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Hos Albertslund Bibliotek fik de tidligere 
trykt deres udstillingsmaterialer hos 
kommunens eget trykkeri. Men på 
grund af både tidsforbrug og pris 
begyndte udviklingschef Søren Mørk og 
webkoordinator og -udvikler Michael 
Wilhjelm Christoffersen at se sig om 
efter en bedre løsning. Efter et besøg hos 
Frederiksberg Bibliotek, der netop også 
har investeret i en storformatprinter, stod 
det klart, at det var vejen frem.

Vejen frem

“Vi har som offentligt bibliotek en stor 
formidlingsopgave at løse, og den opgave 
løser vi blandt andet gennem arrangementer 
og udstillinger. Ofte har vi behov for at pakke 
reolgavlene helt ind i et banner, og der er 
en rimeligt stor prisforskel på at printe dette 
selv eller købe det hos kommunens trykkeri. 
Vi lavede en business case, der klart viste 
fordelen ved at producere selv”, indleder 
udviklingschef Søren Mørk, Albertslund 
Bibliotek.

Efter anskaffelse af en storformatprinter 
samt en 2,5 meter lang skæremaskine har 
fantasien og innovationen fået et langt friere 
løb end hidtil – primært fordi det er så nemt 
og hurtigt at transformere en idé til færdigt 
print.

“Ved at have storformatprinteren i huset har vi 
desuden mulighed for at afprøve idéer til nye 
materialer lynhurtigt. Og samtidigt er det ikke 
dyrere, end vi har råd til at kassere de print, 
der i udskrift ikke viser sig at fungere som 
tænkt”, tilføjer webkoordinator og -udvikler 
Michael Wilhjelm Christoffersen, Albertslund 
Bibliotek.

Nye formater letter formidlingen

Op til julen 2013 fik Michael Wilhjelm 
Christoffersen den idé at omdanne én 
af bibliotekets meget store indvendige 
endevægge til én stor julekalender, og der var 
ikke langt fra idé til realisering.

“Jeg tror ikke umiddelbart, vi var kommet 
på den idé, hvis vi ikke havde haft printeren. 
I det hele taget giver kombinationen 
af storformatprinter og meget stor 
skæremaskine os nogle muligheder for at 
arbejde kreativt med vildt skæve formater, 
der virker på en helt anden måde end et 
traditionelt A4-print, fordi man er så vant 
til at møde dette format alle vegne. Andre 
formater gør at vores besøgende simpelthen 
lægger mærke til dem - og læser indholdet. 
Og dermed fremmer vi én af vores fremmeste 
opgaver: at formidle meget mere end vi 
gør i dag. Med 800 besøgende hver dag, 
er det vigtigt for os, at de får en kultur- eller 
litteraturoplevelse med hjem, blot ved at 
opholde sig i vores rum. Der skal man op 
i nogle andre formater for ikke at drukne i 
mængden”, påpeger Søren Mørk.

“ I det hele taget giver 
kombinationen af 
storformatprinter og meget 
stor skæremaskine os nogle 
muligheder for at arbejde 
kreativt med vildt skæve 
formater.”

Formidling er ikke kun udlån

Bibliotekernes formidlingsopgave har ændret 
sig drastisk gennem årene, og hvor det 
tidligere var tilstrækkeligt at formidle udlån 
af bøger, musik og kunst, skal der i dag helt 
andre midler til.

“Vi vil gerne fortælle historier og gøre folk 
klogere, for biblioteket er i dag ikke alene et 
sted, hvor man kan låne en bog, men skal 
også være et sted, hvor man bliver klogere 
blot ved at færdes. Vi er så mange andre ting, 
og skal derfor også formidle på mange andre 
måder. Det ville være svært at gøre uden en 
storformatprinter”, fastslår Søren Mørk.

“Den mulighed havde vi naturligvis også 
tidligere, men på trods af at vi anvendte 
kommunens eget trykkeri, kostede det 10 
gange så meget, og vi skulle vente længe på 
at se det færdige resultat. Derfor brugte vi ikke 
den mulighed ret meget”, uddyber Michael 
Wilhjelm Christoffersen.

