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IDÉKATALOG

FAKTA I FOKUS –  BAG OM FIKTIONEN

Inspiration til litterære aktiviteter,  

der bygger bro mellem fiktionens og  

virkeligheden verden.
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De fleste kender oplevelsen af at have læst 

en rigtig god roman, som gør stort indtryk og 

som vækker ens nysgerrighed. For gad vide, 

hvordan det er i virkeligheden?

Idekataloget indeholder en række forslag til 

litterære aktiviteter, der alle er et bud på, 

hvordan bibliotekerne kan bygge bro mellem 

fiktionens og virkelighedens verden - og der-

ved styrke læsernes litterære oplevelse.

Forhåbentlig kan ideerne give inspiration til, 

hvordan vi som biblioteker kan bidrage til en 

merværdi og helhedsoplevelse hos læserne.

Idekataloget præsenterer forskellige eksem-

pler på konceptet udfoldet; Vi tager borgerne 

med ud ”on-location” hos fagpersoner fra vir-

keligheden. Ligesom der også er bud på litte-

raturaktiviteter på biblioteket. 

Alle aktiviteter indeholder både en skønlitte-

rær og en faglig vinkel, og henvender sig til 

de voksne læsere. Aktiviteterne bærer natur-

ligvis præg af lokale forhold og muligheder, 

men netop derfor kan de ses som inspiration 

til at sætte eget præg på konceptet. Aktivite-

terne kan være store og små, og kan skaleres 

op og ned. Samt tilpasses efter behov.

Alle ideer er udsprunget og afprøvet som en del 

af projekt Fakta i fokus – bag om fiktionen .

Projektet er et samarbejde mellem Odense 

Bibliotekerne, AssensBibliotekerne og Hvid-

ovreBibliotekerne og er støttet af Slots- og 

Kulturstyrelsen.

Ved hver aktivitet fremgår det, hvilket bibli-

otek, der står bag, og I er meget velkomne til 

at kontakte de enkelte biblioteker for mere in-

formation og sparring.

God fornøjelse.

Maria Orup Kristensen, 

Projektleder

KORT FORTALT
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ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Kombineret læsegruppe og borgerne med ud af huset.

AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne 

Besøg på Retsmedicinsk Institut i Odense . 

Hvide dragter, mundbind og sterile rum. Med afsæt i krimien Døderummet af Susanne Staun, 

går vi bag om fiktionen og besøger sammen med en gruppe borgere virkelighedens fagfolk.

Hvorfor:  Biblioteket har mange og utrættelige krimilæsere og denne aktivitet henven-

der sig til de særlige nysgerrige, der gerne vil vide mere om den virkelige 

verden bag fiktionen: Hvordan arbejder en retsmediciner? Foregår det samme 

måde, som i kriminalromanerne? Hvad laver fagfolkene ellers af arbejde, som 

vi ikke kender til? Hvordan er samarbejdet med politiet? 

Hvordan: Aktiviteten er et to-trins-forløb.

 

[Trin 1]  Læsegruppe. En gruppe læsere + bibliotekar mødes ca. en uge inden besøget. 

Alle har forinden læst den samme krimi. Her har vi valgt Døderummet af Su-

sanne Staun. Vi diskuterer bogen og emnet, og forbereder sammen spørgsmål 

inden besøg på Retsmedicinsk Institut. 

  Biblioteket søger for bestilling af bøger, som kan afhentes af deltagerne ca. en 

måned inden.

 [Mødested: På biblioteket fra kl . 17-18 .15 .]

[Trin 2]   Besøg hos Retsmedicinsk Institut. Der er sat to timer af, og retskemiker Mar-

tin Worm-Leonhard og statsobducent Peter Mygind Leth tager imod gruppen. 

Programmet starter med et oplæg, hvor de to hver især fortæller om deres 

arbejdsområder bygget op omkring nogle cases. Efterfølgende er der rundvis-

ning, hvor der også er tid til at stille uddybende spørgsmål. 

 [Mødested er på Retsmedicinsk Institut fra Kl . 17-19 .]

Arrangementet kræver deltagerbetaling og tilmeldingen gælder for deltagelse i både læse-

gruppe og besøg på Instituttet. Det vil sige, at deltagerne skal have medvirket i læsegruppen 

for at kunne komme med på Retsmedicinsk Institut. 

DØDERUMMET - HVORDAN ARBEJDER 
VIRKELIGHEDENS RETSMEDICINER?

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Deltagergebyr anbefales pga. stor efterspørgsel. Mindre hold med max 20 
deltagere er at foretrække. Alternativ til to mødegange, kan være at lægge 
hele forløbet samme dag. Evt. ved at låne lokaler på lokationen. Ved at benyt-
te denne model undgås situationer, hvor nogle af de tilmeldte kun ønsker at 
deltage i besøget på Retsmedicinsk Institut. Hvis der ikke lige er ”adgang” til 
et Retsmedicinsk Institut, kan forløbet sagtes afvikles ved et besøg på den lo-
kale politistation eller måske hos en kriminalreporter. Der kom efterfølgende 
stor ros fra deltagerne, med ønske om en gentagelse af konceptet.
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Romanen Senseis mappe af den japanske forfatter Hiromi Kawakami, har inspireret til 

denne on-location aktivitet: Litterær middag med Japan som udgangspunkt afholdt hos 

Vinspecialisten Assens .

