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Intro 
Velkommen til afrapporteringen af udviklingsprojektet Historiske Fiktioner.  

Du vil i rapporten kunne læse nærmere om, hvordan vi gennemførte projektet, hvilke udfordringer vi 

mødte, hvilke erfaringer vi er kommet ud med på den anden side af projektperioden samt hvilke 

udviklingsperspektiver og tanker projektet har medført i forhold til at arbejde med litteratur i en 

bibliotekskontekst på nye måder.  

Rapporten er også en redegørelse for, hvordan og i hvilken grad vi opfyldte de succeskriterier, som blev sat 

forud for projektets udfoldelse. 

Sidst men ikke mindst er der tænkt en fremgangsmodel ind, hvis du som bibliotek overvejer at gå i gang 

med et lignende projekt.  

- - - 

Ideen om projekt Historiske Fiktioner fik i foråret 2016 støtte af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje 

for biblioteker under overskriften Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek. Projektet var et forsøg på at 

gentænke litteraturformidlingen med udgangspunkt i det lokale.  

I grove træk handler projektet om, hvordan man kan præsentere litteraturen på mere spiselige måder end 

de tykke romaner og de komplekse digtsamlinger formår. Vores forsøg gik ud på at give litteraturen en 

anderledes udspringsposition, som med sikkerhed ville være aktuel for sine læsere. Nye udgivelsesformer, 

cirkulationsformer og bundne lokalhistoriske tematiseringer i fiktive fortolkninger var bare nogle af de 

tanker, vi gjorde os.  

Det var ekstremt relevant at inddrage lokalområdet – dets borgere såvel som dets historie. Inspireret af 

ideen om medborgerskab skulle det både handle om at borgere genfortalte lokale historier med 

litteraturens virkemidler inspireret af professionelle forfattere. Skriveværksteder, forfatteraftener og 

skrivekonkurrencer var den stålsatte idés konkrete redskaber.  

Og så var der alle kaffemøderne, samarbejdsaftaler og netværksudvidelsen i sig selv. Den store såvel som 

den lille samarbejdspartner er livsvigtig for et projekt, hvis formål var at ”skabe sammenhold” på tværs af 

og i det enkelte lokalområde i en stor kommune som Vejle. Netværket er også en af de gevinster, man 

tager med ud på den anden side af projektperioden.  I Vejle Bibliotekerne er vi hverken færdige med at 

arbejde med det lokale tilhørsforhold eller litteraturformidling på nye måder. Hvorfor kan du se, hvis du 

læser videre… 

God fornøjelse! 

 

 

 

THOMAS GLUD, projektleder  

 

mailto:thvgl@vejlebib.dk


Projektrapport  
Historiske Fiktioner 
 

3 
Thomas Glud – thvgl@vejlebib.dk – Vejle Bibliotekerne 
 

Udpensling af ideen ’Historiske Fiktioner’ 
Hvad handlede Historiske Fiktioner egentlig om, og hvorfor var det fx nødvendigt at undersøge 

formidlingen af litteratur på nye måder? I projektansøgningen begrundede vi behovet sådan her: 

”Hvem er jeg, dér hvor jeg bor? Identitet, lokalitet og fortælling hænger sammen. Vi fortæller i dag om os 

selv som aldrig før, men hvor fortæller vi fra, og hvad indebærer dette ”hvor”? Ved at gribe fat i steders 

allerede eksisterende historier, får borgere mulighed for at skrive sig selv ind i den historie, de dagligt 

bevæger sig i. Når fortællingerne sættes fri i byen, opstår der et lokalt fortællefællesskab, hvor borgerne er 

medfortællere. De faktiske historier interagerer med de nye fortællinger, og i en omvendt hvem-hvad-hvor 

vil borgere tænke over, hvem det er, der fortæller.” 

Vi forsøgte at gribe litteratur an som en nødvendighed for kommende fællesskaber og som noget, der 

kunne være med til at rodfæste vores selvbillede og identitet dér, hvor vi bor. Men også som noget, man 

godt selv kan skrive. Vi ville gerne lande og grundlægge både læsning og skrivning som helt jordnære ting. 

Litteratur skulle ses som en hverdagsting og have noget med dig og dine nærmeste at gøre.  

I tråd med at man i dag mere og mere begynder at opfatte biblioteket mere som et kulturelt mødested for 

borgere, fagligheder mm., skulle biblioteket være afsætt for en ny fortælleglæde. Fra at have formidlet 

litteraturen med udgangspunkt i en passiv bogsamling var ideen nu at formidle den som invitation til selv at 

skabe litteratur.   

Hvad gjorde vi? 
For at få et overblik over projektet og få væsentlige detaljer med, vil jeg beskrive fremgangsmåden i tre 

faser. 

Fase 1 
Den første fase drejer sig om at vælge lokalområde og samarbejdspartner, skabe forbindelse til en 

lokalhistorisk forening i området og i fællesskab udvælge fem steder.  

Vejle Bibliotekerne består af fire centerbiblioteker og et hovedbibliotek. Vi valgte at arbejde med alle fem 

lokalområder i henholdsvis Børkop, Jelling, Egtved, Give og Vejle. Vi fandt ligeledes en samarbejdspartner i 

hvert område og i samarbejde med samarbejdspartnere eller en lokalhistorisk forening valgte vi fem steder 

med interessante fortællinger tilknyttet. I alt blev det 25 steder plus det løse og fem forskellige 

samarbejdspartnere. Derudover kom en række lokalhistoriske foreninger og  

Fortællingerne eller de lokalhistoriske oplæg, som jeg i resten af rapporten vil kalde dem for at adskille dem 

fra de fiktive fortællinger, gav vi en helt konkret form.  

- Den måtte ikke fylde mere end en A4-side 

- Den skulle indeholde et billede af eller med til knytning til oplæggets sted 

- Den skulle indeholde kildehenvisninger i forhold til at kunne verificere den som 

historisk dokument eller formidling af historisk korrekte informationer.  

- Den skulle være nem at læse, både visuelt og sprogligt.  

- Den skulle vinkles så interessant, spændende og inspirerende som muligt.  
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De lokalhistoriske oplæg var vigtige på flere niveauer. For det første skulle de sendes til forfatteren og være 

baggrund for de fiktioner, som kommer til verden i projektets fase to. For det andet skulle de kunne stå 

selvstændigt. Lokalhistorien tiltrak mange interesserede, og i flere tilfælde var folk lige så interesserede i 

det lokalhistoriske oplæg som i fiktion og forfatter. For at de lokalhistoriske oplæg skulle blive gode nok 

samt have vægt som korrekt lokalhistorie, var det også en del af samarbejdet, at de lokalhistoriske 

foreninger var producent og afsender. Biblioteket stod for redaktion og layout.  

