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Executive summary
Formålet med projektet var at eksperimentere med formidlingskoncepter vis-a-vis retrodigitaliseret litteratur, eftersom
bibliotekerne – ikke mindst via eReolen – er engageret i offentligtprivate partnerskaber med forlag om retrodigitalisering af
bagkataloget, mens erfaringerne med formidling af ”ny gammel”
litteratur er få og spredte.
Projektpartnerne – Københavns Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne,
Vejle Bibliotekerne, Litteratursiden og eReolen - eksperimenterede
med forskellige formidlingskoncepter alene og i samarbejde.
Målgrupperne var både nye læsere til den ældre litteratur såvel
som dem, der kunne tænkes at have oplevet den første gang, den
udkom.
Blandt de afprøvede formidlingskoncepter var:
•
•
•
•
•

”Book battles” mellem generationer
eReolen tidsmaskine (installation)
Tidsrejsehylder
Retro-anmeldelser
Klassikerformidling i aktuelle kontekster

Med projektet er en vigtig del af den litterære kulturarv blevet
tilgængeliggjort for borgerne og dermed øget bredden og
alsidigheden af bibliotekstilbuddet. Ligeledes er der indhøstet
erfaringer om formidling af digitale tilbud.
De fleste af koncepterne fastholdes og videreudvikles fremadrettet,
ligesom Gentofte Bibliotekernes eReolen-installationen kan lånes af
interesserede biblioteker.
Særligt generationslæsningen virkede godt og har skabt interesse
blandt andet i BØFA. Installationer og udstillingslignende tiltag har
ikke den store effekt på det digitale udlån, medmindre de indgår
aktivt i bibliotekets aktive, digitale formidling. National, digital
formidling har potentialet til at nå bredt ud og formidle glemte
værker, men der forestår en udfordring i at konstruere en sammenhængende fysisk komponent. Overhovedet var det en udfordring, at
mange potentielt interesserede borgere ikke var interesseret i
værkerne som ebøger. Dette var ikke generationsbestemt. Ligeledes
kunne der ikke meningsfuldt isoleres til de nydigitaliserede titler.
Det anbefales, at der udvikles en egentlig omnichannel-tilgang til
formidlingen af ældre litteratur, hvor det fysiske og det digitale
rum begge udnyttes med koblinger til sociale medier.
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Indledning og formål med projektet
”Formidling af retrodigitaliseret litteratur” præsenteredes således i
sin første beskrivelse til Danskernes Digitale bibliotek:

I de kommende år vil som minimum 5.000 retrodigitaliserede, danske
titler blive lagt på eReolen som ebøger. Mange vil repræsentere
forfatterskaber, der var store for en halv eller hel generation siden, men
som siden er gået lidt i glemmebogen. Det åbner mulighed for ikke bare
at genopdage klassiske værker og forfatterskaber fra den danske
kulturarv, men også at udvikle bibliotekernes unikke position inden for
litteraturformidling. Hvilken anden institution kunne løfte denne opgave?
Det forventes ligeledes, at biblioteksmedarbejdere, der ikke helt har taget
de digitale tjenester til sig, hermed måske kan lokkes til at genoverveje,
idet mange af disse værker er svære at opdrive fysisk.
Projektpartnerne Gentofte, Vejle og København udvikler i samarbejde
med hinanden og i dialog og samarbejde med Litteratursiden og eReolens
redaktion forskellige koncepter for formidlingen. Der vil være særligt
fokus på, hvad bibliotekets brugere lokalt kan tænkes at have interesse i.
Der vil blive rakt ud til bogbloggere og podcastere og naturligvis de
forlag, der digitaliserer titlerne og lægger dem på eReolen. Herudover vil
et særligt fokus være at få bibliotekernes kanaler til at spille sammen; det
fysiske rum, arrangementer, digital formidling, sociale medier m.v.
Foreløbige, ufærdige koncepter, der er blevet talt om, er:
• Battles: Biblioteksmedarbejdere og andre formidlere
(litteraturfolk) vælger værker eller forfatterskaber, så (ét af) de
ældre står over for (ét af) de nye. Hver har deres forkæmper, og
der ’battles’: Hvorfor skal man læse det klassiske? Hvorfor det
nye? Konceptet kan afvikles både digitalt, på sociale medier og
fysisk evt. via print-on-demand.
• Tidsmaskine: Besøg dig selv, da denne titel udkom. Hvad lavede
du? Hvad læste du? Hvad betød det for dig? Subsidiært
læseklubber for ældre, hvilket måske kan hjælpe med digital
adoption i den generation.
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• Periode-/subkulturformidling: Formidling af litteraturen med mad,
mode m.m. fra den pågældende periode – subsidiært fx med ”Det
år, X kunne have vundet debutantprisen” (Vejle uddeler Danmarks
største debutantpris).
• Anbefalinger: Variationer over temaet ”hvis du læste X, skulle du
måske læse Y,” hvor X typisk er nye litteratur, borgere har lånt, og
Y er fra puljen af ældre litteratur.

