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Virksomhed/institution Titel på projekt Projektbeskrivelse Beviliget

 Fredericia Bibliotek 7000 indgange til danske 

værdier
Fredericia Dagblad og Fredericia Bibliotek har gennem flere år ved fælles arrangementer sat demokrati, ytringsfrihed og lokal identitet til debat – alle under paraplyoverskriften ”7000 gode 

grunde….”, inspireret af vores postnummer. Alle arrangementer med en overvældende succes og deltageropbakning. Det ligger i naturlig forlængelse heraf at sætte det særligt danske, den 

danske identitet til debat. Her har vi som tema udvalgt sproget som en meget betydende faktor for det at være dansk. Projektet består af 2 debatarrangementer med arbejdstitlerne ”Hvordan 

sproget er med til at definere det at være dansk”, hvor Mikkel Wallentin, der er forfatter til bindet om sproget i serien ”Tænkepauser” indgår som primær aktør. ”Sker der en kulturel polarisering” 

er arbejdstitlen på det andet arrangement, hvor tidligere chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad, Arne Mariager er tænkt som en primær person. Begge arrangementer tænkes afholdt på byens 

gymnasium, som er en vigtig samarbejdspartner i andre sammenhænge, og der bliver derved sat fokus på de unge som målgruppe, men arrangementet er åbent og målrettet alle byens borgere. 

Ved begge arrangementer skal der være et kulturelt indslag, der primært drejer sig om sprog, eks. en rapper. Under arrangementerne vil publikum blive aktiveret og gennem diverse metoder give 

deres bidrag til Danmarkanonen. 45.000                               

 Nyborg Bibliotek Danehof anno 2016, 

bidrag fra Nyborg til 

Danmarkskanonen.

Nyborg er Danmarks Riges Hjerte. Nyborg har en kulturarv af national og international betydning. Nyborg Slot og den historiske bymidte rummer fortællingen om, hvordan Danmark er blevet til 

og bundet sammen i mere end 800 år. Danehofsalen på Nyborg Slot er det tætteste vi kommer på Middelalderens Christiansborg. Placeret midt i riget blev Nyborg valgt som landets første 

hovedstad. 

Nyborg fremstår nu som moderne kulturby. 

Nyborg Slot er derfor et indlysende sted at diskutere og udfordre de danske værdier. 

Vi kan altså derfor, ved afholdelse af "Danehof 2016" på Nyborg Slot, sætte den helt rigtige scene for den store diskussion om de danske værdier og hvilke af disse vi skal kanonisere for 

eftertiden. 60.000                               

Silkeborg Bibliotekerne Danmarkskanon i skolen Pionerordningen er dynamoen for en oplysningskampagne, som får Danmarkskanonen ud i folkeskolerne. 2 fagdage på tværs af skolerne faciliteret af pionererne. Skolerne inviteres ind på 

biblioteket, hvor eleverne gennem oplæg, workshops og debat, får opgaver på tværs af klassetrin og skoler.

Bidrage fra fagdage præsenteres som et samlet resultat.

Med udgangspunkt i kampagnen og indholdet af de fælles fagdage udarbejdes ideoplæg, som bibliotekerne og skolerne sammen kan anvende i undervisningen. 42.000                               

 Holbæk Bibliotek Danmarkskanon på 

Holbæk Bibliotek - 

Danmarks DNA. 

2 foredrag med efterfølgende samtalesalon. Afslutning med opsamling af konkrete forslag til Danmarkskanon.dk.

Folkebiblioteket er folkets hus og et sted hvor folket mødes med mulighed for at deltage aktivt i samfundsdebatten helt lokalt. Holbæk Bibliotek vil bruge 2 håndgribelige og konkrete 

punktnedslag i det der typisk nævnes når danskheden diskuteres – det danske sprog og den danske sangskat.

Punktnedslagene bruges som afsæt for netop at diskutere det særligt danske – hvad er det? Og hvad synes Holbækkerne skal indgå i en Danmarkskanon? 12.000                               

Horsens kommunes 

biblioteker

Danskhed i mange 

former – dialog i Horsens 

I spor 1 afholdes en lang række foredrag, debatter og kultur, sang og musik – bl.a. om Jeppe Aakjær – ombudsmandssystemet – om brobygning og ”Det særligt danske” v/ Özlem Cekec, Gert 

Svendsen og lokale debattører – dialog mellem lokal præst og shaman – visning af Danmarksfilm samt højskolesang og foredrag v/ Vicky Waqas, Outlandish. 

I spor 2 inddrages to 8. klassers lokale research. Temaet globalisering kobles til dansk bronzealder v/ lokal ekspert, museumsinspektør Jeanette Varberg. Resultaterne formidles ved bl.a. udstilling 

og dialog på biblioteket. 

De 2 spor kobles sammen i relevant omfang.  
82.660                               

 Gentofte Bibliotekerne Demokratiet på spil Projektet består af 3 trin:

1) Lærerne får udleveret materiale til arbejde i klasserne.