Samarbejdspartneren var ligeledes en vigtig brik. Det skulle være en virksomhed med mange 

berøringsflader til lokalsamfundet i derees respektive område og være drevet af ildsjæle, som kunne se en 

fidus i at lave en anderledes narrativt fokuseret markedsføring af sit produkt. De skulle også være indstillet 

på at fortælle vores og deres egen historie på samme tid til sine kunder, 

hele tiden. I sidste ende skulle de huse et forfatterarrangement. 

Derudover skulle de være friske på at lade projektets fiktive fortællinger 

indgå i deres drift. Hos samarbejdspartneren Brød & co i Vejle trykte vi 

fortællingerne på brødposer, som de i skrivende stund stadig langer over 

disken, når kunden bestiller nybagt brød.  Samarbejdspartneren skulle 

stå for distributionen af de fiktive tekster som en del af den daglige drift.  

I Farre lidt uden for Give samarbejdede vi med whiskeydestilleriet Fary 

Lochan og trykte på A6 postkort og servietter. I Bindeballe lidt uden for 

Egtved samarbejdede vi med Bindeballe Købmandsmuseum og trykte på 

hvide papirsposer. I Børkop samarbejdede vi med Restaurant Børkop 

Vandmølle og trykte på dækkeservietter og i Jelling samarbejdede vi 

med Café SEJD og trykte på postkort i A5-størrelse og lokal malerkunst 

på bagsiden.  

Alle samarbejdsaftalerne var unikke og skræddersyede i forhold til 

lokalområde, virksomhedsform, målgruppe og publiceringsform. Det var 

en udfordrende og krævende måde at arbejde på, men den gav også 

meget igen, på mange måder.  

Fase 2 
Den anden fase rummer overgangen fra lokalhistorie til fiktion, et 

anderledes forfattersamarbejde og begyndelsen til den borgerdrevne 

medskabelse. 

De fem lokalhistoriske oplæg blev sendt ud til den forfatter, der var udvalgt til at skrive fem fiktioner og 

dernæst holde et arrangement hos den lokale samarbejdspartner. Vi bad forfatterne i projektet om en del 

mere, end man normalt gør, når biblioteket henvender sig. Sådan her lød den invitation, vi sendte ud:  

Kære… 

Jeg skriver til dig, fordi jeg gerne vil have dig med i et projekt. 

Projektets arbejdstitel er Historiske Fiktioner, og det drejer sig i korte træk om at skrive fiktion over 

lokalhistorie på udvalgte steder i Vejle og omegn. Vi udgiver dine tekster på brødposer og andet 

dagligdagsemballage. Formatet er altså kortfattet, læsere er der mange af. 

Figur 1 Sammen med Brød & co delte vi 
en morgen 100 poser ud med nybagte 
boller og et program over projektets 
arrangementer. 
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Vi udstyrer dig med et lokalhistorisk oplæg på én side på hvert sted samt eventuelle bilag (maks ti sider), så 

du kender stedets historie og kan lade dig inspirere dig deraf. Du har frie hænder i fiktionens tegn, men det 

er en præmis, at man skal kunne ane den historiske begivenhed i din fiktive tekst. Tekstens format er kort 

(form og antal ord følger) og skal kunne trykkes og læses på bl.a. brødposer. 

Dine tekster skal stå i spidsen af en større mængde tekst, der skal kortlægge Vejle og omegn. Vi inviterer 

nemlig også lokale forfattere og byens borgere til at skrive med. Derudover tager vi ud på 

ungdomsuddannelser og i folkeskolerne, hvor der også bliver sat en skriveproces i gang.  

Vi beder dig ydmygt om at: 

 skrive fem små tekster til publicering på alternative måder  

 holde et oplæg på en af Vejles ungdomsuddannelser, hvor du fortæller om 

skriveprocessen,  skrivehåndværket og om hvorfor du skriver.  

 læse op og fortælle om skriveprocessen på en event i byrummet.  

Projektet løber fra september 2016 og ind i foråret 2017.  

For hele molevitten tilbyder vi dig X kroner i honorar + dine rejseomkostninger.  

Hvis vi har fanget din interesse, så skriv eller ring og vi kan forsøge at aftale nærmere.  

Projektet er en del af Vejlebibliotekernes litteraturformidling og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Forfatteren skulle altså både producere fem originale tekster 

á 150 ord og afholde et arrangement. Det var kun tre af 

vores forfattere, som skulle ud på ungdomsuddannelserne 

oveni hatten.  

Rent praktisk betød det, at forfatteren skulle have de 

lokalhistoriske oplæg tilsendt i så god tid, at han eller hun 

kunne nå at lave fem fiktioner og at vi kunne nå at trykke 

dem og sætte dem i spil ca. to uger op til arrangementet. 

Fase to bygger i høj grad på, at fase ét er godt planlagt.  

Forfatteren skulle også have en idé om at skriveundervise, 

og her kan man overveje alt fra forfatterens eget 

forfatterskab til pædagogiske evner og litterær smag eller 

idiosynkrasier i undervisningen/tekstlæsningen.  

Det var også vigtigt at få italesat, hvordan arrangementerne 

skulle foregå. Forventningsafstemme, afstemme tid og så 

ellers være klar til at improvisere, når tingene ikke gik, som 

de skulle. 

Skriveværkstedet var det vigtige udgangspunkt for, at folk gik 

derfra med følelsen af at have lyst til selv at gå i gang. 

Kombineret med, at mange syntes det var meget grænseoverskridende, var udfordringen lige nøjagtig så 

stor, som vi havde frygtet. Ikke desto mindre blev vi flere gange overrasket over den gode samtale, som 

opstod over bordene og blyanterne. 
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Vi valgte forfattere ud fra et princip om høj kvalitet. Det lokale tilhørsforhold kunne vi også have valgt i 

højere grad, men det var et helt andet udgangspunkt. Projektet havde ikke en målsætning om at pleje og 

gøre noget for det lokale forfattermiljø af etablerede forfattere men snarere om at skabe skriveglæde hos 

den enkelte borger og finde frem til noget, der kunne ligne et vækstlag. 

