fravalgte vi folie på 

vinduerne i vores læsesal, og valgte i stedet at bruge flere penge på en lystavle i indgangspartiet, 

som både signalere arkivmateriale (lyskassen som værktøj) og gør indgangspartiet mere tydeligt for 

forbipasserende og gæster til skolen, samt hallen og svømmehallen overfor.  

Med retningslinjerne tegnet op, var det tid til at indkalde andre til at sidde med omkring bordet igen. 

Denne gang med vores nærmeste samarbejdspartnere på andre kulturinstitutioner, på forvaltningen, 

klubtilbud og hos Geopark Odsherred. 

SAMARBEJDSMØDE I DET NYE BIBLIOTEK 
Forud for mødet havde projektgruppen i samarbejde med Pernille Just diskuteret hvilke rammer vi 

kunne sætte op for et samarbejde, som på en gang skulle køre uafhængigt i vores egen hverdag, 

men også skulle kunne samles op af andre udenfor huset, eller rumme input udefra i vores egne rum 

og udstillinger. Vores løst skitseret forslag blev, at vi i Det Lokale Bibliotek kører med halvårlige 

udstillingstemaer (foruden den halvårlige udstilling om Odsherreds DNA), som vi både kunne løfte 

selvstændigt, men som det samtidigt var nemt for andre at spille med på. Både besøgende i rummet, 

skolebesøgende i undervisningstilbud eller for eksterne samarbejdspartnere.  

Ideen med samarbejdsmødet blev så at stikke en finger i jorden både i forhold til om der 

overhovedet kunne skabes lyst til at indgå i sådanne delvist uformelle temaer, og i givet fald 

hvordan. Invitationen lød: 

Indbydelse til kaffe og kage — og Samarbejdsmøde  
 
 
Kære kloge og kreative hoveder i Odsherred, 
 
Det Lokale Bibliotek er levende! 
 
Det Lokale Bibliotek indsamler og formidler Odsherreds børn og voksnes dugfriske fortællinger, og udstiller dem side om side med 
bøger og arkivalier af ældre dato. Vi har en slægtsforsknings-station, fri adgang til udstyr til digitalisering af gamle smalfilm og en 
serie af udstillinger som portrætterer Odsherreds landsbyer. Men vi vil mere endnu. 

 
Det nyeste tiltag på Det Lokale Bibliotek er den netop påbegyndte opbygning af et indsamlingslaboratorium. Et levende 
udstillingsrum og værksted. Her vil vi, med udgangspunkt i et halvårligt tema, indsamle personlige fortællinger og objekter fra 
borgere i Odsherred. Biblioteket vil supplere de levende fortællinger med litteratur om temaet, og lokalarkivet vil supplere med 
objekter og dokumenter. I løbet af halvåret vil laboratoriet tage form efter de fortællinger, som indsamles og opstår løbende. 
Fælles for Indsamlingslaboratoriets temaer, vil være det personlige blik på livet i Odsherred, og første tema er POSTKORT. 
 
Vi ved at vi ikke er de eneste som er optagede af at indsamle og skildre livet i Odsherred, og vi ser et stort samarbejdspotentiale i 
disse halvårlige indsamlingstemaer. Hvilke samarbejdsmuligheder ser I? Hvilke temaer mener I er relevante? Kan 
Indsamlingslaboratoriet eks. bidrage med materiale til det som I arbejder med? 
 
Det ville glæde os at udvikle projekter sammen - og vi håber derfor at se rigtig mange af jer til kaffe og kage, inspirerende oplæg 
og samtaler!  
 

Der var en god opbakning om ideen og ved mødet deltog der både repræsentanter fra forvaltningen, 

Odsherred Teater, Ung i Odsherred (et tilbud til unge i Odsherred med to ungehuse tilknyttet og en 

stor evne til tværgående samarbejde), Museum Vestsjælland, Geopark Odsherred, Skolen i 

Virkeligheden og lokale beboer med interesse i emnet. Dagen bød på en god dialog om 

mulighederne ud fra følgende fire emner:  

 Hvilke temaer kunne være spændende at arbejde med? 

