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Formål og aktiviteter
Med henblik på at udvikle en alternativ strategi for litteraturformidling har vi i
projektet udviklet en række litterære, tematisk vinklede kort over København,
der flytter litteraturen ud af bibliotekets rammer i byens og hverdagens rum,
samt en skabelon for videre udvikling af samme type kort.
Projektet er et forsøg på at skabe et litteraturformidlingsprojekt, som
udmønter sig i et konkret produkt, der umiddelbart vil kunne tages i brug af
potentielle læsere. Formålet er at skabe en anderledes rammesætning af et
tematisk udvalg fra bibliotekets arkiv, som kombinerer både ny og gammel
litteratur under en vinkel, som for det første er forankret lokalt, for det andet
samler værker under en overskrift, der kan vække nysgerrighed for alt fra
litteraturkendere over den almene biblioteksbruger til potentielle læsere, der
ikke normalt kommer på biblioteket.
I regi af projektet er der blevet
udarbejdet fire fysiske kort som også
findes i digital version. De er hver især
tematisk vinklede efter litterære
drukture i København, børnenes
København i litteraturen, Søren
Kierkegaards København og
københavnske manifester. De har alle
originale bidrag fra danske forfattere
(Naja Marie Aidt, Lars Frost, Mette
Moestrup, Peter Tudvad), ligesom der til
børne- og Kierkegaard-kortene blev
hyret eksterne konsulenter til at hjælpe
med udarbejdelsen. De tre første kort
blev lanceret ved et arrangement under
Golden Days-festivalen på
LiteraturHaus, hvor forfatter Lars Frost
læste op. I forbindelse med festivalen
Kbh Læser afholdtes et
Litterære drukture, børnenes København og
lanceringsarrangement for
Kierkegaards København.
manifestkortet på Johan Borups
Højskole i København som satte fokus på københavnske manifester og hvor
sexologiprofessor Christian Graugaard og lektor Mikkel Bolt deltog, ligesom
Mette Moestrup til lejligheden havde optaget en video med et nyskrevet
manifest.
Udbredelse og samarbejde
Kortene er blevet distribueret bredt til biblioteker i Københavnsområdet, hvor
de flere steder har været del af særopstillinger af bøger. Vi har opfordret andre
biblioteker til at sende tilbagemeldinger, men har ikke fået tilstrækkeligt til at

lave en formel evaluering. Der har dog været stor positiv feedback, og bl.a.
Hørsholm Bibliotek har udtrykt interesse i at udvikle egne kort.
Projektet er udviklet af Københavns Hovedbibliotek i samarbejde med
Golden Days Festival,
LiteraturHaus, Danmarks
Biblioteksforening, Kbh
Læser, Johan Borups
Højskole samt
konsulenter og forfattere
bag kortene. Vi har under
udviklingen af konceptet
trukket på erfaringer fra
Horsens Bibliotek, der
tidligere har arbejdet med
et krimikort og sparret
med Hørsholm Bibliotek,
der udvikler på et lokalt
kort inden for konceptet
Lars Frost læser op til lanceringsevent på LiteraturHaus
og Thisted Bibliotek, der
har været i færd med at
udarbejde en litterær turistguide til Thy. I projektbanken er uploadet en
vejledning og en grafisk skabelon til andre biblioteker, så de nemt kan udarbejde
deres egne kort tilpasses deres lokalområde og evt. tema med henblik på at
projektet føres videre som et formidlingsprojekt på tværs af biblioteker,
kulturinstitutioner og landsdele.
Det er en del af projektets essens, at det skal være direkte duplikerbart.
Selve konceptet med et lokalt forankret litterært kort kan tilpasses og vinkles
forskelligt afhængig af området. Vi har som led i projektet udarbejdet en helt
konkret vejledning til, hvordan man kan gøre dette, ligesom der er udarbejdet en
grafisk skabelon som kan give eventuelle kommende kort en fælles visuel
identitet med de eksisterende. Skabelonen lå tilgængelig på bibliotekets
hjemmeside, men hele dette site er siden da blevet relanceret i en ny form og
siden med skabelonen mm. er ganske enkelt ikke kommet med over i det nye
system. Det arbejder vi på, men derfor findes det pt. ikke på biblioteket
hjemmeside.
Projektet opnåede presseomtale i Politiken ved lanceringsarrangementet,
der også optrådte i Golden Days-festivalavisen og Jon Auring Grimm optrådte i et
interview i P4 København om kortprojektet i efteråret 2017. Kortet over
københavnske manifester blev trykt i Kbh Læsers festivalavis.
Udfordringer og videre udviklingsmål
Projektet har resulteret i konkrete retningslinjer og grafisk udformning af en
kortskabelon som kan bruges af andre biblioteker, så grundarbejdet er gjort til et
større projekt.

Den digitale dimension har vist sig mere ressourcekrævende end ventet, både i
form af økonomi og arbejdskraft, og vi havde således i sidste ende ikke midler til
at udvikle en interaktiv version af det digitale kort, men denne dimension vil
kunne være et indsatsområde i fremtidige videreudviklinger af projektet.
Vi vil arbejde på at rejse
penge til at videreføre projektet med
nye samarbejdspartnere – f.eks. har
Arbejdermuseet vist interesse og
man kunne også forestille sig at tage
kontakt til Københavns Museum.
Baggrund
Brugen af kortlægning som litterær
metode er ikke ny og udgør sit eget
felt inden for den
litteraturvidenskabelige forskning,
som man kan kalde litterær
kartografi. Litteraturforskeren
Franco Moretti er en pioner inden
for dette felt, og med bogen Atlas of
Opstilling i Bibliotekshuset Rodosvej
the European Novel, 1800-1900
(1998) lancerede han en metode,
som han kaldte litterær geografi, der undersøger både steder i litteraturen, dvs.
de geografiske steder som f.eks. en roman foregår, og litteraturens geografiske
udbredelse, gennem visuelle kortlægninger. Den arv er siden blevet løftet flere
steder, f.eks. i projekter som det forskningsbaserede Ein Literarischer Atlas
Europas i Schweiz og det mere formidlingsorienterede Cultural Atlas of Australia.
En anden tendens, som de litterære kort er beslægtet med er den litterære
turisme, altså det fænomen at læsere rejser ud i verden efter litterære
lokaliteter, forfatteres fødebyer, etc., som man kender det fra f.eks. et nationalt
koryfæ som HC Andersen. Fænomenet kommer bl.a. konkret til udtryk i litterære
rejseguides, hvoraf der senest er udkommet Turen går til bøgernes verden (2017)
af Kathrine Tschemerinsky og tidligere bl.a. den danske litterære rejseguide Hvor
smiler fager – en litterær danmarksguide (1994).
I mere metaforisk forstand vinder kortmetaforen også indpas i
stedbaseret litteraturformidling herhjemme, som i projektet ATLAS OVER
AARHUS, der bringer litteraturen ud i det offentlige rum gennem stedsspecifik
litterær kunst, digte trykt på pizzabakker, etc. Litterære kort kan ses som led i
den samme tendens, der søger at give litteraturen et nyt resonansrum ved at
forankre den i det offentlige rum og i læsernes lokalområder. Projekter af den art
har en dobbelt oplysningsfunktion idet de både gør litteraturen relevant for
læseren på nye måde og tilfører det offentlige rum en kulturel og i mange
tilfælde også historisk dybde.