Hvorfor:   Med denne aktivitet ønskede vi at arbejde med læsernes fascination af Japan 

og bibringe viden om Japans kultur. Romanen Senseis mappe danner rammen 

om denne aften, hvor vi giver læserne en sanseoplevelse af smag og littera-

tur. Japansk mad og drikke er et grundlæggende element i romanen, og vi vil 

give deltagerne kulturel baggrundsviden om det japanske køkken.

Hvordan:  Aftensarrangement fra kl. 18:30-22:00. Tilpasset mad- vin- og højtlæsnings-

menu i seks sessioner: Til hver højtlæsningssession blev der serveret passen-

de mad og vin.

 [Eksempel på aftenens program og sessioner] 

Præsentation af aftenen. Intro om japansk madkultur (ca. 20 min).

    [Højtlæsning] 

  Fra Senseis mappe (start) - Hiromi Kawakami. Til det, servering inkl. præsentation af retter: 

Kammusling yuzo og marineret laks. Ledsaget af vin.

[Deltagere: 21 voksne læsere .] 

 

[Brugerbetaling: 300 kr . pr person inkl . mad og tilpasset vinmenu .] 

- Bibliotekar (oplæseren) iklædt kimono. 

 -  Udstilling i selve lokalet - japansk skønlitteratur samt faglitteratur  

om det japanske køkken, dets ingredienser og kulturhistorie. 

 -  Arrangementet er et samarbejde mellem Restaurant Goma – Odense,  

Vinspecialisten i Assens og AssensBibliotekerne.

LITTERÆR MIDDAG 
MED JAPAN SOM UDGANGSPUNKT

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Meget vellykket arrangement ifølge deltagere. Kunne 
uden tvivl have solgt flere billetter, hvis pladsen havde 
været til det. Et tilsvarende arrangement ville også kunne 
henlægges til en restaurant med separat lokale.

Burde have lavet litteraturliste til udlevering, da de blev 
efterspurgt.

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Ud af huset med borgerne - aftenarrangement 

med japansk mad og drikke tilsat oplæsning af litteratur.

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

I dette forløb ønsker vi at arbejde lidt dybere med emnet clairvoyance og sammen med 

borgerne komme bag om begrebet .

Hvorfor:   Formålet er her at gå bag om fiktionen og se på virkeligheden i forhold til 

clairvoyance. Samt formidle faglitteraturen om emnet. Er det f.eks. muligt 

via clairvoyance at hjælpe politiet med at finde forsvundne personer? 

  Begrebet clairvoyance belyses fra alle tænkelige vinkler. 

Hvordan:   Forløbet fordeler sig over fire gange, med plads til 12 deltagere. Det er ikke 

nødvendigt at deltage alle fire gange. 

[Forløb 1]   Aften på biblioteket, hvor deltagerne mødes og taler om deres fælles inte-

resse/erfaringer om og med clairvoyance. Der vil være et lille debatoplæg at 

tale ud fra. Fra klokken 18.00-19.30.

[Forløb 2]   Besøg på Clairvoyantskolen i København fra kl. 19.00-21.00. 

[Forløb 3]   Opfølgning på tur til Clairvoyantskolen, hvor deltagerne mødes igen og ta-

ler om oplevelsen på Clairvoyantskolen samt diskuterer en skønlitterær bog 

om clairvoyance.

[Forløb 4]    Clairvoyant Camilla Østerø afholder en clairvoyant seance på biblioteket.  

Fra klokken 18.00-19.00.

Der er ingen udgifter forbundet med at deltage. Kun transporten til Clairvoyantskolen, 

hvor deltagerne selv finder hen.

 

BESØG PÅ CLAIRVOYANCE SKOLE 
MED DELTAGELSE I EN ØVELSESTIME

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Ud af huset med borgerne samt temaforløb.

AFVIKLET AF

HvidovreBibliotekerne

 [HØJTLÆSNING]
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AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Ud af huset med borgerne samt tilhørende læsegruppe.

Vi inviterer i dette forløb borgeren med ud i Odenses gader, og beriger læseoplevelsen i 

forhold til lokale forhold . Hvordan var det i Odense under besættelsestiden? Hvor er der 

f .eks . foregået sabotageaktioner?

Lokalhistoriker Ann Ammons tager en gruppe med på byvandring, hvor de får gode historier 

fra forskellige steder i Odense midtby. Steder, hvor vigtige hændelser og sabotager har fundet 

sted. Der er mulighed for at stille spørgsmål og få mere indsigt i lige de temaer omkring be-

sættelsestiden, de finder særligt interessante.

