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1.  Indledning  
Litteraturen	  finder	  også	  sted	  alle	  mulige	  andre	  steder	  end	  blot	  i	  bøgerne,	  men	  

hvordan	  formidle	  det	  på	  en	  levende	  måde,	  en	  måde	  der	  udnytter	  og	  bibeholder	  

litteraturens	  forskellige	  inkarnationers	  særpræg,	  i	  stedet	  for	  at	  undertrykke	  dem	  

eller	  gøre	  dem	  til	  et	  problem	  i	  registreringen,	  formidlingen	  og	  tilgængeliggørelsen	  af	  

den.	  Det	  er	  noget	  af	  det	  der	  har	  været	  i	  fokus	  i	  projektet	  "Litteraturen	  finder	  Sted",	  

med	  særligt	  fokus	  på	  performance-‐	  og	  digital	  litteratur.	  

	   Som	  forordet	  i	  kataloget	  Litteraturen	  finder	  sted	  –	  ideer	  til	  bibliotekernes	  

formidling	  af	  performance	  litteratur	  og	  digital	  litteratur	  slår	  fast,	  så	  foregår	  der	  

aktuelt	  et	  opbrud	  i	  litteraturen,	  hvor	  litteratur	  finder	  nye	  former	  og	  andre	  veje	  til	  

publikum	  end	  gennem	  det	  traditionelle	  bogmedie.	  Parallelt	  med	  projektperioden	  er	  

e-‐bogen	  for	  alvor	  kommet	  på	  dagsordenen	  –	  internationalt	  via	  store	  satsninger	  fra	  

bl.a.	  Amazon	  og	  Apple,	  nationalt	  bl.a.	  via	  konflikten	  mellem	  forlagene	  og	  

bibliotekerne	  omkring	  E-‐reolen	  –	  men	  fokus	  for	  projektet	  har	  netop	  ikke	  været	  på	  e-‐

bogen,	  men	  groft	  sagt	  på	  alle	  de	  litterære	  udviklinger,	  som	  ikke	  passer	  ind	  i	  e-‐

bogens	  konservative	  remediering	  af	  den	  trykte	  bog.	  

	   I	  forskellige	  avantgardebevægelser	  op	  igennem	  det	  tyvende	  århundrede	  er	  

bogen	  blevet	  udfordret	  som	  litteraturens	  primære	  medium.	  Både	  inden	  for	  digital	  

litteratur	  og	  performance	  litteratur	  er	  bogen	  blevet	  suppleret	  med	  andre	  litterære	  

udtryk	  og	  former,	  fx	  kunstnerbøger,	  alternative	  udgivelser,	  litterære	  performances,	  

visuel	  poesi,	  lydpoesi,	  sms-‐litteratur,	  forskellige	  typer	  bloglitteratur	  og	  digital	  

litteratur.	  I	  lyset	  af	  de	  aktuelle	  medieopbrud	  blomstrer	  disse	  former	  på	  scener,	  i	  

bogcafeer,	  på	  nettet,	  på	  smartphones	  og	  som	  apps	  –	  ofte	  i	  tværæstetiske,	  

multimediale	  og	  multimodale	  samarbejder	  mellem	  litteratur,	  billedkunst,	  

lyd/musik,	  programmering,	  scenekunst,	  byrum,	  etc.	  	  

	   Hvad	  der	  tidligere	  måske	  var	  en	  relativ	  marginaliseret	  avantgardistisk	  

tradition	  for	  eksperimenter	  med	  performance,	  non-‐linearitet,	  interaktive	  og	  

kollaborative	  tekster	  (trods	  populære	  gennembrud	  fx	  fra	  forfattere	  som	  Per	  Højholt,	  

Dan	  Turèll	  og	  Svend	  Åge	  Madsen!)	  er	  imidlertid	  i	  dag	  central	  del	  af	  en	  bred,	  
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dagligdags	  mediekultur,	  hvor	  vi	  fx	  på	  Facebook	  er	  vant	  til	  kollaborative	  

netværkstekster,	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  udgive	  på	  nettet	  eller	  som	  selvudgiver	  via	  

print-‐on-‐demand	  og	  hvor	  litterære	  performances	  spreder	  sig	  i	  bogcafeer,	  på	  

festivaler,	  på	  nettet,	  etc.	  

	   Udgangspunktet	  for	  "Litteraturen	  finder	  Sted"	  var,	  at	  bibliotekerne	  har	  et	  

ansvar	  for	  at	  formidle	  denne	  litteratur,	  som	  ikke	  passer	  ind	  i	  reolerne	  eller	  

distribueres	  gennem	  traditionelle	  kanaler.	  Undervejs	  i	  projektet	  er	  det	  blevet	  

tydeligt:	  

-‐ at	  bibliotekerne	  har	  potentialet	  i	  kraft	  af	  personale,	  kompetencer	  og	  

interesse	  for	  opgaven,	  

-‐ 	  at	  bibliotekerne	  har	  rummet	  og	  de	  institutionelle	  rammer	  (eller	  at	  de	  kan	  

indrettes	  til	  at	  løse	  opgaven),	  

-‐ at	  bibliotekerne	  –	  i	  et	  godt	  samarbejde	  med	  interne	  og	  eksterne	  parter	  –	  har	  

eller	  kan	  opbygge	  den	  tekniske	  og	  scenografiske	  know-‐how	  samt	  de	  

kunstneriske	  kontakter,	  

-‐ at	  bibliotekerne	  kan	  udnytte	  deres	  enorme	  arkiv	  og	  allerede	  mange	  

aktiviteter	  bedre	  ved	  at	  blive	  bedre	  til	  at	  dokumentere,	  formidle	  og	  

tilgængeliggøre	  disse,	  

-‐ at	  bibliotekerne	  ved	  at	  være	  mere	  bevidste	  om	  deres	  muligheder	  som	  

producenter,	  samtidig	  kan	  bidrage	  til	  at	  udvikle	  den	  (digitale	  eller	  

performative	  fx)	  litteratur	  de	  formidler,	  og	  -‐	  ikke	  mindst	  -‐	  skabe	  større	  

bevidsthed	  om	  disse	  litteraturers	  egenart	  hos	  bibliotekernes	  brugere	  såvel	  

som	  hos	  bibliotekarerne	  selv.	  

Ikke	  mindst	  er	  det	  blevet	  tydelig	  gennem	  projektet,	  at	  litterære	  eksperimenter	  som	  

dem	  projektet	  har	  beskæftiget	  sig	  med,	  deler	  et	  vigtigt	  udgangspunkt	  med	  

bibliotekerne,	  nemlig	  en	  nyorientering	  i	  forhold	  til	  litteraturens	  muligheder	  som	  

kunstart	  og	  kultur	  i	  en	  tid,	  hvor	  bogen	  ikke	  længere	  er	  selvfølgeligt	  enerådende	  som	  

litteraturens	  medium,	  men	  hvor	  nye	  medier	  og	  former	  udfordrer	  litteraturen,	  dens	  

traditioner	  og	  institutioner.	  Bibliotekerne	  kan	  med	  andre	  ord	  bruge	  disse	  nye,	  

utraditionelle	  litteraturformer	  til	  at	  nydefinere	  deres	  rolle	  og	  populært	  sagt	  finde	  ud	  

af,	  hvad	  vi	  skal	  med	  biblioteker,	  hvis	  vi	  ikke	  kommer	  der	  for	  at	  låne	  trykte	  bøger?	  
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Eller	  spurgt	  på	  en	  anden	  måde,	  hvordan	  den	  fremtidige	  litterære	  kultur	  kan	  huses,	  

betjenes,	  formidles	  og	  udvikles?	  

Den	  digitale	  litteratur	  beskæftiger	  sig	  fx	  kritisk	  og	  konstruktivt	  med	  nettets	  

og	  de	  mobile	  enheders	  muligheder	  og	  betingelser	  og	  sætter	  fokus	  på,	  hvilke	  

muligheder,	  de	  nye	  medier	  skaber	  for	  læsning,	  skrivning,	  fortælling,	  debat	  og	  

erkendelse.	  På	  denne	  måde	  skaber	  de	  grundlaget	  for	  digital	  dannelse.	  Performance	  

litteratur	  peger	  parallelt	  på	  stedets,	  rummets,	  mødets	  potentiale.	  Til	  sammen	  

udforsker	  traditionerne	  litteraturens	  muligheder	  i	  trykketeknologiens	  senalder	  –	  en	  

udforskning	  som	  er	  tidssvarende	  og	  relevant	  uafhængigt	  af,	  hvorvidt	  e-‐bogen	  vil	  

udslette	  den	  trykte	  bog,	  eller	  om	  den	  snarere	  vil	  være	  endnu	  en	  muligheder	  i	  en	  

litterær	  medieøkologi,	  som	  strækker	  sig	  fra	  oplæsningen,	  mødet,	  over	  bogen,	  e-‐

bogen,	  lydbogen,	  telefonen,	  computeren	  og	  nettet	  i	  deres	  mange	  udformninger	  til	  

koblinger	  på	  tværs	  af	  kunstarterne	  og	  (by-‐)rum.	  

2.  Digital  litteratur  
Aktuelt	  har	  e-‐bogen	  puttet	  digitalisering	  på	  dagsordenen	  i	  litteraturverden.	  Amazon	  

dominerer	  markedet	  sammen	  med	  Apple,	  de	  danske	  forlag	  rører	  nervøst	  på	  sig,	  

bogbranchen	  frygter	  en	  gentagelse	  af	  musikbranchens	  nedsmeltning,	  e-‐bogslæsere	  

bliver	  stadig	  billigere,	  smartere	  og	  med	  stadig	  bedre	  skærme.	  Samtidig	  diskuteres	  

det	  heftigt,	  hvilken	  rolle	  e-‐bøgerne	  vil	  efterlade	  til	  biblioteket,	  aktuelt	  foregår	  der	  fx	  

en	  kamp	  mellem	  bibliotekernes	  og	  forlagenes	  interesser.	  Men	  denne	  aktuelle	  

diskussion	  kan	  med	  fordel	  ses	  i	  en	  bredere	  ramme.	  	  