2) Klasserne spiller det levende demokratispil 3-2-1 stem, udviklet af Børnekulturpiloterne: En interaktiv teaterforestilling, der tager afsæt i børns demokratiforståelse. Publikum inviteres ind i 

magtens centrum hvor de som levende brikker deltager i spillet om at nå til Christiansborg. Scenografien er skabt som et kæmpe brætspil hvor publikum er i centrum.

3) Alle klasser samles til debat om fremtidens Danmark efter debatmodel udviklet af Gentofte Bibliotekerne: Når debatten introduceres i børnebiblioteket er det for at understøtte og udvikle 

børnenes evne til at drøfte og diskutere samfundsværdier.
60.000                               

Guldborgsund-

bibliotekerne og 

LollandBibliotekerne

Den Levende Kulturarv - 

samtalesaloner på 

Lolland-Falster 

Den Levende Kulturarv består af 6 samtalesaloner (3 i hver kommune) afholdt i biblioteksrummet, ude af huset på lokale caféer eller i udeområder i det offentlige rum. Hver samtalesalon indledes 

med et oplæg om dagens tema, hvorefter samtalestarteren/oplægsholderen og personalet agerer samtaleværter for salonens deltagere.

Samtalesalonen afsluttes med en plenumopsamling på, hvad der ifølge deltagerne kan betegnes som dansk immateriel kulturarv. Den røde tråd og det primære formål med arrangementerne vil 

være borgernes samtale om den immaterielle kulturarv, og sekundært produktet af samtalerne.

38.000                               

Københavns 

Hovedbibliotek

Eksistens, værdi og 

dannelse
Det overordnede tema for arrangementsrækken er ”eksistens”, som fænomen, problem og vilkår i den europæiske tænkning og ikke mindst hvorledes denne virker ind i en dansk kontekst. Vi 

sætter med andre ord fokus på de immaterielle værdier og eksistentielle problematikker, der vedrører mennesket, som individ og i fællesskab, der endnu ikke er underlagt et nytteperspektiv eller 

et vækstparadigme. I forelæsningsrækken forfølger vi altså spørgsmålet om eksistens og værdi, som det står frem fra Platon over Kierkegaard til Jean-Luc Nancy, fra beruselsens tale til talen om 

fællesskabets beruselse. 40.000                               

Samsø Kombibibliotek Folkelighed og 

forskellighed

Folkeoplysningen på Samsø har sine rødder i et landbrugssamfund, som knytter sig til oprettelsen af andelsmejerier, andelsslagteri, andelssparekasse, vandværker, skytte- og idrætsforeninger, 

foredragsforeninger osv.

I dag er den tidligere højskole indrettet til at rumme nogle af de 350 flygtninge, der er på Samsø. Et billede på hvad opgaven i dag går ud på. Det er en stor udfordring for en befolkning på 3.700 

og for forestillingen om folkelighed som et fælles vilkår i sprog, historie og geografi.

Samsø Bibliotek vil være med i den proces det bliver at skabe fælles forståelse for forskel og lighed i 2016/17. Med udgangspunkt i samarbejdspartnernes forskellige kulturer vil vi oplyse om 

danskhedens forudsætninger og historiske udvikling. Og med dialoger og samarbejde søge at skabe forståelse for vores danskkanon og samtidig åbne for indsigt i den kultur, det nye bærer med 

sig. 60.000                               

Vesterbro Bibliotek Fra Hørsholm til 

Hanstholm: Dansk på 1 

min.

Skoleklasser fra vidt forskellige steder i Danmark, inviteres til at give et bud på hvad der er dansk - udtrykt gennem 1 minuts film. Filmene produceres i samarbejde med Lommefilm. De færdige 

film vises som installation i biblioteket samt på elektroniske medier. Udstillingen vil indholde en guide til hvordan man kan lave en film og uploade den. Det vil skabe rum for reflektioner hos 

bibliotekets brugere, samt give inspiration til at bidrage  og blive en del af udstillingen. Alle biblioteker i hele landet inviteres til at vise installationen og arrange en aktiv fernisering for børn og 

voksne.

120.000                             

Herning Bibliotekerne Free-style 

Danmarkskanon
Det Nye Sort laver to udstillingskoncepter – ét til børn og ét til voksne, som sættes op fysisk og digitalt på de deltagende biblioteker. Konceptet gør opmærksom på kanonen, inviterer til at give 

bidrag og stemme om forslag. Bidrag gives via en tavle, #DKKanon, tegninger og videooptagelse. Afstemning via barometer. I okt-nov afholdes en stafet af åbne samtalesaloner, hvor indbudte 

segmenter (gymnasieklasse, ældre, nydanskere) har en samtale over danskhed. Her deltager en kunstner á la Per Vers, som i freestyle rap går i dialog med deltagerne og overleverer fra bibliotek 

til bibliotek.
147.000                             



Bibliotek & Borgerservice 

– Frederikshavn 

Kommune

Hvem er vi? – 

Danmarkskanon nordfra

Tre forskellige arrangementer

1. Gennem et foredrag og en debat, definerer unge i Frederikshavn, hvad der er unikt ved at være ung i Danmark

2. AOF sprogskolerne og expats inviteres til et foredrag og debat om, hvem danskerne er – set med nye øjne

3. Afholdes efter Danmarkskanon er udgivet. Bred paneldebat med professionel moderator, med fokus på hvad det vil sige at være dansk, ud fra den nye kanon

Efter 1. og 2. arrangement, samles konkrete bidrag på både skrift og korte videoklip, der indsendes til den nye Danmarkskanon.