Hvorfor:  Besættelsestiden og Anden Verdenskrig har gennem årene optaget forfattere 

såvel som fagpersoner. Det er der kommet meget god skønlitteratur ud af, der 

dykker ned i både krig, politik og dagliglivet, men ikke mindst har modstands-

bevægelsen og sabotagevirksomheden fået en del opmærksomhed i litteraturen. 

  Det giver sikkert en god fornemmelse af, hvordan historien har udspillet sig i 

virkeligheden, men vi stiller borgerne spørgsmålet, om de nogensinde har tænkt 

over, hvordan denne modstand kom til udtryk i ”egen baghave”, deres by?

  I et læseforløb om besættelsestiden forsøger vi at afdække dette spørgsmål, 

hvor borgerne skal med ud i Odenses gader og have beriget deres skønlitteræ-

re læseoplevelse i forhold til lokale forhold. Hvordan var det i Odense under 

besættelsestiden? Hvor er der foregået sabotageaktioner?

Hvordan:   En lokalhistoriker tager den tilmeldte gruppe med på en byvan-

dring, hvor deltagerne får gode historier fra forskellige steder i 

Odense midtby. Steder, hvor vigtige hændelser og sabotager har 

fundet sted. Der er mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 [Arrangementet afvikles på én eftermiddag . Fra kl . 13 .00-16 .30 .]

Gruppen mødes omkring det læste/de læste værker. Alle skal være forberedte på at dele en 

læseoplevelse omkring besættelsestiden i Danmark. Hvordan skildres besættelsestiden i  

læseoplevelsen? Det skønlitterære værk er frivilligt.

I DEN DANSKE BESÆTTELSES TEGN

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Denne model kan nemt overføres til andre historiske begivenheder, 
der har sat sit præg lokalt.

Max 15 antal deltagere for optimalt udbytte. Deltagerbetaling anbe-
fales. Det er en god ide i annonceringen at tydeliggøre, at alle skal 
være forberedt på at dele en læseoplevelse af skønlitterær karakter. 
Da emnet oftest appellerer til det lidt ældre publikum, er det også 
en god ide at gøre opmærksom på, at dele af arrangementet foregår 
i byrummet, så god mobilitet/friske ben er en nødvendighed.

  [1]  Bibliotekarer formidler fagbøger, der er gode at dykke 

ned i omkring besættelsestiden i Danmark og på Fyn.

[2]  Oplæg fra historiker Ann Ammons, som optakt til by-

vandringen ud til forskellige lokaliteter i Odense Midtby.

[3]  Byvandring med Ann Ammons.

 Der uddeles både fag-og skønlitterære boglister til  

inspiration og videre læsning. Samt kaffe og frugt. 

 [UD AF HUSET]
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AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Ud af huset med borgerne.

Læsning af romanen 1Q84 af Haruki Murakami har hos læserne vakt en nysgerrighed for 

den japanske kultur, som vi gerne vil understøtte . Så når vi nu ikke kan tage borgene 

med til Japan, besøger vi i stedet ”De Japanske Haver” på Vestfyn .

Hvorfor:  Med denne aktivitet er linsen rettet særligt på hverdagshandlingerne, der i ro-

manen bliver så forfinet og ritualiseret, at de grænser til kunst.

Hvordan:    Aktiviteter i ”De Japanske Haver”: 

- Foredrag om Japan med særlig fokus på hortikultur (havedyrkning).

  -  Oplevelse af haverne kombineret med højtlæsning af skønlitteratur (japanske 

eventyr og haikudigte).

 -   Te-ceremoni (med seks deltagere, resten observerer). 

 - Origami (papirfoldning), hvor alle deltager. 

På den måde har vi og deltagerne både hørt om - og selv oplevet/afprøvet hverdagsting, som 

slet ikke er så hverdagsagtige for os. 

BESØG I DE JAPANSKE HAVER

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Det var tilmelding til arrangementet og alle de 20 pladser blev besat. Turen 
var målrettet bibliotekets to egne læsekredse, og de fik lov at tilmelde sig 
først. Det var et passende antal især i forhold til aktiviteterne. 
Max 25 deltagere.

Det var en smuk solskinsdag. Det har en indflydelse på den samlede ople-
velse ved de udendørs aktiviteter. Ellers kan deltagerne gøres opmærksom-
me på, at de skal klæde sig efter vejret.

AFVIKLET AF

HvidovreBibliotekerne

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Ud af huset med borgerne samt tilhørende foredrag.

Hvorfor:  Forløbet henvender sig alle med interesse for ”true crime” og som gerne vil 

høre om politiets arbejdsmetoder i forbindelse med kriminalitet.

Hvordan:   Forløbet er over tre gange, hvor man går i dybden med politiets opklarings-

metoder. Emnet belyses gennem litteratur, gennem et foredrag og opleves på 

Politimuseet med en guidet rundvisning.