Allerede	  i	  renæssancen	  udviklede	  man	  læseteknologier	  såsom	  selvfølgelig	  

bogtrykket	  samt	  læsehjul,	  der	  kunne	  hjælpe	  munke	  med	  at	  håndtere	  deres	  studier,	  

de	  mange	  åbne	  bøger	  og	  forbindelserne	  mellem	  dem.	  I	  næsten	  direkte	  forlængelse	  

af	  sådanne	  teknologier	  skrev	  den	  amerikanske	  forsker	  og	  leder	  af	  Manhattan-‐

projektet,	  Vanevar	  Bush	  i	  1945	  artiklen	  ”As	  We	  May	  Think”,	  hvor	  han	  forestillede	  sig	  

og	  skitserede	  Memex	  som	  et	  læseapparat,	  som	  bedre	  end	  bøger	  ville	  kunne	  håndtere	  

samarbejde	  og	  forbindelserne	  mellem	  tekster	  –	  en	  forgænger	  for	  det,	  som	  i	  løbet	  af	  

de	  næste	  fem	  årtier	  skulle	  udvikle	  sig	  til	  hypertekst	  og	  World	  Wide	  Web.	  	  
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Vanevar	  Bush’	  Memex	  byggede	  på	  microfilmteknologi,	  men	  allerede	  i	  

1950’erne	  blev	  der	  udviklet	  digital	  litteratur	  på	  de	  dengang	  meget	  nye	  computere,	  fx	  

Christopher	  Strachey's	  "Loveletters”	  på	  en	  Ferranti	  Mark	  I	  i	  1952	  og	  Theo	  Lutz’	  

“Stochastische	  Texte”	  på	  Zuse	  Z22	  i	  1959.	  	  Senere,	  for	  tyve	  år	  siden,	  forudså	  

litteratur-‐	  og	  medieteoretikere	  som	  J.	  David	  Bolter,	  at	  computeren	  ville	  true	  bogen	  

som	  medium	  –	  ikke	  kun	  i	  fysisk	  forstand,	  hvor	  datidens	  begreb	  om	  digital	  litteratur,	  

hypertekst	  som	  fik	  sit	  gennembrud	  med	  bl.a.	  Michael	  Joyces	  Afternoon	  i	  1989,	  ville	  

afløse	  bogen	  som	  medium,	  men	  også	  som	  optik	  og	  begrebsmodel	  (Bolter;	  Pold).	  

Siden	  fulgte	  Internettets	  World	  Wide	  Web,	  hvor	  forfattere	  eksperimenterede	  med	  

netlitteratur,	  fx	  på	  netsteder	  som	  Afsnitp.dk,	  og	  senest	  har	  vi	  med	  Web	  2.0	  også	  

mødt	  litterære	  eksperimenter	  og	  offentligheder	  på	  bl.a.	  blogs,	  twitter	  og	  Facebook.	  

Aktuelt	  udgør	  mobile	  medier	  (telefoner,	  smartphones,	  tablets)	  et	  felt	  af	  muligheder	  

for	  dels	  at	  skrive	  til	  folk	  via	  et	  mere	  intimt,	  personligt	  medium,	  som	  vi	  fx	  ser	  det	  i	  

sms-‐litteratur,	  dels	  at	  inddrage	  byrum,	  steder	  og/eller	  skabe	  ’apps’,	  dvs	  software,	  

hvor	  brugeren/læseren	  kan	  interagere	  med	  digital	  litteratur.	  Samtidig	  med	  dette	  

har	  litteraturen	  som	  kunstart	  udviklet	  sig	  til	  i	  stadig	  højere	  grad	  at	  ville	  i	  dialog	  med	  

sit	  publikum	  gennem	  oplæsninger,	  performances,	  utraditionelle	  udgivelser	  (artist	  

books,	  small	  press),	  multimediale	  samarbejder	  med	  musikere,	  lyd-‐	  og	  

billedkunstnere,	  etc.	  (cf	  Larsen).	  	  

	   Digital	  litteratur	  er	  altså	  aktuel	  –	  bl.a.	  via	  e-‐bogen	  –	  men	  et	  meget	  bredere	  

fænomen,	  som	  har	  spillet	  en	  stor	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  kunstnerisk-‐litterære	  

udforskning	  og	  udformning	  af	  computeren	  som	  skriftteknologi.	  Digital	  litteratur	  har	  

–	  som	  fx	  med	  hypertekst	  fra	  senfirserne	  og	  op	  igennem	  start-‐halvfemserne	  –	  været	  

en	  del	  af	  udformningen	  af	  teknologierne	  lang	  tid	  før	  de	  blev	  mainstream,	  og	  mange	  

af	  de	  måder	  at	  skrive	  på	  i	  kollaborative	  netværk,	  som	  vi	  kender	  fra	  web2.0	  tjenester	  

som	  fx	  Facebook	  er	  blevet	  eksperimentelt	  udviklede	  inden	  for	  den	  digitale	  litteratur.	  

Litteraturen	  finder	  sted	  handlede	  således	  ikke	  om	  e-‐bøger,	  men	  alle	  de	  tilfælde,	  hvor	  

det	  litterære	  udfordrer	  computeren	  og	  udformer	  den	  på	  nye	  måder	  og	  ikke	  bare	  

forsøger	  at	  gøre	  den	  til	  en	  neutral	  platform	  for	  e-‐bøger.	  	  Drivkraften	  var	  således	  at	  

fange	  noget	  af	  den	  energi,	  som	  ligger	  i	  denne	  mere	  i	  dybden	  digitale	  litteratur	  –	  den	  

litteratur	  som	  gør	  det	  digitale	  til	  omdrejningspunkt	  –	  og	  introducere	  den	  i	  
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biblioteksrummet.	  Dermed	  kan	  bibliotekerne	  måske	  også	  komme	  i	  dialog	  med	  alt	  

det,	  som	  aktuelt	  sker	  i	  vores	  litterære	  skriftkultur,	  som	  ikke	  fanges	  ind	  af	  e-‐bogen.	  	  

Der	  er	  faktisk	  god	  grund	  til	  at	  kigge	  på	  litteraturens	  egne	  kunstneriske	  

eksperimenter	  i	  denne	  proces.	  Uanset	  om	  bogen	  er	  døende	  (hvilket	  formodentlig	  

ikke	  er	  tilfældet),	  er	  litteraturens	  medier	  i	  opbrud,	  og	  derfor	  er	  der	  generelt	  og	  bl.a.	  

på	  bibliotekerne	  behov	  for	  en	  litteraturforståelse,	  der	  kan	  diskutere	  litteraturen	  

som	  kunstform	  på	  tværs	  af	  medier	  og	  platforme.	  Her	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  hente	  

inspiration	  fra	  den	  samtidige	  post-‐boglige	  og	  post-‐mediale	  litterære	  kulturs	  

eksperimenter,	  ikke	  mindst	  den	  digitale	  litteratur.	  

	  

3.  Performance  litteratur  
Læsningen	  af	  litteraturen	  er	  velbeskrevet,	  hvordan	  man	  kan	  forstå	  en	  tekst,	  men	  

hvad	  med	  oplæsningen,	  fremførelsen,	  performancen	  af	  den?	  Alt	  det	  der	  sker	  når	  

teksten	  bliver	  formidlet	  til	  os	  via	  en	  krop	  i	  stedet	  for,	  for	  eksempel,	  en	  bogside.	  

Hvordan	  skal	  vi	  forholde	  os	  til	  det?	  Til	  oplæsningen,	  lyden	  og	  kroppen	  rundt	  om	  

teksten.	  

	   Der	  findes	  litterære	  former	  hvor	  teksten	  ikke	  som	  udgangspunkt	  er	  beregnet	  

på	  at	  skulle	  læses,	  men	  på	  at	  skulle	  opføres.	  Det	  kan	  for	  eksempel	  være	  i	  poetry	  slam	  

eller	  spoken	  word	  eller	  performanceværker	  der	  samarbejder	  med	  andre	  kunstarter	  

eller	  værker	  der	  arbejder	  mere	  installatorisk.	  Hos	  de	  amerikanske	  digtere	  David	  

Antin	  og	  Tracie	  Morris	  bliver	  teksten	  til	  i	  opførelsessituationen	  for	  så	  først	  bagefter	  

-‐	  måske	  -‐	  at	  blive	  dokumenteret	  og	  udgivet	  i	  bogform.	  Men	  også	  den	  mere	  

konventionelle	  poesioplæsning	  kan	  grundlæggende	  betragtes	  på	  to	  måder:	  enten	  

som	  noget	  sekundært	  i	  forhold	  til	  den	  skrevne	  tekst	  -‐	  oplæsningen	  som	  en	  slags	  

forlængelse	  af	  et	  originalt,	  autoriseret	  og	  stabilt	  skrevet	  værk	  -‐	  eller	  som	  et	  

selvstændigt,	  originalt	  værk	  i	  egen	  ret,	  der	  måske	  nok	  har	  noget	  tilfælles	  med	  

teksten,	  men	  som	  grundlæggende	  er	  noget	  andet.	  