Litteratursiden og eReolens redaktion finder i gensidig dialog med
bibliotekerne, hvor og hvordan de to tjenester kan være med i
koncepterne, udvikle dem og sørge for, de lokale tiltag får en national
vinkel.
De forskellige formidlingskoncepter sammenlignes løbende og evalueres
afslutningsvist grundigt op mod hinanden. Det forventes, resultatet ikke
bare kan anvendes til ældre litteratur, men at det vil medføre udvikling af
hele formidlingsindsatsen og mere viden om frugtbart samspil mellem
bibliotekets formidlingskanaler på den ene side og mellem det lokale og
det nationale på den anden.
Den nyere historie har desuden vist, at ebogen som medie har brug for
understøttelse grundet generel afmatning i brugen, og eReolen har
erkendt, at mange af de store forlag ikke bliver stabile leverandører (om
overhovedet) inden for en overskuelig horisont, så mange af eReolens
ebogsnyheder, der skal fastholde og vække interesse hos eksisterende og
nye brugere, må nødvendigvis være genbrugte nyheder.
Med projektet undersøges det indirekte yderligere, hvordan biblioteket
kan spille ind i digitaliseringsbestræbelserne med sine særlige
kompetencer og forudsætninger.

Der viste sig dog hurtigt en række udfordringer, i den konkrete
operationalisering af formidlingsplanerne.
For det første viste det sig svært at isolere formidlingen til kun de
forfattere og/eller titler, der netop var blevet retrodigitaliseret.
Den rent digitale formidling i form af artikler o.lign. kan bedre
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gribe én forfatter eller et par relevante titler fra listen, men
tidstypiske installationer og ”book battles,” hvor borgerne selv
vælger kan ikke uden med overlæg at give sig selv et alvorligt
handikap, der ligger ud over ”benspænd”-kategorien.
For det andet var det fx Gentofte Bibliotekernes erfaring, at nogle
borgere simpelthen ikke havde lyst til at læse ebøger, og
projektledelsen fulgte ovennævnte logik og valgte, at det
væsentligste var at udtænke så gode formidlingskoncepter som
muligt.
På denne vis oplevede projektet et vist scope creep over i retning af
et mere tidstypisk sigte – fx litteratur fra 70’erne og ikke den netop
retrodigitaliserede litteratur fra 70’erne – eftersom erfaringerne
fra projektet ikke er bundet til, hvad der måtte blive
retrodigitaliseret og være tilgængeligt på et hvilket som helst givet
tidspunkt, men mere hvordan det er at arbejde med ældre
litteratur, der nu også er tilgængelig digitalt.
Det viste sig ikke muligt at måle på den store klump af
retrodigitaliserede titler – i alt ca. 5.500 – over hele
projektperioden; kun stikprøver på enkelte ISBN-numre, der viste
den forventede stigning i udlånet, når der kom en ny
formidlingsartikel. Dette fænomen er velkendt fra eReolens
almindelige formidling. Dog oplevede Gentofte Bibliotekerne
særligt og Vejle Bibliotekerne til dels, at udlånet af anvendte eller
udstillede fysiske bøger steg. Sidstnævnte dog ikke ud over den
sædvanlige stigning i udstillede titlers udlånsfrekvens.
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Koncepterne
Herunder præsenteres de forskellige formidlingskoncepter.

