
 

 

Debatmøde om visioner for Kerteminde Bibliotek 
14.september 2015, Den gamle byrådssal. Arrangeret af Kerteminde Biblioteks Venner 
 
Introduktion af Jørgen Holm, formand for Kerteminde Biblioteks Venner, som  
understreger, at mødet skal handle om idéer til bibliotekets fremtidige funktioner, ikke dets 
beliggenhed. Mødet er en opfølgning på kommunens brainstorm-møde om Fremtidens 
Bibliotek fra sidste år. Alle fik et ark med resultaterne fra det møde. Publikum er  
almindelige borgere, medlemmer af foreningen, politikere (Allan Thomsen fra Borgerlisten, 
Sanne Stemann Knudsen fra de radikale, Jutta Lundquist fra Enhedslisten, Jesper 
Hempler fra SF, Lars Ole Valsøe fra de konservative og borgmester Hans Luunbjerg fra 
Venstre) og pressen. Jørgen introducerer oplægsholderne. 
Jytte Riisager, hovedbibliotekar fra Faaborg-Midtfyns biblioteker, fortæller om at 
sammenlægge 5 biblioteksvæsner fra de daværende 5 kommuner i den nye storkommune 
dannet i 2007 med 42 medarbejdere og et budget på 22 mill. kr.. Alle biblioteker (nu 4) er 
ligestillede og arbejder på tværs, arrangerer aktiviteter sammen, og indkøber materialer 
sammen. De samarbejder i høj grad med andre institutioner, med erhvervslivet og med 
kommunen.(handelsstandsforening,erhvervsforening, folkeuniversitet, Ringe bys 
idégruppe)  Alle 4 biblioteker er nu åbne fra kl.7 til 22 med selvbetjening, en stor succes. 
Selvbetjeningen har frigjort medarbejdere til andre ting, såsom IT hjælp.  Alle 
medarbejdere er medlemmer af teams på alle 4 biblioteker. Nyansatte skal arbejde på 2 
biblioteker. Der er flydende materialebestand. .Medarbejderne har nu tid til at arrangere 
flere kulturelle aktiviteter, bl.a. et børneteater, Spektaklet. Frivillige hjælper til med 
kostymer og i mange andre funktioner på biblioteket. Men ikke noget med CPR (ud-og 
indlån). Der er også en venneforening. 
 Der er tilbud som svarer til vores Kulturskib, med dans til de yngre skoleelever (både 
Kongelig Ballet og moderne dans) såvel som et litteratur-projekt til de ældre elever. De 
kalder det en kulturrygsæk. 
 Selv om medarbejdergruppen og budgettet er beskåret siden 2007 (fra 23 mil til 19 mil), 
har de mange flere lånere nu især børnefamilier og  grupper som ikke tidligere kom på 
biblioteket. 
Strategien har været Kommunal udvikling med vægt på beskæftigelse, bosætning og 
branding. 
Kulturstrategi: 
Vision: Alle borgere skal føle, at de er medlem af et fællesskab. Aktivt medborgerskab, 
mangfoldighed. 
Der er nu rigtig mange aktiviteter i på alle biblioteker, Det er meget vigtigt, at bibliotekerne 
og deres aktiviteter ligger meget centralt i byen –på hovedstrøget. Så kan man også lave 
godt samarbejde med detailhandlen og have glæde af hinandens ”kunder”. Detailhandlen 
er presset af internettet og har brug for trafikskabende aktivitet. 
Bibliotekerne  skal være tidssvarende, og der skal være gode mødelokaler til støtte for 
aktive borgere. I 2014 var der 599 arrangementer. 
 
 
Christian Maigaard, branding-ekspert, gammel Kerteminde-dreng, ser på bibliotekerne 
udefra. Når man skal brande en by, kommer biblioteket normalt ikke ind i billedet - man 
tager for givet, at byen har et bibliotek. Men hvis det er noget særligt, kan det løfte det 
kulturelle billede, man brander byen med. Et bibliotek bringer borgerne i nærheden af 
viden og bidrager til læring hele livet igennem. Det er også en demokratisk højborg; 
demokrati giver ikke mening hvis ikke folk har mulighed for at lære om de emner, de skal 
tage stilling til, f.eks EU, flygtninge, økonomi, energi, krigsdeltagelse. 
 Biblioteker burde fritages for forskellige byråds svingende spareknive. Når det er sagt, 
kunne biblioteker gør mere for at være aktuelle i forhold til de lokale behov for viden, fx en 



 

 

ny studie om højvande, og hvad der ligger til grund for det - kunne man sætte fokus på et 
sted som Kerteminde.  
Branding er indtryk. For at motivere firmaer og familier til at flytte hertil skal de have et godt 
og varieret indtryk af byen. Et logo og et slogan er ikke det, der motiverer dem. Derimod vil 
de forskellige interessenter blive motiveret af kulturtilbud, når andre kerneydelser (fx 
dagpleje) er på plads. Biblioteket er øverst blandt kulturtilbud. ”Husk at byudvikling er 
andet en festivaler.” Alle har demokratisk adgang i Grundtvigs ånd. Biblioteket er en del af 
byens branding.  
 