I Jelling samarbejdede vi med forfatteren Bo Reinholdt. I Egtved samarbejdede vi med forfatteren Merete 

Pryds Helle. I Børkop samarbejdede vi med forfatteren Mazen Ismail. I Give samarbejdede vi med 

forfatterne Trine Andersen og Ida Jessen. I Vejle samarbejdede vi med forfatterne Trine Andersen, Ulrik 

Gräs og Caspar Eric.  

Fase 3 
Den tredje fase binder udtrykket af fase et og to sammen i et forfatterarrangement, som både indeholder 

et interview med forfatteren om, skrivepraksis, arbejdsdag og de til projektet skrevne tekster samt en 

afdeling med skriveværksted for det fremmødte publikum.  

Arrangementet skulle foregå hos samarbejdspartneren ude i 

lokalsamfundet og tæt på de steder, som blev udvalgt tilbage i 

fase et og som var udgangspunkt for de lokalhistoriske oplæg – 

visse tilfælde nærmest oven på stederne. Det gav en speciel 

atmosfære til begge dele af forfatterarrangementet. Forfatterens 

tekster fik et skær af virkelighed, som om de kunne have foregået 

dengang såvel som nu. Og skriveøvelserne blev udsat for et ekstra 

niveau af inspiration. Historien var med andre ord tæt på og 

næsten bragt op til i dag gennem de fiktive og publicerede tekster.  

Noget andet var den udgivelsesform, der var udvalgt hos den 

enkelte samarbejdspartner, og som også blev nævnt i fase ét. Ved 

at have været i spil som en del af virksomhedens drift et par uger 

op til arrangementet, var fiktionerne i flere tilfælde allerede 

kendte og havde spredt sig i lokalmiljøet på den ene eller den 

anden måde.   

Forfatterinterviewet handlede mere om forfatterpraksis end om forfatterens forfatterskab. Det gjorde det i 

høj grad for at lede frem til arrangementets anden del, nemlig skriveværkstedet. Men det var også et led i 

afmystificeringen af forfatteren og dennes arbejdsforhold og metoder. Det var et forsøg på at gøre 

forfattermødet lidt mere intimt, mindre eksklusivt i forhold til, at man ikke skulle have forberedt sig og 

have læst dele af forfatterskabet eller den nyeste bog. Vi talte om de tekster, som forfatteren havde 

skrevet oven på de lokalhistoriske oplæg.  

Vi talte også om forholdet mellem de lokalhistoriske oplæg og de fiktioner, forfatteren havde lavet oven på. 

Dette viste sig som en ret nødvendig ting at italesætte i forhold til publikums forståelse af, hvornår der var 

tale om fiktiv eller faktuel lokalhistorie. Sidst men ikke mindst læste forfatteren dem højt.  

Skriveøvelserne blev styret af forfatter og assisteret af projektlederen, og deres rolle var på helt kort sigt at 

gøre publikum bedre til at skrive og skærpe den sproglige bevidsthed. Der kom en masse skøre 

fortælleringer ud af disse, men egentlige historiske fiktioner fra publikums side, blev der først produceret, 

når de var vendt hjem og følte sig inspireret af formen og ideen om selv at være med til at skrive sit 

lokalområdes historie.  
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På en anden side af arrangementet distribuerede samarbejdspartneren 

stadig de forfatterskabte fiktioner, som var trykt i rimelig store oplag 

tilpasset aktiviteten hos den enkelte virksomhed og prisen på den 

enkelte trykform. I Farre trykte vi omkring 2000 servietter mens vi til 

Brød & co i Vejle trykte 2x10.000 brødposer.  

Den tredje fase spillede to roller. For det første fremviste den de 

tekster, der var blevet skrevet og udgivet anderledes af en professionel 

forfatter. For det andet gav skriveværkstedet mulighed for at 

interesserede borgere selv kunne gå i gang med at skrive. De fik nogle 

værktøjer og mødte måske andre med samme interesse.  

Sideløbende gennem hele 

projektet inviterede vi 

borgere til at sende tekster 

ind til os. Ligeledes 

oprettede vi en 

skrivegruppe, hvor vi 

arbejdede mere konkret 

med de historiske fiktioner 

og de værktøjer, som forfatterne kom med til arrangementerne. I sidste ende skulle borgernes tekster 

udgives side om side med forfatternes som krymmel på lagkagen.  

Det samme var formålet med at besøge gymnasierne. I de fire gymnasieklasser, vi besøgte, skrev hver elev 

én historisk fiktion som en del af projektet. Eleverne fik en grundigere skriveseance og var i tættere kontakt 

med forfatteren. Efterfølgende sprang flere elever også med ind i skrivegruppen, og det var tydeligt, at der 

var efterspørgsel af en håndsrækning, et lille skub og nogen at sparre med.   

Den borgerskabte historiske fiktion, var projektets endelige mål.  
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Opsummering 
Helt lavpraktisk drejede det sig om at udvælge en hel masse steder i henholdsvis Vejle, Give, Egtved, 

Børkop og Jelling, udgive fiktioner skrevet på baggrund af stedernes særegne historie og lave en stribe 

arrangementer og workshops i offentlige rum uden for biblioteket. Men når man dykker ned i arbejdet, 

dukkede der detaljer og udfordringer op. Nogle af dem er nice to have. Andre er need to have 

Nogle ting krævede at blive gjort i den rigtige rækkefølge. Andre ting skulle sættes i gang sideløbende som 

fx netværk omkring skrivegruppen. Da vi selv gjorde bitre erfaringer med fx planlægningen, har vi lavet en 

model, som skal overskueliggøre sammenhængen mellem de tre faser.  
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Formål & perspektiv 
Hensigten var at skabe sammenhængskraft, tilhørsforhold og identitet i og imellem lokalområder. 

Perspektivet er fremtidige netværk, der bygger på stærkere bånd end i dag. Både mellem borgere med 

interesse for at læse og skrive men også mellem biblioteket og lokalsamfundet, dets små erhvervsdrivende. 

Men der ligger også et ønske om at brande biblioteket på en helt ny måde. Sådan her står der i 

ansøgningens formålsparagraf: 

”At brande biblioteket som et sted, hvorfra fortællinger udspringer. Både den personlige og lokale 

fortælling, og den faktuelle og fiktive fortælling. Litteraturen i fremtidens bibliotek er ikke kun bøger. Det er 

fortællinger. ” 

Historiske Fiktioner er et biblioteksprojekt hvis formål det er at sætte bibliotekerne i et nyt lys. 