VEJLE BIBLIOTEKERNE: TIDSINSTALLATIONER
Aktiviteter
På Vejle Bibliotekerne valgte man at koncentrere sig om
tidsinstallationer; dvs. tidstypiske boghylder fra henholdsvis
60’erne, 70’erne, 80’erne og 90’erne.
På installationerne sattes fysiske bøger typisk for perioden, som
tillige var blandt tilgængelige, retrodigitaliserede titler på eReolen.
Herudover blev de udsmykket med tidstypiske pyntegenstande.
Installationerne fik prominent plads i bibliotekets voksenafdeling.
Til den overordnede rammesætning blev der produceret postkort,
der både forklarede retrodigitalisering, og som koblede
retrodigitalisering til installationerne i rummet.
Der blev produceret tidstypiske plakater for hver reol - dvs. hvert
årti – til rammesætning af den samlede installation.
Der var planlagt tidstypiske film med projektets grafiske udtryk til
afspilning på skærmene i biblioteksrummet, men det måtte opgives
pga. tekniske vanskeligheder.
Mange af de valgte titler blev præsenteret på bibliotekets
Facebookside med projektet særlige grafik.

Evaluering
Der var interesse fra brugerne i det fysiske rum rettet mod
installationerne og de fysiske titler, der også lånte ud på linje med
øvrige udstillede titler, men der var kun ringe overløbseffekt til
eReolen og den digitale del af formidlingen.
Konklusionen er, at de fysiske tiltag kan fungere fint for sig selv,
men hvis de skal føre til øget digital interesse og brug, skal
komponenterne tænkes nærmere sammen, ligesom den fysiske del
skal have en mere aktiv dimension.
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Figur 1: Pyntegenstande i oplægget til installationerne
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Figur 2: Reolerne i konceptuel form
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Figur 3: Reolerne, som de tænktes i biblioteksrummet
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Figur 4: Rammesætningen af retrodigitalisering på reolerne
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Figur 5: 80'erne og 90'erne i biblioteksrummet
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Figur 6: 60'erne og 70'erne i biblioteksrummet
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Figur 7: For- og bagside af projektets postkort