De tre mødegange forløber således:

 [1]  Her ser vi på, hvorledes politiets opkla-

ringsarbejde beskrives og anvendes i 

litteraturen.

 [2 ]  Så er der foredrag med profilerings-

ekspert og kriminalpsykolog Charlotte 

Kappel, der i sit foredrag fortæller om, 

hvordan politiet arbejder med profiler, 

udarbejder dem, samt på hvilken måde 

gerningsmands-profiler bidrager til 

opklaringen af forbrydelser.

 [3]  Forløbet slutter af med et besøg på Poli-

timuseet, hvor deltagerne får en guidet 

rundvisning i drabsrummet, samt ser 

på nogle af de sager som vores profile-

ringsekspert har talt om i foredraget. 

BESØG PÅ POLITIMUSEET I KØBENHAVN

 [UD AF HUSET]

 [UD AF HUSET]
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AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

ON LOCATION – UD AF HUSET

Aktivitet: Med borgerne med ud af huset og ”læsemosaik”.

Med udgangspunkt i bogen Harpiks af Ane Riel, inviteres borgerne med på Museum Vest-

fyn i forbindelse med museets udstilling ”Det samler vi på” . Museumskurator Ingrid Vatne 

fortæller om udstillingen, og foredraget følges op af højtlæsning fra skønlitterære tek-

ster, der passer til emnet . 

Hvorfor:  AssensBibliotekerne har over tid arbejdet med et overordnet tema: Alle slags 

hjerner. Turen til Museum Vestfyn er en del af teamet med overskriften: Sam-

linger på hjernen. 

  Formålet med aktiviteten er at gøre deltagerne nysgerrige på: 

-  Hvilke mekanismer er på spil, når vi samler på ting (hvad får os til at samle, 

hvorfor er der nogle ting, der får uforholdsvis stor værdi for et menneske)

 -  Hvordan en almindelig samlerlyst bliver til en samlermani (hoarding)

 - Hvordan bliver en museumsudstilling til?

  Museum Vestfyn indgik som samarbejdspartner, fordi de arbejdede med udstil-

lingen ”Det vi samler på”, som faldt fint i tråd med bibliotekets indsatsområde. 

Museet udstillede forskellige samlinger, både egne og af enkelte privatpersoner. 

Hvordan:   På Museum Vestfyn kunne borgerne opleve foredrag og en ”læsemosaik”:

   [Foredrag] Vestfyns Museum havde udstillingen Det samler vi på, og i den for-

bindelse fortalte museumskurator Ingrid Vatne om, hvordan udstillingen var 

blevet til, herunder arbejdsprocesser i forbindelse med en udstilling. Foredra-

get omhandlede forskellige kategorier for samlerobjekter og gennemgik enkel-

te lokale private samlinger gennem tiden.

  [Læsemosaik] Højtlæsning med uddrag fra bl.a.: Riel, Ane: Harpiks,  

Grønløkke, Maria: Sølvmanden og novellen Diskretionslinjen.

Efterfølgende kom Museum Vestfyn rundt på biblioteksafdelingerne i kommunen med små 

dele af deres udstilling. Borgerne blev inviteret til at møde op, vise og fortælle om deres egne 

samlinger. Der var gratis afgang uden tilmelding.

MED BORGERNE PÅ MUSEUM VESTFYN 

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Både deltagere og museet havde en positiv oplevelse, og det fun-
gerede rigtig godt med de to typer kulturinstitutioner. Samarbejde 
med andre institutioner omkring de ting, der falder i tråd med egne 
indsatser, øger effektivitet hos begge parter og kan varmt anbefales. 
Størrelsen på potentielt publikum har indflydelse på, hvor mange 
aktiviteter som kan foregå samtidigt. I mindre byer/kommuner skal 
man nok orientere sig om, hvad der ellers foregår.

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Dette koncept kan også udføres i mindre skala uden levende ”aktører” 
på scenen. Den del af showet kan f.eks. erstattes af en PowerPoint.

1½-2 timer anbefales med luft til en lidt længere pause.
Med tilmelding og deltagergebyr.

Historiker og forfatter Kåre Johannessen causerer i dette foredrag over forholdet mel-

lem historiske fakta og fiktionens skildringer af historiens velkendte personligheder .

Under oplægget har Kåre Johannesen selskab på scenen af en række historiske skikkel-

ser, der alle har dét til fælles, at de også har optrådt i fiktionen . Her møder publikum 

bl .a . Svend Poulsen Gønge, Den Røde Baron, og gangsterparret Bonnie & Clyde! 

Hvorfor:   Romaner, film og tv-serier har alle dage taget udgangspunkt i en genkende-

lig historisk virkelighed, og det er ofte herfra, de fleste af os henter vores 

forståelse af både Danmarks- og Verdenshistorien.

