
Klar Parat Læs
– Danmark Læser 2015



På Danmarklæser.dk fremgår det, at 40% af 
befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur, 
eller gør det relativt sjældent. Som Danmarks 
geografisk næststørste kommune, med et ind-
byggertal på 95.000 og med kun én større by, 
skulle der i Viborg Kommune være et potentia-
le af læseuvante, der bare skal inspireres for 
at blive mere konstante læsere.

Den primære målgruppe for projekt ’Klar Parat 
Læs’ har været de voksne motiverede læsere, 
og sekundært de travle børnefamilier. For beg-
ge grupper gælder det, at de gerne vil læse 
mere end de gør i dag, at en af barriererne er 
manglende tid, og at de især læser, når de har 
ferie. (Danmark Læser, segmenteringsstudie).

Omdrejningspunktet i projektet har været at 
skabe gode rammer for individuel og fælles 
læselyst, at sætte bogen (den fysiske/digita-
le) på dagsordenen, og lægge op til bogsnak 
borger til borger. Gennem projektet har vi søgt 
at bringe litteraturen ind som en aktivitet i 
nye og allerede eksisterende fællesskaber.

Som det vil fremgå i nærværende fotomonta-
ge, har projektet haft 3 hovedindsatsområder; 
Læsesprint i city 1. marts, som blev døbt ’Kick-
start din læselyst’, Danmark Læser Dagen, og 
Læsemaraton i kommunens små lokalsamfund 
med etablering af mini-boghuse i 5 landsbyer.

Samarbejdspartnere
Samarbejdspartnere er vigtige når nye tiltag 
skal afprøves og udvikles.

Den primære samarbejdspartner i projektfor-
løbet har været ’Nyt liv i forsamlingshusene’, 
et kommunalt initiativ, der udvikler initiativer 
og fællesskaber i kommunens landsbysam-
fund, og som har formidlet kontakter og un-
derstøttet projektet.

Lokale læsekredse og ildsjæle har været gode 
ambassadører og medskabere både i forbin-
delse med ’Kickstart din læselyst’-dagen og på 
Danmark Læser Dagen.

Endelig har de lokale kontakt- og samarbejds-
personer i landsbyerne været uundværlige i 
formidlingen af bibliotekets initiativ med mi-
ni-boghusene og efterfølgende aktiviteter. 

Metode
Læsevaner og læselyst er en diffus størrelse 
og vanskelig at måle på. 
Under hele forløbet har vi gennem forskellige 
tiltag indsamlet tilbagemeldinger og udsagn 
fra målgruppen.

I forbindelse med ’Kickstart din læselyst’-ar-
rangementet opstillede vi et holdningsba-
rometer i udlånet, og de fremmødte kunne 
markere deres holdning med farvede bolde. 
I mini-boghusene lagde vi logbøger frem, så 
borgerne kunne stille spørgsmål og komme 
med tilkendegivelser.

Afslutningsvis gennemførte vi en spørgeske-
maundersøgelse i de involverede landsbyer for 
at måle effekten af mini-boghusene. Besvarel-
serne fik vi ind, ved selv at være ude lokalt, 
samt blev uddelt ved lokale arrangementer 
med hjælp fra kontaktpersoner. De indsamle-
de tal er ikke statistiske repræsentative, men 
er dog lagt til grund for vurderingen af ’huse-
nes’ betydning.

Den vigtigste kilde i evalueringen har dog væ-
ret det direkte møde og den uformelle samtale 
med borgerne, hvor der er samlet viden i dialo-
gen med biblioteksvante og -uvante borgere.

DANMARK LÆSER I VIBORG



Noget af det borgerne har italesat som væ-
rende af stor betydning i projektet, har været 
tilgængelighed til litteratur og noget at være 
fælles om:

Noget at være fælles om –
diskutere og anbefale. Dejligt at kunne 
låne bøger uden at skulle køre langt. 
Har betydet meget for børn, at man 
kunne gå til/oplever noget her. GODT 
initiativ, som gerne må gentages. 

-Brugerkommentar

Stor værdi og lille luksus i 
vores by. 

- Brugerkommentar

I har virkelig fået mig til at 
læse bøger, jeg selv aldrig vil-
le have drømt om at vælge.

- Brugerkommentar

Projektdeltagerne

Projektleder Anette 
Koue

Lone Starch PedersenMette Bech Kristiansen Charlotte Hvorslev

Projektgruppen vil gerne sige tak til alle, der har støttet op omkring projektet, og været med til at 
sætte fokus på læselysten og læseglæden i Viborg Kommune. Og tak til Kulturstyrelsens udvik-
lingspulje for at kunne gøre dette muligt.