Bibliotekerne er mere end bogsamlinger. Bibliotekerne er ikke beholdere for lokalhistorie og skønlitteratur. 

Bibliotekerne har et naturligt netværk af borgere og forfattere og kan også selv sætte fortællinger i gang.  

Det interessante er, at det er noget helt andet, som pressen lægger vægt på.  

Vejle Amts Folkeblad har to interessante overskrifter, som sammenfatter projektets formål og perspektiv på 

en anden måde. D. 24. november bringer de artiklen ”De søger smagen af Jelling” og senere d. 28. 

december lyder det ”Historiske Fiktioner skal skabe sammenhold”. Senere igen lyder det noget i retning af 

”Nye Vejle-fortællinger” og ”Vejlestemmer”. Overskrifterne fortæller om et højere formål, hvor Historiske 

Fiktioner ikke kun er et litteraturprojekt men et projekt, der vil skabe sammenhold og fællesskab gennem 

fortællinger på tværs af et lokalområde som i de enkelte enklaver af lokalområder (fx Vestbyen). Målet er at 

skabe sammenhold og kendskab til hinanden. En målsætning der fokuserer på relationen. 

Til sammen kan det oversættes til, at bibliotekerne ønsker at lave en langsigtet kulturændring i 

lokalsamfundene med fortællinger og historier som udgangspunkt. Det er et forsøg på at være fælles om 

fortællingen.   

 

Succeskriterier og målsætninger 
Lykkedes det? Udover at skrivegruppen stadig vokser og teksterne stadig florerer, er det svært at måle en 

given kulturændring på et enkelt år og en enkelt indsats. Der skal en mere langvarig indsats til, som med 

projektet kun lige er skudt i gang.   

Men succeskriteriet stiller nogle målbare tal op:  

"Medvirken af mindst 8 forfattere, 8 lokale virksomheder/medier, ungdomsuddannelser, 80 borgere, især 

unge, og skabelsen af 80 fortællinger omtalt i mindst 5 medier. De deltagende ungdomsuddannelser bygger 

videre på ideen og bruger historierne aktivt. " 

Og lad os tage fat fra en ende af.  

Undervejs medvirkede otte forfattere (Ulrik Gräs, Merete Pryds Helle, Caspar Eric, Trine Andersen, Mazen, 

Bo Reinholdt, Henrik Elkjær og Ida Jessen), måske ni, hvis man tæller den lokale Wenche Thinnesen med 

som deltager på vores skrivehold. Vi havde også en professionel billedkunstner inde over til at støtte at en 

af udgivelserne blev farvelagt.   

Vi samarbejdede med en stribe lokale virksomheder: Bindeballe Købmandsmuseum, Bogdrømme, Brød & 

co, Restaurant Børkop Vandmølle, Cafe Sejd og Fary Lochan Whiskeydestilleri. Lokalhistoriske foreninger 
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var en livsnerve for os. Både Vejle Stadsarkiv, Byhistorisk Selskab i Vejle, Børkop lokalhistoriske arkiv og 

Jelling lokalarkiv samt museerne Kulturmuseet i Vejle og Giveegnens museum var samarbejdspartnere. 

Derudover var der Fabrikanterne som lagde lokaler til flere møder og ikke mindst de to gymnasier i byen, 

Rødkilde gymnasium og Rosborg Gymnasium, som vi begge besøgte i flere omgange i forbindelse med 

forfatterbesøg. Vi afholdte seks åbne arrangementer og 3 lukkede, der alle kombinerede 

forfatterinterviews og skriveværksteder på den ene eller den anden måde. Deltagerantallet for de seks 

offentlige arrangementer blev i alt 25+16+5+16+15+40= 117. De tre lukkede arrangementer var to besøg på 

gymnasierne og det første møde for tilmeldte til et nyopstartet skrivehold. De to gymnasiebesøg rummede 

i alt fem klasser (ca. 150 elever i alt) og til skrivemødet kom 15. I alt er vi oppe på 287 engagementer.  

Forfatterne skabte 36 fortællinger til projektet, som alle er blevet trykt og sendt ud i offentligheden. 

Derudover skrev de i fire klasser tekster til projektet, ca. 120 historiske fiktioner i alt. Til arrangementerne 

blev der skabt et ukendt antal fortællinger, og i skrivegruppen er der måske blevet produceret omkring 30 

stk. Sidste trin har været at publicere de borgerproducerede tekster.  

I forhold til medieomtale er projektet nået bredt ud. Vi har været i Nyt om Trekantsområdet.dk, Jydske 

Vestkysten Vejen, Fredericia Dagblad, Jelling Ugeavis, Vejle Amts Folkeblad, Ugeavisen Vejle samt i et 

indslag på DR P4 Trekanten. I alt syv medier. Heriblandt var forsidehistorien d. 24. november 2016 i Vejle 

Amts Folkeblad samt interviewet på P4 Trekanten.  

Det, som der ikke stod noget om i succeskriterierne, var bibliotekets mulighed for at skabe såvel som at 

facilitere et solidt netværk ved at række ud efter samarbejdspartnere i så stort et område. Udover at vi har 

fået et langt stærkere netværk, har vi også fået forbindelse til en række personer, som alle var 

interesserede i det at skrive men som skrev i ensomhed og ikke havde nogen at sparre med. De har også 

fået et netværk, som biblioteket ikke er færdige med at understøtte.  

Ungdomsuddannelsernes medvirken i Historiske Fiktioner udmøntede sig i, at eleverne skrev en opgave i 

form af en historisk fiktion plus en refleksion over, hvordan deres historiske fiktion stod i forhold til det 

lokalhistoriske oplæg. Selvom uddannelserne nok ikke vil arbejde videre med de tekster, der er kommet ud 

af Historiske Fiktioner, så er de meget åbne overfor at arbejde videre med metoden og den bevidsthed om 

skriftlighed, som fører med. Hele ideen om skriveøvelser fungerer godt for de gymnasiale uddannelser, som 

arbejder meget med skriftlige genrer, men ikke så meget med skriveteknik. Kvaliteten af det, som er blevet 

skrevet af gymnasieeleverne kan diskuteres, men de har alle modtaget en eller anden form 

skriveundervisning samt en stærk opfordring til at tænke og arbejde mere frit med sprog, eventuelt eller 

meget gerne eksperimenterende. 

