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Ved at tænke biblioteket ind i en af de helt store trends, urban gardening, forsøgte 
vi at skabe en platform for fællesskaber, social innovation og en vidensplatform 
på tværs af faglige fællesskaber, hvor det at skabe og opdage sammen, var det 
grundlæggende element. Projektet repræsenterede en nytænkning og udvidelse af 
forståelsen af bibliotekets formål. Tanken var også at tænke plantefrøet som et nyt 
"medie", der kunne udlånes. Det var en helt ny platform for viden og formidling af 
bæredygtighed, en bro mellem dele af befolkningen, der ellers ikke vil mødes og et 
‘borger til borger’-projekt, der ikke var set før. 

Frøbiblioteket skulle blive en del af det eksisterende bibliotek med udlån og 
aflevering af frø deling af viden derom og ind imellem. I kombination med FrøLab, 
hvor eksperimenter, workshops og historisk viden om frø skulle genereres og 
stilles til rådighed, skulle alle borgere understøttes i den aktuelle globale trend, 
urban gardening. Projektet skulle også have en kobling til makerkulturen. Hvert 
udlån betyder udvidelse af viden om hvert enkelt frø idet de tilbageleveres med 
opnået viden. I en ‘borger til borger’-kontekst er biblioteket en platform for 
tværfaglige fællesskaber, social innovation og ny viden. 
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Der er en stigning af borgere som interesserer sig for byøkologi og urban 
gardening og har fokus på fra-jord til-bord og lokal produktion af fødevarer. 
Dette projekt ville sikre, at den viden der opstår i miljøet er for alle, og at social 
innovation inkluderer alle. 

Som udgangspunkt gik vi efter to målgrupper: Byhave-nørder,  der ligger inde 
med forhåndsviden og storbymennesker, der mangler viden, forudsætninger og 
muligheder for at gå i gang. Herunder at borgere i almennyttige boligområder får 
mulighed for at indgå i nye interessefællesskaber. 

Vi samlede en ekspertgruppe på interessenter, der i forvejen arbejdede med 
frøsamling, byhaver, workshops etc. og det gav et godt startnetværk til at vende 
idéer med, men det gav også adgang til nogle af de nørder, der kunne give viden 
videre. Da vi etablerede frøbiblioteket mødtes folk i alderen 20-70 år omkring det 
og udvekslede viden om frø, planter og havedyrkning, men specielt til vores 
workshops opstod der videndeling og små fællesskaber mellem de fremmødte. 
Man kan dele deltagerne op i to grupper: De synlige og de deltagere, der var mere 
anonyme. De synlige dukkede op til workshops’ene. Der var gengangere, men til 
hver workshop var der nye deltagere. De anonyme deltagere deltog ved at donere 
og låne frø og man kan antage, at de jo nok også har været med til at sprede ordet 
omkring projektet. En workshop havde gennemsnitligt ca. 15 deltagere og 
spontant opstod der også små grupper af mennesker, der talte sammen og 
udvekslede viden i området omkring frøbiblioteket. Demografisk bestod 
deltagerne af byhavenørder, nybegyndere, haveejere, lejlighedsbeboere, 
pensionister, skolebørn og andre nysgerrige folk. 
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Projektet var nyt i biblioteksverdenen og det inspirerede endnu flere biblioteker 
til at komme i gang med at søsætte frøbiblioteker og grønne fællesskaber. Bl.a. var 
biblioteker i Ishøj, Ballerup, Helsingør forbi for at blive inspireret og en 
kommunal renovationsafdeling fra Göteborg lagde en studietur forbi. I starten 
var frøbiblioteket på Valby Bibliotek, men ifølge borgernes donationsnoter, kom 
frøene fra hele landet. Det var fx fra Vestjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland og 
selvfølgelig hovedstadsområdet. FrøLab udvidede til Sydhavnens Bibliotek, der 
efter projektets afslutning har fortsat de samme tanker og nu har udvidet med 
plantebytte, bibliotekshave, grønne aktiviteter og en frivilliggruppe ved navn 
Sydhavnsplanterne. 

Interessentgruppen var med til at skabe et fundament af viden og erfaring, som 
var essentielt til at bygge projektet op på. Deres mange års erfaring bar projektet 
til at starte med og FrøLab blev hurtigt et projekt, man i grønne kredse talte om. 
Det kan være svært at skaffe frivillige, men heldigvis tilbød forskellige mennesker 
deres assistance til forskellige opgaver. Det kunne fx være at holde foredrag og 
workshops eller bygge hele den grafiske identitet op, som en grafiker fx gjorde. Vi 
tog fx også kontakt til institutioner og byggede en byhave med en fritidsklub i 
Valby. På Facebook lavede vi en gruppe, der online kunne samle folk og dele 
viden. Den nåede op på over 600 følgere. 
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Internt blev der holdt møder med styregruppen og ekspertgruppen. Styregruppen 
bestod af projektlederen og chefer fra Kultur Valby og havde til opgave at støtte 
projektet strategisk. Ekspertgruppen bestod af forskellige interessenter med 
forkundskab til området. Det var repræsentanter fra Frøsamlerne, Praktisk 
Økologi, en materialespecialist fra Københavns Biblioteker, Valby Lokaludvalg og 
TagTomat. De havde til formål at bistå med deres mangeårige viden og erfaring. 
Eksternt blev der afholdt møder med forskellige samarbejdspartnere. Det kunne 
være institutioner, grønne foreninger, foredragsholdere og systemudviklere. 
Borgeraktiviteter bestod af workshops, hvor der fx blev bygget byhaver, 
plantekasser og teknologiske plantemøbler. Der var også foredrag om alskens frø 
og planter og bæredygtighed generelt og hvordan man bygger plantekasser. Nogle 
gange blev aktiviteterne blandet sammen med andre biblioteksarrangementer eller 
fx Valby Kulturdage, hvor vi et år lavede krydderurtequiz for flere hundreder af 
unge Valbyborgere. Løbende har selve frøbiblioteket været med til at skabe en 
platform, hvor borgere byttede frø og viden. 

