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Formål og målgruppe: 
Formålet med projektet var, som formuleret i projektansøgningen, at formidle litteratur med tilknytning til 
Sorø på en ny og anderledes måde. Gennem inddragelse af andre kunstarter, aktører og den lokale natur og 
byrum, skal litteraturen gøres levende og formidles på en anden måde end den, der hører det traditionelle 
biblioteksrum til. Mødet med litteraturen skal gøres til en social oplevelse i fællesskab med andre.  
 
Vi valgte at arbejde med flere målgrupper, så vi kunne få erfaring på flere niveauer i projektet. Valget faldt på 
følgende målgrupper: 
 

• Småbørn + forældre 

• Unge i alderen 12-20 år 

• Voksne 
 

Vi planlagde et arrangement til småbørn + forældre, et til unge, og to arrangementer til voksne. Fælles for 
alle fire arrangementer var den særlige Sorø-vinkel i valg af litteratur, steder og indhold, og et ønske om at 
udvide oplevelsen, så litteraturen appellerede til flere sanser.  
 

Proces og planlægning:  
Kort efter tilsagnet om tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen, gik vi i gang med detailplanlægningen. Ikke alle 
de oprindelige planer og tanker omkring valg af forfattere og steder kunne lade sig gøre. Vi måtte derfor ud-
skifte forskellige ideer med nye, men med blik for, at vi ville have en særlig Sorø vinkel. 
  
Undervejs søgte vi om støtte hos kommunikationsbureauet Cumulis kulturpulje til udvikling af en visuel iden-
titet for de litterære lørdage, for at gøre arrangementerne genkendelige på tværs af målgrupper og varieren-
de temaer. Her var vi så heldige at få tilsagn om støtte, og Cumuli udviklede en visuel identitet til projektet, 
herunder en anbefaling om navneændring til ”Biblo på udebane”, der måske kunne appellere til flere mål-
grupper. Vi tog konceptet til os, og de fire litterære lørdage blev til henholdsvis Biblo & Bogorm, Biblo & Båd-
fart, Biblo & Brainwork, Biblo & Bus(littera)tur.  
 

Beskrivelse af de enkelte arrangementer: 
 
Biblo & Bogorm (lørdag den 11. juni 2016).  
I børnearrangementet Biblo & Bogorm tog vi fat i den lokale forfatter Ida Jessens børnebog: Orm får en ven. 
Vi rykkede arrangementet ud i naturområdet Parnas på den anden side af Sorø Sø, og inviterede den lokale 
naturvejleder til at gå på opdagelse efter smådyr sammen med børnene. Samtidig lod vi et lokalt amatørtea-
ter opføre Orm får en ven, og fik den lokale børnebogsforfatter Søren Jakobsen til at lade børnene digte med 
på nye historier om Fluen Ole, som han er kendt for.  
 



Der deltog i alt ca. 30 børn med deres familie. Deltagerne fortalte, at de syntes at det var sjovt, at biblioteket 
var taget ud i naturen. De brugte alle lang tid på de enkelte aktiviteter, og flere benyttede lejligheden til at 
medbringe tæppe og madpakke.  
 
Biblo & Bådfart  
I det første af de to voksenarrangementer Biblo & Bådfart valgte vi at sætte scenen om litteraturen ved at 
lade en visesanger fortolke Ingemanns salmer, mens vi sejlede på Sorø Sø. Det var en meget stemningsfuld 
oplevelse, især da båden langsomt drev forbi Ingemanns Ø og den lette sommerbrise bar tonerne af Dejlig 
er Jorden ind mod land. Turen fortsatte til det lokale kulturhus Værkerne, hvor forfatter Marianne Hessel-
holdt, der har skrevet om Ingemanns liv, tog imod med fortællinger og oplæsninger. Dagen sluttede med lidt 
godt til ganen i form af den helstegte pattegris, der havde snurret på grillen siden morgenstunden.  
 
I alt 50 deltagere havde valgt at sætte dagen af til denne anderledes litteraturoplevelse, og flere udtrykte stor 
tilfredshed med arrangementet, og spurgte til, hvornår billetterne til det næste arrangement blev frigivet. Tu-
ren havde givet inspiration til videre læsning – også om eks. Ingemanns kone Lucie Mandix.  
 
Biblo & Brainwork (lørdag den 1. oktober 2016).  
Tilgangen til ungearrangementet var den samme. Vi tog her fat i det lokale forlag Tellerup, der udgiver ung-
domsbøger. Her fik vi en aftale med fantasyforfatter Lene Dybdal, som skulle fortælle om hvordan hun op-
bygger sine fantasyuniverser. For igen at appellere til flere sanser og andre vinkler på litteraturen, valgte vi at 
tilbyde i alt tre workshops. En med fokus på skrivning med den lokale ungdomsforfatter Vibeke Bækkelund 
Lassen, en med fokus på film med Lommefilm som underviser, og en med fokus på eventyrlig sminkning ved 
rollespilsforeningen Nafri-event.  
 
Desværre måtte ungearrangementet aflyses på grund af for få tilmeldte. Tre dage før arrangementet havde 
kun 6 unge meldt sig til.  
 