 

Erfaringer 
Når man stiller nogle velmenende modeller og hensigter op, har man skabt et godt udgangspunkt for at få 

nogle ting til at ske i netop den retning. Men det er aldrig et en til en-forholds-projekt, der kommer ud i den 

anden ende.  

Målgruppen var rettet meget mod de unge, men det var i høj grad ældre, der var interesserede i vores 

forfatterarrangementer ude hos vores samarbejdspartnere. Gennemsnitsalderen har formentlig været 

noget over 50+. Der, hvor vi fangede de unges interesse var, da vi satte gang i en skrivegruppe, hvis formål 

det var at styrke skrivekompetencer og skrivenetværk i lokalområdet. For at skabe kontakt brugte vi både 

det netværk, vi allerede havde i form af en læseklub for unge. Derudover var gymnasiebesøgene givtige.   
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Gymnasiebesøgene var fantastiske på flere måder. For det første kom vi i kontakt med mange på én gang 

inden for en relativ bred tidsramme. Eleverne var på én gang lydhøre og skoletrætte. Alle blev præsenteret 

for projektet og en anderledes måde at tænke litteratur på. Alle skrev og fik direkte eller indirekte respons 

på det, de havde skrevet.  

For det andet fangede vi gennem gymnasiebesøgene flere interesserede, som allerede selv havde gjort sig 

tanker om at skrive og tænke litteratur. Dem kunne vi invitere ind i skrivegruppen, der støt voksede. 

Den mere konkrete del af gymnasiesamarbejdet gik på, at eleverne fik indblik i, hvad en forfatter er 

(gennem et forfatterinterview) og derefter blev udsat for, hvordan en forfatter arbejder med sproget. 

Eleverne skulle herefter skrive en historisk fiktion på baggrund af en af projektets udvalgte 

steder/lokalhistoriske oplæg og havde derefter mulighed for at sende den ind i konkurrencen om at blive 

udgivet side om side med de etablerede forfattere. I alle tilfælde talte det som en stil.  

Vores forestilling var, at de unge generationer ville kaste et blik på de gamle historier, som de så ville sætte 

nye ord på – ord præget af den digitale virkelighed, vi i dag lever i til fulde. Det er en af grundene til, at vi så 

gerne vil arbejde med de unge. Vi går ud fra, at de tænker anderledes og efterspørger noget, vi endnu ikke 

har udviklet. Det var bare ikke tilfældet her. Det er kun et fåtal af de unges tekster, som tænker ud af 

boksen. I de fleste tilfælde tænker de unge så langt ind i boksen, at de befinder sig tættere på Benny 

Andersen end Caspar Eric. Noget lignende skete, da vi i den stegende hede under Jellingfestivalen bad folk 

om at skrive et digt for at få lov til at dyppe sig i bibliotekspoolen.   

Det siger formentlig noget om, hvad de bliver præsenteret for i undervisningen samt hvor lidt erfaring de 

har i en sådan skriveproces. Men det åbner også for nogle interessante spørgsmål omkring, hvad unge 

egentlig ved om verden. 

Arrangementerne var vidt forskellige og udviklede sig undervejs. Til det første arrangement på Bindeballe 

Købmandsgaard fandt vi ud af to ting. For det første var folk interesserede i at høre om det lokalhistoriske, 

og der var flere, som ikke lod sig mærke af (eller lagde mærke til) at teksterne hovedsageligt var 

skønlitterære. Det skyldtes både Merete Pryds Helles tekster, som lå tæt på de oprindelige lokalhistoriske 

oplæg, men det var et gennemgående tema som gjorde, at vi langsomt begyndte at gøre mere ud af at vise 

forskellene og ’springene’ mellem skønlitteraturen og lokalhistorien.  

Det andet vi fandt ud af var, at vi måtte interviewe forfatteren for at få ham eller hende til at fortælle om 

sin forfatter-hverdag, skriveteknikker osv.  Netop det tiltag gav også en langt bedre kontakt til publikum. 

Derfor gjorde vi det til resten af arrangementerne, både på gymnasiet og hos vores samarbejdspartnere.  

Selvom der med store bogstaver stod forfatterinterview og skriveværksted som overskrift på vores 

plakater, skete det hver gang, at størstedelen af publikum blev overraskede. For mange var det også en 

udfordrende overraskelse, som skubbede dem ud af komfortzonen. Folk er ikke vant til at skrive uden for 

de personlige gemakker, og de er slet ikke vant til at dele deres skriverier. Det bad vi dem også om. Og hver 

gang blev det en enormt befriende oplevelse. Det var tit personlige ting, men aldrig intime tekster. 

Skriveøvelserne løsnede hver gang op med en mindre rejse i sprog og funktion.  

Samarbejdspartnere var en vigtig del af projektet. Vi havde stor tiltro til vores samarbejdspartnere, som vi 

både skulle bruge til at distribuere de tekster, vi udgav i projektet, og til at afholde de seks åbne 

arrangementer. Fælles for de samarbejdspartnere, vi havde valgt, var at de alle sammen var mindre 

ildsjælsbårne foretagender, kun med en enkelt undtagelse. Restaurant Børkop Mølle stikker ud, og det kom 

til syne på arrangementsdagen. Vi havde en samarbejdspartner repræsenteret i eller i nærheden af hver af 

bibliotekets fire centerbyer, Børkop (Restaurant Børkop Mølle), Jelling (Café Sejd), Egtved (Bindeballe 

mailto:thvgl@vejlebib.dk


Projektrapport  
Historiske Fiktioner 
 

14 
Thomas Glud – thvgl@vejlebib.dk – Vejle Bibliotekerne 
 

Købmandsmuseum) og Give (Fary Lochan whiskeydestilleri i Farre), og på hvert sted afholdte vi et 

arrangement. Derudover havde vi en enkelt samarbejdspartner i Vejle (Brød & co), hvor vi afholdte det 

første og det sidste arrangement.  

De var alle interessante samarbejdspartnere, men det gav klart et bedre samarbejde, når stedet var meget 

lokalt kendt. Der var ganske simpelt en større interesse for at tænke med projektet og give det en form, der 

passede nøjagtigt til stedet. Det lettede arbejdet med at få de fem steder valgt, som der skulle laves 

lokalhistoriske oplæg på, fordi samarbejdspartneren ville noget med projektet.  

Et godt eksempel er Café Sejd i Jelling.  Her fandt vi frem til, at historierne skulle være tættere på nutiden, 

for det ville være nemmere at relatere til for byens borgere. Årsagen var, at Jelling de sidste hundrede år 

har gennemgået store renovationer i centrum på grund af arkæologiske udgravninger, og så er byen 

allerede fyldt op med sagn om Harald Blåtand og Jellingestenene.  

