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Litterær talentudvikling på biblioteket – et udviklingspuljeprojekt 
Periode:  Januar 2016 – juni 2017 
Deltagere:  Københavns Biblioteker, Allerød Biblioteker, Sønderborg Bibliotekerne, Tårnby 

Kommunebibliotek, NewPub 
 
 

Executive summary 
Fire biblioteker – København, Allerød, Sønderborg og Tårnby – gik sammen om at udvikle tilbud til de skrivende 
borgere. Tanken var at indlede med et inspirationsoplæg i de fire kommuner, etablere forskellige former for 
skriveklubber og slutte af med et udgivelsestematiseret oplæg. Både til deltagelse på oplæggene og som 
indgang til de skrivende borgere valgtes interesseforeningen NewPub som ekstern partner. Projektet lagde sig 
ved siden af særligt ”Forfatterens forhal,” som man også har koordineret og videndelt med løbende, men gjorde 
brug af et setup med mindre attraktive tilbud, som til gengæld var mere bæredygtige.  
 
Erfaringen har været meget forskellig i de fire kommuner. København har haft store vanskeligheder ved at have 
interesserede nok trods stor volumen i forhåndstilkendegivelser. Sønderborg er ved at oparbejde en tradition 
med biblioteket som forum for skrivning og har haft stor initial interesse, men dårligt follow-up. Allerød havde 
samme oplevelser, men er til gengæld begyndt at entrere med en lokal skole om skrivning på biblioteket. 
Tårnby, som har en god tradition for biblioteket som skrivested, har haft pæn succes i projektet og har endda 
eksporteret konceptet til Island. 
 
Det konkluderes, at en stor fare er, at ikke-kommercielle skrivegrupper typisk går hurtigt i opløsning og kræver 
mikrostyring fra bibliotekets side, og at der skal udtænkes incitamenter til at blive i grupperne, hvis det skal 
være en attraktiv aktivitet på folkebiblioteket, med mindre man er parat til det lange, seje træk med at opbygge 
traditionen, som Tårnby har gjort. 
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Baggrund 
Antallet af selvudgivelse stiger på det danske bogmarked.1 På det nordamerikanske marked – som 
regel først med tendenser - er de nærmest eksploderet.2 
 

 
Figur 1: Author Earnings Report, februar 2016 

 
Udviklingen har konsekvenser for folkebibliotekerne. En direkte konsekvens er, at det er langt 
sværere for bibliotekerne at navigere i materialevalget i både det fysiske og det digitale domæne. 
Vores systemer er sat op til at fungere i en stabil forlagsverden, der til dels er under afvikling. En 
anden mere langsigtet konsekvens er, at talentudviklingen inden for dansk litteratur flytter over i et 
ukendt selvudgivelsesunivers, mens de etablerede forlag dyrker oversættelser og dem, der flyder til 
tops i det system.3 
 
Folkebiblioteket har muligheden for at blive én af de naturlige arenaer for denne ny skrivekultur – i 
virkeligheden at markere sig som et nyt litteratursted og omdrejningspunkt med en holistisk tilgang.  
Københavns Biblioteker afviklede i efteråret i samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker det 
succesrige modningsprojekt "Manuskriptet er det nemmeste." Med projektet indledtes et 
samarbejde med selvudgiveruniverset gennem foreningen NewPub og indbefattede både et meget 
velbesøgt arrangement på Københavns Hovedbibliotek og en paneldiskussion på Danmarks 
Biblioteksforenings BogForum-stand. Konklusionen var, at der er rigeligt med uudnyttede 
samarbejdsflader mellem biblioteker og selvudgivere, og at fokus med fordel kan flyttes til vordende 
forfattere og skrivning som aktivitet uagtet, om deltagerne satser på egen eller traditionel udgivelse. 
 

