I N V I T A T I ON
FAGBOGENS DAG 2016
- landet rundt
Lørdag den 10. september 2016
I samarbejde med 11 af landets biblioteker sætter Den faglitterære gruppe i Dansk
Forfatterforening fokus på faglitteraturen og fagforfatterens arbejdsproces.
Økonomisk støtte fra Statens Kunstfond og stor velvilje fra biblioteker og forfattere har gjort
det muligt at igangsætte projektet Fagbogens Dag.
Arrangørerne håber på rigtig mange besøgende til Fagbogens Dag - rundt om i landet.

Den faglitterære gruppe

FAGBOGENS DAG 2016
Lørdag den 10. september 2016

11 biblioteker inviterer i samarbejde med Dansk
Forfatterforening til Fagbogens Dag.
Kom og mød nogle af Danmarks mange fagforfattere.
Alle er velkomne
En række lokale fagforfattere er med til at give indhold til en interessant
dag for andre fagforfattere og alle andre med interesse for faglitteratur.

Hvert sted har sit eget tema og program for dagen

Esbjerg Bibliotek: Vadehavet og processen ved at skrive faglitteratur
10.30 – 13.30, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Helsingør Bibliotek: Kloster- & krigerliv
13.30 – ca. 15.15, Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør
Kalundborg Bibliotek: Faglitteraturen i naturen - bustur til forskellige
destinationer på Røsnæs
10.00 – ca. 17.00, mødested: Kalundborg Bibliotek, P-pladsen på
Klostertorvet
Nakskov Bibliotek: Anker, et liv med fejder
13.00 – 15.30, Søvej 8, 4900 Nakskov
Nykøbing F Bibliotek: Lokale fagforfattere møder deres læsere
11.00 - 13.30, Rosenvænget 17, 4800 Nykøbing F.
Næstved Bibliotek: Stjerner og galakser
14 – 16, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved
Samsø Bibliotek: Kom og mød de samske fagforfattere
10.30 – 13.30, Marsk Stigs Vej 5 A, Tranebjerg, 8305 Samsø
Torup Bogby: Fra vugge til krukke
14.08 - 15.30: Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested
Tårnby Hovedbibliotek: Have og hobby
13 – 16, Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Viborg Bibliotek: Viborg før og nu - et kig ind i forfatternes værksteder
13 – 16, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Aarhus: Klædt på til demokratisering
11 – 14, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus

SE PROGRAM FOR NETOP "DIN" BY

Fagbogens Dag 2016
ESBJERG
Esbjerg Bibliotek: Vadehavet og processen ved at skrive faglitteratur
10.30 – 13.30, Nørregade 19, 6700 Esbjerg
Vi læser faglitteratur som aldrig før. Bag hver fagbog står en forf atter, der har arbejdet og
researchet intensivt med stoffet.

© Esbjerg Bibliotek

Vi sætter i Esbjerg fokus på faglitteraturen som en del af et landsdækkende arrangement. Og
vi har inviteret en række fagbogsforfattere. Fælles for dem er deres tilhørsforhold til
området omkring Vadehavet, – noget der afspejler sig i deres bøger.
Programmet er blevet til i et samarbejde mellem Den faglitterære gruppe i Dansk
Forfatterforening og Esbjerg Kommunes Biblioteker.
PROGRAM
Kl. 10.30 Forfatter Birgit Knudsen, næstformand i Dansk Forfatterforenings faglitterære
gruppe, byder velkommen og fortæller om faglitteratur samt om ideen bag Den faglitterære
dag. Hun har senest skrevet ”1915 : Kampen for valgret til alle” samt arbejdet på
webportalen Spotpåkongeriget.dk.
Kl. 10.50 Bibliotekar Bo Knudsen fortæller om bibliotekets formidling af faglitteratur.
Kl. 11.00 – 11.45 Forfatter og naturvejleder Klaus Melbye fortæller om arbejdet med bogen:
”Nationalpark Vadehavet: natur i verdensklasse”.
Kl. 11.45 – 12.00 Kaffepause
Kl. 12.00 – 12.15 Forfatter Stinne Berg fortæller om processen med at skrive faglitteratur.
Hun har bl.a. skrevet: ”Paleopower: spis og træn dig frisk og sund med stenalderkost og
funktionel træning”.
Kl. 12.15 – 12.30 Forfatter Christian Poulsen fortæller om sine lokalhistoriske bøger, herunder
hans senest ”RavSine: en ravsliberske fra Fanø”.
Kl. 12.30 – 13.15 Forfatter og naturvejleder Marco Brodde, fortæller om arbejdet med
naturskildringer og illustrationer i bogen ”Horisontlinjer: fugle og vadehav”.