I Farre og Bindeballe mærkede man det lokale fællesskab, som i nogen grad syntes at mangle i Børkop. Vi 

fik det i hvert fald ikke trukket frem til trods for byens størrelse.  

I Vejle havde Brød & co også rigtig god energi på projektet, som de også var med til at forme som en af 

projektets primære samarbejdspartnere.  

Den gennemgående erfaring med samarbejdspartnere er, at netværk i sig selv er en rigtig god ting. Men det 

er også vigtigt, at samarbejdet ikke kun bliver at lægge hus til. Det unikke, som et samarbejde kan give, er 

at koncept og idé skærpes yderligere samt at budskabet bliver fortalt af forskellige stemmer.  

De lokalhistoriske foreninger var også nære og vigtige samarbejdspartnere for Historiske Fiktioner, og det 

måtte vi erfare på den hårde måde. Det første arrangement faldt allerede i oktober på grund af Merete 

Pryds Helles kalender, og vi var ikke helt klar endnu. Selvom vi var ude flere måneder før med et møde på 

Stadsarkivet i Vejle, løb vi ind i sommerferie og travlhed. Vi ville gerne have Stadsarkivet til at hjælpe os 

med de lokalhistoriske oplæg, fordi de besad kompetencer og legitimitet, men Stadsarkivet henviste os til 

de lokalhistoriske foreninger ude på de enkelte lokaliteter. Vi var med andre ord for sent ude i Egtved, og vi 

måtte lave de fem oplæg selv. Dét tog lang tid.  

De lokalhistoriske oplæg skulle bruges flere steder. Først skulle forfatteren have det i god tid for at kunne 

skrive fem fiktioner, som skulle trykkes i oplag mellem 2.000-10.000 stk. og distribueres hos 

samarbejdspartnere i op til to uger før arrangementet fandt sted. Dernæst skulle de bruges i formidlingen 

og til arrangementer som modstykke til den publicerede fiktion. De blev sat op af grafiker for at give 

udtrykket lethed og så måtte de ikke fylde mere end en side (incl. Billede). Længere oplæg ville give 

forfatteren en utilsigtet læsebyrde og læseren ville miste lysten til at læse den til ende.    

Efter fejlen i Bindeballe/Egtved besøgte vi så vidt det var muligt de lokalhistoriske foreninger personligt – 

en til to måneder før vi skulle bruge materialet og tre til fire måneder før arrangementet skulle afholdes. Vi 

gjorde det både for at sikre et godt samarbejde, men også for at vi fik oplæg i den form, vi søgte. Vi ville 

helst ikke have mere tekst end til en sides penge. De hjalp til med at vælge de mest interessante 

steder/historier fra lokalområdet, og vi bad dem om at vælge de vigtigste informationer og formidle det i et 

fortællende frem for et faktuelt sprog. Og til trods for rimelig specifikke anvisninger var det ikke altid muligt 

for lokalhistorien at holde sig til en enkelt side.  

Samarbejdet med de lokalhistoriske foreninger var ikke uden et efterfølgende redaktionsarbejde, men man 

skal huske at de leverer frivilligt arbejde, som et godt stykke er baseret på levet liv og nysgerrighed.  
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Forfatterne var hyret ind i projektet og udvalgt på en blanding af navnkundighed, evner og lokalt 

tilhørsforhold. Merete Pryds Helle, Caspar Eric og Bo Reinholdt havde intet egentligt forhold til området, 

mens Trine Andersen, Mazen, Ulrik Gräs og Ida Jessen havde lokal tilknytning. Det lokale tilhørsforhold 

gjorde ikke en tydelig forskel. Vi bad dem helt konkret om at skrive fem fiktioner og holde et oplæg plus en 

skrivesession til et arrangement. Trine Andersen, Caspar Eric og Ulrik Gräs var også ude på gymnasierne. 

Det var overraskende nemt at finde forfattere til projektet.  

Skrivende medskabende aktivt deltagende borgere var en af de ting, projektet ønskede at fremelske. Da vi 

begyndte kendte ingen nogen, men så snart vi satte noget i gang, fortsatte de selv mødeaktiviteten. Det var 

ikke nemt at få folk til at skrive videre på den anden side af arrangementernes skriveværksteder, hvis de 

ikke selv havde fået den idé. Skriveøvelserne var noget vi indførte som en håndværksagtig ting, da vi 

opdagede, at det var for ambitiøst, når vi satte folk i gang med at skrive en historisk fiktion med det samme.     

 

Refleksion og perspektiv 
Projektet har affødt en del tanker. Hvad er den dybere mening med litteraturprojekter, hvorfor er de 

vigtige for biblioteker? 

Læseprojekt, identitetsprojekt, skriveprojekt 
Historiske Fiktioner er både et litteraturprojekt, der arbejder med læsning og litteratur og et skriveprojekt, 

der arbejde med muligheden for selv at fortælle noget, fortsætte en fortælling og blive en del af en større 

fortælling. Imellem læsningen og skrivningen ligger der en form for identitetsskabelse: 

 

 

Figur 2: En trekant viser identitet i toppen og litteratur/læsning og fortælling/skrivning i hver sin side. 

Litteratur på gadeplan 
En af kongstankerne i Historiske Fiktioner er at trække litteratur af høj kvalitet ned på et niveau, hvor alle 

får lyst til og med lethed kan gå til en tekst og færdiglæse den på under fem minutter uden at føle sig dum. 

Den lidt direkte formulering er reel nok, for det drejer sig om en af de største udfordringer ved 

litteraturformidling i dag. Så snart det drejer sig om litteratur, som vil mere end at underholde, falder 

læserne af i hobetal. De tænder for fjernsynet i stedet og giver ikke sig selv mulighed for at fordybe sig i 

mere substantielle kunstneriske udtryk, som litteratur kan være (jeg ved det bliver sagt lidt snørklet).  