                                                             
1 Bog- og litteraturpanelets rapport: 
http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Bogpanel/Bogen_og_Litteraturens_vilkaar_2016.pdf 
2 Author Earnings Report. Februar 2016: http://authorearnings.com/report/february-2016-author-earnings-
report/ 
3 Carsten Vengsgaard, forlaget KLIM, på Kulturstyrelsens seminar om selvudgivelse 2015 

http://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Bogpanel/Bogen_og_Litteraturens_vilkaar_2016.pdf
http://authorearnings.com/report/february-2016-author-earnings-
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For mange biblioteker vil det skrivende folk være en attraktiv brugergruppe. De er som regel ildsjæle, 
de læser selv meget, og de trækker folk med, der ikke nødvendigvis er biblioteksbrugere. De skaber 
emd andre ord læsere i eget netværk. Tillige kan skrivning ses som den anden side af mønten i.f.t. 
læsning, som de fleste biblioteker anser som kerneopgaven. At blive et forum for skrivning er derfor 
en hensigtsmæssig måde at opfylde bibliotekslovens krav om at fremme kulturel aktivitet. 

 

Projektdeltagere 
Københavns Biblioteker og Tårnby Kommunebiblioteker er gengangere fra modningsprojektet, mens 
Sønderborg Bibliotekerne er ny deltager sammen med Allerød Biblioteker. 
 
Sønderborg Bibliotekerne lagde projektet i forlængelse af ”Formidling i spændvidden,” der selv var 
en udløber af ”Danmark Læser,” og som inddrog lokale forfattere. 
 
Allerød Biblioteker meldte sig efter at have deltaget på modningsprojektets debat på Danmarks 
Bibliotekers stand på Bogforum 2015. Allerød var nysgerrige på, om det overhovedet havde gang på 
jord i deres lokalområde, hvorfor de oprindeligt var tiltænkt en rolle som kontrolkommune. 
 
NewPub er de facto blevet selvudgivernes interesseorganisation og drives frivilligt. Organisationen 
deltog som faglig rådgiver ved forfatter og formand, Karsten Pers, og forfatter på Politikens Forlag, 
Eva Maria Fredensborg, og som netværksfacilitator til selvudgivere og skrivende i det hele taget. 
Facebook-gruppen (hovedgruppen) har +2.200 medlemmer og mailinglisten er af samme størrelse. 
 

Projektplan 
Den overordnede plan var firleddet: 
 

1. Fokusgrupper: Hvad har det skrivende folk brug for? 
2. Introduktionsarrangement: Sådan kommer du i gang med at skrive! 
3. Skrivegrupper efter lokal smag 
4. Afslutningsarrangement: Sådan udgiver du selv eller på forlag (underforstået; det værk, du 

har skrevet i grupperne) 
 
Planen var at afholde det principielt samme introduktionsmøde i alle fire kommuner. På mødet skulle 
rekrutteres til skrivegrupper på biblioteket med passende forarbejde på sociale medier og i 
arrangement-kataloger. Bibliotekets del af arrangementet skulle anvende samme præsentation, og 
til den mere inspirerende del skulle lokale NewPubbere optræde. Planen måtte opgives pga. 
manglende tilslutning fra lokale NewPubbere. Kun i København kunne de opdrives, hvorfor planen 
skiftede til det samme arrangement (”Sådan kommer du i gang med at skrive!”) afholdt af Karsten 
Pers og Eva Maria Fredensborg i alle fire kommuner. 
 
Hvad angik skrivegrupperne, gik bibliotekerne forskelligt til værks baseret på feedback fra borgerne. 
 
Pga. de vidt forskellige oplevelser blev ideen om et ensartet afslutningsarrangement opgivet. 
 