SIDE 13

FORMIDLING AF RETRODIGITALISERET LITTERATUR

Figur 8: Én af informationssedlerne til siden af reolerne
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Figur 9: Informationssedlen til siden af reolerne
vis-a-vis de tidstypiske film på skærmene i biblioteksrummet
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GENTOFTE BIBLIOTEKERNE: ”BOOK BATTLES” MELLEM GENERATIONER
OG EREOLEN-INSTALLATION
Aktiviteter
Gentofte Bibliotekerne arrangerede både generationslæsning som
”book battles” og konstruerede en eReolen-installation til det
fysiske rum; særligt egnet til bogcaféer o.lign.
Generationslæsning – eller læsning på tværs af generationer –
dækker over den særlige læsning, hvor repræsentanter fra flere
generationer læser det samme og bruger den delte oplevelse som
udgangspunkt for mere eller mindre arrangerede samtaler.
Det kan være én- eller gensidig højtlæsning, men også mere i
læseklubsformatet, hvor deltagerne dukker op og har læst det
samme på forhånd.
Når generationslæsning fungerer bedst, fører det både til øget
lystlæsning og læseglade samt en øget grundlæggende, eksistentiel,
mellemmenneskelig forståelse af, at livsudfordringerne kan være
ret ens på tværs af generationerne, men kan være svære at få talt
om. Eller bare åbnet for den samtale. Se også fx Lindhardt &
Ringhofs pressekoordinator, Gyrith Ravns, fortælling om bogglæde
på tværs af fire generationer: ”Bogkærlighed i 4 generationer” i
Bogmagasiner Bog.dk, 27. maj 2016: https://bog.dk/bogkaerlighed/
Generationslæsning er ligeledes en velkendt del af litteraturformidlingen til børn og unge herunder strategier om samme på
biblioteker i ind- og udland. Se fx Herning bibliotekernes her:
http://www.fremtidensbiblioteker.dk/upl/website/konference/Lon
nistergaardprsentation28februar2018.pdf
”Book battle”-begrebet dækker over den særlige type arrangement,
hvor enkeltpersoner eller hold af personer har valgt bøger, som den
eller de andre skal læse. Man læser altså hinandens valg, og så
mødes man og snakker om oplevelsen. ”Battle”-begrebet har en
længere historie i populærkulturen fra dunk-konkurrencer i
basketball, en særlig type rap-konkurrencer, til ipod- og senere
playliste-battles mellem DJs osv. Der er i ”book battles” ikke rigtigt
noget konkurrenceelement tilbage ud over deltagernes tendens til
gerne at ville vælge, hvad der slutteligt betragtes som den bedste
bog. ”Book battles” kan være et enkeltstående eller et
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gennemgående tema for ad hoc-forsamlinger af brugere eller
etablerede grupper som fx læseklubber.
Gentofte bibliotekernes generationslæsning og ”book battle” er
beskrevet herunder fra indlæg på bloggen #bogsnak:
https://bogsnak.dk/2018/04/24/puk-pa-kostskole-percy-jacksonog-en-intim-personlig-fortaelling/

Puk på Kostskole, Percy Jackson og en intim,
personlig fortælling
APRIL 24, 2018 / MIKKEL C.

Generationslæsning er mere min gode kollega Lisbets ting end min.
Lisbet er jo vidunderlig, men hun gør og siger mange ting, der giver mig
lyst til at hvæse “hippie!” ad hende og true med min stok.
Generationslæsning er én af dem. Men, okay, det kan åbenbart noget, så
her er et herligt eksempel, en sørgelig personlig fortælling og en
livslektie.
Lad mig sætte scenen først. eReolen har været med i forskellige
retrodigitaliseringsprojekter; dvs. projekter, hvor vi har hjulpet til med
at få digitaliseret noget af den ældre, danske litteratur, der ellers kun
forelå i trykt form. Vi har her udnyttet vores betalingsvillighed for udlån
– også forlods – og dygtige bibliotekarers ekspertise. Pludselig stod vi
med tusinder af nye, gamle titler og begrænset viden om, hvad man gør
med den slags. Det skal vel formidles anderledes? Vi søgte nogle
projektmidler hos Danskernes Digitale Bibliotek, fik dem, og så gik
henholdsvis Gentofte, Vejle og Københavns biblioteker i gang med
forskellige eksperimenter. Vi lavede alt fra retro-anmeldelser til
tidsrejse-hylder. Når jeg siger “vi,” mener jeg dygtige kolleger, for jeg
var sådan set kun projektleder, og min filosofi er at undlade at forstyrre
kompetente mennesker, der arbejder.
I Gentofte arrangerede den meget kapable Mette Neimann Iversen en
god gang “book battle” mellem en ungdoms-læseklub og en nordisk
læseklub, hvor yngstedame var 71. Hver gruppe skulle vælge to bøger
til den anden gruppe, og så skulle de mødes og diskutere, og her blev
det altså helt magisk.
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Den kapable Mette Neimers. Et slags fritgående biblioteks-geni!
De unge valgte ”Percy Jackson og lyntyven” og ”21 at måder at dø.” De
ældre valgte ”Børnene i Nyskoven” og ”Puk på kostskole.” ”Børnene i
Nyskoven” afstedkom ikke de store diskussioner, men det gjorde Puk.
De ældre deltagere var noget flove ved gensynet med den gode Puk.
Småsexistisk, naiv, urealistisk. De var hårde ved hende:
(Kvinde, 77 år) ”Det, der var sjovt, da jeg læste den igen, var alle de
FORDOMME der ligesom er bygget ind i den. At den slutter med at tyven
siger: ”Ej, hvor var det godt, at jeg blev fanget. Fordi ’jeg var jo ikke
nogen ordentlig fyr’… det er da fuldstændig til grin! Det er da HELT
morsomt.”

