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Nyheder fra Litteratursiden
Litteratursiden bag ny Blixenpris til Årets bedste
litteraturformidler 
Litteratursiden lancerer i samarbejde med Blixenprisen,
Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet en ny
pris til årets bedste professionelle litteraturformidler. 
 
Læs også Lise Vandborgs blogindlæg om indsatsen af de
personlige litteraturformidlere: Litteraturformidleren kan ikke
erstattes af en robot 
 
Hør indslag i P1 eftermiddag om den nye pris her. 
 
BogMarkedet har stillet Lise Vandborg 5 skarpe spørgsmål
om litteraturformidling. Læs hele interviewet her.

Læs om de nominerede til Læsernes Bogpris 
Litteratursiden samarbejder med Berlingske og Danmarks
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Biblioteksforening om prisen, der overrækkes til festaftenen
på Bibliotekspolitisk Topmøde den 30. marts 2017.

To danske romaner nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 
Artikel af Lise Vandborg om de to stærke danske
kandidater til Nordisk Råds litteraturpris 2017, Vivian af
Christina Hesselholdt og Erindring om kærligheden af
Kirsten Thorup.

Tema: No shit, Sherlock! 
Sherlock Holmes er en af de mest elskede detektiver
gennem tiden. Han indgår i 60 fortællinger fra Sir Arthur
Conan Doyles pen og har de seneste år oplevet en
gevaldig renæssance i kraft af bl.a. BBCs serie Sherlock. Vi
ser nærmere på kriminalhistoriens største helt i vores nye
tema i samarbejde med Krimimessen og eReolen. 
 
Udstillingsmateriale: I kan finde en liste, plakat til tryk her. 
 
Noget af det indhold, der deles allermest på Facebook, og
som er meget populært, er quizzer. I samarbejde med
eReolen har vi lavet en quiz om Sherlock Holmes, som er
nem at dele på jeres Facebooksider. Find den her. 

Debatterne i DR Læseklubberne er skudt i gang på
Litteratursiden 
 
DR Romanklubben: Som om af Kristina Stoltz 
Læs analysen 
Læs anmeldelsen 
 
DR Fagbogklubben: Det sorte USA af Jørn Brøndal 
Læs anmeldelsen 
 
DR Testklubben: Ø af Steen Langstrup 
Læs anmeldelsen 
 
DR Krimiklubben: Alex Af Pierre Lemaitre 
Læs anmeldelsen

Litteratursidens Generalforsamling 27. marts 
Mandag den 27. marts 2017 kl. 12.00-15.30 afholdes
Litteratursidens Generalforsamling på Middelfart Bibliotek.
Der er bl.a. forslag om ændringer af vedtægterne og
reglerne for brugerskabt indhold på dagsordenen.

http://www.litteratursiden.dk/artikler/to-danske-romaner-nomineret-til-nordisk-raads-litteraturpris
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/vivian-af-christina-hesselholdt
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/erindring-om-kaerligheden-af-kirsten-thorup
http://www.litteratursiden.dk/temaer/no-shit-sherlock
http://litteratursiden.us12.list-manage.com/track/click?u=cc408bb7b5ba10a6cf3827758&id=53dc4deb67&e=9b2f4476f8
http://www.litteratursiden.dk/temaer/no-shit-sherlock
http://www.litteratursiden.dk/temaer/no-shit-sherlock
https://dot.vu/p/_604/sherlockholmes/?rt=1488790548&rvid=58bb0ae92b5c0fce156585c3
https://dot.vu/p/_604/sherlockholmes/?rt=1488790548&rvid=58bb0ae92b5c0fce156585c3
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/stoltz-kristina-som-om
http://www.litteratursiden.dk/skoenlitteratur/analyser/stoltz-kristina-som-om
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/som-om-af-kristina-stoltz
http://www.litteratursiden.dk/debat/den-sorte-side-af-usa
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/det-sorte-usa-af-joern-broendal
http://www.litteratursiden.dk/debat/oe-af-steen-langstrup
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/oe-af-steen-langstrup-0
http://www.litteratursiden.dk/debat/alex
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/alex-af-pierre-lemaitre
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Virkeligheden mellem linjerne 
Blogindlæg fra forfatter Lotte Kaa Andersen om
litteraturens vigtige rolle.