I en udsendelse i DR P4 Trekanten fortæller Thomas Glud, at projekt Historiske Fiktioner forsøger at trække 

litteraturen ned på jorden. Han bruger specifikt det billede med, at man sidder om morgenen og læser på 

mælkekartonen. Der har de fleste af os været, og vi har flere gange læst et eller andet, uden at vi tænkte 

særlig meget over, hvad det var for en genre, hvordan det skulle fortolkes og hvad det i virkeligheden 

betød.  
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Hvis litteraturen skal spille en afgørende rolle i et moderne højteknologisk, digitaliseret og 

gennemeffektiviseret samfund, må den møde læseren der, hvor læseren befinder sig. Den må, som når 

reklamen udgiver sig for avisartikel (fordi den mangler troværdighed), skifte form for at opnå 

hverdagsrelevans. Det handler om ikke at tvinge eller forcere læsningen, men at give borgeren mulighed for 

at læse ved fx at servere teksterne i kort form. Nye udgivelsesformer som fx brødposer, servietter, 

dækkeservietter og postkort møder borgeren i forbrugs- og nydelsessituationer, og på den måde låner 

litteraturen lidt af atmosfæren og indstillingen til læsning.  

På den måde har Historiske Fiktioner forsøgt at vække interesse og nysgerrighed for litteraturen, en stribe 

danske forfattere og selve det at skrive selv (i forbindelse med sine arrangementer) uden hverken at stille 

krav til den enkelte borgers tidskvote på underholdning i forskellige former eller hæve tommelfingeren 

med formaningen om, at det er sundt at læse og at man skal kunne forstå litteraturen på bestemte måder (i 

forhold til, hvordan litteraturens indpakning i sig selv er eksklusiv, som et lukket rum man selv må åbne for 

at få indsigt).  

Identitet og lokalhistorie funderet på steder 
Hvordan får vi litteraturen ned på jorden? Udover alternative udgivelsesformer, vælger vi en populær form. 

Som beskrevet i det teoretiske afsnit kan den historiske form et eller andet som genre – den historiske 

fiktion, om man vil. Den synes at repræsentere en litteratur som er ekstra interessant og aktuel for dem, 

som bor i området.  

Et lokalhistorisk udgangspunkt var derfor helt naturligt i forhold til at øge læserens tilknytning til 

litteraturen uanset, hvordan hans almindelige læsning ellers er.  

Hvor stammer vi fra, hvad kommer vi af og hvem er vi som nation? Interessen for det historiske har flere år 

været undervejs. Tom Buk-Swientys bøger om 1864, filmatiseringen af flere historiske slag, et podcast-

række som Kongerækken og senest Danmarks Radios landsdækkende satsning på at fortælle Danmarks 

historie fra bunden og helt tilbage dertil, hvor der ikke var noget, man kunne kalde Danmark, har alle haft 

enorme seer-, lytter- og læsertal. Merete Pryds Helle vandt de Gyldne Laurbær med sin historiske roman 

Folkets Skønhed efter krimiforfattere har vundet de sidste to år.  

Efter flere års identitetsløshed, politisk såvel som kunstnerisk, er folk igen begyndt at spørge til, hvem vi er 

og søge sin identitet i større fællesskaber med dybere rødder. Det er den følelse, konceptet bag Historiske 

Fiktioner forsøger at mime på et lokalt frem for et landsdækkende plan. Ved at pege på en række steder 

skabes der en bevidsthed om netop de historier og deres betydning for livet dengang og livet i dag. Derfor 

peger vi også bredt på steder i hele kommunen.  

Historiske Fiktioner efterstræber muligheden for at få fortællingerne til at vandre og bevæge sig i forhold til 

historier, som geografisk ligger lige ved siden af.  En af grundideerne er derfor også at udveksle historier 

samt at samle historierne side om side i en fælles udstilling.  

En anden facet ved det lokalhistoriske er, at Historiske Fiktioner hovedsageligt er et litteraturprojekt, og det 

lokalhistoriske som sådan kommer i anden række. Litteraturen har altid trukket på historien, men 

lokalhistorien har her også mulighed for at trække på litteraturen og dens virkemidler. De to genrer 

komplimenterer hinanden på den måde, at litteraturen skaber interesse for det egentlige historiske forløb 

og de fakta, der knytter sig til. Samtidig bliver det tydeligt, hvad litteratur i virkeligheden er for en størrelse. 

Den adskiller sig nemlig nødvendigvis ikke så meget fra det faktuelle. Den sætter bare følelser, tanker og 

ord på de mange mulige forløb, som historien hverken kan rumme at fortælle, fordi det så bliver for fyldigt, 

eller fortælle på en troværdig måde.  
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Det faktuelle er på en gang historiens svaghed og styrke. Litteraturens virkemidler overkommer lysskæret 

af kedelige minder fra lange undervisningssessioner og et hukommelseskrævende fokus på årstal og bruger 

den latente legitimitet til at skabe troværdighed. Den skal være en slags livshjælp for og som formidler af 

lokalhistorien og på den måde bringe den nye steder hen. Litteraturens eller fortællingens virkemidler skal 

give folk lyst til at forstå, hvordan de er en del af den historie, som er foregået i de gader og stræder, de 

betræder hver eneste dag. Og når de har forstået den præmis, vil de indse, at de også dagligt er med til at 

forandre den historie, fortælle den historie.   

 

Ejerskab og medskabelse 
Lokalhistorien var også udgangspunkt for at give folk muligheden for at tage ejerskab over projektet. Med 

frasen ”Vi er fælles om fortællingen” forsøger projektet at invitere borgere ind som medfortællere på i 

hvert fald to måder.  

For det første, og det kom også til udtryk i ovenstående afsnit om identitet, vil Historiske Fiktioner skabe 

opmærksomhed på borgerens placering i en historisk kontekst. Det er der flere grunde til.  

Jo tættere denne historiske kontekst kommer, jo mere inspirerende er den, og i sidste ende kan den være 

årsag til, at man får lyst til at ændre den måde man lever på. Man plejer at sige om det at læse 

skønlitteratur, at man får mulighed for at se tingene fra mange forskellige perspektiver, lære fremmede 

kulturer at kende og besøge fremmede egne i tid og sted, og at det øger sympati, empati og fantasi i den 

virkelige verden. Når man får øje på en fortælling i de rammer, man normalt selv er en del af, er der ikke 

den store forskel på dét og når man får fortalt historier fra andre steder i verden. Men hverdagen bliver 

lettere farvet af historier i ens nærmiljø, måske fornemmer man, at man er en del af noget som foregår tæt 

på en, man kan identificere sig med det eller tage afstand fra det. Så længe man har en form for reaktion på 

det og ikke bare er ignorant, går man også selv ind som aktør i en fortælling, som ikke er afgrænset i tid og 

ikke nødvendigvis har forandret sig de sidste 150 år.  