	   Læsningen	  af	  oplæsningen	  afhænger	  helt	  af	  hvilken	  af	  de	  to	  tilgange	  man	  

abonnerer	  på.	  Hvor	  man	  ved	  at	  forstå	  oplæsningen	  som	  en	  forlængelse	  af	  teksten	  
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kan	  se	  den	  som	  en	  variation	  over	  den	  originale	  tekst,	  udgør	  oplæsningen	  forstået	  

som	  selvstændigt	  værk,	  en	  diskrepant	  version	  af	  samme	  tekst	  (Bernstein	  2011,	  

123).	  Der	  er	  forskel	  på	  en	  krop	  og	  på	  en	  bog	  og	  et	  fremført	  digt	  kan	  ligefrem	  

modsige	  dets	  trykte	  forlæg.	  I	  sådanne	  tilfælde	  giver	  det	  måske	  ikke	  så	  meget	  mening	  

at	  udæske	  den	  ene	  version	  ved	  at	  pege	  på	  at	  den	  anden	  er	  'det	  egentlige	  digt',	  det	  

ægte;	  i	  stedet,	  skriver	  den	  amerikanske	  litterat	  og	  forfatter	  Charles	  Bernstein,	  

gælder	  det	  om	  at	  erkende	  at	  et	  digt	  ikke	  er	  ét	  men	  mange	  (Bernstein	  2011,	  128).	  	  

	   Den	  engelske	  litterat	  Peter	  Middleton	  har	  ligesom	  Bernstein	  igennem	  

længere	  tid	  og	  flere	  arbejder	  interesseret	  sig	  for	  poesioplæsningens	  specificitet	  og	  

form	  -‐	  et	  område	  der	  stadig	  er	  relativt	  ubeskrevet.	  Men	  hvor	  Bernstein	  slår	  til	  lyd	  for	  

at	  man	  må	  forstå	  oplæsningen	  og	  den	  skrevne	  tekst	  som	  to	  forskellige	  ting,	  

argumenterer	  Middleton	  for	  at	  man	  både	  må	  læse	  og	  lytte	  for	  i	  sammensmeltningen	  

af	  de	  to	  digte	  -‐	  det	  skrevne	  og	  det	  fremførte	  -‐	  at	  'forstå'	  digtet.	  Hver	  for	  sig	  er	  den	  

stille	  læsning	  og	  den	  orale	  performance	  en	  ufuldstændig	  baggrund	  at	  læse	  digtet	  på,	  

skriver	  Middleton;	  det	  er	  først	  når	  de	  to	  bliver	  kombineret	  at	  læseren	  til	  fulde	  

oplever	  digtet,	  da	  det	  er	  bevægelsen	  imellem	  det	  skrevne	  ord	  og	  det	  oplæste,	  

fremførte,	  der	  for	  alvor	  bringer	  digtet	  til	  live	  (Middleton	  2005b,	  9–13).	  

	   Det	  er	  i	  øvrigt	  ikke	  kun	  det	  fremførte	  digt	  der	  'er	  mange';	  det	  er	  vel	  også	  det	  

digt	  man	  læser	  -‐	  så	  længe	  at	  læseren	  og	  læsningen	  og	  verden	  ændrer	  sig	  og	  tiden	  

går.	  Digtet	  har	  i	  sig	  selv	  en	  tidslighed	  indbygget,	  som	  Middelton	  har	  gjort	  

opmærksom	  på.	  Der	  er	  forskel	  på	  at	  læse	  et	  digt	  om	  computere	  og	  The	  Rolling	  

Stones	  ved	  dets	  udgivelse	  i	  1970'erne,	  og	  så	  at	  læse	  det	  25	  år	  senere,	  ligesom	  der	  er	  

forskel	  på	  om	  det	  er	  en	  ung	  eller	  en	  gammel	  digter	  der	  læser	  sit	  eget	  ungdomsdigt	  

op.	  Forfatteren	  -‐	  og	  dennes	  performances	  -‐	  ændrer	  sig	  uundgåeligt	  over	  tid,	  og	  på	  

samme	  måde	  gør	  digtet	  det	  også;	  at	  selve	  poesioplæsningen	  er	  en	  singulær	  og	  

historisk	  handling	  der	  ikke	  lader	  sig	  gøre	  at	  tage	  om	  vil	  umiddelbart	  blive	  anerkendt	  

af	  de	  fleste,	  men	  at	  den	  samme	  performative	  bevægelse	  også	  gør	  sig	  gældende	  for	  

den	  stille	  læsning	  af	  teksten	  på	  siden	  tænker	  man	  sjældent	  over	  -‐	  medmindre,	  som	  

Middleton	  skriver,	  at	  man	  læser	  bogen	  i	  en	  situation	  der	  i	  sig	  selv	  har	  været	  

mindeværdig;	  på	  ferie,	  på	  rejse	  eller	  måske	  på	  et	  traumatisk	  eller	  særlig	  spændende	  

tidspunkt	  (Middleton	  2005b,	  17).	  	  
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	   Tiden,	  bredt	  forstået,	  er	  altså	  en	  af	  de	  ekstratekstuelle	  performative	  aspekter	  

der	  betyder	  i	  (op)læsningen,	  mere	  om	  det	  nedenfor.	  Men	  først	  en	  overordnet	  

skitsering	  af	  hvor	  den	  øvre	  og	  den	  nedre	  grænse	  for	  hvad	  man	  kan	  kalde	  en	  poesi-‐

performance	  går.	  Den	  øvre	  grænse,	  skriver	  Bernstein,	  går	  ved	  musik;	  realiseret	  i	  

lydpoesi	  -‐	  og	  den	  nedre	  i	  stilhed;	  realiseret	  i	  visuel	  poesi.	  "Visuel	  poesi	  får	  os	  til	  at	  se	  

på	  værkerne	  såvel	  som	  til	  at	  læse	  dem,	  hvor	  lydpoesi	  får	  os	  til	  at	  høre	  såvel	  som	  til	  

at	  lytte."	  (Bernstein	  1998,	  11–12)	  Bernstein	  påpeger	  selv	  muligheden	  for	  at	  de	  to	  

grænser	  så	  at	  sige	  krydser	  hinanden	  når	  det	  visuelle	  digt	  bliver	  opført	  som	  et	  

lyddigt	  eller	  når	  lyddigtet	  transkriberes	  som	  et	  visuelt	  digt.	  Kommer	  man	  udover	  de	  

skitserede	  grænser,	  er	  den	  implicitte	  logik,	  har	  vi	  måske	  stadig	  nok	  med	  

performance	  at	  gøre,	  men	  ikke	  længere	  med	  litteratur.	  

	   Digtoplæsningen	  er	  mere	  end	  blot	  et	  stykke	  teatraliseret	  skrift.	  

Digtoplæsningen	  kan	  ifølge	  Bernstein	  forstås	  som	  et	  radikalt	  fattigt	  teater.	  Den	  

typiske	  poesioplæsning	  er	  meget	  lidt	  spektakulær;	  der	  er	  få	  effekter,	  lidt	  drama,	  

begrænset	  dynamik	  -‐	  bevægelsen	  er	  ikke	  visuelt	  eller	  spatialt	  funderet,	  men	  

derimod	  retorisk,	  auditiv.	  Hvor	  det	  traditionelle	  teaters	  visuelle	  iscenesættelse	  

medfører	  en	  form	  for	  distance	  imellem	  tilskuer	  og	  skuespiller,	  har	  betoningen	  af	  det	  

auditive	  overordnet	  den	  modsatte	  effekt	  -‐	  den	  skaber	  illusionen	  om	  et	  rum,	  en	  fysisk	  

forbindelse	  imellem	  tilhørerne	  og	  taleren	  og	  en	  anden	  intimitet	  end	  teatrets.	  Det	  

som	  nogle	  finder	  mest	  problematisk	  ved	  poesioplæsningen,	  skriver	  Bernstein;	  dens	  

anti-‐ekspressivitet	  og	  relativt	  minimalistiske	  stil	  (i	  forhold	  til	  for	  eksempel	  typiske	  

teaterstykker	  eller	  musikkoncerter),	  kan	  vise	  sig	  faktisk	  at	  være	  en	  del	  af	  

poesioplæsningens	  essens.	  Denne	  poesioplæsningens	  minimale,	  retoriske	  strategi	  

kalder	  Bernstein	  for	  anti-‐performativ	  (Bernstein	  1998,	  10).	  

