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Projekt Boghuse / Ta’ 1 – Gi’ 1  
 
Projekt Boghuse er et 1-årigt projekt, hvor Lokalbibliotekerne i Aarhus har ladet sig 
inspirere af Little Free Library, der har søsat over 50.000 boghuse i USA. 
Lokalbibliotekerne har haft til formål at søsætte 3 Boghuse tre forskellige 
geografiske lokaliteter og med tre forskellige målgrupper for øje. I Boghusene må 
man tage en bog mod man giver en bog. Eller som vi siger; Ta’ 1 – Gi’ 1.  
 
Formålene med Boghusene kan alle sættes ind i en fællesskabsøkonomi- og 
bæredygtig kontekst, hvor det er grønt at dele og hvor fællesskab, både 
Lokalbibliotek og brugere imellem men også bruger til bruger, får lov til at blomstre. 
At dele sine bøger med sit lokalsamfund og fællesskabet der ligger heri, tror vi på 
fordrer mere læsning.  
 
Denne tro er også baseret på en erfaring vi selv har skabt gennem søsættelsen af 
en Boghus-prototype. Men også gennem erfaringerne Little Free Library har (og 
deler ud af via deres hjemmeside) og gennem erfaringerne fra Furesø, der gennem 
Danmark Læser-projektet, har opsat Bogkasser rundt om i byen.  
 
Vi kan nu tilføje i vores erfaringer, at Boghuse også genererer trafik tilbage til 
bibliotekerne. Vi oplever gang på gang, at brugere kommer til Lokalbiblioteket i Viby 
og roser Boghusene.  
 
Overordnet har Boghuse været et meget taknemmeligt projekt at arbejde med. 
Samtlige i de berørte Lokalsamfund har ydet en stor opbakning og Boghusene 
bliver brugt i stor stil. Et Boghus er vedrørende og tillokkende, såfremt det ofte 
benyttes og bøgerne dermed bliver udskiftet.  
 
 
Samarbejdspartnere?  
 
Alle samarbejdspartnere, pånær SK Aarhus Elitehåndbold og Gyldendals 
Bogforlag, har været yderst aktive i projektet. Den kreative organisation Buro 
Detours, har tegnet, bygget og opsat Boghusene i samarbejde med 
Lokalbibliotekerne og borgere fra Lokalområdet. Tryk og print virksomheden Befree,  
har i mellemtiden skiftet navn til LH Print, men har været behjælpelig med logo og 
skilte i samarbejde med Bureau Detours. Nye samarbejdspartnere er kommet til, 
blandt andet Viby Centrets forening og butikker, der alle har doneret masser af 
bøger til Boghuset. Rosenvangsskolens eget bibliotek har overtaget boghuset dér 
og står for vedligeholdelse og at skabe aktiviteter og liv i Boghuset. Fx ved at give 
børnene på skolen Boghuse-lektier for, hvilket vil sige at børnene skal have en bog 
med, som de skal bytte til en ny bog, der herefter skal læses og genfortælles for 
klassen.  
 
 
 
Succeskriterier – var det så en succes? 
 
Vores målsætning har hele tiden været, at så længe Boghusene benyttes aktivt 
(mindst 15 udbytninger pr hus pr måned), er de en succes. Det har vi kunne  holde 
øje med og føre statistik over via bøgernes ombytning.  
 
Boghuset i Viby centret har haft over 50+ bytninger hver eneste måned. Vi har 
observeret, taget noter og besøgt det Boghus mange gange, da det ligger lige ved 
siden af biblioteket. Vi har aldrig besøgt Boghuset uden at der har stået en bruger 
og byttet bøger og uden at en del bøger har været udskiftet siden sidst. Vi kan 
derfor roligt bekræfte, at succeskriteriet er opnået.  
 
Vi fulgte ikke bare en klasse oå Rosenvangsskolen, men  hele mellemskolingen, der 
alle (ca 400 elever) minimum én gang har byttet en bog, hvorfor vores 
succeskriterier var opnået. 



 
 
Boghuset i Viby Idrætspark var en smule trægt at få i gang, hvilket skyldes at 
brugen af idrætsparken er sæsonbetonet. I januar, februar og marts var der kun få 
brugere af idrætsparken og derfor kun få udbytninger. Fra april begyndte 
idrætsparken at få mere liv og udbytningerne startede lige så. Der er i gennemsnit 
ca. 15 bytninger pr. måned og derfor er det dét Boghus der, hvis man måler i 
udbytninger, benyttes mindst. Vores oplevelse er dog, at Boghuset benyttes rigtig 
meget. Mange forældre og søskende sidder og venter på bror/søster/søn/datter der 
fx spiller fodbold og de benytter Boghuset som vente-litteratur. De læser i det der er 
og stiller det tilbage, når de skal hjem. Vi erfarede derfor, at magasiner og korte 
bøger blev læst mest, hvorfor vi undervejs tilpassede os og nu sender vi løbende 
kasserede magasiner og korte bøger op i Boghuset.  
 
Gisp - Hvad kunne gå galt? 
 