 Hvem kunne du/I tænker jer at samarbejde sammen med- og hvordan kan i drage nytte af 

hinandens kompetencer? 

 Hvilke muligheder ser du i et tematisk samarbejde? 

 Hvad skal der til for at samarbejdet fungerer? 
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Dialogen var god og vi sikrede den skriftlige dokumentation undervejs, ved at lade deltagerne skrive 

deres ideer, synspunkter og kommentarer ned på den dug der var lagt på arbejdsbordet. Se 

billederne her: 

 

 

Og allerede nu kan vi se at det uformelle møde, hvor vi på biblioteket ikke stillede krav til at 

samarbejdet skulle køre i alt for stringente rammer har båret frugt. Vi er lige på trapperne med at 

præsentere det første tema ”POSTKORT” i skrivende stund. Forvaltningen har allerede indsendt 

forslag til postkort som kan bruges i udstillingen gennem et andet tværgående samarbejde kaldet 

”det bedste ved Odsherred”, hvor børn i alle kommunens skoler har givet deres besyv på emnet 

gennem tegninger. De er nu blevet lavet til postkort, som vores besøgende kan lade sig inspirere af 

inden de selv kommer med deres eget korte bud. Bosætningskonsulenten bruger nogle af vores 

arkiv postkort som en del af deres oplæg på Odsherreds første folkemøde der finder sted i 

september 2017. Et folkemøde som også bliver vores første eksterne præsentation af Odsherreds 

DNA med postkortworkshop, hvor de besøgende inviteres til at fortælle om netop deres Odsherred 

og nedfælde det på genoptryk af arkivets postkort til anledningen.  

Ung i Odsherred, Geopark Odsherred og Skolen i Virkeligheden har inviteret os ind i samarbejdet 

Geo-Vision, hvor unge skal lave undervisningsmateriale til andre unge om Geopark Odsherred i 

filmformat. Et arbejde som blandt andet kommer til at forme sig på Det Lokale Bibliotek med både 

arkivet og det klassiske biblioteksmuligheder som værkstedsplads – og selvfølgelig også 

indsamlingslaboratoriet. 

Som i det første temabibliotek i de gamle lokaler bliver det altså tydeligt, at det at sætte et fleksibelt 

rum med indtænkte formidlingsmuligheder (fx det performative rum og læringsrummet) skaber en 
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ramme, som fordrer til sætte gang i projekter, formidlingsopgaver og samarbejde. Rummenes 

bestandighed, blandet med et fleksibelt udtryk fordrer os fra biblioteket til at tænke vores opgaver ud 

af huset ind i rummet og omvendt. På den måde får vi sat vores arbejde i spil og inviterer brugerne 

både inde i huset og ude i vores omverden til at spille ind, samtidigt med at vi også kan arbejde 

selvstændigt med opgaven som rent formidlingsprojekt.  

VI GIVER ORDET TIL KONSULENTEN 
Vi har bedt konsulent Pernille Just om skitsere sit arbejde med opgaven i Det Lokale Bibliotek. Se 

billederne længere fremme, som viser det arbejde der refereres til.  

Pernille Just har ordet:   

”Jeg har fokuseret på at designe et udstillingsinventar som let kan skifte udtryk og indhold. Og som 

matcher det sparsomme budget biblioteker ofte har i udkantskommunerne. Samtidigt har vi ønsket at 

skabe et grafisk design, som danner en genkendelig visuel ramme om skiftende temaer. Det Lokale 

Bibliotek skal nu blot printe materiale, efterhånden som udstillingerne udvikles, skiftes eller på anden 

måde ønskes udvidet eller fornyet. Den grafiske ramme, er i format og farver (sort/ hvid) tilpasset 

bibliotekets egen plakatprinter - hvilket gør det let og relativt billigt at producere nye udstillinger. 