	   Poesioplæsninger	  er	  i	  grunden	  kollektive	  hændelser	  hvor	  teksten	  udgør	  det	  

simultane	  objekt	  for	  flertallet	  af	  deltagernes	  opmærksomhed	  (Middleton	  2005a,	  

93).	  Sådan	  skriver	  Middleton	  i	  sin	  gennemgang	  af	  poesioplæsningens	  historie,	  hvor	  

det	  primære	  fokus	  ligger	  på	  den	  offentlige	  liveoplæsning.	  Her	  er	  'teksten'	  

selvfølgelig	  ikke	  snævert	  forstået	  som	  teksten	  på	  papiret,	  men	  som	  den	  poetiske	  

ytring	  i	  sin	  helhed.	  Enhver	  oplæsning	  er	  også	  altid	  et	  bud	  på	  en	  læsning,	  en	  

fortolkning	  eller	  udlægning	  af	  digtet.	  Brugen	  af	  pauser,	  betoninger,	  sang,	  
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enjambementer	  og	  andet.	  Brugen	  af	  stigende	  intonation	  til	  at	  markere	  sætninger	  der	  

på	  skrift	  ikke	  nødvendigvis	  er	  spørgsmål	  som	  spørgsmål.	  Tvetydigheder	  der	  kan	  

være	  uafgørlige	  i	  teksten	  -‐	  dør/dør,	  gør/gør,	  eller	  Eva	  Tinds	  do/do	  på	  henholdsvis	  

koreansk	  og	  jysk	  -‐	  er	  det	  ikke	  i	  oplæsningen,	  hvor	  man	  i	  artikulationen	  bliver	  

tvunget	  til	  at	  træffe	  et	  valg.	  Den	  oplæsende	  krop	  har	  andre	  medbetydende	  

begrænsninger	  -‐	  hvornår	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  trække	  vejret	  for	  eksempel.	  Og	  så	  er	  

der	  alt	  det	  Bernstein	  kalder	  for	  "nonverbale	  ansigts-‐	  og	  kropsudtryk	  eller	  -‐

bevægelser"(Bernstein	  1998,	  14).	  Kroppen	  har	  sine	  egne	  rytmer,	  sine	  host	  og	  hik	  og	  

støn	  og	  øh'er	  og	  gentagelser	  og	  skift	  i	  tonestyrke	  og	  'forkert'	  udtale.	  Man	  kan	  

betragte	  alt	  dette	  enten	  som	  en	  del	  af	  en	  semantik	  eller	  som	  uvedkommende	  

afbrydelser	  af	  det	  egentlige:	  oplæsningen	  af	  digtet	  selv.	  Men	  hvad	  er	  digtet	  selv,	  hvor	  

findes	  det,	  hvis	  det	  overhovedet	  findes,	  selv,	  i	  oplæsningen,	  og	  hvordan	  gør	  det	  det?	  

I	  den	  performative	  analyse	  bliver	  man	  på	  samme	  måde	  som	  i	  alle	  andre	  analyser,	  

nødt	  til	  at	  afgrænse	  objektet	  for	  sin	  undersøgelse,	  men	  man	  bliver	  samtidig	  nødt	  til	  

at	  medtage	  og	  anerkende	  en	  hel	  del	  flere	  betydningsproducerende	  elementer	  i	  sin	  

læsning	  end	  blot	  de	  strengt	  tekstinterne.	  

	   En	  liveoplæsning	  udgør	  også	  en	  helhed	  eller	  en	  form	  for	  makrostruktur,	  hvor	  

digteren	  har	  mulighed	  for	  at	  undslippe	  den	  enkelte	  skrevne	  bogs	  forskellige	  

specifikke	  logikker	  og	  sekvenser.	  Det	  er	  digteren	  der	  bestyrer	  hastigheden,	  i	  

modsætning	  til	  i	  den	  stille	  læsning	  har	  læseren	  ikke	  mulighed	  for	  at	  bladre,	  læse	  

noget	  igen	  eller	  springe	  noget	  over	  eller	  sætte	  (op)læsningen	  på	  pause.	  Digteren	  kan	  

læse	  fra	  mange	  forskellige	  sammenhænge	  og	  på	  den	  måde	  skabe	  en	  nye	  -‐	  for	  

eksempel	  på	  et	  mere	  tematisk	  niveau,	  som	  Peter	  Laugesen	  der,	  med	  eller	  uden	  band,	  

ofte	  i	  sine	  oplæsninger	  skaber	  et	  egentligt	  potpourri,	  en	  lydcollage	  af	  forskellige	  

tekster	  forskellige	  steder	  fra	  der	  smelter	  sammen	  i	  en	  art	  betydningstæppe	  der	  

fortæller	  noget	  andet	  end	  den	  enkelte	  bog	  gør.	  Det	  er	  dén	  særlige	  udgave	  af	  teksten,	  

den	  version	  der	  bliver	  oplæst	  på	  det	  specifikke	  sted	  og	  tidspunkt,	  og	  som	  bliver	  

påvirket	  og	  modtaget	  i	  den	  specifikke	  atmosfære	  og	  situation	  der	  råder	  dér,	  hvor	  

publikum	  også	  har	  mulighed	  for	  umiddelbart	  at	  reagerer,	  grine,	  klappe,	  heppe	  og	  

håne,	  der	  udgør	  Middletons	  simultane	  objekt	  for	  flertallet	  af	  tilhørernes	  

opmærksomhed.	  
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	   "Hvis	  liveoplæsningen	  af	  poesi	  kan	  siges	  at	  være,	  som	  David	  Antin	  engang	  

betitlede	  et	  talk	  poem,	  'a	  private	  occasion	  in	  a	  public	  space',	  så	  kan	  den	  indspillede	  

poesioplæsning	  måske	  betragtes	  som	  'a	  public	  occasion	  in	  a	  private	  space.'"	  

(Bernstein	  2011,	  125)	  Det	  oplæste	  og	  indspillede	  digt	  hører	  man	  derhjemme	  -‐	  eller	  i	  

bilen	  eller	  på	  cyklen	  -‐	  hvor	  man	  mangler	  digteren	  fysiske	  nærvær,	  kropssprog,	  

gestik	  og	  fagter,	  til	  at	  informere	  ens	  læsning/lytning	  af	  digtet.	  Dog	  er	  der	  stadig	  spor	  

af	  kroppen	  i	  stemmen.	  Middleton	  betragter	  det	  indspillede	  digt	  som	  noget	  der	  

tilhører	  en	  tredje	  kategori,	  midt	  imellem	  skreven	  tekst	  og	  performance,	  men	  uden	  

selv	  at	  være	  nogen	  af	  delene	  (Middleton	  2005b,	  16).	  

	   Hele	  optagelsen	  er	  en	  af	  de	  vigtige	  måder	  man	  kan	  forsøge	  at	  bevare	  og	  

formidle	  en	  oplæsning	  eller	  performance	  på,	  hvis	  ikke	  man	  lige	  var	  der	  selv.	  Og	  

optagelsen	  er	  også	  sin	  egen	  genre,	  det	  er	  ikke	  bare	  en	  'neutral	  dokumentation';	  der	  

kræver	  en	  særlig	  kritik;	  æstetik-‐,	  arkiv-‐	  og	  mediebevidsthed	  osv.;	  I	  Danmark	  har	  vi	  

katastrofalt	  nok	  endnu	  ikke	  et	  onlinearkiv	  af	  samme	  format	  som	  fx	  de	  amerikanske	  

UbuWeb	  eller	  PennSound,	  som	  Litterature	  Finder	  Sted	  begge	  har	  været	  på	  

studiebesøg	  hos;	  men	  mon	  ikke	  det	  netop	  kunne	  være	  en	  opgave	  for	  bibliotekerne	  

at	  etablere	  sådanne	  arkiver?	  

4.  Litteraturen  finder  Sted  i  praksis  
Overordnet	  har	  projektet	  fokuseret	  på	  forskellige	  digitale	  og	  performative	  litterære	  

genrer,	  første	  skridt	  har	  derfor	  været	  at	  identificere	  disse	  felter	  og	  finde	  ud	  af	  

hvordan	  man	  overhovedet	  kan	  nærme	  sig	  dem	  formidlingsmæssigt.	  Gennemgående	  

er	  det	  nemlig	  at	  andre	  præmisser	  for	  læsningen	  såvel	  som	  for	  formidlingen	  af	  disse	  

værker	  gør	  sig	  gældende,	  end	  når	  man	  fx	  har	  med	  mere	  konventionelle	  bøger	  at	  

gøre.	  Der	  har	  for	  projektet	  været	  tale	  om	  en	  slags	  afprøvende	  pionérarbejde,	  derfor	  

har	  det	  også	  været	  vigtigt	  at	  vidensdele	  internt	  undervejs	  -‐	  alle	  erfaringer	  er	  

relevante.	  Således	  har	  projektet	  samtidig	  stået	  på	  flere	  ben:	  Et	  er	  praktisk	  og	  

udøvende,	  hvor	  forskellige	  formater	  er	  blevet	  undersøgt	  igennem	  arrangementer,	  

udstillinger,	  performances,	  optagelser	  og	  forskellige	  samarbejder.	  Et	  andet	  har	  

været	  mere	  sonderende,	  videns-‐	  og	  erfaringsindsamlende	  og	  aktivt	  opsøgende	  
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blandt	  forskellige	  dele	  af	  kunstneriske-‐,	  akademiske-‐	  og	  biblioteksmiljøer	  primært,	  

men	  ikke	  kun,	  i	  Danmark	  og	  USA.	  

	  

Litteraturen  finder  sted  –  projekter  og  diskussioner  
Aarhus	  

I	  forbindelse	  med	  at	  prøve	  andre	  formater	  af,	  har	  Bibliotekerne	  i	  Aarhus	  i	  

forbindelse	  med	  projektet	  gennemført	  en	  lang	  række	  forskelligartede	  

arrangementer;	  blandt	  andet	  en	  serie	  poesibrunchs;	  hvor	  en	  ældre	  digter	  invitere	  en	  

yngre	  kollega	  til	  samtale,	  oplæsning	  og	  brunch.	  Med	  en	  moderator	  der	  kan	  

introducere	  og	  hjælpe	  samtalen	  på	  vej	  og	  mulighed	  for	  publikum	  for	  at	  blande	  sig.	  