De fire bibliotekers rapporter følger herunder. 
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København 
Der blev skrevet ud til alle Newpubbere i hovedstadsområdet samt postet i NewPubs Facebook-
gruppe og  inviteret til fokusgruppemøde på Københavns Hovedbibliotek om, hvad biblioteket kan 
gøre for det skrivende folk. Der meldte sig fem mennesker, der var indbyrdes stærkt uenige. En 
gentagelse gav seks andre mennesker uden egentlige meninger. Projektledelsen lavede den syntese 
af møderne, at der kunne arbejdes med: 
 

 Åbent skriveværksted. Gå til skrivning på biblioteket. Mød andre skrivende. Biblioteket 
lægger passende lokale til og laver kaffe, men blander sig ikke herudover 

 Procesgruppe. En slags mødregruppe for skrivende, hvor der kan tales om processen og 
problemer og løsninger. 

 Feedbackgruppe. En gruppe, hvor der gås i kødet på tekster. Disse sendes rundt på forhånd, 
og diskussionen tager udgangspunkt i nærlæsninger og kritik. 

 
Tilbuddene er her listet efter nødvendigt engagement og nødvendig lighed de skrivende imellem. Det 
kræver meget lidt at gå til et åbent skriveværksted og sidde og skrive. Man behøver heller ikke være 
samme sted eller skrive det samme som de andre. I en feedbackgruppe kan man godt hjælpe 
hinanden, selv om man skiver henholdsvis fag- og skønlitteratur fx, men det er en fordel, hvis man er 
på nogenlunde samme niveau, for ellers vil de mest erfarne have få incitamenter til at prioritere 
deltagelse. I en feedbackgruppe skal man helst være på nogenlunde samme niveau og skrive på 
noget nogenlunde sammenligneligt med de andre. Ellers risikerer feedbacken at blive ubrugelig. 
 
Københavns biblioteker etablerede både åbent skriveværksted, procesgruppe og feedbackgruppe. 
 
Trods markedsføring og forhåndsinteresse kom ingen deltagere til åbent skriveværksted, og 
initiativet blev stoppet efter to gange. 
 
Første procesgruppe var oprindeligt på en håndfuld deltagere, men det lykkedes aldrig at få gruppen 
til at mødes med mere end to deltagere tilstede. Den blev følgelig sat på pause, men den blev stadig 
markedsført via bibliotekets kommunikationskanaler, uden at der kom flere tilmeldinger. 
 
Første feedbackgruppe var meget nem at etablere og var hurtigt selvkørende. Gruppen mødtes én 
gang om måneden i to timer, og der reserveredes bord til dem i biblioteksrummet. Gruppen krævede 
næsten ingen ressourcer at understøtte. Det førte til stor optimisme i projektledelsen, der håbede at 
have etableret en tradition, hvor biblioteket med få midler kunne etablere forbindelse til en ny 
brugergruppe og opfylde projektets formål. Ideen var ganske enkelt at etablere en feedbackgruppe, 
så snart fire deltagere stod klar. Desværre viste anden feedbackgruppe at opfylde alle 
mareridtsscenarier. Gruppen viste ingen tegn på at kunne blive selvkørende, medlemmerne skrev 
ofte med personlige problemer med de andre deltagere, og nogle medlemmer prøvede at mødes, 
uden at de andre vidste det. Bibliotekstovholderen brugte alt for meget tid på gruppen, der hurtigt 
gik helt i opløsning.  
 
København har ikke givet op, men indser, der skal ændres på formatet. Grupperne går for let i 
opløsning, hvorfor der skal være noget til at holde dem sammen. De kan ikke være så små som i 
projektet, for det er for følsomt. I stedet for proces- eller feedbackgrupper, bør der være en større 
skrivegruppe, der fungerer mere som et interessefællesskab med en form for VIP-privilegier. 
Eksempelvis kan der være ”meet and greet” før forfatterarrangementer og/eller skrivegruppen kan 
stille spørgsmål til besøgende forfattere på forhånd, som så bliver besvaret under arrangementet.  
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Figur 2: KKB's arrangementkatalog 

 
 
Konceptet er under afklaring og i kommunikation med bibliotekerne bag ”Forfatterens Forhal,” hvis 
langsigtede bæredygtighed er uklart. 
 