Læsesprint 1. marts 2015

”KICKSTART DIN LÆSELYST”
Vi søsatte projektet med et brag af en litteraturdag. Formålet med dagen var at 
inspirere og skabe læselyst.

Workshoppen Guidet Fælles Læsning.



Program 10-22

Kl. 10 - 11   Velkomst 
 v/ kulturudvalgsformand Per Møller Jensen 
 Glæden ved læsning v/ forfatter Marianne Jørgensen

Kl. 11 - 12   Bogcafé for børns voksne
 Børnebiblioteket giver inspiration til dine børns læsning og gode  
 oplæsningsbøger

Kl. 12 - 13  Mig og klassikerne – bøger, jeg fik læst og ikke fik læst 
 v/Peter Q. Rannes centerleder ved Hald Hovedgaard 

Kl. 13 - 14   Odysséen genfortalt 
 Af Johs. Thomsen, Viborg Fortællekreds

Kl. 14 - 15   Vil du være med? 
 Prøv en læsekreds, en ViborgSalon, Guidet Fælles Læsning, Strik & læs 

Kl. 15 - 16   Krimi til kaffen  
 Lida Wengel og Vibeke Johansen fra Horsens Bibliotek holder bogcafé  
 og deler deres begejstring for gode krimier

Kl. 16 - 17  Philip Kerrs krimiserie ’Berlin Noir’ 
 v/bibliotekar Walther Knudsen 

Kl. 17 - 18   Introduktion til den digitale bog 
 v/bibliotekar Jesper Handberg   

Kl. 18 - 20   Litterær middag 
 God mad og det forrygende foredrag: 'Den må jeg læse' med  
 forlagskonsulent og forfatter Carsten Berthelsen. Pris 150 kr.

Kl. 20 - 22  ’Cohen på dansk´  
 Leonard Cohens ord og musik fortolket af Anders Dohn på guitar og  
 Carl Johan Rosenberg på bas og kor. Pris 50 kr.

Der læses, strikkes og snakkes om litteratur.



Forfatter Marianne Jørgensen åbnede arrangementet med sit personlige bud på 
læseglæde.

Børnebibliotekar Erik Kirkegård guider travle børneforældre frem til de gode 
oplæsningsbøger.



Bøger kan knytte bånd mellem menne-
sker.
Programpunktet ’Vil du være med?’ var 
en succes. Hér fik publikum mulighed 
for at være aktive, og der var plads til 
samtale omkring litteraturen.

En forrygende dag blev afsluttet 

med musik og litte
rær middag



DANMARK LÆSER 23. APRIL 
– også i Viborg Kommune
Den 23. april er Verdens Bogdag, og det markerede ’Danmark Læser’-kampagnen, 
ved at uddele bøger. På landsplan uddelte 4.000 frivillige 100.000 bøger.



1450 bøger blev uddelt!

Markering af Danmark Læser Dagen. Bogpakkerne fra 
Kulturstyrelsen er klar til afhentning af de lokale boguddelere.

Den store mediebevågenhed nationalt 
omkring Danmark Læser Dagen betød 
øget fokus på bibliotekerne.

Det betød også, at man lokalt og natio-
nalt fik øje på miniboghusprojektet. 

DR’s P1 fik også øjnene op for vores bog-
huse.

Klik på billederne for at se og høre udsendelserne

http://www.tvmidtvest.dk/nyheder/23-04-2015/1930/gratis-boger-i-netto#player
http://www.tvmidtvest.dk/node/21464
http://www.dr.dk/p1/p1-eftermiddag/p1-eftermiddag-2015-04-22


Hej jeg hedder Thit, og jeg bor 
i Lysgård og det er dejligt at 
man kan låne bøger her.

- Brugerkommentar (barn)

Finderup · Kvols · Lysgaard · Løvskal · Rødding

Hvor er det hurtigt at cykle 
til sit lokale minibibliotek 
til lærkesang og duftende 
rapsmarker. Her ser jeg at 
bøgerne er blevet lånt ud – 
perfekt – perfekt det virker. 
Ærgerligt at der kun er 
kærlighed og krimi tilbage.

- Brugerkommentar

Kanon idé. Man skal ikke stresse med 
at læse en bog. Er ikke afhængig af 
åbningstider. Håber det fortsætter.