Første	  sæson	  blev	  afholdt	  i	  samarbejde	  med	  Løve's	  Bogcafé	  og	  nu	  er	  den	  anden	  gået	  

i	  gang.	  Bibliotekerne	  har	  også	  været	  involveret	  i	  den	  store	  litteraturfestival	  Vild	  med	  

Ord	  og	  Eva	  Tind,	  Morten	  Søndergaard	  og	  Pia	  Juul	  har	  udstillet	  og	  læst	  op	  i	  det	  

særlige	  udstillingsrum	  Litteraturstedet	  på	  Åby	  Bibliotek.	  Der	  har	  været	  afholdt	  

højtlæsningsdag	  i	  hele	  Aarhus.	  I	  samarbejde	  med	  Aarhus	  Teater	  og	  

Folkeuniversitets	  1700-‐tals	  festival	  i	  Aarhus,	  var	  skuespilleren	  Jens	  Albinus	  

inviteret	  til	  at	  læse	  Holberg,	  hvorved	  flere	  fagligheder	  vellykket	  kom	  i	  spil	  i	  

forbindelse	  med	  formidlingen	  af	  den	  ældre	  litteratur.	  Herudover	  har	  Bibliotekerne	  i	  

Aarhus	  arrangeret	  en	  lang	  række	  mere	  traditionelle	  litterære	  oplæsninger;	  men	  

fælles	  for	  dem	  alle	  har	  det	  været	  at	  de	  er	  blevet	  grundigt	  dokumenteret	  i	  billeder,	  

lyd	  og/eller	  film,	  til	  brug	  for	  videreformidling	  på	  nettet	  såvel	  som	  på	  de	  fysiske	  

biblioteker,	  tilgængeligt	  fra	  projektets	  hjemmeside	  www.netlitteratur.dk.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  Et	  vigtigt	  spørgsmål	  at	  tage	  op	  i	  projektet	  i	  forbindelse	  med	  integrationen	  og	  

formidlingen	  af	  nye	  litterære	  former,	  har	  været	  bibliotekets	  rolle	  i	  det	  litterære	  

kredsløb.	  Det	  handler	  hele	  tiden	  om	  at	  bruge	  sin	  ressourcer	  optimalt,	  så	  man	  gør	  det	  

man	  er	  bedst	  til,	  det	  der	  er	  brug	  for	  og	  som	  ikke	  ellers	  ville	  være	  der.	  Fx	  er	  

biblioteket	  allerede	  producent	  af	  en	  række	  foredrag,	  oplæsninger,	  performances,	  

udstillinger	  og	  andet.	  Dem	  skal	  man	  naturligvis	  dokumentere,	  gøre	  søgbare	  og	  

tilgængelige	  online.	  Men	  skal	  biblioteket	  fx	  også	  bruge	  ressourcer	  på	  at	  
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dokumentere	  andre	  litterære	  begivenheder	  end	  dem	  de	  selv	  producerer	  -‐	  eller	  skal	  

de	  fortrinsvis	  bruge	  energien	  på	  at	  (ny-‐	  og	  videre)formidle	  det	  der	  allerede	  findes	  

tilgængeligt	  i	  forskellige	  arkiver	  og	  fora,	  og	  ikke	  mindst:	  i	  bibliotekets	  egne	  

magasiner	  og	  arkiver?	  	  

	   	   Igennem	  de	  sidste	  år	  er	  der	  sket	  en	  grundlæggende	  forandring	  af	  

forståelsen	  af	  hvad	  et	  arkiv	  er.	  Traditionelt	  set	  forstås	  arkivet	  som	  noget	  overordnet	  

stabilt,	  forankret	  et	  konkret	  fysisk	  sted,	  hvor	  dokumenter	  og	  andet	  opbevares	  i	  et	  

begrænset	  antal	  eksemplarer	  og	  som	  pga.	  slitage	  og	  andet	  har	  en	  vis	  levetid	  og	  

tilgængelighed.	  Denne	  forståelse	  er	  blevet	  udfordret	  ikke	  mindst	  i	  kraft	  af	  

internettet,	  og	  de	  mange	  store	  virtuelle	  arkiver	  der	  er	  tilgængelige	  online	  fra	  hvilket	  

som	  helst	  sted	  på	  få	  sekunder.	  Det	  har	  også	  betydet	  at	  det	  er	  blevet	  lettere	  at	  

henvise	  til	  ældre	  eller	  tidligere	  svært	  tilgængeligt	  materiale,	  og	  på	  den	  måde,	  ved	  at	  

indsætte	  det	  i	  nye	  sammenhænge,	  også	  at	  se	  og	  forstå	  dette	  ældre	  eller	  måske	  mere	  

’fjerntliggende’	  materiale	  i	  nyt	  lys	  –	  der	  selvsagt	  kastes	  tilbage	  på	  ’det	  nye’.	  Arkivet	  

betragter	  man	  altså	  ikke	  længere	  i	  sig	  selv	  som	  noget	  stabilt	  der	  kan	  konsulteres,	  så	  

meget	  som	  en	  del	  af	  et	  dynamisk	  netværk	  –	  for	  hver	  gang	  der	  henvises	  til	  materiale	  

der	  bliver	  indsat	  i	  nye	  sammenhænge,	  ændrer	  vores	  forståelse	  af	  det	  der	  henvises	  til	  

sig	  også	  en	  smule.	  Arkivet	  kan	  altså	  grundlæggende	  ses	  som	  et	  medium	  og	  en	  

organisme,	  frem	  for	  som	  et	  uforanderligt	  interesseløst	  opbevaringssted	  (Borggren	  &	  

Gade	  2013,	  22).	  

	   	   Dén	  tankegang	  og	  samtidens	  nye	  teknologiske	  standarder,	  rummer	  ikke	  

mindst	  en	  række	  muligheder	  for	  bibliotekerne,	  der	  råder	  over	  enorme	  

materialesamlinger,	  og	  som	  samtidig	  selv	  hele	  tiden	  producere	  og	  anskaffer	  sig	  nyt.	  	  

	   I	  det	  hele	  taget	  har	  det	  været	  et	  af	  projektets	  udfordringer	  og	  store	  

muligheder,	  at	  tænke	  ejerskab	  anderledes	  (man	  behøver	  ikke	  selv	  at	  have	  bogen	  på	  

hylden	  eller	  forfatteren	  på	  biblioteket,	  for	  at	  kunne	  formidle	  begivenheden)	  og	  at	  

skabe	  nye	  arbejdsgange,	  hvor	  fokus	  er	  på	  at	  revitalisere	  arkivet	  og	  postproducere	  

noget	  af	  al	  det	  materiale	  der	  ikke	  mindst	  i	  kraft	  af	  internettet	  nu	  med	  et	  klik	  er	  

blevet	  tilgængeligt.	  Formidlingen	  af	  den	  digitale	  og	  performative	  litteratur	  kunne	  

blandt	  andet	  handle	  om	  at	  skabe	  nye	  ruter	  igennem	  allerede	  eksisterende	  kulturelt	  

materiale	  i	  en	  levende	  udveksling	  med	  eksterne	  samarbejdspartnere,	  og	  på	  den	  
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måde	  samtidig	  bruge	  og	  supplere	  arkivet,	  med	  biblioteket	  og	  bibliotekarerne	  som	  

guider.	  

	   Et	  godt	  eksempel	  på	  hvordan	  det	  kan	  gøres,	  gav	  Aarhus	  Biblioteker	  i	  

forbindelse	  med	  Pia	  Juuls	  modtagelse	  af	  Kritikerprisen	  marts	  2013.	  En	  måned	  

tidligere	  fandt	  en	  lang	  og	  grundig	  samtale	  mellem	  Pia	  Juul	  og	  Dan	  Ringgaard	  sted	  på	  

Litteraturstedet	  på	  Åby	  Bibliotek,	  denne	  blev	  videofilmet	  (med	  professionelt	  udstyr,	  

både	  billede	  og	  lyd	  er	  i	  en	  ordentlig	  kvalitet,	  hvilket	  selvsagt	  kræver	  knowhow	  og	  

teknik)	  og	  lagt	  online	  på	  netlitteratur.dk	  ’i	  anledning’	  af	  Kritikerprisen.	  Herved	  blev	  

samtale	  og	  oplæsning,	  der	  fandt	  sted	  live	  foran	  publikum	  en	  given	  dag	  i	  Aarhus,	  

dokumenteret	  og	  tilgængeliggjort	  online	  for	  alle	  interesserede	  uanset	  hvor	  og	  

hvornår	  man	  skulle	  være	  interesseret,	  og	  i	  kraft	  af	  den	  korte	  præsentationstekst	  på	  

netlitteratur	  blev	  arrangementet	  også	  reaktualiseret,	  og	  på	  grund	  af	  måden	  

samtalen	  er	  arkiveret	  på	  –	  på	  det	  offentligt	  tilgængelige	  Vimeo	  og	  blandt	  andet	  

tagget	  ’Dan	  Ringgaard’,	  ’Litteraturstedet’	  og	  ’Pia	  Juul’	  –	  er	  den	  gjort	  søgbar,	  så	  den	  er	  

let	  at	  finde;	  også	  for	  mennesker	  der	  ikke	  allerede	  ved	  at	  den	  eksisterer.	  

	   En	  sådan	  fremgangsmåde	  kan	  relativt	  let	  gøres	  til	  standardpraksis.	  

	   	   Det	  er	  vigtigt	  når	  man	  ønsker	  at	  koble	  det	  digitale	  og	  det	  performative,	  at	  

man	  undersøger	  brydningsfladerne,	  hvor	  litteraturens	  forskellige	  måder	  kan	  berige	  

hinanden;	  fx	  kunne	  biblioteket	  danne	  ramme	  om	  et	  arrangement	  med	  såkaldt	  

performativt	  litteratur,	  forløbet	  kunne	  dokumenteres	  audiovisuelt	  og	  gøres	  

tilgængeligt	  og	  søgbart	  online	  igennem	  bibliotekets	  database,	  samtidig	  kunne	  det	  

specifikke	  arrangement	  formidles	  igennem	  en	  eller	  flere	  artikler	  i	  et	  onlinetidsskrift	  

-‐	  fx	  Litteratursiden.dk	  –	  der	  henviste	  til	  optagelserne	  og	  samtidig	  

kontekstualiserede	  det	  med	  ny	  tekst;	  for	  eksempel	  kritik	  eller	  læsning	  af	  

arrangementet	  med	  samt	  (henvisning	  til)	  en	  bredere	  indføring	  og	  forskellige	  fx	  

litteraturhistoriske	  perspektiveringer	  til	  de	  respektive	  forfatterskaber-‐	  og	  så	  videre.	  