   Denne både tanke- og lattervækkende aften sætter fokus på, hvordan den 

folkelige historiske forståelse dannes. Litteraturen inddrages naturligt i 

foredraget, da der undervejs referencers til fiktionen.

Hvordan:  Kåre Johannesen etablerede selv kontakten med de frivillige aktører og sør-

gede for kostumer.

  [Varighed: to timer med kort pause] 

HISTORIE OG HISTORIER – FAKTA & FIKTION 
FOREDRAG VED KÅRE JOHANNESEN .

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Foredrag

AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne

 [FOREDRAG]
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AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Foredrag med tilhørende udstilling

Hvad er den biografiske genre for en størrelse? Hvordan skal en persons historie fortælles?

Spørgsmålene er evigt relevante med den stadige strøm af biografier og erindringsbøger fra 

ind- og udland. I dette foredrag fortæller Danni Travn om egen arbejdsproces, når han skriver 

biografier. Han kommer ind på emner som research udfordringer, sproglige valg, dramaturgi-

ske overvejelser, sceneopbygninger og meget andet.

Samtidig giver han et indblik i sit arbejde med personer som Jesper Langberg, Sebastian Klein, 

Bent Fabricius-Bjerre og senest Lis Sørensen.

Hvorfor:   Med dette foredrag sættes der fokus på den selvbiografiske roman kontra bio-

grafien. Hvorfor skriver nogle det ene frem for det andet, og hvorfor har folk 

den ene eller den anden præference.

  Aktiviteten er opbygget med en udstilling, der skal skabe fokus på emnet og 

på det tilhørende foredrag. Både foredraget og udstillingen henvender sig folk, 

der har interesse i enten biografier eller en selvbiografiske romaner, og som 

ønsker at blive klogere på emnet.

Hvordan:   Foredrag: Fra kl . 19-21 uden deltagerbetaling .

  [Udstilling – konceptet] 

Udstillingen består af selvbiografiske romaner og biografier. Derudover ind-

samles der udtalelser fra forfattere, der henholdsvis har skrevet selvbiografi-

ske romaner eller biografer, hvor de forklarer, hvorfor de har valgt at skrive i 

netop denne genre. Derudover indsamles der også udtalelser fra forskere og 

lignende omkring de to forskellige genrer. For at aktivere folk i udstillingen 

laves der en afstemning, hvor man kan stemme på, om man helst læser selv-

biografiske romaner eller biografier. Der vil også være en definition af de to 

genrer. Udstillingen stod i et par uger op til foredraget.

  Der var tæt løb i afstemningen, dog løb de selvbiografiske romaner med sejren. 

Måske fordi udstillingen stod tættest på skønlitteraturen.

MENNESKET BAG HISTORIEN – FOREDRAG 
VED JOURNALIST DANNI TRAVN

 [UDSTILLING]

 [FOREDRAG]
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Foredrag ved forfatter Karen Fastrup og litteraturprofessor Peter Simonsen

Hvorfor:   Narrativ medicin er et forskningsfelt i rivende udvikling, og gennem to fore-

drag belyses litteraturens betydning, når det gælder dels om at skrive sig 

gennem sin sygdom – og dels at arbejde metodisk med at uddanne læger og 

sundhedspersonale i værdien i at læse og skrive skønlitteratur.  Ud fra en ide 

om, at de bliver bedre til at lytte til, forstå og handle på det, patienten fortæller 

dem gennem litteraturlæsning og –skrivning.

Hvordan:    Afvikles på én aften, hvor de to foredrag følger umiddelbart efter hinanden:

   Karen Fastrup fortæller om sin selvbiografiske roman "Hungerhjerte" og om det 

at skrive om sit eget liv i romanform. Hun fortæller åbent om den vanskelige 

skriveproces og om sygdommen borderline, som romanen beskriver, men også 

om den barndom og opvækst, hun tegner et billede af i "Hungerhjerte" og om, 

hvordan hun i det hele taget har arbejdet med at omforme sit eget liv og sin 

sygdom til litteratur. 

   Peter Simonsen, der er litteraturprofessor ved Syddansk Universitet, Odense, 

giver et indblik i narrativ medicin. De kommende læger og sundhedsfaglige 

kandidatstuderende på SDU bliver undervist i at læse og skrive skønlitteratur 

ud fra en ide om, at de bliver bedre til at forstå patienterne.

 [Der er til foredragene udarbejdet boglister om psykiske sygdomme .] 

  [Deltagerbetaling og stor interesse for foredragene .]

LITTERATUR OG SYGDOM  
– KAN LITTERATUREN GØRE EN FORSKEL? 

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Sammenhængende dobbeltforedrag

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

Hvorfor:  Mange af os kender begrebet samlermani eller hoarding fra Ane Riels roman 

"Harpiks", hvor faderen begraver hus, hjem og familie i sine store indsamle-

de dynger af alverdens ting. 