- Brugerkommentar

Sådan gjorde vi...

Klik på billedet for at læse artiklen. Kilde: DR P4 Midt & Vest Nyheder

• Værd at læse! Medri-
vende & rørende. 

• 5  Det er en kanon god 
bog. Kan anbefales!

• 5  Helt enig!
• En bog der må læses Vi opfordrede læserne til at skrive an-

befalinger til hinanden i bøgerne.

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/et-lille-roedt-boghus-skal-pirre-laeselysten-i-landsbyer


Cyc4Lib besøgte Viborg 
Bibliotek, og projektet blev 
præsenteret for 100  
cyklende biblioteksfolk fra 
hele verden. Et af målene 
for bibliotekskonferencen 
Cycling for Libraries er 
at videndele på tværs af 
landegrænser. Derfor blev 
Gør-det-selv-folderen lavet 
på engelsk, og den viser 
den praktiske proces fra 
start til slut.

BOOK HOUSE
DIY
Easy reader

Folder_BookHouse_DIY_6sider_2015.indd   1 04-09-2015   11:50:22

Sådan gjorde vi...

SUCCESKRITERIE - borgerdeltagelse på 20%
Projektets frie form har gjort det svært at måle borgernes deltagelse helt præcist. 
Med introaftenerne nåede vi 11,4% af landsbyernes borgere. I vores videre forløb med 
flere arrangementer og husenes brug, vurderer vi, at det opstillede mål er nået. Vi har 
ikke forsøgt at tælle udlån fra ’husene’, men spørgeskemaundersøgelsen viser, at der 
har været fin benyttelse.

Klik her o
g se 

hele folderen

Impressive - the amount 
of trust is unlike anything 
I have ever seen. 

-Bibliotekar fra Irland

http://www.e-pages.dk/viborgkommune/191/


SMÅ 
events
 i de 5 landsbyer
Spor af kasserede bøger blev lagt ud  
som inspiration til at besøge
miniboghuset

• Tak for de mange boggaver.

• Godt initiativ - til glæde for 
byen. PS. Dog bryder jeg 
mig ikke om, at der ”smi-
des” bøger rundt i rund-
kørslen i Finderup.

• I har været gode til at sup-
plere med nye bøger til bog-
huset.

- Brugerkommentarer



Virtuel skattejagt blev lavet som en teaser til de digitale tilbud. Den blev lanceret på 
bl.a. Facebook lige op til skolernes sommerferie, men vi fik ingen respons.
Mulige forklaringer er:
• Uinteressant for målgruppen i forhold til fællesskabet i lokalområdet.
• For omfangsrig. Det skal være hurtigt at deltage.
• Ikke nogen indlysende sammenhæng med det fysiske mini-bibliotek.



Hej Mette og Lone
Det går fint med læselysten i Løvskal. 
Antallet af bøger varierer så nogen 
må jo undersøge indholdet i dem. Jeg 
synes da det er en god ide at lave et 
tiltag i efteråret.

- Brugerkommentar

Bogcafé og 

fællesspisning

Opstart af  

læsekreds i Rødding

Pizza, Cola og ”Den med Ri-
chard Lange” i Løvskal Hus.



Opstart af  

læsekreds i Rødding

Vi oplevede, at det var en succes at kommu-
nikere via Facebook, og især når man også 
havde de lokale ildsjæle ind over. 

Opstartsmøde med Røddings nye læsekreds.



Vi kom med bøger -

det samme gjorde 

borgerne

Fantastisk idé! Kommer fluks 
med nogle til hylden! 

-Brugerkommentar

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at miniboghusene skabte opmærk-
somhed på litteraturen og biblioteket i lokalområdet.

Vores intention om at lægge op til bogsnak borger til borger lykkedes.



Aktive borgere sendte bogen i omløb. I bøgerne var der en hilsen 
fra Marianne Jørgensen, om at lade bogen ’vandre’.

Optakt til fo
rfattermøde

- 50 eksemplarer af ’De tavse vidner’ blev 

uddelt i de 5 landsbyer

Boguddelere blev med succes bl.a. fun-
det via Facebook.

Ps. Sig til en anden gang, hvis I har 
nogle spændende projekter. Det 
har været en fornøjelse!

- Kommentar fra boguddeler



Forfatterbesøg af 
MARIANNE JØRGENSEN
600 invitationer blev husstandsomdelt i landsbyerne i samarbejde med blandt an-
det lokale ildsjæle og skole.r Desværre var fremmødet fra de 5 landsbyer sparsomt.