	   	   Når	  man	  sætter	  særligt	  fokus	  på	  det	  performative	  og	  det	  digitale,	  må	  man	  

også	  på	  nogen	  vis	  undersøge	  hvori	  disse	  områders	  særegne	  æstetik	  består.	  For	  at	  

finde	  ud	  af	  hvad	  det	  er	  og	  hvad	  det	  kan.	  For	  eksempel	  igennem	  at	  beskrive,	  anmelde,	  

analysere	  og	  teoretisere	  over	  det.	  Man	  må	  trække	  på	  den	  teori	  der	  allerede	  findes	  og	  

samtidig	  producere	  -‐	  eller	  få	  andre	  til	  at	  gøre	  det	  -‐	  nye	  læsninger	  af	  det	  nyeste	  (og	  i	  
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det	  lys	  af	  det	  ældre),	  det	  samtidige,	  det	  lokale	  såvel	  som	  det	  internationale.	  Dette	  

arbejde	  vil	  for	  bibliotekarernes	  vedkommende	  ikke	  kun	  være	  henvendt	  til	  

bibliotekets	  brugere,	  men	  i	  ligeså	  høj	  grad	  til	  andre	  kollegaer	  og	  det	  er	  dette	  arbejde,	  

denne	  praksisdel,	  "Litteraturen	  finder	  Sted"	  har	  taget	  grundigt	  fat	  på.	  

	  
	  

Roskilde	  

Jeg	  (Søren	  Pold)	  har	  siddet	  på	  nogle	  hundrede	  kilometers	  afstand	  og	  har	  således	  

været	  mere	  involveret	  i	  nogle	  dele	  af	  projektet	  end	  andre,	  men	  jeg	  blev	  hurtigt	  

meget	  involveret	  i	  to	  af	  de	  centrale	  nyudviklinger	  og	  var	  med	  på	  de	  to	  Roskilde	  

Festivaler	  –	  bl.a.	  involveret	  i	  et	  par	  af	  installationerne,	  Poetry	  Wall	  og	  Blæk	  samt	  

dialogpartner	  på	  det	  afsluttende	  katalog.	  På	  den	  første	  Roskildefestival	  i	  

projektperioden,	  2011,	  var	  jeg	  med	  i	  Poetry	  Hall	  og	  beskrev	  den	  og	  den	  

efterfølgende	  udviklingsproces	  til	  midtvejsevalueringen	  ved	  årsskiftet	  2011/12,	  

som	  kan	  læses	  her:	  http://www.netlitteratur.dk/?p=347	  og	  her:	  

http://www.netlitteratur.dk/?p=376	  i	  deres	  fulde	  udstrækning.	  Neden	  for	  følger	  

forkortede	  versioner.	  

	  

Poetry  Hall  –  et  litterært  rum  på  Roskilde  Festival,  2011  
På	  Roskilde	  Festival	  var	  Litteraturen	  finder	  sted	  med	  i	  Poetry	  Hall,	  som	  var	  indrettet	  

på	  Roskilde	  Festival	  bag	  Ovalen	  tæt	  på	  Gloria	  scenen.	  	  

	   Udover	  bøgerne	  –	  som	  et	  konstant	  tilbud	  der	  både	  fungerede	  som	  scenografi,	  

men	  også	  i	  vid	  udstrækning	  blev	  brugt	  af	  folk	  til	  en	  lille	  læsepause	  –	  var	  der	  

forskellige	  litterære	  installationer	  og	  happenings,	  som	  fyldte	  rummet.	  (Se	  en	  faktuel	  

præsentation	  af	  Poetry	  Hall	  her:	  http://www.netlitteratur.dk/?p=213#more-‐213).	  

	  

	  
Forfatterne	  Jesper	  Sternberg	  og	  

Vagn	  Remme	  var	  forfattere	  bag	  
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to	  af	  tilbuddene	  og	  ordleverandører	  til	  det	  tredje:	  	  

• Roskildedrømmen,	  en	  videodagbog,	  hvor	  de	  to	  digtere	  spurgte	  publikum	  om	  

deres	  oplevelser	  på,	  med	  og	  af	  festivalen	  i	  en	  uhøjtidelig	  stil.	  

Roskildedrømmen	  kørte	  i	  Poetry	  Hall	  på	  nogle	  skærme	  i	  hjørnet	  af	  hallen	  og	  

blev	  samtidig	  lagt	  ud	  på	  YouTube.	  En	  oversigt	  ligger	  her:	  

http://sternbergs.dk/blog/?p=1227	  og	  Roskildedrømmen	  introduceres	  

yderligere	  her:	  http://www.netlitteratur.dk/?p=188	  	  

• Poesibanko,	  en	  slags	  interaktiv	  digtoplæsning,	  hvor	  de	  to	  digtere	  læste	  op	  af	  

egne	  værker	  indtil	  nogle	  blandt	  publikum	  fik	  banko	  på	  uddelte	  bankoplader.	  

Se	  mere	  om	  Poesibanko	  her:	  http://www.netlitteratur.dk/?p=148#more-‐

148	  	  

• Poetry	  Wall,	  en	  interaktiv	  væginstallation,	  hvor	  publikum	  med	  deres	  kroppe	  

og	  bevægelser	  kunne	  interagere	  med	  Sternbergs	  og	  Remmes	  (udvalg	  af)	  ord	  

som	  kom	  fra	  både	  festivalsproget	  (”iglotelt”,	  ”Orange	  scene”,	  

”reparationsbajer”)	  og	  fra	  forskellige	  aktuelle	  digtsamlinger.	  Tekstsættene	  

skiftede	  hen	  over	  festivalen	  med	  tekstsæt	  til	  hver	  morgen	  og	  aften.	  

Væginstallationen	  kørte	  på	  en	  bagvæg	  i	  hallen	  og	  de	  mennesker,	  der	  kom	  i	  

nærheden,	  kunne	  interagere	  med	  væggens	  ord	  via	  overvågningskameraer,	  

således	  at	  folk	  kunne	  interagere	  med	  ord	  og	  sætte	  dem	  sammen	  med	  andre.	  

Poetry	  Wall	  var	  udviklet	  af	  Per	  Henrik	  Storm	  og	  Tobias	  Ebsen	  og	  

præsenteres	  yderligere	  her:	  http://www.netlitteratur.dk/?p=210.	  
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Poetry	  Hall	  var	  velbesøgt	  og	  fungerede	  som	  et	  

litterært	  rum	  i	  festivalen.	  	  Hallen	  rummede	  

samlet	  set	  en	  række	  litterære	  interfaces,	  fra	  

den	  individuelle	  bog	  over	  Roskildedrømmens	  

videofortælling	  til	  de	  mere	  kollektive	  og	  

sociale	  oplevelser	  som	  Poesibanko	  og	  Poetry	  

Wall,	  som	  formåede	  at	  skabe	  en	  litterær	  

stemning,	  som	  blev	  oplevet	  af	  de	  mange	  

tusinde,	  der	  passerede	  igennem	  hallen	  og	  tog	  

kortere	  eller	  længere	  ophold.	  En	  

Roskildefestival	  rummer	  masse	  gæster,	  som	  

har	  tid	  og	  er	  åbne	  for	  kunstneriske	  oplevelser,	  

og	  Poetry	  Hall	  var	  et	  på	  mange	  måder	  vellykket	  

forsøg	  på	  at	  formidle	  litteratur	  i	  disse	  særlige	  rammer.	  En	  konklusion	  kunne	  være,	  

at	  når	  litteraturen	  finder	  sted	  på	  Roskilde,	  må	  den	  godt	  være	  social,	  kollektiv	  og	  

interaktiv,	  den	  må	  gerne	  være	  humoristisk	  og	  legende,	  men	  der	  er	  også	  samtidig	  et	  

rum	  for	  den	  litterære	  pause	  og	  bogen.	  	  

	  
	  

Udviklingsprocessen,  efteråret  2011  
Efter	  samarbejdet	  med	  Poetry	  Wall	  i	  Poetry	  Hall	  på	  Roskilde	  Festival	  2011,	  fortsatte	  

vi	  udviklingen	  frem	  mod	  en	  eller	  flere	  prototyper,	  der	  kunne	  fungere	  i	  

biblioteksrummet.	  Diskussionen	  fokuseredes	  hurtigt	  på	  flg.	  spørgsmål:	  

-‐ Hvordan	  integrerer	  man	  digital	  litteratur	  på	  en	  interessant	  måde	  i	  

biblioteksrummet	  og	  i	  forhold	  til	  en	  social	  brug?	  

-‐ Hvordan	  formidler	  man	  digital	  litteraturs	  særlige	  processuelle,	  interaktive	  

eller	  (for-‐)programmerede	  karakter?	  

-‐ Hvordan	  kan	  vi	  bruge	  og	  reflektere	  medieskiftene	  (fra	  bog	  til	  elektronisk,	  

skærmbaseret,	  online	  tekst)?	  