Vores bekymring inden vi startede  projektet op var, at Boghusene ikke ville genere 
nok ejerskab og brugerinvolvering og at Boghusene derfor ikke ville blive de 
dynamiske og læselystskabende platforme, som vi havde håbet. Det var derfor 
meget vigtigt at komme godt fra start og få plantet brugerinvolveringen fra dag 1. 
Det gjorde vi med afsæt i vores grundmetode, som vi bygger hele projektet på; co-
creation, hvor bruger-inddragelsen er altafgørende: Vi ønsker sammen med 
brugeren at skabe en platform, hvor brugeren selv kan være medbestemmende til 
brugen. 
 
Ved opsætningen af hvert boghus havde vi derfor mange observationer, samtaler 
og interviews med både brugere af de enkelte lokaliteter og ansatte ved de enkelte 
lokaliteter i forhold til at få skabt Boghuse, der rummer lige netop de enkelte steders 
behov. Fx gav det mening at indbygge en bænk i Boghuset på Rosenvangsskolen 
og det gav mening at sætte hjul på den i Viby Centret, så den var flytbar.  
 
Når Boghusene skulle søsættes eventgjorde vi den begivenhed. På 
Rosenvangsskolen havde vi en skattejagt for alle elever i mellemskolingen, der ledte 
hen til Boghuset, hvor alle eleverne fik mulighed for at bytte en bog med nogle 
kasserede bøger fra biblioteket og der var røgkanoner og kagemand. I Viby centret 
brugte projektleder Louise Lærke en hel dag, hvor hun præsenterede Boghuset til 
forbipasserende og bød på et stykke chokolade og en byttebog, så man kunne 
prøve Boghuset. Det samme gjorde hun i Viby Idrætspark henover en weekend.  
 
Alle tiltag må siges at være en succes og skabte det bedste fundament for 
Boghusene at bygge videre på.  
 
 
Afvigelser? 
 
Der har været enkelte afvigelser i projektet. Vi har brugt en smule mere i 
egenfinansiering end først antaget, da der opstod nogle problematikker, vi ikke 
kunne beregne forud. Fx at der skulle bruges ekstra timer på at skabe Boghuset i 
samarbejde med lokalområderne (tilføres hjul osv.). En anden afvigelse er enkelte 
samarbejdspartnere der faldte fra, fordi de ikke havde tiden alligevel. I stedet kom 
der nye til.  
 
 
Evaluering 
 
Projektet har fungeret som en prototype og det har fra starten af været tydeligt, 
både for brugere, samarbejdspartnere og internt hos Lokalbibliotekerne, at vi tester. 
Det har åbnet op for en dialog, hvor der var plads til forslag, kritik og nye idéer. 
Boghusene er blevet finjusteret løbende, men udelukkende i valget af bøger og 
opsætningen heraf samt PR. Formålet med Boghusene har der ikke været behov at 
ændre på; at skabe et fællesskab omkring litteratur, der fordrer en øget læselyst. 
 



Brugerne af Boghuset har også selv finjusteret løbende. Fx har forældrene til 
eleverne på Rosenvangsskolen selv indtaget en hylde i Boghuset, hvor de deler 
deres litteratur.  
 
Noget der dog bør påpeges, er at Boghusene har fungeret bedst de steder, hvor 
der er daglig fast trafik og rammer, der kan støtte op om det. Fx i Viby Centret, hvor 
Boghuset er det første du møder og placeret lige ved en bænk (så du kan sidde og 
læse) eller Rosenvangsskolen, hvor skolen bakker op om Boghuset gennem 
aktiviteter. 
 
Hvad nu? 
 
Projektperioden er slut, men det betyder ikke enden for Boghusene. 
Boghusene bibeholder deres placering, funktion og effekt. Ydermere skal 
Boghusene fungere som eksempelmateriale for nye Boghuse i Aarhus. Vi har 
allerede opsat endnu et i en park i lystrup, der også fungerer som en plante-bytte-
biks, samt vi har et mini-Boghus, som vi kan tage med os, når Lokalbibliotekerne har 
aktiviteter udenfor bibliotekerne.  
 
Vores mål er at søsætte flere i løbet af 2016 med erfaringer fra dette projekt in 
mente. Særligt storcentre og skoler er gode lokationer, men vi har  gså et Boghus til 
en biograf op tegnebrættet.  
 
Erfaringer fra den amerikanske version af Boghuse, Little Free Library viser at 
husene gennem brugerinvolvering og brugerstyring på sigt kan gøres selvkørende. 
Vi vil dog fortsætte med at følge boghusene, om end hovedansvaret nu, efter aftale, 
placeres ved de tre geografiske lokaliteter.  
 
Hvordan har vi fortalt Aarhus om Boghuse? 
 

• Sociale Medier (FB: Lokalbibliotekerne i Aarhus – IG: Lbaarhus) 
• www.aakb.dk 
• Peptalk til Pecha Kucha foredrag 
• Oplæg til den internationale konference Next Library 
• Artikel i Aarhus Panorama 
• Presse generelt 
• Nyhedsbreve for de tre geografiske lokationer 

 
Gi’ 1 – så får du 1 
 
Vi vil gerne opfordre alle til at lave Boghuse. Lad os fylde Danmark med Boghuse. 
Når biblioteket er afsender, giver det god trafik tilbage til huset.  
 
Vi har udarbejdet en guideline, som kan være behjælpelig i opstartsfasen. Vi vil 
gerne dele vores erfaringer med vores ”naboer”. Det samme gør sig gældende med 
Boghusene, hvorpå der står ”del din litteratur med din nabo” og det er vel egentlig 
meget sigende.  
 



 