De unge kunne nu godt lide den. Én af dem af en lidt sjov årsag:
(Pige, 13 år) ”Alle de ungdomsbøger, der er nu, det er sådan ’Vi skal
have alle med. Ingen skal føle sig sådan alene.’ Altså der er meget om
sådan folk, der er homoseksuelle, eller folk der føler sig som piger, men
er en dreng, og sådan. Altså det er meget sådan nogle emner, der er, og
det er altså næsten kun det, der er, synes jeg. Så det her var lidt sjovt,
fordi det var så anderledes. Den var så hyggelig.”
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Oplevelsen startede et egentligt run på Puk-bøger på Gentofte bibliotek
og via fjernlåns-ordningen, for så mange Puk-bøger har de heller ikke!

Her hun så. Puk. Random fun fact: Puk-bøgerne er skrevet af de samme
to forfattere, der stod bag Jan-bøgerne, og der er 58(!) af dem. Pukbøger, altså.
Percy Jackson var også et hit.
(Kvinde, 83 år) ”Normalt skal der ikke mere end en enkelt enhjørning i
en bog, før jeg lægger den væk. Så tak, fordi I fik mig til at læse Percy
Jackson. Det er en vidunderlig bog!
(Kvinde, 71 år): ”Kan du finde rundt i de her guder?”
(Dreng, 12 år): ”Det hjalp, da jeg læste den 6. gang…”

Størst debat skabte dog ”21 måder at dø.” De ældre damer var
bestyrtede – og det var nok her, Puk kom lidt til kort. Tonen er ligesom
skiftet hen over årene, fornemmer man – for nu at sige det pænt.
(Kvinde, 71 år, til pige på 13 år): ”Er det den bog, du har valgt? Jeg vil
sige, det er en af de grummeste bøger, jeg har læst i meget lang tid…
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og… ja jeg havde svært ved at gøre den færdig. Fordi den påvirkede mig
så meget… har børnebørn i jeres alder. Og det er dét sikkert – at det er
sådan, jeres virkelighed også kan være.… så er den ikke rart at tænke
på, synes jeg. Og det er jo de sociale medier, der er med til at bringe den
derud, hvor den er… fordi man har en distance…”

De yngre mennesker kunne virkelig have fået sig nogle voksenvenner
her, hvis eksperimentet for alvor var fortsat. Faktisk måtte børnene
trøste de ældre lidt.
Det slog mig, som Mette redegjorde for eksperimentets afvikling, at der
er noget helt særligt, litteraturen kan her. Det er selvfølgelig en fælles
oplevelse, men det er noget andet end at gå ind og se en film sammen.
Der er en større fordybelse og fortabelse i litteratur. Det er en større
investering, og den påvirker mere. Måske særligt, fordi man i samtaler
om fælles læseoplevelser også bytter selvskabte indre billeder.