Fagbogens Dag 2016
HELSINGØR
Helsingør Bibliotek: Kloster- & krigerliv
13.30 – ca. 15.15, Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør
Kom og mød disse to temaer, når biblioteket sætter fokus på fagbogen på Fagbogens Dag
2016.

Kl. 13.30 -14.15: Foredrag ved Sebastian Olden-Jørgensen. Forfatter til bogen: ”Herluf
Trolle” fortæller om indholdet i bogen samt udfordringer i forhold til at skrive faglitteratur.
Kl. 14.30-15.15: Foredrag ved Bente Thomsen. Forfatter til bogen: ”Esrum Klostres døtre”.
Bente Thomsen fortæller om indholdet i bogen - måske kommer hun også ind på udfordringer
og erfaringer, der ligger bag netop denne udgivelse?

© Helsingør Bibliotek

Fagbogens Dag 2016
KALUNDBORG
Kalundborg Bibliotek: Faglitteraturen i naturen - bustur til forskellige
destinationer på Røsnæs
10.00 – ca. 17.00, mødested: Kalundborg Bibliotek, P-pladsen på Klostertorvet

På tur i Chevrolet Six, 1934 fra Dirch Passers film - eller en bus, der ligner.

Kom med på en spændende tur til Røsnæs, hvor vi hylder faglitteraturen i naturen. Vi kører
fra Kalundborg kl. 10.00 og bevæger os ud i naturen sammen.
Vi stopper på Dyrhøj Vingård, hvor der præsenteres en nyudgiven bog om dansk vin. Vi spiser
sandwichbuffet, der leveres af Café Edderfuglen på Røsnæs. Imens er der smagning af Dyrhøj
Vingårds vine.
Efter frokost kører vi videre mod Naturskolen, hvor bogen ”Floraen på Røsnæs og Asnæs”
præsenteres af den ene af bogens forfattere, Hans Guldager Christiansen og bogens fotograf
Ole Agerbæk.

Derefter er der tid til at få strukket benene, så vi tager på en guidet vandretur til kanten af
Vindekilde med naturvejleder Morten Lindhard.
Inden turen går mod Kalundborg igen, serveres der kaffe og kage ved Fyret.
Pris: Medlemmer af Biblioteksklubben, 200 kr. Ikke-medlemmer, 250 kr. Prisen er inkl.
vinsmagning, sandwich, kaffe/kage og bus.
Billetter: de købes på kalundborgbib.dk – vælg ”Det sker”.

Fagbogens Dag 2016
NAKSKOV
Nakskov Bibliotek: Anker - et liv med fejder
13.00 – 15.30, Søvej 8, 4900 Nakskov
Foredrag om mennesket, tillidsmanden og politikeren Anker Jørgensen
Danmark tog en varm og storslået afsked med Anker Jørgensen, da han den 2. april blev bisat
fra Grundtvigs Kirke i København. Som 93-årig blev han den længst levende tidligere danske
statsminister, selv om han var født under nøjsomme kår og arbejdede hårdt livet igennem.

Ankers historie er fortællingen om plejebarnet, der voksede op i et fattigt arbejderhjem,
forlod skolen i 7. klasse og blev cykelbud, soldat, frihedskæmper og selvlært tillidsmand,
inden han fik overladt statsministeriet og ansvaret for at samle det kriseramte Danmark.
Dermed kom han i krydsild mellem politiske modstandere og endog partifæller, der havde
deres egne motiver til at bringe regeringschefen i knibe.
Ved sin død blev han hyldet med røde flag og roser som Danmarks folkekære og enestående
Anker, men i levende live var hans virke som faglig og politisk leder langt fra nogen dans på
roser, som det fremgår af Alex Frank Larsens anmelderroste bog ’ANKER, et liv med fejder’.
Hør forfatteren fortælle om Anker og oplev levende billeder, hvor Anker selv fortæller om sit
eventyrlige og omskiftelige liv.
Som supplement til Alex Frank Larsens fortælling kommer Kirsten Q. Boysen, der har kendt
Anker Jørgensen hele sit liv, og fortæller om Anker som det familiemenneske han også var.
Entre kr. 50.00 (Medlemmer af Biblioteksklubben kr. 40.00).
Billetter kan afhentes på bibliotekerne i Maribo og Nakskov.

© Nakskov Bibliotek
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NYKØBING F
Nykøbing F Bibliotek: Mød de lokale forfattere
11.00 - 13.30, Hovedbiblioteket, Glassalen, Kongensgade 43, Nykøbing F
Sammen med Dansk Forfatterforening fejrer vi Fagbogens Dag. Vi sætter fokus på fagbogens
betydning og mangfoldighed, og har i anledningen inviteret tre forfattere til at fortælle om
deres bøger.