Nye udgivelser og anmeldelser 
 
Nye skønlitterære udgivelser i marts 
 
Nye anmeldelser

Litteratursidens årshjul 
Få et overblik over Litteratursidens aktiviteter i løbet af
2017. Se kommende temaer, arrangementer og
samarbejder om priser her.

Nyheder fra Biblo
Smugkig på årets Forskningens Døgn Skoleprogram 
Der er nu mindre end en måned til, at skoleprogrammet
”Superkræfter – insekternes planet” løber af stablen på
over 90 biblioteker i hele landet. 
 
Forfatter og tegner Jan Kjær er illustrator på kampagnen,
og til en af posterne har spiludvikler Jeppe Norsker udviklet
et brætspil, der giver en anderledes indgang til insekternes
verden og ikke mindst deres vilde superkræfter. 
 
De nysgerrige kan smugkigge på materialernes udvikling
på kampagnens instagramprofil: @superkraefter 
 
Forløbet er bygget op om tre baser, som er designet til at
udfordre elevernes undersøgelses- og
modelleringskompetencer og samtidig give indsigt i et

http://www.litteratursiden.dk/blogs/lotte-kaa-andersen/20170306
http://www.litteratursiden.dk/blogs/marit/20170302
http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/vi-anmelder
http://www.litteratursiden.dk/sider/116836
https://biblo.dk/
https://www.instagram.com/superkraefter/
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spændende forskningsfelt:

Teknologi: Eleverne eksperimenterer med
insektinspireret teknologi og kan selv bygge modeller
Spil: Brætspil med fokus på at bygge de vildeste
superkræfter ind i sammensatte insekter
Bevægelse: Fysiske og samarbejdsmæssige
udfordringer, som giver indsigt i insekternes vilde og
overraskende egenskaber – og i menneskekroppens
helt anderledes muligheder og evner

Se mere på forsk.dk/skoleprogram eller
biblo.dk/forskningens-dogn

Undervisningsdage på vej – hold øje med
centralbibliotek.dk 
Biblo planlægger et 1-dags kursus for biblioteksansatte, der
beskæftiger sig med de større børn og det digitale felt,
herunder Biblo. Kurset bliver afholdt både i Øst og i Vest. 
 
Kurset vil fokusere dels på konkret viden om at
kommunikere online med målgruppen, dels på tips og tricks
og konkrete cases om at bruge Biblo i hverdagen. 
 
Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men hold øje med
centralbibliotek.dk, hvor vi annoncerer kursusdagene, så
snart vi har detaljerne på plads. Vi regner med, at dagene
vil ligge primo maj.

Sommerbogen 2017: Nye vinderkategorier 
Årets store læselystkampagne: Sommerbogen, kører fra
16. juni, men allerede nu kan vi løfte sløret for en ændring i
konceptet. I dialog med Biblos Ambassadørnetværk har vi
nemlig besluttet at ændre vinderkategorierne i
hovedkonkurrencen, hvor præmien i hver kategori er en
iPad Mini. 
 
For at tage mere hensyn til børnenes forskellige niveauer,
har vi besluttet at anvende en aldersinddeling. Årets fem
kategorier lyder:

7-10 år: Bedste skrevne anmeldelse
11-14 år: Bedste skrevne anmeldelse
7-10 år: Bedste videoanmeldelse
11-14 år: Bedste videoanmeldelse
Den heldige (lodtrækning – alle aldersgrupper) 
 

http://forsk.dk/skoleprogram
https://biblo.dk/forskningens-dogn
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Årets Sommerbogen-plakat og webbannere i DDB CMS
størrelser samt info om årets bogpakke kan hentes her

Nyheder fra eReolen
Krimierne kommer på eReolen 
eReolen forbereder sig i marts måned på sit
fængselsbesøg, når Horsens Krimimesse løber af stablen
1. og 2. april. Her er alle velkommen på eReolens stand til
en snak om e-bøger, lydbøger, gys, splat og
krimispænding. Op til Krimimessen kan man finde masser
af krimi-inspiration med nyheder og karruseller på
eReolens hjemmeside, på app’en samt på Facebook.
Optakten til vores tema kan læses på hjemmesiden, og
artiklerne vil løbende kunne findes og deles på BPI.
Krimitemaet på eReolen sker i samarbejde med
Litteratursiden.