  Vi har inviteret psykolog [Eivind Harbeck Johansen] for at gøre os klogere 

på psykologien bag sygelig samlermani.

  

   Foredraget handlede om at få forståelse for samlermani samt råd til håndte-

ring af egen og andres samleradfærd.

Hvordan:   [Fyraftensforedrag med tilmelding .]

   Spændende og levendegjort formidling. Det svære faglige stof var let at for-

stå, og let at sætte sig ind i.

FRA HOBBY TIL SYGDOM

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Foredrag

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

Et foredrag om samlermani ved psykolog Eivind Harbeck Johansen . De fleste samler, 

men hvorfor løber det løbsk for nogle? 

Foredraget er del af bibliotekets arbejde med bogen ”Harpiks” af Ane Riel, og skal pirre 

læsernes nysgerrighed i forhold til, hvilke mekanismer er på spil, når vi samler på ting, 

og hvordan en almindelig samlerlyst kan blive til en samlermani .

 [FOREDRAG]

 [DOBBELT 
FOREDRAG]
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Hvorfor:     Formålet med denne aktivitet er at belyse faglitteraturen som et supplement til 

skønlitteraturen.

   Det gør vi ved at gå ind bag fiktionen og se på virkeligheden som den er be-

skrevet i faglitteraturen. Vi vil vise ikke bare den fiktive side af en historie, 

men også den faktuelle historie. Netop det er Tom Buk-Swientys litteratur et 

rigtigt godt eksempel på, og specielt hans bog Det ensomme hjerte.

   Bogen er et godt eksempel på faglitteratur, der til dels beskriver Anden Ver-

denskrigs faktuelle virkelighed i forhold til de mange romaner, der beskriver 

krigstiden og til dels også er et klart eksempel på spændende og velformidlet 

faglitteratur.

Hvordan:     Foredraget suppleres med en bogudstilling, der viser både den skøn- og faglit-

terære side af samme fortælling, samt en folder med yderligere inspiration til 

at se en begivenhed fra begge vinkler.

  

   [Der kræves deltagerbetaling .]

DET ENSOMME HJERTE – FOREDRAG VED 
FORFATTER TOM BUK-SWIENTY 

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Foredrag

AFVIKLET AF

HvidovreBibliotekerne

TEMABOGCAFEER MED MIKS AF 
SKØN- OG FAGLITTERATUR

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Bogcafeer

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne

 [FOREDRAG]

Hvorfor:  Vi har gennem årene afholdt en del bogcaféer næsten kun med skønlittera-

tur. Vi synes, at det er oplagt at bygge bro mellem skøn- og faglitteratur ved 

at kombinere disse, hvis man har et overordnet emne, der egner sig. Læserne 

kan på den måde få udvidet deres skønlitterære læsning med læsning fra 

faglitteraturen.

Hvordan:   På bogcaféen blev to temaer præsenteret på følgende måde:

  

  Under [Alle slags hjerner] fik tilhørerne anbefalinger af skønlitteratur om 

alle slags hjerner. Samtidig blev der på den tilhørende bogliste henvist til 

faglitteratur om de forskellige sygdomme i hjernen.

   

Under [Japan på hjernen] fik tilhørerne anbefalinger af skønlitteratur fra 

og om Japan. Derudover var der lavet en udstilling i lokalet med faglittera-

tur om Japan.

 [To bibliotekarer deltager .]

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
At mixe skøn- og faglitteratur kræver lidt mere forberedelse, 
men det giver en interessant vinkel til skønlitteraturen at ind-
drage faglitteraturen. Tilhørerne tog godt imod blandingen af 
skøn- og faglitteratur.

 [BOGCAFÉ]
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AssensBibliotekerne har over tid arbejdet med et overordnet tema Alle slags hjerner, 

hvor både skøn- og faglitteratur inddrages til berigelse og understøttelse af emnet . 

Hvorfor:  Ved afholdelse af læsekredsmøder vil vi, gennem litteraturen, gøre deltagerne 

nysgerrige på, hvordan menneskets hjerne fungerer. 

Hvordan:      Afholdes med eksisterende læsekredse samt to bibliotekarer.

   [Møderne har fokus på:]

  -  Autisme - med udgangspunkt i Den mystiske sag om hunden i natten af  

Mark Haddon

  -  En kvinde med en kunstnerhjerne –med udgangs punkt i Balladen om Marie af 

Tonni Arnold

  -  At have en psykisk sygdom som voksen (bipolar forstyrrelse), hvad det gør 

ved den syge og de pårørende. Med udgangspunkt i Hunger hjerte /Karen 

Fastrup og Syg litteratur som fagbog

  -  Hvordan fungerer erindringer med udgangspunkt i Den der lever stille af 

Leonora Christina Skov

   Ca. fire uger forud for hvert møde får deltagerne udleveret to-tre faglige tek-

ster om emnet. Mødet starter med et kort oplæg om emnet indeholdende fagli-

ge fakta. Derefter samtale og diskussion om bogen. Bibliotekarerne læser højt 

fra anden faglitteratur eller skønlitteratur – uddrag, der understøtter emnet. 