Designet er lavet så de nye print let kan monteres i papirklemmer på stativer og opslagstavler, 

ophænges på vægge og transportable A-Skilte, som nemt kan tages med ud af huset.  

Ved hjælp af markante farver inddeles udstillingsområdet i zoner med forskellig funktion. På den 

måde kommunikeres der tydeligt, at her foregår der noget andet end i resten af biblioteket. Men 

dette sker uden at fjerne udstillingerne og aktiviteterne fra de biblioteks – og arkivrum, som det skal 

interagere med. 

Bibliotekets brugere møder Det Lokale Bibliotek i følgende områder-  

Ankomstområdet, hvor konceptet præsenteres: 

 

De informerende plakater i ankomstpartier handler om Det Lokale Bibliotek og Odsherreds DNA og 

Indsamlingslaboratorium, samt toiletinstallationen, da det er er placeret her. Plakaterne har følgende 

tekst: 
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Til venstre for ankomstpartiet har vi indgangen til bibliotekets traditionelle læsesal, aviser, tidsskrifter 

og dele af de skønlitterære bøger – vi koncentrere os her om udstillingsområderne, så vi går i stedet 

til højre, som på billedet nedenfor.  
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2DEN BLÅ FARVE MARKERE AT DER HER SKER NOGET ANDET END I DET ØVRIGE BIBLIOTEK – SAMTIDIGT MED 

AT DET BINDER UDSTILLINGSOMRÅDET SAMMEN. 

 

3DET FØRSTE INDTRYK AF INDSAMLINGSLABORATORIET OG ODSHERREDS DNA UDSTILLING 
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4UDSTILLINGSOMRÅDET MED INDSAMLIGSLABORATORIUM OG DIGITAL FORMIDLING, 
DIGITALISERINGSSTATION OG COMPUTER MED ADGANG TIL ODS-WIKI. 
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Ambitionen med udstillingstræerne er at de kommer til at leve gennem bibliotekets brugere og 

undervisningsforløb. Forhåbentligt vil de være i stadig forandring gennem hele udstillingsperioden. 

Til brug ved udstillingstemaer, hvor det giver mening at udstille bøger og andre fysiske objekter er 

der desuden bygget en integreret reol.  

Her er et par eksempler fra de nuværende udstillinger omkring temaet postkort: 
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Teksterne som de ser ud lige nu til postkorttemaet – de kan som tidligere beskrevet nemt ændres 

undervejs i forløbet.  

  

Et tilstødende lokale til rummet med udstilling og skønlitteratur (der som tidligere nævnt er i åben 

forlængelse af børnebiblioteket med den synergi der ønsker der) finder vi avisrummet, som også 

giver mulighed for et mere roligt undervisningsrum, hvor der nemt kan sættes rækker af klapstole op, 

eller et mindre arbejds-, studie- eller møderum. 
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På plakaten til avisrummet står der: 

 

Til højre for indgangen til avisrummet er der en lang gang. Her er der indrettet læsehjørne for enden 

af gangen, som samtidigt kan bruges til filmoptagelser til de fremtidige udstillinger eller andre 

projekter. Her nedenfor er det fx en animationsfilmoptagelse lavet i samarbejde med unge, som 

præsenterer lokalt forankret litteratur på digitale platforme under årets Geopark Festival.  
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Gangen er desuden udstillingsrum for andre løbende lokale fortællinger. Lige nu er det ”Landsby 

Makeover”, som er et kommunalt projekt med stor identitet og fællesskabsfortælling. Se billeder og 

tekst nedenfor: 

 

 

 

På gangen her finder man også indgangen til det egentlige lokalarkiv – altså rummet med alle de 

brune kasser og arkivskabe: 
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Grundlaget for designløsningen har været en række samtaler med bibliotekets personale, samt 
analyse af de eksisterende fysiske rammer. Det er undervejs i projektforløbet blevet tydeligt at 
vigtigst i indretningen af det Lokale Bibliotek, er at det er fleksibelt og åbent for en række forskellige 
formidlingsformer. Desuden er det afgørende at alle udstillingens elementer kan flyttes og 
omrokeres, i tilfælde af omprioriteringer af bibliotekets rum.  
 