DB årsmøde 
Den 30. og 31. marts deltager eReolen på DB årsmøde på
Comwell Korsør. Kom og besøg vores stand, hvor vi
sammen med Biblo står klar til at præsentere eReolens
nyeste tiltag.

eReolens årshjul 2017 
eReolens årshjul for 2017 er lagt på eReolens hjemmeside
og giver oversigt over temaer, kampagner og målgrupper
for 2017. Lydbøger kommer til at fylde en del i
markedsføringen henover året, ligesom eReolen Go og
formidlingen til børn og eReolen Global og formidlingen af
engelske titler får mere fokus i markedsføringen i 2017.
Årets store sommerkampagne bliver rettet mod
børnefamilien med fokus på højtlæsning til førskolebørnene
og masser af læse- og lytteinspiration til resten af familien.
Efterårskampagnen får fokus på lydbøger og henvender sig
til nye brugere. 
 
De største messer og kampagner på programmet i årets
løb er: 
 
Marts: Krimimesse i Horsens 
Maj/juni: eReolen Global-kampagne 
Juli: Sommerkampagne henvendt til børnefamilier, børn og

http://centralbibliotek.dk/content/sommerbogen-2017
https://ereolen.dk/
https://ereolen.dk/content/krimierne-kommer
https://ereolen.dk/aarshjul
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unge 
Oktober: Fantasymesse Herlufsholm og efterårskampagne
med fokus på lydbøger 
November: Bogforum 
 
eReolen vil gerne skabe et tættere samarbejde omkring
temaer og kampagner med både biblioteker og forlag.
Årshjulet er sendt til forlagene på eReolen med en
opfordring om at bidrage til de enkelte temaer henover året,
og interesserede biblioteker er meget velkomne til at
bidrage med ideer til temaer, artikler, tiltag mv. Send gerne
bidrag til eReolens redaktionsmail:
redaktionen@ereolen.dk 
 
Årsplanen kan findes på eReolens hjemmeside i footeren
under ”Presse” og ”Årshjul”.

Årshjul 2017 for eReolen Go 
Årshjulet for eReolen Go i 2017 er lagt op i footeren på
eReolen Go. Året byder på masser af spændende temaer,
der til dels læner sig op ad eReolens temaer, men eReolen
Go kører også egne samarbejder og kampagner, bl.a. i
maj, hvor eReolen Go og Biblo samarbejder om en
lydbogskampagne, og oktober, hvor eReolen Go deltager
på Fantasymessen på Herlufsholm. I august er der planlagt
en markedsføringskampagne af eReolen Go i forbindelse
med skolestart. Til december er det tid til endnu en
julekalender i samarbejde med Biblo – en gentagelse af
successen fra 2016. 
 
Redaktionen på eReolen Go vil meget gerne samarbejde
med bibliotekerne omkring formidling, events og temaer i
løbet af året. Bibliotekerne er velkomne til at kontakte
eReolen Go’s redaktion med forslag til hescn@aarhus.dk. 
 
