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FORORD 

 

Denne guide er et resultat af et 1-årigt projekt, hvor 
Lokalbibliotekerne i Aarhus har arbejdet med fællesskabsøkonomi 
gennem dele-litteratur. Vi har søsat tre forskellige Boghuse tre 
forskellige steder og denne guide er baseret på vores erfaringer 
heraf.  

Boghuset skal benyttes som redskab af biblioteker, da det vil 
brande biblioteket gennem gode oplevelser, hvilket skaber en 
bevidsthed om biblioteket, samt sætter biblioteket i et positivt og 
nytænkende lys. Brugere i de lokalområderne får mulighed for at 
dele litteratur med hinanden og den værdi der opstår i det 
fællesskab, fordrer både glæde og mere læsning.  

God læsning! Og vigtigst; god søsætning af et Boghus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvorfor et Boghus? 

Dette er en guide til de biblioteker, der vil hverve nye brugere og 
skabe nye relationer. Guiden er til, for at I kan nå ud til brugere, 
som I normalt ikke rammer gennem almen markedsføring og 
lignende tiltag.  Dette er et tiltag, der skal rebrande jer som 
bibliotek og som skal indsætte jer i en værdioptik, hvor oplevelser, 
bøger, tilgængelighed og fællesskab er nøgleordene. 

 

 
 

Verden efterspørger bæredygtighed og fællesskabsøkonomi. 
Flere og flere tager frivilligt arbejde, benytter genbrug og tænker 
grønt – den bølge skal bibliotekerne ride med på. Boghuset er en 
grøn økonomi, hvor der bliver taget afstand fra  forbrug-og-smid-
væk-kulturen og i stedet værnes der om  ”at dele”.  

Boghuset er skabt med inspiration fra Little Free Library 
bevægelsen, der i USA har søsat over 36.000 mikrobiblioteker og 
har stadig støt stigende succes. Boghuset har desuden fået tilføjet 
elementer, der er lavet på baggrund af brugeres ønsker og behov.  

 

 

 

 



Hvad er et Boghus? 

Boghusene er små kasser formet som et hus eller Jeres bibliotek, 
hvor man kan tage en bog mod at give en bog. Bogkasserne vil 
være fyldt med bøger, der på sigt automatisk udskiftes og fornyes 
gennem folks brug. Man kan vælge, at lade bøgerne være delvist 
sponseret af virksomheder fra lokalområdet, mod at de får lov at 
sætte en sticker på med deres virksomhedslogo eller måske skriver 
en personlig hilsen inde i bogen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Billedet er et eksempel på et Boghus, som står i Viby Centret, Aarhus. Her har butikkerne 
omkring Boghuset sponsoreret bøger. 

 

 



Hvordan laver man et Boghus? 

• Udvælg først en LOKATION, hvor der befinder sig 
mange ikke-brugere af biblioteket og mange 
potentielle læsere. Det kan anbefales at tage skoler, 
centre,  parker eller lignende. Aftal med stedet, at der 
opstilles et Boghus. Det afføder også en merværdi til 
det enkelte sted. 

• Skaf eller BYG ET BOGHUS. Skal I bruge mere end 
ét, anbefales det at tage fat i den lokale 
produktionsskole eller tekniske skole, hvor de kan 
bygge husene som projekt. Ellers kan et gammel 
vitrineskab eller fuglehus principielt bruges. Det er helt 
op til jer, hvordan Boghuset skal se ud. Det gælder 
blot om at være kreativ. Husk blot, at det skal have 
låger og tag, hvis det skal stå udenfor.  

• BØGER kan I selv donere eller skaffe gennem 
sponsorere. Det er billig markedsføring for en 
virksomhed. Hvis Boghuset skal stå ved fx en 
idrætspark, kontakt da fx den lokale sportsforretning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Et godt f if… 

 

• Husk at gøre det tydeligt, at det er jer, der er afsender.  
• Særg for at Boghuset kommer godt fra start og at der 

etableres et ejerskab i lokalområdet. Dette kan fx gøres ved 
at eventgøre Boghusets ankomst.  
 

• Vedlæg fx håndskrevne postkort indeni bøgerne, hvor I fx 
skriver, hvorfor I netop har valgt denne bog.  
 

• Sørg for at besøge Boghuset ugentligt i starten og fyld op 
med bøger, hvis der mangler. Kasserede bøger er 
udemærkede at bruge. På sigt skulle det gerne blive 
selvkørende – men da I er afsender, skal I sørge for at det ser 
ordentligt ud.  
 

• I højtider kan I udsmykke huset herefter. Fx til jul kan det få 
en lyskæde og en lille guirlande.  
 

• Sørg for god omtale og markedsføring, så Boghuset kommer 
godt fra start.  
 

• Vær kreative og personlige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Inspiration… 
 

 

 



 

 

 

 