Allerød 
Allerød Biblioteker beskriver sine aktiviteter således: 
 

Det første møde for interesserede skrivende personer blev afholdt d. 15/6-2016 i salen 
på Allerød bibliotek. Mødet blev annonceret via plakater i biblioteket, som 
pressemeddelelse i lokalavisen Allerød Nyt, på hjemmesiden og på Facebook. Desuden 
skrev Karsten Pers ud til alle lokale NewPub’ere og forfatterforeningsmedlemmer i 
området. 
 
I alt 25 personer mødte op til mødet. Ved mødet præsenterede jeg de fremmødte for 
idéen med projektet og vi præsenterede os for hinanden og lavede en ønskeliste/ 
forventningsafstemning af det videre forløb. De fremmødte talte en fin blanding af 
nybegyndere og mere garvede skrivere med flere udgivelser bag sig. Vi aftalte, at det 
skulle være muligt for de skrivende at mødes hver onsdag på biblioteket. Deltagerne 
ville helst sidde i den store sal, fra kl. 17 og nogle timer frem. Herfra er der udsyn til 
bibliotekets indgangsparti, hvor man kan se folk komme og gå. Desuden er der en lille 
sofagruppe foran salen, hvor deltagerne kan trække ud, hvis de vil drøfte noget 
sammen.  
 
De ønsker deltagerne havde til et skrivenetværk er listet her: 
  

• Møder – skiftende oplæg, skrivning sammen. Delvist etableret på onsdagsmøderne.  

• Møder – diskutere skrivestil + værktøjer (skriveværksteder). Delvist etableret på 
onsdagsmøderne.  

• Research sted. Tjek (vi er jo på biblioteket ) 
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• Arbejde med tekst på andre måder 

• Viden om ophavsret 

• Salgsfif, salgskanaler, pr, marketing 

• Diskutere og afprøve layout 

• Mentor / coach / vejledning med hinanden. Etableret, de bruger meget hinanden om 
onsdagene.  

• Hvordan kommer jeg i gang? Etableret ved arrangement med Karsten Pers og Eva Marie 
Fredensborg 15/9-2016 

• Skrivetid og ro. Etableret – stor glæde ved mulighed for dedikeret skrivetid.   

• 2 funktioner til møderne: Ro og Sparring. Etableret ved onsdagsmøderne.  

• Socialisere, netværke. Etableret på onsdagsmøderne.  

• Er der økonomi til at hyre foredragsholdere mm? Enighed om at deltagerne vil bruge 
hinandens kompetencer og netværk.  Biblioteket afholder to relevante arrangementer.  

• Udgivelsesreceptioner – højtlæsning/oplæsning . Etableret: inviteret til bogcafé, 3 læste 
op. Stående invitation til udgivelsesreception, ej benyttet.  

• Hver onsdag kl. 17-21 i salen og i sofaerne udenfor.  Etableret ca. 3 deltagere hver gang, 
nogle gange flere.  

• Oplæg ved Iris Garnov (deltager fra mødet) om at skrive digte for en mindre gruppe. I.G. 
tager initiativet 

• Facebookgruppe og mailingliste. Mailingliste etableret.  

Henover sommeren mødtes en lille håndfuld skrivere hver onsdag. I september blev der 
afholdt et arrangement for de skrivende og andre interesserede. Her var der godt 20 
deltagere. Nogle fra det første møde, men også andre. Blandt andet en lærer fra 
Lillevang skole med nogle elever fra et skrivevalgfag. Karsten Pers og Eva Marie 
Fredensborg holdt et veloplagt oplæg om at skrive, komme i gang, forblive i gang, mm. 
  
Herefter har der fortsat været onsdagsmøder, hvor deltagerne kommer og går som de 
vil i løbet af aftenen (personale uafhængigt). Jeg har løbende opfordret dem til at læse 
højt, holde udgivelsesreception mm. Enkelte har taget imod at læse op fra deres arbejde 
til vores efterårsbogcafé.  
 