Det har været opløftende at opleve lokale kulturaktørers store interesse for at samarbejde om et 
fælles halvårligt tema - og vi håber at andre aktører også vil kunne se indsamlingslaboratoriet som 
en arena for deres projekter.  
 
Jeg håber at det nye udstillings design vil danne baggrund for et væld af oplevelser og samarbejder 

mellem borgere, bibliotek og andre lokale aktører. 

Pernille Just – konsulent på Det Lokale Bibliotek 

OPSUMMERING  
Som nævnt undervejs i rapporten har der været megen ventetid, usikkerhed og indkommende 

delprojekter, biblioteksbudget justering, personale allokerings opgaver med mere undervejs. Det har 

ind imellem været usikkert om der overhovedet var et bibliotek og lokalarkiv at omforme – men hvor 

er vi dog glade for at være igennem. Vi synes nemlig at vi nu står et sted, hvor vi har let adgang til at 
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udstille, skabe og fortælle med vores omverden. Og at vi har fundet en løsning som vi håber og tror 

på kan inspirere andre til at tage fat i nye måder at fortælle der lokale historier midt i bibliotekets rum. 

En af de ting vi havde planlagt fra starten, og som har været i vores egne hænder hele vejen 

igennem har været ønsket om at arbejde med sam-skabelse og brugerdrevne processer. Vi har vist 

at det med de rette rammer og intentioner kan forsætte sådan i driften. Vi ønkser en 

biblioteksformidling som udspringer af en lyst til at omsætte den viden vi allerede har, men også at 

invitere den viden vores brugere har med ind i processen. Vi stiller nogle rammer og værktøjer til 

rådighed, men brugerens tages med ind i processen og kan præge definere og skabe. Det tror vi på 

giver den bedste formidling af den lokale historie. 

Vi kan ikke få alle med. Gode og meget dygtige kræfter indenfor det lokalhistoriske vil ikke være 

med. Det er vi kede af – og vi arbejder fortsat på få dem med i dialogen alligevel. Men når det så er 

sagt, så er det brugere der kan selv. De behøver ikke vores formidling til det de ønsker at bruge 

vores materiale til. Vores håb er at de nye brugere får vakt interessen hos os, og at det at arbejde 

med den lokale historie går både nye veje og bliver styrket. 

AFRUNDING 
Biblioteket har jo længe transformeret sig fra stille informationscontainer til et åbent rum for alle der 

skulle kunne finde lyst og nytte af at være i det. Vi håber med vores tiltag på Det Lokale Bibliotek at 

indbyde endnu flere til viden, nysgerrighed, samhørighed, identitetsskabelse og læring.  

Summen af vores oplæg til modelprogrammet må være: det bliver bedst, hvis ikke du gør det alene, 

så hvad er mere naturligt end runde af med at sige tak til de der har bidraget! 

Vores største tak skal lyde til alle dem der har gidet at blande sig undervejs. Alle de borgere, 

politikere og samarbejdspartnere der har stillet nysgerrige spørgsmål, undret sig, deltaget i 

workshops, åbninger, møder og tilbud. Vi håber det bliver ved. 

Tak til alle vores kolleger som har båret over med snavs, rod, fravær, frustration og hængemuler, og 

lagt ører og smil til hurra-råb, når en ny ide og alt det andet sjove der er sket undervejs. Og for AL 

den hjælp de har ydet undervejs. En særskilt tak til vores pedel Bent og vores overbærende 

rengøringspersonaler.  

Tak til Kulturstyrelsen og modelprogrammet, som været mere end bare almindeligt tålmodige med 

de mange benspænd vi har haft undervejs. Håber I synes det var det hele værd. 