Hver uge sker der masser af spændende formidling i
øjenhøjde på eReolen Go, som bibliotekerne er velkomne
til at anvende på deres lokale hjemmesider. Følg eReolen
Go på Instagram, hvor det er muligt for børnene at deltage i
afstemninger og finde inspiration fra eReolen Go.

eReolen Go – tilmelding 2017 og stigning i udlån 
Der er 52 biblioteker, der har tilmeldt sig UNI-Login
løsningen på eReolen Go i 2017. Det betyder, at der er ca.
630 skoler og ca. 230.000 elever, der har adgang til
tjenesten via UNI-Login. Det er muligt for bibliotekerne at
tilmelde sig eReolen Go løbende i 2017 Det er muligt at

mailto:redaktionen@ereolen.dk
https://ereolen.dk/aarshjul
https://ereolengo.dk/node/175
http://www.instagram.com/ereolengo
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tilmelde sig eReolen Go løbende i 2017. Det er muligt at
rekvirere en kontrakt gennem Publizon. 
 
eReolen Go annoncerede i januar i fagbladet ”Folkeskolen”
og på Folkeskolens hjemmeside, og i marts måned er der
en trykt annonce i fagbladet Dansk. Udlånet på eReolen
Go steg rigtig flot i januar, hvor det med 18.000 udlån var
det højeste siden lancering af tjenesten i september 2016.
Februar udlånet ligger også rigtig højt med ca. 17.800
udlån, og den stigende tendens i udlånet ser ud til at
fortsætte ind i marts.

Nye åbningstider i telefonsupporten 
Fra februar udvider eReolen sine åbningstider i
telefonsupporten. Fremover er det muligt at ringe til
telefonsupporten på følgende tidspunkter: 
 
Mandag- fredag kl. 14-18 
Lørdag kl. 10-12 
 
Telefonnummeret til supporten er stadigvæk 7026 3636.

Statistik
Månedsstatistik for eReolen - ebøger 
Månedsstatistik for eReolen - lydbøger 
Månedsstatistik for eReolen Global

Nyheder fra eKurser.nu
Kampagneindsatser for eKurser.nu 
For at øge borgernes kendskabsgrad til e-læringsportalen
eKurser.nu byder foråret på månedlige kampagner på
forskellige aktuelle it-vinkler. Således er der særligt fokus
på disse temaer:

Sociale medier (februar/marts)
Digital sikkerhed (marts)
Digital adfærd (april)
Rejseplanlægning på nettet (maj)

Til hver af kampagnerne bliver der pr-materiale, som vi
håber I aktivt vil anvende over for jeres brugere på
biblioteket, og dermed understøtte borgernes mulighed for
læring om it-muligheder. Måske har I i forvejen fokus på
disse temaer og kan supplere jeres formidling med e-

http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-eb%C3%B8ger-landsplan-2017-02-07-Januar.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/02/Statistik-for-anvendelsen-af-eReolen-Netlydb%C3%B8ger-landsplan-2017-02-08-januar.pdf
http://netbib.dk/wp-content/uploads/2017/02/januar-2017.pdf
http://www.ekurser.nu/


19/6/2018 Campaign Overview | MailChimp

https://us5.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1278577 8/14

disse temaer, og kan supplere jeres formidling med e
læringsmaterialerne og kampagnerne for disse. 
 
PR-materiale for hvert af kampagnetemaerne består af
følgende: 

Plakater og postkort
Skærmbilleder (Har I brug for andre formater - send
en mail til bibgh@herning.dk)
Pressemeddelelse, som I opfordres til at udsende til
lokalpressen, evt. supplere med lokale historier.

Pr-materialerne finder i på eKurser.nu under fanen ”Om
eKurser.nu”. 
 
Vi har stadig nogle enkelte gulvstandere tilbage, som kan
bruges i markedsføringen af eKurser.nu. Man kan lave en
fin eksponering med standeren, der kan understøttes med
det tematiske produceret materiale. 
Er I interesseret i en gulvstander, kan I bestiller den på
bibgh@herning.dk

Brugerundersøgelse 
Ekurser.nu-redaktionen har i vinterens løb været ude og
undersøge borgernes kendskab til eKurser.nu, og hvordan
it-viden tilegnes af borgerne. Undersøgelsen har kørt i
fysisk form, og som online version (forankret på website)
fra midt februar. 
 