   Vi slutter med omtale af andre skøn- og 

faglitterære bøger, og uddeler en folder 

over bibliotekarernes forslag til læsning 

om emnet. Til hver af læsekredsmøder-

ne er der lavet en lille scenografi, der 

passer til hvert emne.

ALLE SLAGS HJERNER 

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Læsekredsmøder

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne 

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Der ligger arbejde i forberedelse af oplæg og boglister, men også 
en god portion kompetenceudvikling. 

Det forbedrende arbejde kan i andre sammenhænge komme flere 
brugere til gode – fx til formidling mellem hylderne, en krydshen-
visning mellem fag- og skønlitterære værker, til udstillinger, til 
hjemmesiden og til boganmeldelser.  

Hvorfor:  Biblioteket har arbejdet med temaet Japan på hjernen, hvor vi ønskede at ar-

bejde med læsernes fascination af Japan og bibringe viden om Japans kultur.

   Senseis mappe af den japanske Hiromi Kawakami har inspireret til to aktivi-

teter: En on-location aktivitet: Den litterære middag”, og denne indledende 

aktivitet i bibliotekets lokaler.

Hvordan:  En åben, pop-up læsekreds omkring bogen Senseis mappe. Til at åbne littera-

tursnakken har man brugt LYNlitteratur, et spil med fortællekort, der sørger 

for, at alle får taletid. Kortene både hjælper og udfordrer den måde, vi ser litte-

ratur på. 

  [Deltagere: Voksne læsere .]

   Udstilling: I direkte forbindelse med pop-up læsekredsen i Assens blev der 

lavet en udstilling og præsentation af faglitteratur om forskellige Japan-relate-

rede emner (kogebøger, kunstbøger, historie, kultur, rejsebøger, håndarbejds-

bøger, mangabøger m.m.)

LUK BOGEN OP

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Åben pop-up læsekreds

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne 

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Positive tilmeldinger og et uhyre nemt arrangement at holde. 
Læsning og efterfølgende samtale om den skønlitterære tekst 
har vakt undren og nysgerrighed, hvad der har vist sig i et efter-
følgende højt lån af fagbøger om forskellige aspekter af japansk 
kultur (42 titler lånt i perioden fra 15.12.2019 til 4.2.2020).

Der var fem deltagere i Årup og seks i Assens. Godt halvdelen 
af deltagerne meldte sig også til ”on location” arrangementet: 
”Litterær middag”, som er beskrevet i første del af dette katalog.
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Hvorfor:  Med denne indsats ønsker vi at forbinde skøn- og faglitteratur i biblioteks-

rummet. 

Hvordan:      Der er udarbejdet en litteraturliste, som har dannet udgangspunktet til kryds-

henvisningerne.

   [Skønlitteratur:] I romaner fra vores udvalg om et bestemt fagligt emne (hen-

holdsvis autisme, en kvinde med kunstnerhjerne, psykisk sygdom hos voksen 

og erindringer) har vi sat et indstik om faglige emner, herunder oplysning om 

faggruppens placering samt forsider af tre af titlerne. 

   For læsere af skønlitteratur, der ønsker at fordybe sig mere i emnet.

   [Faglitteratur:] På hylden ved faggruppen har vi henvist til fire skønlitterære 

titler. For læsere af faglitteratur, der er nysgerrige på den litterære behand-

ling af emnet.

  

LÆS OGSÅ OM…

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Krydshenvisninger i biblioteksrummet

AFVIKLET AF

AssensBibliotekerne 

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Gode tilbagemeldinger hos brugerne. Det er tidskrævende at ud-
arbejde en bogliste, men når det er på plads, kan konceptet nemt 
eksporteres til stort set alle biblioteksrum.

PROFILERING AF EN GERNINGSMAND VED 
KRIMINALPSYKOLOG CHARLOTTE KAPPEL

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Foredrag

AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne

Bibliotekerne har fortsat et stort udlån af krimier – samtidig med, at der er en voksende 

interesse for ”true crime” . Foredraget skal være med til at oplyse og inspirere krimi-

læseren - samt give et billede af, hvordan de virkelige fagfolk arbejder med at opklare 

forbrydelser .

Hvorfor:  Charlotte Kappel er kriminalpsykolog. Foredraget tager udgangspunkt i kon-

krete sager, og Charlotte Kappel fortæller om de spor, som kan lede i den 

rigtige retning ved brug af profilering. Kappel har bl.a. fungeret som faglig 

ekspert for fiktionens kriminalpsykolog Katrine Wraa i Øbro og Tornbergs 

populære forfatterskab.

 

 Der er altså både en faglig vinkel - og et ben i fiktionens verden.