Projektet lykkedes med at samle folk, som delte viden i mindre fællesskaber. Det 
kunne sagtens have vokset sig større, men til gengæld spredte idéen sig ud til 
andre biblioteker, der førte tankerne og eksperimenterne videre. Vi satte os for at 
skabe et frøbibliotek, hvor fri og lige adgang til frø kunne lånes og afleveres af 
borgere og det lykkedes. Vi satte os for at skabe nogle rum, hvor grøn viden deles 
og formidles mellem borgere og det lykkedes i sidste ende at gøre det nogenlunde 
borgerdrevet. FrøLab måtte selv købe frø til at starte op med og projektlederen 
stod løbende for vedligeholdelse af frøbiblioteket. På Valby Bibliotek har de lukket 
ned for frøbiblioteket, men det lever videre på Sydhavnens Bibliotek, hvor det 
varetages af både medarbejdere og frivillige. 
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Vi satte os for at skabe et ambassadørkorps af frivillige og det lykkedes med 
etableringen af den frivillige gruppe, Sydhavnplanterne til at fortsætte FrøLabs 
grundtanker om grøn videndeling og aktiviteter i Sydhavnen. Vi satte os også for at 
koble frøbiblioteket på bibliotekssystemerne; man skulle kunne søge på frøene i 
biblioteksdatabasen. I nogle måneder arbejdede vi derfor på en digital løsning på at
kunne udlåne frø. Normalt registrerer man et materiale i databasen og sætter en 
chip på, så borgerne selv kan foretage udlånet og afleveringen ved 
selvbetjeningsmaskinerne, men med et organisk materiale og materialestørrelser 
på højst et par centimeter, ville man ikke kunne sætte en chip på. Og når borgeren 
ville komme tilbage med nye frø fra den plante, der er plantet med de første frø, 
ville chippen derfor også gå tabt i det gamle frø. 

Vi overvejede derfor, om man kunne oprette de forskellige slags frø i databasen, 
så man fx kunne søge på oregano. Men hvis man skulle vide, at frøene var hjemme 
på biblioteket og ikke udlånt, vurderede vi, at det ville det kræve en kæmpe indsats. 
Prisen ville simpelthen blive langt højere end udbyttet. Dertil kommer hele 
registreringen af borgerne. Vi ville ikke kunne koble det på borgernes normale 
bibliotekskonto, da det ville kræve adgangstilladelse til folks CPR-numre og det er 
ikke ligetil. Hvis vi lavede vores eget system med medlemsregistreringer, profiler, 
udlån, aflevering, tekstuel og visuel interaktion, ville det blive virkelig dyrt. Vi 
valgte derfor at holde frøbiblioteket analogt og brugte midlerne til endnu flere 
aktiviteter. 

Et af vores succeskriterier var også at slutte projektet af med at have et stort antal 
frøsorter og det er lykkes, da vi i øjeblikket har næsten tre gange så meget som det, 
vi startede med. 

Vurdering af projektets succes (fortsat...)
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Da der for tiden stadig opleves en stigende interesse i miljøet, bæredygtighed og 
DIY-havedyrkning, har interessen været stor og har derfor været meget relevant 
for målgrupperne. Undervejs stødte vi dog på forskellige forhindringer. I starten 
var vi nødt til at bremse projektet i nogle måneder, da en EU-lov som 
udgangspunkt så ud til at forbyde almindelige mennesker at bytte frø. 
Argumenterne var bl.a. at der ville være en forhøjet chance for spredning af 
plantesygdomme. NaturErhvervstyrelsen modtog et rekordhøjt antal af 
høringssvar og endte med at tydeliggøre, at det ikke er ulovligt, hvis man bytter frø 
til ikke-kommercielt brug. Senere blev der af nogle politikere stillet spørgsmål om, 
hvorfor der blev afsat så mange midler til et frøbibliotek. På Facebook blev der af 
nogle mennesker også stillet spørgsmål om, hvorfor deres skattekroner skulle gå til 
sådan et projekt. Der var også mange positive holdninger og heldigvis blev der 
også forklaret, at midlerne går til meget mere end et frøbibliotek. 

Alt i alt har projektet været inspirationskilde for andre institutioner og det har 
givet borgerne en platform til at udveksle grøn viden og deltage i fællesskaber. 
Biblioteket har vist, at det følger med tiden og er åben overfor nye slags materialer, 
der sagtens kan deles mellem borgerne uden at blive registreret digitalt. At 
frøbiblioteket skulle digitaliseres skulle vi måske have indset tidligere, så vi ikke 
havde brugt tid på det, men tankeeksperimentet om at afprøve nye slags materialer 
i databasen, har helt sikkert været spændende og givende. 

Vores ekspertgruppe havde forskellige forudsætninger for at indgå i gruppen og 
det var nok ikke alle deres forventninger, der blev indfriet. Frøsamlerne var fx 
interesserede i at den viden, som en borger delte med de næste arvtagere af frøene, 
skulle samles i en større database. Vi havde tanker om at lave nogle digitale 
stamtræer, så man kunne følge frøenes vandring fra en borgers have til en andens 
potteplante, men det blev desværre ikke indfriet pga. mangel af tid og ressourcer. 
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