Viborg Bibliotekerne inviterer til en hyggelig eftermiddag  

Lørdag d. 21. november kl. 14.00—16.00 

på Hovedbiblioteket i Viborg 

 

Forfatter Marianne Jørgensen lægger vejen forbi 

og fortæller om sin nyeste bog ” De tavse vidner”                       

 

I løbet af eftermiddagen byder  

Viborg Bibliotekerne på lidt til ganen  

 

Fri entré, men det er vigtigt at printe en billet på  

viborgbib.dk  eller få hjælp til det på nærmeste  

bibliotek i Viborg Kommune. 

Du må gerne komme igen.

- Kommentar fra 
deltager

Tak for en hyggelig dag.

- Kommentar fra 
deltager



Samarbejdspartnere 
i landsbyerne
Samarbejdspartnere og kontaktpersonerne i landsbyerne var uundværlige.
Afslutningsvis inviterede projektgruppen kontaktpersonerne til et kaffemøde, for at 
høre om deres oplevelser med projektet og bud på fremtidige tiltag.
De sagde blandt andet:

• Respekt for tilbuddet – ingen hærværk.

• Det fungerede godt med kontakten på facebook.

• Boghuset har haft en vigtig symbolværdi – en decentral handling fra Vi-
borg Kommunes side.

• Miniboghuset havde gjort det nemt for de ældre og yngre.

• Tilbuddet understøtter læselysten.

• Folk har været glade for det (boghuset) – I har været gode til at komme 
med nye bøger. Udvalget af bøger har været godt, dog kunne der godt ha’ 
været mere faglitteratur. Der kunne også godt have været flere børnebø-
ger. Meget glade for introaftnerne.

Det sagde borgerne om 
Miniboghuset
• Giver måske nogen lyst til at læse mere. Godt for ældre i byen!

• God ide. Men det tager tid at få byens borgere til at benytte nye tilbud.

• Ingen betydning.

• Rigtigt fint initiativ - generøst og enkelt. Har talt med enkelte andre om 
romaner, men mest en kickstart af egen læselyst 

• Jeg har haft indtryk af at det har ”reduceret” afstanden til Viborg bibliotek, 
og gjort at folk har lånt bøger fordi det var tæt på. 



Kvols til Viborg : 14 km
Lysgård til Viborg : 13 km
Finderup til Viborg : 10 km
Løvskal til Viborg : 22 km
Rødding til Viborg : 10 km

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at miniboghusene gjorde en forskel og skubbede 
til læselysten.



DET LÆRTE VI

At arbejde med folks læsevaner har været en ud-
fordring og givet anledning til mange drøftelser og 
overvejelser undervejs. Begrebet ’læselyst’ blev et 
nøgleord i projektet.

Mini-boghusene har været det initiativ i projektet, 
der har skabt størst succes og givet mest læring i, 
hvordan man skaber læselyst. ’Husene’ er en god 
og anderledes platform i formidlingsarbejdet, og 
skaber en sjov og enkel ramme omkring litteratur 
og bibliotekets øvrige tilbud.

En væsentlig læring har været, at de grupper som 
ikke nås med de traditionelle bibliotekstilbud, og 
hvor den fysiske afstand til nærmeste bibliotek er 
en barriere, kan nås gennem opstilling af lokale mi-
ni-boghuse.

Modtagelsen af mini-boghusene i landsbyerne gik 
over al forventning, og gav mange positive tilba-
gemeldinger både viralt, i mødet med borgerne og 
gennem en mindre spørgeskemaundersøgelse. Mi-
ni-boghusene stod ude i de små lokalsamfund fra 
april til november.

For at understøtte læselysten og kendskab til Vi-
borg Bibliotekernes tilbud, blev der løbende promo-
veret forskellige tiltag på landsbyernes hjemmesi-
der og Facebook, og især sidstnævnte gav en god 
og tæt dialog med borgerne.

Et succeskriterie i projektet var fastholdelse af lå-
nerantal i landsbyerne. Viborg Bibliotekernes bib-
liotekssystem kan desværre ikke håndtere denne 
type måling. Det havde været interessant om den 
målrettede lokale biblioteksindsats kunne have af-
født en stigning i antal brugere aflæst på postnum-
mer. Kvalitativt og ud fra mødet med borgerne, ved 
vi, at vi har haft fat i biblioteksuvante borgere, som 
har været glade for det ’uforpligtende’ lån.