Halvdan Grøndal Hansen fortæller med udgangspunkt i sine fagbøger om de tre herregårde
på Falster: Corselitze, Vennerslund og Orupgård. Om før og efter krongodsets salg af
herregårdene og om, hvad de tre steder, har betydet for Falster.
Sigurd Kværndrup fortæller og viser billeder om forholdet mellem folkeviser og kalkmalerier
i Sverige og Danmark baseret på sin og Tommy Olofssons populærvidenskabelige fagbog
”Middelalderen i ord og billeder – folkeligt og grotesk i nordisk kalkmalerier og folkeviser”.
Abelone Glahn beretter om det at være tvilling og selvstændigt individ. Om tvillinger, der
fascinerer, undrer og overrasker, men også om tabuer og dilemmaer, når der kommer to på
én gang. Hun tager udgangspunkt i sine bøger ”Tvillingetips - fra tvillingeforældre til
tvillingeforældre”, ”Tvillingetab – om at miste en medtvilling eller et tvillingebarn”, ”De
første ti år med tvillinger – en brugsbog for tvillingeforældre” samt ”Tvillingebilleder, om
voksne tvillinger”.
Det er gratis at detage og du behøver ikke tilmelde dig.
Bare mød op. Vi byder på kaffe, te og kage.
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Fagbogens Dag 2016
NÆSTVED
Næstved Bibliotek: Astronomien kort – fra Tycho Brahe til Big Bang
14 – 16, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved

Hvor langt væk er stjernerne og hvad får dem til at lyse? Hvor gamle er de? Hvad er Jordens
og Solens ultimative skæbne? Hvor kommer grundstofferne fra? Hvorfor er det mørkt om
natten? Kan man se tilbage i tiden? Har universet en begyndelse og en ende? Hvad er mørkt
stof og mørk energi?

Adjungeret professor ved Niels Bohr Instituttet Peter Jakobsen vil denne eftermiddag prøve at
give os svar på mange af disse spændende spørgsmål.
Gratis. Tilmelding på www.naesbib.dk/arrangementer.
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Fagbogens Dag 2016
SAMSØ
Samsø Bibliotek: Kom og mød de samske fagforfattere
10.30 – 13.30, Marsk Stigs Vej 5 A, Tranebjerg, 8305 Samsø
Gratis adgang men tilmeld dig gerne på bibliotek@samsoe.dk
Vi læser faglitteratur som aldrig før. Og bag hver fagbog står der en forfatter, der har
arbejdet og researchet intensivt med stoffet.
Dagen sætter fokus på faglitteraturen, når der landet rundt er arrangementer om
faglitterære emner med faglitterære forfattere. Det sker på 11 biblioteker fordelt over hele
landet. Selvfølgelig også på Samsø.
Fælles for de inviterede fagbogsforfattere er, at de bor eller har tilknytning til Samsø. Noget
der mere eller mindre afspejler sig i deres udgivelser.

PROGRAM
10.30 Velkomst v/ Erik Ove Hansen og Kaare Øster
10.40 – 11.00 Erik, Samsø Bibliotek
Om bibliotekets formidling af faglitteratur. Hvordan finder du f.eks. fagbøgerne på
biblioteket? Præsentation af et par nye fagbøger fra i år.
11.00 – 11.30 Anne Birgitte Beyer fortæller om arbejdet med sine fagbøger. Hun har bl.a.
skrevet bogen ’Løbbinding: en oldtidsteknik’
11.30 – 12.00 Jette Dam Jonsson fortæller om sine fagbogsproduktion. Hun har bl.a. skrevet
’Den gule rod’ og ’Naturens spisekammer
12.00 – 12.20 Kaffepause
12.20 – 13.00 Ruth Lange fortæller om sine fagbogsproduktion. Bl.a. har hun skrevet bogen
’Samsø – mad & mennesker’
13.00 – 13.25 Debat om faglitteratur og muligheder på Samsø for at befordrer et faglitterært
miljø.
13.25 Tak for i dag.
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TORUP BOGBY
Torup Bogby: Fra vugge til krukke
14.08 - 15.30, Dyssekilde Station, Stationsvej 1, Torup, 3390 Hundested

Kan man spise sig rask?
Nanna Ewald Stigel fortæller om sin bog om, hvad du selv kan gøre for at styrke
fertiliteten. Men bogens principper og anbefalinger kan i princippet også fint bruges –
selvom din diagnose ikke er ufrivillig barnløshed.
Du har måske diabetes, døjer med overvægt, fordøjelsesproblemer eller har fået en
autoimmun sygdom.