-‐ Økonomiske	  og	  praktiske	  begrænsninger.	  
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Ved	  en	  designworkshop	  i	  oktober	  

2011	  nåede	  vi	  frem	  til	  to	  

koncepter	  med	  arbejdstitlerne	  

Litterær	  interaktion	  og	  Tracket	  

læsning	  	  

	  

	  

	  

Med	  disse	  to	  designkoncepter	  

arbejdede	  vi	  frem	  mod	  at	  skabe	  en	  

installation	  bestående	  af	  to	  del-‐

installationer.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  

installationen	  formidle	  digital	  litteratur	  i	  et	  biblioteksrum	  på	  nye	  måder	  med	  fokus	  

på	  selve	  den	  måde	  digital	  litteratur	  genereres	  på	  i	  et	  interaktivt	  interface.	  På	  den	  

anden	  side	  kan	  den	  formidle	  (et	  udvalg	  af)	  eksisterende	  værker,	  hvilket	  naturligvis	  

kan	  understøttes	  med	  hjemmeside	  og	  evt.	  udlån	  af	  tablets	  eller	  andre	  

formidlingstiltag	  som	  sms-‐romaner.	  Næste	  skridt	  var	  inddragelse	  af	  en	  eller	  flere	  

forfattere,	  konkretisering	  og	  konstruktion.	  

	  

Læsestationerne  og  Blæk    
De	  to	  koncepter	  arbejdede	  vi	  videre	  

med	  gennem	  foråret	  2012.	  Den	  ene,	  

litterær	  interaktion,	  blev	  til	  

installationen	  Tilfældigvis	  er	  skærmen	  

blevet	  blæk	  (Blæk),	  den	  anden	  blev	  

afprøvet	  i	  biblioteksrummet	  i	  Roskilde	  

og	  blev	  efterfølgende	  realiseret	  som	  de	  

mobile	  læse/lytte	  stationer	  samt	  

katalogets	  cd	  og	  usb-‐drev	  med	  en	  
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tilgængelig	  samling	  af	  digital	  litteratur.	  Sidstnævnte	  består	  af	  en	  kombination	  af	  

iMacs	  og	  iPads	  præsenteret	  attraktivt	  og	  til	  at	  gå	  til	  med	  en	  fast	  opsætning	  klar	  til	  

brug	  og	  reservation	  for	  biblioteker,	  som	  ønsker	  at	  udstille	  digital	  litteratur.	  Det	  er	  

således	  en	  forholdsvis	  generisk	  platform	  til	  at	  præsentere	  eksisterende	  digital	  

litteratur	  i	  biblioteksrummet	  fra	  nettet	  og	  som	  apps.	  	  

	  
	  
Blæk	  er	  en	  digital	  litterær	  installation	  skabt	  af	  projektet,	  som	  består	  af	  tre	  bøger	  

med	  indlagte	  censorer	  med	  hvilke	  man	  trådløst	  ved	  hjælp	  af	  bevægelse	  og	  tryk	  kan	  

interagere	  med	  sætninger	  på	  en	  skærm.1	  Gennem	  interaktionen	  genereres	  der	  digte	  

på	  en	  stor	  skærm,	  hvor	  sætningerne	  kommer	  frem	  af	  et	  ordhav	  og	  kan	  styres	  ind	  på	  

et	  stykke	  papir	  og	  dermed	  tilføjes	  til	  digtet.	  Når	  digtet	  når	  over	  350	  karakterer	  

afsluttes	  det	  og	  digtet	  printes	  ud	  under	  skærmen	  af	  en	  bonprinter	  samt	  lægges	  op	  

på	  bloggen	  http://blaek.netlitteratur.dk.	  Forfatteren	  Peter-‐Clement	  Woetmann	  har	  

skrevet	  basisteksterne,	  i	  alt	  knap	  tusind	  linjer	  fordel	  på	  tre	  bøger	  i	  form	  af	  ca	  100	  

linjer	  til	  hver,	  som	  kan	  manipuleres	  i	  tre	  grader	  via	  tryk.	  Interaktionsbøgerne	  

hedder	  ”Hav”,	  ”Samtale”	  og	  ”Landskab”	  og	  de	  tilhørende	  tekster	  afspejler	  titlen,	  

således	  at	  man	  som	  bruger	  kan	  komponere	  forskellige	  tekster	  ud	  fra	  hvilken	  bog	  

man	  starter	  med.	  Blæk	  rummer	  desuden	  en	  lydside,	  designet	  af	  Rune	  Wehner.	  For	  

en	  demonstrationsvideo	  af	  Blæk	  se	  her:	  

http://media.cavi.dk/228/607914?player=true	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Som	  nævnt	  har	  jeg	  selv	  spillet	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  Blæk,	  som	  er	  
skabt	  i	  et	  samarbejde	  mellem	  projektet	  og	  forskningscentre	  og	  projekterne	  Digital	  
Urban	  Living,	  Participatory	  Information	  Technology	  og	  CAVI	  på	  Aarhus	  Universitet,	  
som	  også	  har	  medfinansieret	  udviklingen.	  Blæk	  har	  været	  præsenteret	  på	  
internationale	  konferencer	  i	  bl.a.	  Bergen	  og	  Edinburgh	  og	  forskningsartikler	  er	  
under	  publicering.	  
3D	  programmering:	  Jonas	  Oxenbøll	  Petersen,	  Janus	  Bager	  Kristensen,	  Rolf	  Bagge	  
Design	  &	  konceptudvikling:	  Jonas	  Fritsch,	  Lasse	  Steenbock	  Vestergaard,	  Søren	  
Pold,	  Martin	  Campostrini,	  Allan	  Thomsen	  Volhøj,	  Ann	  Luther	  Petersen	  
Lyddesign:	  Rune	  Wehner	  
Forfatter:	  Peter-‐Clement	  Woetmann	  
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	   Blæk	  er	  designet	  til	  at	  demonstrere	  –	  og	  invitere	  bruger	  ind	  i	  oplevelsen	  af	  –	  

digital	  litteratur	  og	  det	  forhold,	  at	  man	  er	  del	  af	  tekstproduktion,	  og	  det	  på	  denne	  

måde	  ikke	  kun	  er	  produktet,	  men	  også	  processen,	  som	  er	  litterær.	  Samtidig	  er	  Blæk	  

en	  social,	  flerbruger	  installation,	  som	  giver	  den	  digitale	  litteratur	  en	  performativ	  

dimension	  –	  ikke	  mindst	  i	  kraft	  af	  den	  ’spil-‐agtige’	  og	  meget	  kropslige	  interaktion,	  

men	  selvfølgelig	  også	  understøttet	  af	  den	  store	  skærm	  og	  den	  måde	  det	  færdige	  digt	  

printes	  ud	  og	  dermed	  opfordrer	  folk	  til	  at	  tage	  det	  med	  og	  evt.	  læse	  det	  op	  for	  andre.	  

Som	  digital	  litterær	  installation	  beregnet	  til	  offentlig	  og	  social	  brug	  er	  Blæk	  på	  denne	  

måde	  forholdsvis	  enestående,	  da	  den	  meste	  øvrige	  digitale	  litteratur	  er	  fremstillet	  

for	  PC	  eller	  andre	  personlige	  interfaces.	  

	   I	  første	  omgang	  virkede	  det	  også	  til	  at	  denne	  performative	  dimension	  gjorde	  

fødslen	  lidt	  hård,	  da	  der	  var	  begrænset	  aktivitet	  omkring	  Blæk	  den	  første	  periode,	  

hvor	  den	  var	  opstillet	  på	  Roskilde	  bibliotek.	  Men	  efter	  nogle	  justeringer	  af	  

interaktionen	  havde	  vi	  den	  med	  på	  Roskilde	  Festival	  i	  2012,	  hvor	  den	  var	  i	  brug	  

uafbrudt	  og	  producerede	  over	  1000	  digte	  på	  de	  fire	  dage,	  den	  var	  udstillet.	  På	  

festivalen	  var	  den	  performative	  dimension	  en	  væsentlig	  del	  af	  installationens	  
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tiltrækning,	  da	  vi	  ofte	  iagttagede,	  at	  nye	  brugere	  blev	  tiltrukket	  af	  andre	  brugere,	  og	  

at	  de	  introducerede	  hinanden	  til	  installationen	  og	  brugte	  den	  sammen.	  For	  en	  video	  

af	  Blæk	  på	  Roskilde	  Festival	  se	  http://media.cavi.dk/228/607868?player=true.	  	  

	  

	  
	   Blæk	  fungerer	  således	  bedst	  i	  rum	  og	  kontekster,	  hvor	  det	  er	  i	  orden	  at	  

’performe’,	  hvor	  installationens	  lyd	  kan	  tolereres,	  og	  hvor	  der	  er	  et	  stabilt	  flow	  af	  

publikum.	  På	  den	  ene	  side	  fungerer	  den	  altså	  godt	  ind	  i	  et	  biblioteksrum–	  eller	  

endnu	  bedre,	  når	  biblioteket	  optræder	  ud	  af	  huset	  til	  events,	  konferencer,	  festivaler	  

etc	  –	  og	  opfylder	  kriteriet	  om	  at	  introducere	  digital	  litteratur	  i	  biblioteksrummet	  på	  

en	  måde,	  hvor	  det	  ikke	  lige	  så	  godt	  eller	  bedre	  kunne	  ses	  på	  nettet,	  derhjemme.	  På	  

den	  anden	  side	  stiller	  den	  nogle	  krav	  til	  rummet,	  hvis	  den	  skal	  fungere	  optimalt.	  