Med mini-boghusene kan man skræddersy et en-
kelt, synligt og nemt bibliotekstilbud, og derigen-
nem sætte fokus på litteratur og læselyst. 

På baggrund af projektet anbefaler vi ved opstart:

• Søg info om landbyen og få overblik over ind-
byggertal - byen kan blive for lille.

• Skab kontakt til samarbejdspartnere, da de er 
uundværlige ambassadører.

• Vær tydelig i kommunikation – hvad handler 
det om?

• Hav tålmodighed og accepter at ting tager tid. 
Projektperioden styrer din proces, men den 
matcher ikke nødvendigvis den virkelighed bor-
gerne forholder sig til.

• Hold opstartsmøde med samarbejdspartnerne 
og få forventningsafstemt tilbuddet. 

• Kombiner biblioteksbesøg med lokalt arrange-
ment.

• Erfaringsopsamling. Gik det som forventet?

Projektet blev rundet af med et forfatterbesøg på 
Hovedbiblioteket i Viborg. Det var tid for at hente 
miniboghusene ind, og for at synliggøre det fysi-
ske traditionelle bibliotek inviterede vi på besøg. 
Desværre var tilslutningen sparsom, og vi har kon-
kluderet, at arrangementet skulle have været lagt 
lokalt. For det er netop mødet i nærmiljøet, der har 
værdi for borgerne.

Vi søsatte projektet med ’Kickstart din læselyst’. 
Målet var at 75% af billetterne skulle benyttes. Det 
blev ca. 60 %. Planlægningsfasen og efterfølende 
PR-forløb var kort og intenst, og at lægge et ar-
rangement en sødag aften er en udfordring - men 
tilbagemeldingen var ”Sådan en dag må I gerne 
lave til næste år. 

Programindholdets gennemgående overskrift var 
inspiration, refleksioner om læsning, og hvordan 
litteratur kan skabe fællesskaber. Der var en vek-
selvirkning af lokale/eksterne oplægsholdere og 
det brede kontra det smalle indslag. Programmet 
var en kende for tætpakket, og en vigtig læring er 
’ordpauser’ af hensyn til publikum og arrangører, 
så travlhed ikke går ud over værtsskabet.



Det gik godt
• Bibliotekets møde med borgerne 

ude i deres lokale fællesskab - fæl-
lesspisning og biblioteksbesøg gav 
god synergi.

• Modtagelsen af mini-boghusene – 
de bidrog til landsbyfællesskabets 
kulturtilbud.

• Tillid og ejerskab blev nøgleord. 
Langt de fleste materialer kom retur 
og ejerskabet gik begge veje.

 
Det gik ikke som forventet

• Den virtuelle skattejagt. Der var in-
gen respons. En mulig forklaring er, 
at den ikke bidrog til fællesskabet, 
og at vi bare ikke ramte målgruppen.

• At få borgere fra landsbyerne ind til 
afslutningsarrangementet. På kaf-
femødet med kontaktpersonerne 
erfarede vi, at  opbakningen givetvis 
havde været større, hvis det var ble-
vet lagt ude lokalt. Den læring har vi 
taget til os.

• Etablering af læsekredse lokalt. I 
stedet for at efterlyse deltagere via 
diverse opslag, skulle vi have været 
proaktive og meldt en mødedato ud.

Vi skabte læselyst ved
• At skabe et synligt litterært tilbud.

• At gøre det ukompliceret at benytte 
tilbuddet.

• Aktiv formidling og lægge op til snak 
om bøger nabo til nabo.

Fremadrettet 
Projektgruppen indstiller:

• At biblioteket hvert 2. år arrangerer ’En dag 
med litteraturen i centrum’.

• At Mini-boghusene bliver en del af biblio-
tekets ’Biblioteket rykker ud’-tilbud. (Book 
et miniboghus: 1 dag, 3 mdr. eller 6 mdr. 
Med i pakken er en introaften inklusiv bog-
café og evt. hjælp til opstart af læsekreds.) 

Driftsudgift
• Ressourcer til indkøb af materia-

ler og pasning af mini-boghuset og 
markedsføring. Biblioteket står som 
afsender.

• Afholdelse af intro- og opfølgnings-
møder samt vedligeholdelse af net-
værk.

• Opstilling af huset.

• Almindelig vedligehold af ’huset’.

DET KORTE AF DET LANGE



Jeg tolker vinterhi, som 
at det kommer igen.

- Brugerkommentar

Boghusene går i  

VINTERHI