Søren Mørk forklarer at man skal være 
opmærksom på, at med et langt større format 
end det tilvante A4, skal man tænke helt 
anderledes med hensyn til brug af skrifttyper, 
skriftstørrelser, farver og plads mellem de 
enkelte grafiske elementer.

Inspireret af Frederiksberg Bibliotek

Inspirationen til at anskaffe sin egen 
storformatprinter hentede Søren Mørk og 
Michael Wilhjelm Christoffersen under et 
besøg på Frederiksberg Bibliotek, der netop 
havde anskaffet en storformatprinter fra 
Canon.



“ Vi vil gerne fortælle 
historier og gøre folk 
klogere, for biblioteket er 
i dag ikke alene et sted, 
hvor man kan låne en 
bog, men skal også være 
et sted, hvor man bliver 
klogere blot ved at færdes. 
Vi er så mange andre 
ting, og skal derfor også 
formidle på mange andre 
måder. Det ville være 
svært at gøre uden en 
storformatprinter.”

Vandrekort og -stier trækker 
besøgende til Albertslund Bibliotek

Blandt de nye formidlingstiltag, der er blevet 
muliggjort ved hjælp af storformatprint, er 
udstillinger formet som oplevelsesvandringer 
i selve biblioteket. De besøgende starter med 
at tage et ”vandrekort”, der beskriver den 
pågældende udstilling, og de stiplede linjer, 
der fører den besøgende gennem udstillingen 
i den rigtige rækkefølge.

“Mange besøgende har bemærket 
at kvaliteten og kvantiteten af vores 
udstillingsmaterieler er blevet markant 
bedre. Når man laver sådan en udstilling, 
er man altid nervøs for, om de besøgende 
overhovedet vil bemærke den – og især bruge 
den. Men det gør de! Og vi lærer, at man 
kan formidle på nye og langt mere effektive 
måder”, bemærker Søren Mørk, der gerne 
anbefaler brug af Canons storformatprint til 
andre biblioteker.

“Vi er nok kun lige ved at snuse til de mange 
muligheder, og senere kommer vi til at 
lave mange andre sjove ting, efterhånden 
som vi får udforsket de mange spændende 
materialer, man kan printe på”, tilføjer Michael 
Wilhjelm Christoffersen afslutningsvis.

“Sammen med Canons medarbejdere fandt 
vi frem til den helt rigtige model for os. Vores 
egen it-afdeling stod for selve opstillingen 
og installation på serveren. Printeren blev 
opstillet i vores betjentstue sammen med en 
computer med Adobepakken, skæremaskine 
samt et godt stort arbejdsbord. Vi er ikke 
bange for selv at kaste os ud i tingene, 
også hvis de driller. Men naturligvis har vi 
haft mulighed for at spørge Canon til råds 
undervejs”, forklarer Michael Wilhjelm 
Christoffersen.

Alle har adgang til løsningen

Efterhånden som man på Hovedbiblioteket 
har kørt den ene fantastiske udstilling efter 
den anden, med materialer produceret på 
Canon-printeren, har også kommunens 
filialbibliotek fået øjnene op for de mange 
kreative muligheder en storformatprinter 
giver.

“Selv om vores filialbibliotek til hverdag 
ikke tidligere har arbejdet med andet end 
mindre plakater, har de for nyligt lavet 
et fem meter langt banner til udendørs 
opsætning på husmuren. Det er rart at se, at 
også andre får øjnene op for mulighederne 
med storformatprint, for det var min store 
bekymring inden vi købte den. Når man 
foretager en investering på 50.000 kroner 
skal den også anvendes, for jo mere 
storformatprinteren kører, des bedre bliver 
investeringen. Og det er sket”, konstaterer 
Søren Mørk.
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“ På trods af at vi anvendte kommunens 
eget trykkeri, kostede det 10 gange så 
meget, og vi skulle vente længe på at se 
det færdige resultat.”

   Michael Wilhjelm Christoffersen 
Webkoordinator og -udvikler, Albertslund Bibliotek 
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