Biblo & Bus(litteratur)  
På det sidste af de fire arrangementer, havde vi fat i voksenmålgruppen igen. Turen startede på Torvet i 
Sorø og gik med bus til Tersløsegård – Holbergs residens lidt uden for Sorø. Her fik deltagerne en indføring i 
Holbergs tanker og liv i Tersløse, og en oplæsning fra en af hans epistler. Deltagerne sad i de selvsamme 
lokaler, som Holberg havde sin daglige gang i for flere århundreder siden. Efter Tersløsegård gik turen vide-
re til Sorø Husholdningsskole – eller Fri fagskole, som den hedder i dag. Her blev Lise Nørgaard til sin store 
utilfredshed påtvunget et ophold af sine forældre som ung pige. Vi fik smagsprøver på hvordan dagligdagen 
var på skolen på den tid, krydret med oplæsninger fra hendes erindringer, og afsluttet med en veltillavet fro-
kost, som skolens elever havde kreeret.  
Sidste stoppested var Sorø Akademi, hvor den unge Herman Bang blev uddannet. Her dannede festsalen 
en skøn ramme og foredraget om den unge excentriske forfatter, hvis debutroman blev en skandalesucces.  
 
I alt 50 meget engagerede deltagere tog med på busturen, og udtrykte stor tilfredshed med arrangementet.  
 

Metoder:  
Vores tilgang til arrangementerne har været at tage udgangspunkt i den lokale litteratur og kulturarv, og for-
søge at formidle den på en anderledes måde, ved at appellere til flere sanser - bl.a. ved at inddrage andre 
kunstarter og faglige vinkler på emnet.  
Det har givet en ekstra dimension, at opleve litteraturen formidlet eks. gennem dramaturgi og musik, og det 
at se de steder, hvor litteraturen har fundet sted og forfatterne har haft deres gang, har givet ekstra autentici-
tet til oplevelsen.  



Derudover har flirten med smagssansen været en ubetinget succes, idet den inkluderede frokost i begge 
voksenarrangementerne har været med til at åbne op for dialogen blandt deltagerne og følelsen af at være 
med til en fælles oplevelse.  
 
Problemer undervejs: 
Vi har haft problemer med at få fat i de unge til Biblo & Brainwork, selvom vi havde markedsført arrangemen-
tet både på Sorø Musiske Skole, Ung Sorø, på facebook, på skoleintra m.m. Det kan der være mange forkla-
ringer på at de ikke dukkede op. Måske var det en dårlig dato i forhold til andre arrangementer. Måske var 
målgruppen for bred – fra 12-20 år. Måske lignede indholdet for meget noget af det, de bliver præsenteret for 
i skoleregi.    
Vi er derfor blevet bevidste om, at vi i højere grad skal søge samarbejde med ungdomsskolen eller musisk 
skole, som har kontakten til de unge i forvejen, når vi planlægge unge-arrangementer i fremtiden.  
 
Konklusion: 
Vi må konkludere, at det har været en stor succes, at indramme litteraturen på den måde – både hvad angår 
børnearrangementet og de to voksenarrangementer. Den store efterspørgsel på sidstnævnte med udsolgte 
billetter hver gang, viser, at vi har ramt ned i noget, der tiltaler målgruppen, og at vi har kunnet tilbyde noget, 
de ikke umiddelbart kan finde andre steder i lokalområdet. De har endda udtrykt ønske om, at der bliver flere 
arrangementer i fremtiden af denne slags – og et højere deltagergebyr vil ikke afskrække.  
 
En af de vigtigste grunde til at projektet har opfyldt målsætningen om at skabe overraskende litteraturople-
velser, der indbyder til socialt samvær, er fordi det er lykkedes at strikke et program sammen, der haft et 
element af udflugt over sig. De deltagende har været på (dannelses)rejse i deres egen kommunes litterære 
kulturarv, hvor de er blevet præsenteret for højdepunkter fra de udvalgte forfatteres virke, godt pakket ind i 
hyggeligt samvær og garneret med en dejlig frokost. De har fået en på ”opleveren” som turister i deres eget 
lokalområde. 
 
Kan projektet duplikeres af andre?  
Projektet kan sagtens kopieres af andre biblioteker. Man kan lægge mange vinkler ned over indholdet, der 
passer specifikt til det lokalområde man befinder sig i, eller det emne man ønsker at tage under kærlig be-
handling.  
  
Vores erfaring er dog, at det letter planlægningen og annonceringen at lave et genkendeligt koncept for ar-
rangementerne. Her fik vi hjælp fra kommunikationsbureauet Cumuli, der lavede den grafiske profil for os. 
Det har givet en genkendelighed i forhold til foromtalen og annonceringen for arrangementerne. Samtidig har 
alle fire programmer været beskrevet samlet under hvert arrangement.  
Samtidig har vi lagt os fast på samme ugedag og tidsrum, så der også her har været genkendelighed.  
 
Sorø Bibliotek er et forholdsvis lille folkebibliotek med begrænsede midler til rådighed. Det har derfor været 
af stor betydning at få støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, så vi har kunnet prøve nogle ideer af uden at skul-
le belaste det beskedne aktivitetsbudget med alt for store beløb. Erfaringerne fra de litterære lørdage har 
givet os et koncept, som vi ønsker at videreføre i 2017, og vi arbejder på at lancere to nye arrangementer i 
Biblo på udebane regi.   
  
 
 
 
 



Stemningsbilleder fra Biblo & Bådfart den 20. august 2016.  
 

            
 
 
Presseklip fra Sjællandske, mandag den 22. august 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plakater til arrangementerne. Design Cumuli. 

 