Gennemgående fokus på hverdagen, hvem ’vi’ er og hvad der gør os danske.
67.500                               

Vejle Bibliotekerne KANONkultur 15 debatarr. fordelt på temaerne: Erindring: 3 erindringsarr. - er der forskel på at være dansk i dag i f. til for x år siden? Nutid: KANONkongen på 2 skoler - hvornår er et barn dansk? 1 arr. med 

unge - hvad er det særlige ved at være ung i et multietnisk land? 4 arr. i kulturhuse - dansker i et lokalsamfund, er det mere end ligusterhæk, Webergrill og flagstang? 1 arr. med kirken - 

folkekirken i en kanon?

Fremtid: 2 arr. på højskolen - hvor går danskheden hen?

Kig ind: 1 arr. - hvad kan man som flygtning eller indvandrer bruge en Danmarkskanon til?

Opsamling via KANONdebat på Vejle Bibliotek. 75.000                               

Biblioteket i Thy – en del 

af KulturRummet

På kanten til en 

Danmarkskanon - skarpe 

skud fra de unge thyboer

Sammen med Thisted Kommunes Ungeråd sætter vi fokus på demokrati, ungdomsempowerment og danskhed. Vi vil bruge biblioteket som en debatplatform, hvor de unge kommer til orde or får 

mulighed for at skabe et konkret produkt, en Thykanon, en lokalversion af Danmarkskanonen, der jo netop skal præges af lokalt tankegods for at favne den diffuse danskhed.

Vores første workshop vil primært være et inspirations- og debatmøde, hvor processen er omdrejningspunktet. Et moderatorforslag kunne være en mand som Per Vers, en rapkunstner, forfatter 

og performer, der har stærke holdninger og formidlingsevner. Workshoppen vil bl.a. indeholde en debat om udvalgte ”danske” begreber, fx frisind, hygge, læring etc.

Den anden workshop vil være fokuseret på at skabe et konkret output i samarbejde med de unge og faciliteres af for eksempel en kaospilot.

De to workshops er åbne, men flere skoleklasser vil være inviteret, således at en kritisk masse sikres.

De to procesorienterede workshops resulterer i 1) en håndfuld konkrete anbefalinger til fra de unge 2) en udstilling i bibliotekets forhal og 3) små videopodcasts til afspilning i den lokale biograf 

og på KulturRummets fysiske og digitale formidlingsplatforme.

51.000                               

 Koldingbibliotekerne Samtalesaloner om 

danskhed og 

samtaleinstallation

Samtalesaloner på hovedbibliotek og lokalbiblioteker, har til hensigt at skabe gode samtaler, der fører til refleksion over det at være dansk. Teatret Mungo Park har særdeles relevante 

forestillinger i deres repertoire, der kan bidrage til at skabe interesse og volumen på samtalesalonerne. Installationen består bl.a. af samtaletræ med spørgsmåls- og svarkort, folk selv kan udfylde 

og dermed samtale asynkront. Vi ønsker at arbejde med billeder (spejl, selvportrætter mm.) til at stimulere refleksion. Vi forventer, at folk kan bidrage med kvalificerede forslag til 

Danmarkskanonen efterfølgende. 45.000                               

Viborg Bibliotekerne Se mit Danmark - 

Danmark i billeder og 

emojis

Fotokonkurrence: Hvad er danskhed for dig? udbydes blandt unge studerende på Medieskolerne

Dommerpanel udvælger vindere indenfor div. værdikategorier

Samtalesalon om danske immaterielle værdier med udgangspunkt i vinderbillederne

Dialogen fastholdes i grafiske udtryk

De visuelle aktører omformer efterfølgende materialet i ’Danmarks-emojis’ og ’Danmarks-ikoner’, som

opsummerer danskheden i et moderne skriftsprog.

Projektprodukterne inkl. rettigheder gives videre til den samlede Danmarkskanon

Projektet tilstræber bæredygtighed, idet at projektprodukterne kan anvendes efter projektafslutning. 46.000                               

Københavns 

Hovedbibliotek

Ungehøringer om 

demokratideltagelse i DK 

& Europa

Kbh.s Hovedbib. inviterer unge ind til et demokratisk eksperiment, hvor vi skal indgå i en informeret høring og dialog. Formatet er inspireret af teorien omkring deliberativt demokrati, inddragelse 

og folkehøring, hvor man ikke blot spørger ”Hvad mener vi? Folket!”, men også spørger: ”Hvad ville vi mene, hvis vi havde tænkt os om?” Vi giver os tid til at høre hinanden og lade os udfordre. 

Temaerne er: Hvad vil det sige at deltage i demokratiet i DK? Hvad vil det sige at være politisk aktiv? Hvad er fremtidens Europa, og hvilke værdier er vigtige for DK at sikre i en europæisk 

kontekst? 34.000                               