Nogle deltagere er sivet over til skrivefælleskabet på Hillerød bibliotek. Her har der 
været en forfatter tilknyttet, som har tilbudt læsning af og feedback på tekster.  
 
Til onsdagsmøderne er der kun en lille kerne af faste deltagere. Gruppen kører helt 
personaleuafhængigt. Der har ikke været afsat midler til yderligere arrangementer på 
Allerød bibliotek. Skrivegruppen er derfor ved at sande til. Det ville have været attraktivt 
for skrivegruppen på Allerød bibliotek, hvis man havde kunnet tilbyde forløb med 
deciderede skriveøvelser til de deltagende og feedback på tekster. Med en fast portion 
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af penge til at lave målrettede arrangementer vil man kunne vække projektet til live 
igen, men det vil kræve mere end blot at stille et lokale til rådighed.  
 
Til gengæld er der etableret et samarbejde mellem biblioteket og den deltagende lærer 
fra mødet i september og hendes elever. Skolens skrivevalgfag rykkes ned i bibliotekets 
lokaler og undervisningen foregår her. Dette sker personaleuafhængigt, da de 
undervises af deres egen lærer. Eleverne får lov at bruge computer og printer på 
biblioteket. Jeg underretter læreren om relevante arrangementer og sammen udtænker 
vi, hvilke af bibliotekets eksisterende arrangement, elevernes opgaver kan kobles op på. 
Fx når der afholdes ”Træd ind i fortællingen: Valhalla”, har eleverne udarbejdet en lille 
vikingetegneserie hver, som udstilles på biblioteket, og når ”Børnenes litteratursti” 
indvies, har eleverne skrevet fanfiktion om de udvalgte billedbøger, som man vil kunne 
læse på bibliotekets hjemmeside og facebookside.  

 
 

Sønderborg 
Sønderborg Bibliotekerne beskriver sine aktiviteter således: 

 
Tiltag 
Foredrag: Få hul på din skrivedrøm v/Karsten Pers og Eva Marie Fredensborg – 20. september 
2016 // 45-50 deltagere 
Foredrag: Manuskriptet er det letteste v/Bjarke Larsen – 3. maj 2017 // 25-30 deltagere 
 
Oprettelse af Netværk 
20 tilmeldte i Facebook-gruppen 
6 månedlige møder i gruppen // deltagerantal 0-14 deltagere (0=de sidste to møder blev aflyst, 
fordi de resterende 3 aktive deltagere valgte ikke at mødes mere) 
 
Hvad har vi lært? 
På plus-siden: Der er stor interesse for emnet. Flere – både publikum til foredragene og 
deltagere i netværksgruppen – har været glade for tiltagene. Ved foredragene var der stor 
spørgelyst blandt publikum, og efter foredraget gav flere udtryk for (mundtligt), at de fik noget 
ud af foredragets indhold. I netværksgruppen har deltagerne sat pris på at møde andre med 
samme interesse, feedback/sparring, skriveøvelser ved mødestyreren.   
 
På mindre end plus-siden: Netværksgruppen kom ikke til at fungere ordentligt, og gik til sidst i 
sig selv. Gruppen var sammensat af personer, der skrev inden for både fag-, skøn- og 
erindringslitteratur. Deltagerne havde desuden meget forskellige forventninger og ønsker til 
netværket. Til de tre første møder, da en medarbejder fra biblioteket deltog i netværksmødet 
som mødestyrer, kom der ca. 10-14 deltagere, og på mødet blev deltagerne delt op i mindre 
grupper, og det fungerede sådan set fint. Men da gruppen skulle overgå til at være selvstyret, 
kom der færre og færre til møderne, og de sidste mødegange blev helt aflyst. Det kunne evt 
have fungeret bedre, hvis netværksgruppen blev delt op enten fordelt på genre og/eller fokus 
(feedback, sparring, ”skriv på stedet”, el.a.), og hvis gruppen/grupperne havde udvalgt en 
tovholder. 
 