Min mor med Mathilde i 2013
Endnu mere kom jeg til at tænke på mit akavede forhold til min mor,
der døde for halvandet år siden. Hun havde et stort hjerte, men alting
kom altid mærkeligt frem fra hende og med uendelig følelsesmæssig
distance. Jeg havde tit en klar følelse af, hun prøvede at være mere
hjertelig og varm, og hun brødes med det, men så vandt den akavede
side, og hun fik sagt et eller andet sarkastisk i stedet for. De tætteste
oplevelser, hun havde med sine børnebørn, var, når de læste sammen.
Så kunne de sidde og snakke om bogen og andre læseoplevelser, og hun
glemte ligesom at være distanceret. I stedet blev hun den varme,
empatiske, intelligente person, der var hendes egentlige jeg. Hun og jeg
fandt aldrig bøger, vi skulle læse begge to, og det skulle vi nok have
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gjort, så vi kunne have taget hul på vores store smertefulde historie
sammen. Hun var et passioneret bogmenneske, og det havde været så
oplagt. Jeg var på samme måde over for hende, som hun var over for
mig, og selvom hun var min eneste forælder, kunne jeg end ikke tale
med hende, da hun lå i koma i en hospitalsseng på en tom stue, og der
helt bogstaveligt blev pumpet blod ud af hjernen på hende. Jeg
formåede kun til sidst at tage hendes hånd og hviske ”Vi skulle nok have
talt mere sammen, mor,” før jeg forlegent trak hånden til mig igen. Hun
døde samme nat.
Det er ikke en måde at leve sit liv på sammen med dem, man elsker. Min
ældste datter, Josephine (15), og jeg har rejst alene sammen mange
gange, og vi har kørt lange ture til afsides steder i hendes kickboxingkarriere – siddet i lange timer i ildelugtende haller i Hamborg, Zagreb
og Aalborg, så vi har altid haft tid til at snakke og opbygge en
fortrolighed. Kickboxing gør hun det ikke mere i, og selvom vi træner
sammen i det lokale fitness-center, mangler vi tid til at komme i dybden
med vores respektive liv over for hinanden. Min plan er derfor simpel
og nok rimelig nem at gætte nu. Når hun tager på efterskole, finder jeg
en bog om måneden, vi begge skal læse, og så tager vi os tid i hjemmeweekender eller ferier til at få talt om dem. Jeg rapporterer tilbage om
udfaldet. Stay tuned!
Pro-tip: Vi har en hulens masse Puk-bøger på eReolen! Klik her.

Blogindlægget fik yderlige liv i BØFA’s Facebookgruppe og på
forfatter Abelone Glahns Instagram-konto, hvor forfatteren 30.
januar 2018 skrev:
”[D]et er virkelig et interessant link. Jeg tænker, at jeg også vil brække mig over
nogle af banaliteterne, hvis jeg genlæste dem i dag, som den 70-årige kvinde, der
pludselig kan se, hvor sexistisk og naivt bøgerne er skrevet. Det er også
interessant at den unge synes, historierne er sjove og ikke så problematiserende
og ungdomsafspejlende som nutidens bøger er. Mærkeligt at jeg alligevel synes, at
Puk, Susy og Nancy Drew var ubetinget kække og seje. Jeg synes stadig de har
været med til at danne mig, og jeg tror, det vil være klogt ikke at genlæse dem ;-)
Men tak for linket. Jeg må lige prøve at læse Percy bøgerne. Skribentens
overvejelser om sin mor rammer også meget plet. I det helet taget en fed ide med
generationslæsning!!”
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https://www.instagram.com/p/BtPJsejnYk5/?utm_source=ig_web_
copy_link
eReolen-installationen blev bygget til arrangementer, hvor
retrodigitaliserede titler kunne være – og var - en del af litteraturpromoveringen; fx bogcafeer og tematiserede oplæsninger.
Installationen fik sin debut til en bogcafé om erotisk litteratur, som
er én af de mest populære genrer på eReolen.
Installationen ses herunder. Det hvide snabel-e lyser, og der er
plads til ipad på siden.
Installationen blev nomineret til eReolens formidlingspris 2018.

Figur 10: Fra eReolens efterårskonference 15/11 2018
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Figur 11: eReolen-installationen mellem Gentofte Hovedbiblioteks hvide interiør

Evaluering
Generationslæsning var i dette tilfælde noget nær en åbenbaring,
og videre tests vil vise, om det var et lykketræf. Det var
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arrangørens oplevelse, at de to meget forskellige grupper her
kunne have fået endnu mere ud af hinanden, hvis forsøget var
forsat. Det kræver dog meget forarbejde, meget tæt tovholderi, og
undervejs også moderering – særligt hvis deltagerne er unge
voksne eller endnu yngre. Nogle unge voksne er i læseklubber, fordi
de har akutte problemer og gerne vil snakke, og de kan monopolisere samtalen og få andre til at droppe ud, hvis sessionerne
ikke modereres med fast, kærlig hånd – i al fald i starten.
Installationen virkede efter hensigten med at skaffe opmærksomhed på eReolen og få afsat informationsfoldere og lignende
promoveringsmateriale.