Foreløbig er hovedkonklusionen at kun 6 % af de
adspurgte borgere havde kendskab til eKurser.nu, men at
de efter bekendtskabet vil bruge ekurser.nu til at tilegene
sig ny læring. Der ligger altså en fornem opgave for
bibliotekerne, at gøre borgerne opmærksom på portalen. 
 
Vi forventer at have en endelig rapport i starten af april
2017.

Udpluk af nyeste e-kurser

Introduktion til Snapchat 
Snapchat er et fremadstormende socialt medie, som især
blandt unge mennesker er meget populært. Men hvad er
det lige de unge snakker om? Her giver eKurser.nu en
introduktion og hjælper med at komme i gang. Måske er
det den nye måde at komme i kontakt med sit barnebarn. 
http://www.ekurser.nu/kursus/501

mailto:bibgh@herning.dk
mailto:bibgh@herning.dk
http://www.ekurser.nu/kursus/501
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Skil guldkorn fra nonsens på internettet 
Vi ved godt at alt på internettet ikke er lige god information.
Men hvordan vurderer man om en kil-de er pålidelig og
hvordan forholder man sig kritisk til indholdet? 
 
Det er væsentligt at vurdere den information, der strømmer
ud på nettet, hvad enten man skal bruge det til en
skoleopgave, holde sig orienteret eller lade sig påvirke af
holdninger. Her gives en guide til kildekritik og
kildevurdering, så man kan skille guldkorn fra nonsens på
internettet. 
 
Dette kursus kan bibliotekerne også bruge i forbindelse
med undervisning af studerende på ung-domsuddannelser
i forbindelse med opgaveskrivning. 
http://www.ekurser.nu/kursus/502

Gmail med app & computer del 1 og 2 samt avanceret 
Kurset er målrettet dem, der bruger Gmail på tværs af
platformene, og situationerne vises parallelt, så man ser,
hvad der sker, når man gør den samme handling i app'en
på din tablet eller smartphone, eller bruger Gmail-
hjemmesiden på computeren. 
 
I det første kursus lærer man om de grundlæggende
færdigheder i at tilgå din konto, og præsenteres for, hvad
en e-mail-adresse er. Desuden hvor de nye indkomne e-
mails befinder sig, man lærer at sende egne e-mails,
vedhæfte filer til  e-mails samt slette e-mails. I anden del
kan man lære at ændre i indstillinger, at oprette
kontaktpersoner og sorter sine mails. 
 
Og endelig kan man gå videre til et kursus for de mere
avancerede funktioner i gmail. 
http://www.ekurser.nu/kursus/242

Nyheder fra Filmstriben
Filmstriben: Kubrick Festival 2017 
7. marts er udråbt til national Kubrick dag 
Instruktøren Stanley Kubrick er én af filmhistoriens mest
markante instruktører, der skabte en lang række
mesterværker heriblandt ‘Rumrejsen år 2001’ og ‘A

http://www.ekurser.nu/kursus/501
http://www.ekurser.nu/kursus/502
http://www.ekurser.nu/kursus/242
http://fjernleje.filmstriben.dk/
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mesterværker, heriblandt Rumrejsen år 2001  og A
Clockwork Orange’. 
 
Kubrick Festival 2017 vil præsentere en række
landsdækkende begivenheder i landets mange art
cinemas, biblioteker og koncertsale med særlige
filmvisninger, koncerter, debatter osv. Fejringen rundt om i
landet kulminerer med en omfattende udstilling om Kubrick
på Gl. Strand i København den 23. september. 
 
På Filmstriben ligger flere af Kubricks mesterlige film. Se
Kubrick filmene her

Filmstriben via Airplay og Chromecast på vej 
Vi har nu indkøbt software til udvikling af ny player og nye
apps til både ios og android, og vores tekniske
samarbejdspartner er gået i gang med udviklingen. 
 
Den nye webplayer vil understøtte alle kendte browsertyper
og vil kunne håndtere de forskellige DRM systemer, som
browserne understøtter, d.v.s.:

Playready 
Internet Explorer
Google Widevine 
Chrome og Firefox
Apple Fairplay 
Safari

Webplayeren og de nye apps til iOS og Android vil
understøtte Airplay og Chromecast. 
 