Kom og hør oplægget og bliv klogere på, hvorfor kost og livsstil ikke alene har
forebyggende effekt, men i høj grad kan have behandlede effekt, når vi taler kroniske
lidelser.
Nanna Stigel, der bor i Torup, er forfatter til bogen "Bliv gravid – sådan styrker du din
fertilitet", cand. mag. og ernæringsterapeut (DET).
Hvordan skal din tilværelse som gammel være
Her møder du Anne Hjælmsø, der gennem ti år har researchet til bogen ”Det værste til
sidst (Byens Forlag, 2015).
Anne fortæller om personlige og professionelle møder med gamle mennesker i deres
sidste tid på jorden. Disse erfaringer har dannet grundmaterialet i historier, der viser,
hvor grelt det står til mange steder. Gennem hovedpersonernes tanker og drømme vises
kreative pointer, som lægger op til nødvendige ændringer i samfundet.
Annes tilgang til undersøgelserne er antropologisk-holistisk inspireret med vægt på at
lytte og være aktivt medvirkende i ”Gammelfestivaler”, erindringsværksteder,
oplæsninger og samtaler.
Bogen anvendes blandt andet til undervisning ift. SOSU-uddannelser og bliver en del af
”Det Etiske Råds” debat- og undervisningsmateriale: ’Etik ved livets afslutning’, som
præsenteres offentligt medio 2017.
Anne Hjælmsø er forfatter og cand. mag. Hun har udgivet romaner, noveller og kronikker.
Hun holder jævnligt foredrag og debatterer.
Se mere om dagen på torupbogby.dk

© Torup Bogby
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TÅRNBY
Tårnby Hovedbibliotek: Have og hobby
13 – 16, Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tårnby Hovedbibliotek har i samarbejde med Dansk Forfatterforening sat temaet "Have og
hobby" på programmet.

Vi håber, at du vil møde op og høre havebogsforfatteren Nina Ewald fortælle om, hvordan
hendes bøger bliver til, og om hvordan du designer din have, så den passer præcis til dig og
din familie. Foredraget ledsages af masser af inspirerende billeder. Oplægget slutter med
spørgetid.
Derefter fortæller forfatteren Gitte Schou Hansen om forskellige former for kreative
hobbyaktiviteter med blomsten i fokus. Der vil blive vist modeller af blomster, lavet i mange
forskellige materialer, og mulighed for at få inspiration, stille spørgsmål og få gode råd.
Der bliver også en kaffepause som led i arrangementet.
Kom og bliv klogere på have og hobby. Arrangementet, der er gratis og bestemt ikke bliver
kedeligt, støttes af Statens Kunstfond.

© Tårnby Bibliotek
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VIBORG

Viborg Bibliotek: VIBORG FØR OG NU - Et kig ind i forfatternes værksteder
13 – 16, Vesterbrogade 15, 8800 Viborg
Viborg er en af Danmarks ældste byer og har dermed en historie, der går langt tilbage. To af
byens flittigste krønikeskrivere tager os med ind i arbejdsværelset og fortæller om, hvordan
de hver især arbejder med at formidle fortiden, så den også er interessant i nutiden.

De to forfattere er Henning Ringgaard Lauridsen, historiker, som gennem en årrække var
leder af Viborg Museum og har en lang række bøger bag sig, og Jesper Overgaard, som
gennem mange år har været kulturjournalist på Viborg Stifts Folkeblad og også har skrevet
adskillige bøger.
De to fortæller hver især om deres arbejde og forfatterskab – og det hele kædes sammen af
journalist og forfatter Flemming Sørensen, som udover selv at have skrevet om nogle af
Viborgs institutioner er medlem af styrelsen for den faglitterære gruppe i Dansk
Forfatterforening.

© Viborg Bibliotek
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AARHUS
Aarhus: Klædt på til demokratisering
11 – 14, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
Målet med dagen er at sætte fokus på fagbogen, formidling af faglitteraturen og skabe mere
interesse for den faglitterære forfatters virke.
Dagens program illustrerer betydning og vigtighed af en faglitterær produktion generelt, med
blik på virkeligheden og den demokratiske dannelse.
PROGRAM
11.00-11.45: Johannes Andersen: Måltidet mellem velfærdsstat og barnagtighed
11.45-12.20: Trine Nebel: De unge og fagbogen
13.00-13.45: Morten Juul Nielsen: Forbandede Sunddom

Johannes Andersen, lektor ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet, fortæller om
måltidets centrale demokratiske værdi i et samfund præget af en velfærdsstat, der lægger
vægt på individuel ansvarlighed og medborgere, der udvikler en stadig mere barnagtig
identitet og adfærd.
Måltidet kan nemlig fungere som en bastion for udvikling af selvværd, i en tid, hvor der satses
mere og mere på kompetencer og individuel selvtillid.
Morten Ebbe Juul Nielsen, filosof og lektor ved Københavns Universitet, og Trine Nebel,
underviser ved Danmarks Medie og Journalisthøjskole, vil ligeledes tale om aspekter og
problemstillinger ved det moderne demokrati.
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Statens Kunstfond takkes for økonomisk støtte

