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A od i g o  opbak i g til at opføre bogbytteskab i Husu  

Baggrund 
På Husum Bibliotek arbejder vi hver dag på at styrke læsekulturen i lokalområdet. Det gør vi ved at tilbyde 

bevægende og oplysende læseoplevelser i form af bogudlån og arrangementer. Men nu har vi fået endnu 

en idé, som vi tror kan styrke læsekulturen yderligere: Vi søger derfor opbakning fra lokaludvalget og 

tilladelse til at sætte et ”bogbytteskab” op. Ideelt på pladsen over for Føtex – på den modsatte side af 

Frederikssundsvej. 

Et bogbytteskab er et offentligt tilgængeligt skab, hvor borgere kan bytte bøger og dermed læseoplevelser 

med hinanden. Ideelt fungerer det på den måde, at hvis man vil have en bog fra skabet, må man sætte en 

anden bog ind. Det kræver således hverken tilmelding eller penge, og efterleves princippet står der altid 

bøger i skabet, og dermed er der mulighed for et utal af gratis læseoplevelser. 

Formål 
Formålet med et bogbytteskab vil først og fremmest være at gøre bøger mere synlige i det offentlige rum 

og dermed også mere tilgængelige. 

Det er ikke alle, der kommer fra hjem med bøger, og gør man ikke det, vil adgangen til bøger være lang. For 

i det tilfælde er det heller ikke sikkert, at biblioteket vil være et naturligt sted at komme. Vi håber, at 

bogbytteskabet kan komme til at fungere som en mellemstation til biblioteket. For når man ikke kan finde 

flere gode bøger i skabet, så vil biblioteket være det naturlige sted at gå hen, hvis man vil læse mere. 

Derfor vil vi på biblioteket være stærkt involveret i administrationen af skabet og også bruge det til at gøre 

flere opmærksomme på, hvad vi går og laver på biblioteket. Fx ved at hænge plakater for vores forskellige 

tilbud op i skabet. 

Samarbejdspartnere 
Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores samarbejde med områdets øvrige institutioner. Faktisk var det 

Husum Kirke, som vi har en god relation til, der gav os idéen til bogbytteskabet. De vil derfor også være 

aktive i at udbrede kendskabet til skabet, som endda vil være placeret midt imellem vores to huse.  

Derudover har vi nære relationer til både Husum for alle og Energicenter Voldparken, som vil være oplagte 

at inddrage på den ene eller anden måde, da vi allerede samarbejder med dem.  

Endelig kunne Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus indgå i samarbejdet, bl.a. kunne det være et projekt for deres 

skaberværksted at bygge selve skabet – med børn/unge fra lokalområdet for at styrke deres engagement i 

dets virke. 

Noget så simpelt som et skab på et torv kunne dermed være lokalt tandhjul, som udtryk for det samarbejde 

mellem kulturinstitutionernes, det vil betyde, samt kunne styrke borgernes læselyst, som igen kan 

understøtte læring, dannelse og trivsel. 

Vi har allerede været i dialog med Boris Koppel, byrumsforvalter ved Teknik- og Miljøforvaltningen og 

konsulteret skadedyrsenheden, som vil være indover, når skabet skal fremstilles. Begge er meget positivt 

indstillet overfor projektet og vil løbende rådgive os. Med denne beskrivelse håber vi på også at få 

lokaludvalgets opbakning, inden vi indhenter de sidste tilladelser. 