Klar i løbet af april 
Vi regner med at ny player og nye apps vil være
implementeret i løbet af april. Det betyder, at vi ikke når at
få en ny player på banen inden marts måned, hvor Firefox
version 51 stopper med at understøtte Silverlight. Man kan i
givet fald undlade at opdatere til ny version 52 i en kortere
periode. 
 
I forbindelse med omlægningen, som også omfatter skift til
anden serverarkitektur, kan der blive tale om 1-2 dages
lukning af Filmstriben. Det skal vi nok melde ud om i god
tid. 
 
Hvis man ønsker at fortsætte med at anvende Firefox indtil
den nye player er klar, kan man vælge at downloade den

http://fjernleje.filmstriben.dk/node/12026
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særlige Firefox ESR version. Denne version vil fortsat
understøtte Silverlight. Den kan downloades her: 
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/?
q=dansk. 
 
OBS: Vær dog opmærksom på, at der er tale om en
speciel udgave af Firefox, som i nogle tilfælde kan konflikte
med eller standse nyere tilføjelsesprogrammer. Husk at
vende tilbage til den normale version af Firefox, når
Filmstriben har fået ny player. Man kan også fortsat
anvende Internet Explorer og Safari. 
 
Processen med at vælge det rigtige software har taget
længere tid end beregnet, da vi gerne vil have så mange
funktionaliteter med som muligt. 
 
Samtidig skal vi også tage hensyn til, at vore leverandører
skal godkende de nye løsninger. 
 
Vores research har også lært os, at f.eks. Netflix og deres
udviklingsafdeling i nogle tilfælde ”får lov” at lave nogle
særlige løsninger i.f.t. DRM-systemerne, som mindre
firmaer ikke har adgang til. Det er en del af forklaringen på,
at Netflix’s 500 udviklere kan udvikle brugerfunktionalitet,
som er smartere end andre tjenesters.

Nyheder fra Faktalink
Faktalink: Falske nyheder : Borgerløn : Insekter / Faktalink
Light : Bionik / Faktalink Light 
 
Gymnasiekampagne 2017 
I anledning af de nye og redesignede hjemmesider
gennemfører vi i samarbejde med iBureauet en
landsdækkende kampage rettet mod kernebrugere af
Faktalink og Forfatterweb på gymnasiet. 
 
Den primære målgruppe for kampagnen er for Faktalink
lærere i samfundsfag og historie og for Forfatterweb
dansklærere. 
Udvalgte gymnasiebibliotekarer vil også indgå i
kampagnen. 
 
Formålet er at skabe større opmærksomhed om

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/all/?q=dansk
https://faktalink.dk/
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Formålet er at skabe større opmærksomhed om
produkterne i en direkte kommunikation med
kernebrugerne. Det gælder både i forhold til nye lærere,
som endnu ikke kender dem, samt mere erfarne lærere
som måske er kommet væk fra at bruge dem. 
 
Kampagnen løber her i foråret og afsluttes med en rapport i
maj. 
 

Nye artikler 
Falske nyheder 
Falske nyheder opfattes af mange som en trussel mod den
offentlige demokratiske debat, mod demokratiet i den
vestlige verden i det hele taget og mod de nyhedsmedier
som har som deres formål at oplyse befolkningen ved at
bringe troværdige nyheder.

Borgerløn 
Ideen om borgerløn opstod allerede i 1500-tallet, og siden
har adskillige filosoffer, økonomer og samfundstænkere
med forskelligt ideologisk ståsted taget tankerne op med
jævne mellemrum. Bl.a. Alternativet i Danmark og den
franske præsidentkandidat Macron.

Nye Faktalink light artikler 
Insekter 
Insekter er den største gruppe af dyr, og der findes utroligt
mange forskellige slags. Fluer, sommerfugle, biller, myrer,
hvepse og mariehøner er kun nogle af dem.