Under	  alle	  omstændigheder	  er	  det	  –	  også	  i	  international	  sammenhæng	  –	  en	  

enestående	  installation,	  som	  stadig	  vækker	  opsigt	  og	  har	  introduceret	  digital	  

litteratur	  til	  et	  stort	  publikum	  for	  første	  gang.	  Udover	  Roskilde	  har	  den	  således	  

været	  opstillet	  en	  række	  steder	  til	  konferencer	  og	  på	  biblioteker,	  og	  der	  har	  været	  

interesse	  for	  den	  både	  nationalt	  og	  fra	  Bergen,	  hvor	  de	  gerne	  vil	  have	  den	  op	  som	  en	  

del	  af	  Electronic	  Literature	  Organizations	  konference	  i	  2015.	  

	  

5.  Konklusion  
Når	  litteraturen	  og	  dens	  fremtrædelsesformer	  ændrer	  sig,	  må	  bibliotekernes	  

formidling	  af	  den	  selvsagt	  også	  forandres.	  I	  løbet	  af	  de	  to	  år	  "Litteraturen	  finder	  

Sted"	  har	  eksisteret,	  er	  det	  lykkedes	  at	  udvikle	  en	  række	  koncepter	  der	  gør	  det	  
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muligt	  at	  formidle	  performance	  litteratur	  og	  digital	  litteratur	  konkret	  i	  de	  fysiske	  

biblioteksrum	  -‐	  såvel	  som	  på	  tids-‐	  og	  rumlig	  afstand	  via	  digital	  videreformidling	  og	  -‐

dokumentation.	  Undervejs	  i	  dette	  arbejde	  er	  der	  blevet	  udviklet	  en	  større	  

bevidsthed	  og	  sensibilitet	  i	  forhold	  til	  disse	  litterære	  fremtrædelsesformers	  egenart;	  

hvad	  er	  det,	  hvad	  kan	  det,	  hvad	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på	  i	  omgangen	  med	  det,	  

hvordan	  kan	  det	  læses,	  videreformidles,	  opbevares	  og	  distribueres.	  Arbejdet	  er	  

mundet	  ud	  i	  en	  række	  konkrete	  anbefalinger	  der	  findes	  i	  kataloget	  Litteraturen	  

finder	  Sted	  -‐	  idéer	  til	  bibliotekernes	  formidling	  af	  performance	  litteratur	  og	  digital	  

litteratur	  der	  udkom	  i	  forbindelse	  med	  projektets	  konkluderende	  konference	  i	  

marts	  2013.	  En	  håndbog	  hvis	  idéer	  umiddelbart	  lader	  sig	  realisere	  på	  de	  fleste	  

biblioteker.	  Kataloget	  findes	  i	  fysisk	  og	  i	  digitalt	  format;	  sidstnævnte	  på	  projektets	  

hjemmeside	  netlitteratur.dk,	  hvor	  der	  processuelt	  forløbet	  igennem	  er	  blevet	  

rapporteret	  fra	  de	  mange	  forskellige	  aktiviteter	  der	  har	  fundet	  sted,	  og	  hvor	  der	  

fortsat	  findes	  henvisninger	  til	  en	  lang	  række	  forskelligartede	  ressourcer.	  

	   Undervejs	  i	  processen	  er	  bibliotekets	  rolle	  som	  kurator	  og	  producent	  blevet	  

særlig	  tydelig.	  Disse	  funktioner	  har	  biblioteket	  ret	  beset	  altid	  varetaget,	  men	  

"Litteraturen	  finder	  Sted"	  har	  måske	  lokalt	  afstedkommet	  en	  større	  opmærksomhed	  

omkring	  at	  en	  praksisbaseret	  håndtering	  af	  bibliotekernes	  udfordringer	  netop	  kan	  

være	  det	  der	  udvikler	  nye	  formater.	  Hvordan	  man	  skal	  håndtere	  kunstnerbøger,	  

digital	  litteratur,	  oplæsninger,	  performance	  litteratur	  osv.;	  hvad	  man	  stiller	  man	  op	  

med	  tekster	  der	  eksisterer	  samtidig	  i	  forskellige	  tilstande,	  uden	  at	  én	  af	  teksterne	  

har	  forrang	  som	  den	  autoritative	  original;	  hvordan	  man	  gør	  det	  søgbart	  og	  

tilgængeligt,	  hvad	  man	  stiller	  op	  -‐	  Ja,	  det	  må	  man	  jo	  finde	  ud	  af!	  

	   Det	  har	  været	  utroligt	  spændene	  og	  givende	  som	  forskere	  at	  følge	  

”Litteraturen	  finder	  sted”.	  På	  trods	  af	  begrænsede	  ressourcer	  –	  IT-‐udvikling	  og	  

arrangementer	  er	  dyre	  –	  er	  det	  lykkedes	  at	  skabe	  nogle	  installationer,	  udstillinger	  

og	  begivenheder	  af	  høj	  kvalitet,	  som	  giver	  perspektivrige	  svar	  på	  bibliotekets	  

fremtidige	  roller	  i	  forhold	  til	  den	  digitale	  og	  performative	  litteratur.	  Et	  resultat	  er,	  at	  

der	  i	  kraft	  af	  projektet,	  dets	  praktiske	  erfaring,	  de	  mange	  diskussioner	  og	  ikke	  

mindst	  studieturen	  til	  USAs	  Østkyst	  er	  opbygget	  en	  enestående	  kompetence	  og	  

viden	  omkring	  digital	  og	  performativ	  litteratur	  og	  formidlingen	  af	  den.	  Forhåbentlig	  
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kan	  både	  viden	  og	  erfaringer	  bringes	  videre	  i	  nye	  projekter	  og	  stadige	  udviklinger	  af	  

biblioteket	  som	  rum	  og	  institution.	  Ikke	  mindst	  evnen	  til	  at	  indgå	  i	  tekniske	  og	  

konceptuelle	  udviklingsprojekter	  er	  enestående	  og	  værdifuld!	  Samtidig	  

demonstrerer	  de	  udviklede	  formidlingskoncepter	  og	  det	  meget	  tilgængelige	  katalog	  

en	  evne	  og	  vilje	  til	  at	  tænke	  det	  ind	  i	  en	  praktisk	  formidlingsmæssig	  

bibliotekshverdag,	  og	  vi	  håber	  og	  tror,	  at	  kataloget	  og	  den	  afsluttende	  konference	  

med	  ca.	  100	  deltagere	  kan	  få	  projektets	  pointer	  ud	  over	  landet	  og	  de	  største	  og	  mest	  

ressourcestærke	  hovedbiblioteker.	  Det	  burde	  kunne	  fungere	  –	  også	  på	  mindre	  

steder,	  hvor	  publikum	  også	  lever	  i	  en	  digital	  hverdag	  og	  hvor	  der	  er	  en	  lyst	  til	  at	  

møde	  litteraturen	  på	  nye	  måder.	  

Fokusset	  på	  performance	  litteraturen	  og	  den	  digitiale	  litteratur	  kan	  være	  én	  

måde	  at	  revitalisere	  arkivet	  på,	  at	  skabe	  nye	  og	  originale	  gennemløb	  i	  det	  massive	  

materiale	  der	  allerede	  eksister	  i	  bibliotekernes	  mange	  magasiner.	  At	  sætte	  det	  

sammen	  med	  ny	  litteratur;	  hvorved	  både	  nyt	  og	  gammelt	  gøres	  tilgængeligt	  og	  

synligt.	  I	  samme	  bevægelse	  som	  bibliotekerne	  producerer	  og	  dokumenterer	  

performances,	  oplæsninger	  og	  gør	  den	  digitale	  litteratur	  tilgængelig;	  produceres	  der	  

også	  tænkning	  og	  læsning	  af	  disse	  værker,	  som	  andre	  selvfølgelig	  også	  bør	  få	  adgang	  

til,	  ved	  fx	  at	  skrive	  anmeldelser	  og	  artikler	  på	  Litteratursiden.dk.	  At	  arrangere	  og	  

præsentere	  oplæsninger,	  udstillinger,	  digital	  litteratur	  osv.	  tilgængeliggør	  

naturligvis	  litteraturen	  for	  bibliotekets	  brugere;	  men	  samtidig	  genererer	  det	  også	  

viden	  om	  den;	  hvad	  det	  er,	  hvordan	  det	  er	  osv.	  -‐	  ikke	  mindst	  hos	  de	  bibliotekarer	  

der	  selv	  skal	  præsentere	  sådan	  en	  litteratur;	  for	  når	  der	  ikke	  eksisterer	  særlig	  meget	  

viden	  eller	  særlig	  megen	  praksis	  om	  og	  på	  et	  område	  -‐	  ja,	  så	  må	  man	  selv	  skabe	  den,	  

og	  det	  er	  vores	  overbevisning	  at	  det	  er	  præcis	  hvad	  "Litteraturen	  finder	  Sted"	  har	  

formået	  -‐	  at	  tage	  de	  første	  skridt	  i	  retning	  af	  et	  nyt,	  større	  og	  mere	  spændende	  

bibliotek.	  Når	  vi	  har	  fortalt	  internationale	  forskerkolleger	  om	  projektet	  har	  det	  ført	  

til	  respektfulde	  kommentarer,	  og	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  det	  vidner	  om	  et	  højt	  

kompetenceniveau	  på	  danske	  biblioteker	  –	  i	  særdeleshed	  de	  involverede.	  Danske	  

biblioteker	  er	  således	  kommet	  meget	  langt	  med	  at	  tænke	  biblioteket	  som	  et	  

litteratur-‐	  og	  mediehus	  hinsides	  en	  snæver	  bogkultur	  til	  glæde	  for	  en	  fremtidig	  
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litterær	  kultur.	  Det	  har	  været	  udbytterigt	  –	  også	  for	  vores	  egen	  forskning	  –	  at	  være	  

med	  til.	   	  
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