Så, vi har lært: at der er potentiale for at lave aktiviteter til målgruppen, at det kræver 
ressourcer (personale eller økonomi og under alle omstændigheder tid) at lave aktiviteter, der 
fungerer.  
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Hvad vi gør nu 
Til efteråret snævrer vi ind og laver skrivegrupper inden for skønlitteratur for hhv. unge og 
voksne. I grupperne skal deltagerne på skift give hinanden feedback. Hver gruppe styres af en 
eller to forfattere, der guider feedbacken. Vi forventer, at det bliver en lille mere eller mindre 
fast gruppe, der kommer til møderne fra gang til gang, og der nogle enkelte slutter sig til 
gruppen hen ad vejen. Den ene af forfatterne er i øvrigt medlem af den lokale forfattergruppe, 
som biblioteket tidligere har samarbejdet med i andre styrelses-projekter. 
 
Længere fremadrettet er det vores intention at lave flere tilbud for målgruppen fx i form af 
masterclasses, workshops o.a. primært inden for skønlitteratur. Til efteråret 2018 er planen, at 
vi kan tilbyde forfattergrundkursus for unge. 

 

Tårnby 
Tårnby Kommunebibliotek beskriver sine aktiviteter således: 

 
Forsommer 2016: Biblioteket indkalder alle skrivende i Tårnby til et møde med henblik 
på i fællesskab at udvikle et tilbud, der kan understøtte skrivning i alle former. Udover 
annoncering i lokalaviser sender vi invitation til alle tidligere deltagere i bibliotekets 
novellekonkurrence. Karsten Pers inviterer lokale New Pub’ere. 11 tilmeldte og 9 
personer deltager i mødet. 
 
Efter en kort præsentationsrunde fik de først spørgsmålet "Hvad har du brug for, når du 
skriver?", som de skulle tale sammen om to og to i 5 minutter. Derefter fik de 
spørgsmålet "Hvordan kan biblioteket være med til at understøtte din skriveproces - 
som rum og som facilitator?" og talte om det i 5 minutter. Derefter høstede vi af deres 
snakke i plenum og fik en masse gode input, ønsker og forslag op på papir. Ønskerne 
faldt groft sagt i tre gupper: fysisk rum, netværk (både fysisk og digitalt) og inspiration 
(oplæg, foredrag, udflugter..) Herunder var der så forskellige holdninger til, hvad et godt 
fysisk skriverum er (udsigt til bøger, afgrænset men alligevel summen af liv omkring, 
mulighed for at lægge sig i en sofa o.a.) samt snak om forskellige former for grupper og 
forslag til oplæg, gerne om meget konkrete ting som skrivestile, plotkonstruktion, 
tegnsætning o.lign. Vi sluttede af med at aftale, at vi nu i første omgang har en "brutto" 
gruppe bestående af alle de, der har meldt interesseret tilbage på invitationen fra FB-
opslag. 
 
Primo september 2016: Biblioteket afholder projektets første arrangement, ”Få hul på 
din skrivedrøm”, med Karsten Pers og Eva-Maria Fredensborg. 18 deltagere. 
 
Ultimo september 2016: På baggrund af mødet i forsommeren etablerer biblioteket 
”Skriveriet – dit skriverum på biblioteket” som både er et fysisk rum, et mødested, et 
feedback netværk og en platform for skriverelevante arrangementer. ”Skriveriet” 
etableres fysisk hver anden onsdag fra kl. 16 – 20 i et hjørne af biblioteket som 
afskærmes let med to roll-ups påtrykt Skriveriets logo. Biblioteket sætter kaffe og te 
frem til deltagerne. Man kan tilmelde sig Skriveriets mailingliste og får dermed mulighed 
for at kommunikere med de andre skrivende. Skriveri værtinden sender løbende mails 
ud med reminder om, at Skriveriet har åbent og med besked om nye skriverelevante 
arrangementer, som Skriveriets deltagere har fri adgang til. 
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Figur 3: Invitation til Skriveriet i Tårnby 

 
 
Februar 2017: Biblioteket afholder projektets andet arrangement, ”Lær at udgive din 
egen bog”, med Karsten Pers. 12 deltagere. 
 