Bionik 
I 1505 fik den italienske maler Leonardo da Vinci ideen til
en flyvemaskine. Han havde tegnet mere end 500 skitser af
fugle og flagermus.

Nyheder fra Forfatterweb
Forfatterweb – To nye temaer : Kim Leine som
børnebogsforfatter : Poul Henningsen : Mikkel
Rosengaard : Lotte Kaa Andersen 
 
Gymnasiekampagne 2017 
I anledning af de nye og redesignede hjemmesider
gennemfører vi i samarbejde med iBureauet en

https://faktalink.dk/falske-nyheder
https://faktalink.dk/borgerlon
https://faktalink.dk/insekter
https://faktalink.dk/bionik
https://forfatterweb.dk/
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gennemfører vi i samarbejde med iBureauet en
landsdækkende kampage rettet mod kernebrugere af
Faktalink og Forfatterweb på gymnasiet.

Den primære målgruppe for kampagnen er for Faktalink
lærere i samfundsfag og historie og for Forfatterweb
dansklærere.

Udvalgte gymnasiebibliotekarer vil også indgå i
kampagnen.

Formålet er at skabe større opmærksomhed om
produkterne i en direkte kommunikation med
kernebrugerne. Det gælder både i forhold til nye lærere,
som endnu ikke kender dem, samt mere erfarne lærere
som måske er kommet væk fra at bruge dem.

Kampagnen løber her i foråret og afsluttes med en rapport i
maj.

To nye temaer 
Vækst i litteraturen 
I relation til festivalen Kbh læser, som netop er afsluttet, har
vi samlet en række værker hvor vækst er et element enten i
forhold til form eller indhold eller som litterært topos. Vækst
i litteraturen kan se ud på tusind måder, men kan f.eks.
komme til udtryk som en vildtvoksende tekst, en skildring af
hedens opdyrkning eller som en hyldest til det organiske og
vilde.

De Dansk Vestindiske øer i dansk litteratur 
I 2017 er det 100 år siden, at den danske stat solgte de
Dansk Vestindiske Øer til USA for 25 millioner dollars, og
det danske kolonieventyr i det caribiske øhav var en saga
blot. Danmark var en fremmelig kolonisator på linje med
store kolonimagter såsom Holland og Frankrig. Flere
danske forfattere har sat ord på nogle af de skæbner der
led frygteligt under den danske overmagt i jagten på
sukkerpengene på de tre øer Sankt Jan, Sankt Croix og
Sankt Thomas. 
 
Temaet indeholder et udpluk af nogle af de værker der
behandler et af de mørkere kapitler i Danmarkshistorien.

Nye portrætter 
Kim Leine som børnebogsforfatter 
Men med to udgivelser for børn og barnlige sjæle har Leine
åbnet et nyt spor i sit forfatterskab der med en magisk og

https://forfatterweb.dk/vaekst-litteraturen
https://forfatterweb.dk/dansk-vestindiske-oer-dansk-litteratur
https://forfatterweb.dk/leine-kim
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åbnet et nyt spor i sit forfatterskab der med en magisk og
legende attitude tumler med tilværelsens helt store
spørgsmål.

Poul Henningsen 
Som skribent, tidsskriftsredaktør og revyforfatter var han
hidsigt veloplagt, bidsk, progressiv og altid ude efter det
bagstræberiske, bornerthed og den gode smag.

Mikkel Rosengaard 
Brooklyn forfatteren Mikkel Rosengaard har skrevet siden
han var teenager, men det var debuten ungdomsromanen
”Videre” som gav ham troen på det. “Forestillinger om Ana
Ivan” fra 2016 har mange fortællelag og en god portion
ironi til at holde personerne og handlingen i armslængde.

Lotte Kaa Andersen 
Lotte Kaa Andersens debutroman ”Hambros Alle 7-9-13”
og efterfølgeren ”100 dage” indeholder en skarp og
morsom, men også empatisk samtidsfortælling om tre
familier bosat i det rige Hellerup, som rammes hårdt af
finanskrisen.
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