Hvordan:    Op til foredraget er der udstilling af både kriminalromaner og fagbøger 

indenfor området.

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Der har været stor interesse for foredraget, så der kan sag-
tens laves flere af den slags. Evt. med en anden vinkel.
Foredraget varede ca. to timer. Der var deltagerbetaling og 
udsolgt på kort tid.

 [FOREDRAG]
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EN SKØN OG FAGLIG VINTER

PÅ BIBLIOTEKET

Aktivitet: Udstillingen - udlån af ”muleposer” med bogsæt

AFVIKLET AF

Odense Bibliotekerne og HvidovreBibliotekerne

Formidling af skønlitteratur med supplerende faglig læsning i ”muleposer” .

Bibliotekaren har udvalgt en roman og en fagbog, der passer sammen emnemæssigt .

Hvorfor:  Ved at kombinere roman og fagbog om samme emne, giver vi læseren mu-

lighed for selv at komme dybere i læseoplevelsen.

Hvordan:    Ud fra en på forhånd udarbejdet litteraturliste, pakkes der henholdsvis en 

roman og en fagbog inden for samme emne.

  Bøgerne pakkes i poser, i dette tilfælde muleposer, og forsynes med en 

mærkat, der fortæller, hvad posen indeholder. Samt en lille påmindelse om 

at låne posen i udlånsautomaten. Bøgerne udstilles på et møbel i vores ind-

gangsområde, hvor mange går forbi.

  I poserne lægges en evaluering/opfordring til respons og forslag til emner, 

som brugeren kan læse mere om. Samt en lille notesbog. Både mulepose og 

notesbog kan beholdes. (notesbog kan evt. erstattes af andre goodies)

  Alle kollegaer opfordres til at komme med gode forslag til skønlitteratur, 

som vi fandt faglitteratur til.

ANBEFALINGER/OPMÆKSOMHEDSPUNKTER:
Det har været en spændende aktivitet at afvikle i forbindelse 
med projektet, og vi oplever, at vi lykkedes med konceptet.

Udstillingen løb over fem uger. I Odense havde vi lagt evelu-
eringsskema med i posen, og der er tilkendegivelse af, at 
det er en god ide at koble skøn- og faglitteratur sammen.

Det anbefales at have et dokument liggende, som man 
kan skrive gode sammensætninger ind i, så den del af ar-
bejdet er gjort, når man skal til at pakke bøgerne. 

Det er også vigtigt, at flere kolleger arbejder sammen og 
hjælper hinanden med forslag til romaner eller fagbøger 
med et klart emne.

Vi valgte at skrive titlerne på begge bøger, men det kan 
også overvejes, om man kun skal nævne det overordnede 
emne for bøgerne. 

I Odense blev der lånt 98 bøger mærket med vinterposer 
svarende til 49 poser.

 [UDSTILLING]

 [UDSTILLING]

 [UDLÅN AF ”MULEPOSER” 
MED BOGSÆT]
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DE VIDERE PLANER MED KONCEPTET

Der kom mange gode ideer på bordet under 

projektperioden – og vi kunne ikke nå at 

udvikle og afholde dem alle . Da vi oplever 

det giver rigtig god mening for vores bibli-

oteksbrugere, udfolder vi konceptet også i 

vores kommende formidlingsarbejde .

Der arbejdes med flg . litterære aktiviteter:

-  En temaklub om naturen. Vi læser fire roma-

ner og supplerer hver roman med relevante 

faglitterære artikler

-  Under emnet Beredskab, arbejder vi på en 

kombineret læsegruppe. Og håber på et be-

søg hos Beredskabsstyrelsen, træningsan-

læg og foredrag med en indsatsleder

-  Forsyne læsetasker med faglitterære artikler 

til understøttelse af romanen

-  Besøg hos lokal vinforhandler med fagligt 

oplæg – samt litterære anbefalinger fra bib-

liotekarer, der har valgt de skønlitterære bø-

ger ud fra stemning og sanser 

-  Inden et forfatterforedrag f.eks. om Henrik 

Pontoppidan, sendes inspiration ud på mail 

til de tilmeldte deltagere med supplerende 

læsetips. Fx med henvisninger til biografisk 

læsning og samtiden

Følg, del og spørg gerne fagkollegaer i Facebookgruppen: 
Fakta i fokus – bag om fiktionen

[Odense Biblioteker 

& Borgerservice]

Maria Orup Kristensen 

maok@odense.dk 

51 42 88 80

Lena Koustrup Schmidt 

lksc@odense.dk 

51 42 88 78

Anne Fuglsang Olander 

Poulsen 

anfup@odense.dk 

51 42 86 63

[AssensBibliotekerne]

Edina Andreasen 

edina@assens.dk 

24 93 40 85

Anne Skipper 

annsk@assens.dk 

21 83 47 67

[HvidovreBibliotekerne] 

Pia Jane Hougaard 

pio@hvidovre.dk 

61 8133 25
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