Marts 2017: Biblioteket afholder et ”pitch og feedback” møde med 8 medlemmer af 
Skriveriet. Deltagerne er på forhånd blevet opfordret til at sende en side eller et kapitel 
af det, de arbejder på, til værtinden, som så distribuerer teksterne til alle. På mødet får 
hver deltager 15 minutter til at pitche deres skriveprojekt for de andre og få feedback på 
deres idé og tekst.  
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April 2017: Biblioteket afholder et arrangement med det lokale forfatterpar Bille & Bille 
(som også er på Skriveriets mailingliste), der fortæller om deres erfaringer med skrive- 
og udgivelsesprocessen.  
 
Skriveriværtinden er i jobbytte i Reykjavík, hvor man adopterer Skriveri idéen og, samme 
aften som Bille & Bille er i Tårnby, åbner den islandske pendant ”Skrifstofan”. 
 
Status forsommer 2017: ”Skriveriet” er i drift. En feedbackgruppe begynder at tage 
form, og medlemmerne kommunikerer mere og mere med hinanden på mail og 
fortæller hvornår de er i ”Skriveriet”.  
 
 

 
Figur 4: Skrivegruppen i Island 

 

Overordnet vurdering 
Bibliotekerne havde forskellige erfaringer. 
 
Overordnet set fungerede NewPub ikke godt som partner. Der var ikke den adgang til skrivende, man 
kunne have håbet. Det er dog ikke sikkert, der er bedre partnere eller bedre kommunikationskanaler. 
Projektdeltagerne har overordnet også erfaret, at skrivegrupper er meget volatile. Langt mere end 
læsegrupper. Det kræver en (for) stor pædagogisk indsats at holde sammen på skrivegrupper. Det er 
angiveligt en følsom proces at skrive, og mange deltagere er meget sensible omkring det skrevne. 
Skrivegrupper går ofte i opløsning pga. et i gruppen asymmetrisk forhold til, hvad der er konstruktiv 
kritik, og hvad der er fornærmende. 
 
Dog oplevede Allerød projektet som en murbrækker til et meget lovende partnerskab med 
folkeskolen om skrivning, og det er meget positivt. Tårnby havde ligeledes gode erfaringer og kunne 
faktisk samle en stabil gruppe borgere. Det kan ikke kun skyldes, at Tårnby har tradition for skrivning, 
for det har Sønderborg også. Tårnby eksporterede endda konceptet til Island. 
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En del af Københavns problemer med at trække borgere til kan skyldes konkurrencen, idet der er 
ganske mange kommercielle tilbud til de skrivende både på biblioteket, på kursusfaciliteter rundt 
omkring i byen og hos Dansk Forfatterforening, og projektledelsen ønskede eksplicit ikke at gå 
kommercielle aktører i bedene. 
 
Projektets styregruppe havde tæt kontakt med ”Forfatterens forhal” og ”E-rindringer” og mange 
konstruktive diskussioner om de fælles erfaringer og har flere ideer på tegnebrættet. 
 
Projektstyregrupperne i de tre projekter havde fælles heldagsmøde i Viborg 24. januar 2017, ligesom 
projektledelsen var gæst på ”Forfatterens Forhals” afslutningskonference i Odense 11. maj, og 
selvom mange spørgsmål er åbne, er der dannet et stærkt fagligt fællesskab om opgaven på tværs af 
otte kommuner. 
 

Ekstern Evaluering 
Projektet entrerede med IVA-studerende, Rasmus Riise, der skrev erhversrelateret projekt (7. 
semester) om de ovenfor tre nævnte projekter med Mikkel Christoffersen fra Københavns Biblioteker 
som vejleder. Evalueringen er fremlagt i fem bilag. 
 