Diskussion: Hvad ønsker vi af et bibliotek? Gerne om bygninger generelt, men ikke 
specifikt. 

• Vi vil udveksle idéer, ligesom på en højskole. Kerteminde mistede sin højskole for 10 år 
siden, hvilket tab. Kerteminde Biblioteks Venner har prøvet at udfylde hullet efter. Vi vil 
bruge biblioteket til at drøfte kulturelle emner, debattere, synge sammen, blive klogere 
på alt muligt. 

• Biblioteker skal ikke bedømmes på udlånstallet, men på besøgstallet. Der sker så meget 
andet, som ikke kan tælles, fx avislæsning, møder, lektiehjælp, undervisning og 
aktiviteter for alle aldersgrupper. 

• Om 10 år vil der stadig være fysiske biblioteker, hvor mennesker mødes til samvær, 
fælles læring, ældre som hjælper børn, ældre som underviser andre ældre i IT, mv. 

• RealDania har et helt oplæg om biblioteker, med udvidelse af biblioteksbegrebet: 
Læring, Skabe, Opleve, Mødes - 4 intentioner. 

• Biblioteket er i følge biblioteksloven kommunens info-portal. Her kan borgerne få uddybet 
viden om aktuelle lokale emner, og kunne fx få mere at vide om højvande-studiet.  

• Skolebibliotekerne kunne samarbejde mere med folkebibliotekerne, selv om de har 
forskellig lovgivning. 

• Videnskabelige studier påviser, at man lærer bedre fra bøger end fra e-bøger. Man 
husker mere, af det man har læst. 

• Vi skal have 3 sideordnede biblioteker  
• Der skal være mere plads til at mødes uformelt, med indbydende sofaer og lænestole, 

måske en café, hvis biblioteket skal være et kulturelt mødested. Børnene skal have 
tumleplads og et rum med sækkestole hvor de kan slå sig ned og kigge på en bog.  

• Børnebiblioteket skal være i samme plan med voksenbiblioteket. 
• Biblioteket skal være i midtbyen. Den nuværende beliggenhed flyder fint sammen med 

den nye Renæssancehavn, med museet, arkivet, torvet. 
• Fokus på den gamle byrådssal - rummet her er vores kulturarv. Bygningen skal ikke 

sælges - er vi virkelig så fattige? 
• Den foreslåede tilbygning i glas (Kerteminde Biblioteks Venners forslag); kan den 

overvåges tilstrækkelig? (Hvis biblioteket er åbent om aftenen med selvbetjening). Svar: 
hvis bygningen kan bygges om til et hotel, må den kunne bygges om til et (moderne) 
bibliotek. 

• Hvad er tidshorisonten på et nyt bibliotek? Hvornår kan vi risikere, at biblioteket bliver 
solgt? Svar: Per 1.nov. skal vi sige ja eller nej til de bud, kommunen har fået. Hvis vi 
siger ja, kan vi leje os ind i de solgte bygninger i 2 år. 

• Biblioteket skal være i fællesskab med andre funktioner, med turistbureau og 
borgerservice. Borgmesteren er ked af, at diskussionen er drejet over til at handle om 
denne bygning, om den skal forblive bibliotek eller ej. Vi skal tænke på, hvordan 
biblioteket ser ud funktionsmæssigt om 10 år. 

• Borgerservice er i hvert fald en funktion som vil blive digitaliseret  totalt indenfor 10 år. 
Passer i øvrigt dårligt sammen med en kulturinstitution som et bibliotek. 



 

 

• Biblioteket i sin nuværende bygning kunne nok være moderniseret for at leve op til 
fremtidskrav, fx hvis man fjerner nogle vægge, bygger glastilbygning, gør bygningen 
tilgængelig, mv. Vi kunne få fagfolk til at kigge på det. 

• Bogen vil ikke forsvinde, men ligesom musikken, vil den digitaliseres mere og mere. Et 
bibliotek skal alligevel rumme meget mere end bøger. Hvordan får vi børn og unge til at 
bruge biblioteket? Det er meget vigtigt. 

• Børn kommer på biblioteket i Odense og spiller Minecraft. Det er nok nødvendigt med en 
ny bygning til biblioteket, hvor der også skal være plads til Borgerservice og 
Turistbureau. 

• Det vrimler med børn og unge på bibliotekerne i Faaborg-Midtfyn fordi der er åbent fra 
kl.7-22 alle 7 dage. 

• Vi har fremgang med børn og unge på Munkebo Bibliotek fordi det også er åbent. 
Oplandet inkluderer Hindsholmere og sågar også Kertemindere. 

• Husk hvor vigtigt det er med mødelokaler. Læsegrupper og mange andre mødes dér. 
• Husk Faaborg-Midtfyn kommune er på 54.000 indbyggere, Kerteminde 24.000. 
 
Mødet sluttede kl.21. 
 