For det andet inviterer Historiske Fiktioner aktivt til at fortælle videre med egne ord. Én ting er den passive 

medageren i et tidsrum, hvor historikere senere vil samle et ukendt antal handlinger op til annalerne. Noget 

andet er aktivt at sætte sit håndtryk i historien og give et direkte ejerskabsforhold til tid og sted på en lokal 

destination. Det er noget andet selv at skrive en fiktion.  

Ejerskabs- og medskabelsestanken bygger på ideen om samskabelse i lokalsamfundene. Samskabelse er 

også en strømning i tiden, der dog hovedsageligt sættes i spil i forhold til samfundsvelfærden og den krise, 

den befinder sig i. Begrebet bygger kort beskrevet på, at borgere i små som store samfund selvstændigt går 

i gang med at udvikle velfærdstilbud skabt i nærmiljøet frem for som en del af kommunale 

budgetforhandlinger.  

Med andre ord handler det om aktivt at tage stilling til de udfordringer, der ligger på lokalt plan, og hvis jeg 

tidligere udtrykte bekymring for litteraturen, fordi den med tiden har fjernet sig fra at være en relevant 

sparringspartner på samfundsproblemer (i hvert fald på kort sigt – med to hundrede års snor kan den godt 

spotte samfundsudviklingen), så skyldes det en lignende bevægelse.  Historiske Fiktioner er den litterære 

pendant til samskabte velfærdsydelser, og den giver mulighed for med litteraturens virkemidler at fortælle 

lokalhistorie fiktivt, som modspil eller medspil til den eksisterende fortælling om fortid, nutid og fremtid og 

ikke mindst at udtrykke en enkelt stemme tydeligt og klart.    

mailto:thvgl@vejlebib.dk


Projektrapport  
Historiske Fiktioner 
 

18 
Thomas Glud – thvgl@vejlebib.dk – Vejle Bibliotekerne 
 

Resultater og nye samarbejder 
Det er interessant at følge op på et udviklingsprojekt, for når det gælder udvikling ligger der også altid en 

portion eksperiment i sagen. Der er en stribe spørgsmål, man blive nødt til at stille sig selv, som fx: Har det 

gjort en forskel? Hvis ja, hvilken? Hvilke forhindringer mødte man undervejs? Kunne man overkomme dem 

og få projektet til at give mening for målgruppen? Sidst men ikke mindst, har man fået noget med ud på 

den anden side og vil man drive det videre? 

Lokalt netværk og nye samarbejder 
En af de grundlæggende afkast på et projekt som Historiske Fiktioner er det netværk, som man i 

projektperioden har opbygget. Dét gør en kæmpe forskel for et folkebibliotek, hvis eksistensgrundlag er en 

gruppe borgere med en meget mangfoldig sammensætning. Nye samarbejdspartnere gør det muligt at 

variere tilbuddene og skabe et bredere perspektiv. Som bibliotek har vi især øvet os på at lave ting uden for 

bibliotekshuset. Hvordan møder vi borgere uden for ekspeditionens faste rammer og hvordan kan vi også 

”fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet” (Biblioteksloven § 1) væk fra samlingen?  

Gennem den alternative publicerings-  og distributionsform, som Historiske Fiktioner har praktiseret 

gennem projektperioden har vi gennem en række helt nye samarbejder flyttet samlingen ud i bybilledet, 

hvor hverdagen rumsterer. Dér har mennesker, som normalt aldrig kommer på biblioteket, men som ofte 

køber brød hos bageren, fået et stykke af bibliotekets samling med sig hjem. Måske har de den endnu. 

Skrivegruppe 
Det mest konkrete afkast fra Historiske Fiktioner har været det netværk af skrivende, som vi i 

projektperioden har opstøvet. Skrivegruppen mødes ca. hver anden uge. Den består af både unge og ældre 

skrivende, som gennem det her netværk udvikler sine skriverier gennem kritik fra andre. Biblioteket 

faciliterer pt. møderne gennem praktiske foranstaltninger, men også som skrivelærer og kritisk stemme i 

den udstrækning, det giver mening. Den er årsag til, at der i det kommende arrangementsprogram er 

planlagt en åben scene-aften. Og sidst men ikke mindst har skrivegruppen været et af de rum, hvor de 

borgerskabte tekster, som Historiske Fiktioner har efterspurgt fra dag ét, har kunnet udvikle sig.   

Prikken over i ét er en udgivelse af nogle udvalgte tekster, som er skrevet i forbindelse med projektet og 

sendt ind som en del af en konkurrence.   

Aktuel litteratur i gaden 
Gennem projektperioden har Historiske Fiktioner udgivet over 43.000 tekster. Vi har ikke gjort så meget for 

at følge deres færd ud i verden, men vi har løbende hørt små historier om, hvordan de har overrasket 

positivt. Vi begyndte de første tryk i oktober og satte punktum for de professionelle tekster i marts. De 

florerer og kan fås hos vores samarbejdspartnere indtil, der ikke er flere. Forgængeligheden er med til at 

forstærke historierne. Det gør det muligt at tage dem op igen med fornyet energi og måske kan et hulrum 

inspirere folk til selv at sætte fortællinger i gang.  

Outro 
Historiske Fiktioner har været vidt omkring i Vejle Kommune, og fiktioner såvel som lokalhistorier har 

spredt sig og overrasket borgere langt ud over kommunegrænserne.  Vi har fået et netværk, vi kan arbejde 

videre på og en projektmodel, som kan bruges over resten af landet eller udvides til børn i folkeskolen. 

Biblioteket har fået en anden rolle i Vejle, fordi det har skabt kultur og spredt dannelse på en ny måde. Det 

har markedsført andre frem for sig selv og det har mættet et behov for skriveundervisning, som er 

voksende på landsplan.  
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I forhold til mange af de andre projekter, der har kørt på landsplan med lignende skrive-agenda, 

(Forfatternes Forhal, Litteratour & E-rindringer) adskiller Historiske Fiktioner sig en lille smule ved at 

arbejde med lokalhistorie og den lokale identitet samt skæve publikationsformer samtidig. Muligvis har det 

betydet, at vi er nået et mere varieret netværk.  

I alle tilfælde er det netværket, der står tilbage, når projektmidlerne løber ud. Og det er det, der er 

springbræt for nye litteraturudviklingsprojekter, som med baggrund i erfaringerne fra Historiske Fiktioner 

skal udvikle folkebiblioteket og litteraturen i samspil et omkringliggende samfund i stadig bevægelse.  
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