KØBENHAVNS BIBLIOTEKER: RETROANMELDELSER
Aktiviteter
På Københavns Biblioteker påbegyndte man en artikelserie kaldet
”Retroanmeldelser.” Ideen var en genanmeldelse, hvor de
oprindelige anmeldelser ligeledes blev bragt på bane. Emnerne for
retroanmeldelserne ville typisk være forfattere, hvis reception i
samtiden var anderledes end den nugældende.
Københavns Biblioteker kan dog ikke tage æren for begrebet
retroanmeldelser. Fx skriver Historisk Tidsskrifts redaktion i bind
114, hæfte 2, 1. december 2014 under overskriften ”Retroanmeldelse:”

Retro-anmeldelse
Under den nye overskrift „retro-anmeldelse“ vil der fremover være
plads til en historiografisk-aktualiserende refleksion over et ældre,
men stadig aktuelt, gerne omdiskuteret, evt. miskendt værk. Også værker, der med urette står glans om, kan komme under kærlig behandling. Første bidrag har taget anledning af et 50-års jubilæum, og det
er nærliggende, for talmagi virker stærkt, men ingen potentiel bidragyder skal holde sig tilbage alene af frygt for skæve årstal.
Redaktionen
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https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56692/76892
Retroanmeldelserne fik sit eget grafiske udtryk og blev delt mellem
de deltagende biblioteker, Litteratursiden og eReolen. Herunder ses
grafikken for artiklen om Henrik Bjelke:

Figur 12: Grafikken for artiklen om Henrik Bjelke taget fra eReolen
(https://ereolen.dk/tema/retroanmeldelse-henrik-bjelke)

Samme artikel er typisk for formatet. Ud over en almen
introduktion til forfatteren, der ikke kan forventes at være et
velkendt navn, har artiklen som kardinalpunkt både anmeldelser i
datidens dagspresse samt original lektørudtalelse (fig. 13-14).
Der sluttes af med et forsøg på at placere forfatteren i en ”ligner”kontekst. Du vil kunne lide denne forfatter, hvis du kan lide dén
eller dén eller dén.
Forfattere, der blev behandlet i formatet retroanmeldelser, var bl.a.
Martha Christensen, Sophus Claussen, Ole Sarvig m.fl. Interessant
nok fandt formatet sine egne fans blandt bibliotekets borgere, der
skrev til artiklernes forfattere. Én af dem – Melsene Laux - bidrog
endda med sin egen retroanmeldelse af Elisabeth BergstrandPoulsens forfatterskab:
https://bibliotek.kk.dk/nyheder/artikel/retroanmeldelserelisabeth-bergstrand-poulsen
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Figur 13: Retroanmeldelse med original anmeldelse fra dagspressen
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Figur 14: Retroanmeldelse med original lektørudtalelse

Evaluering

Retroanmeldelser var en succesrig genre på tværs af de deltagende
biblioteker og Litteratursiden og eReolen. De er dog også ganske
arbejdsintensive, men som det viste sig, er der mulighed for at
crowdsource til interesserede borgere eller bloggere.
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LITTERATURSIDEN: KLASSIKERTEMAER MM.
Aktiviteter
Med Litteratursiden som primær indholdsproducent og eReolen
som delt platform – ud over Litteratursidens egen – udarbejdedes i
projektperioden en række formidlingskoncepter og nye vinkler på
eksisterende koncepter.
Litteratursiden brugte Københavns Bibliotekers retroanmeldelser
og koblede dem til eksisterende forfatterportrætter til permanent
værdiforøgelse heraf.
Til klassikertema på eReolen udarbejdedes klassikerguides til bl.a.
Søren Kierkegaard, J.P. Jacobsen, Karen Blixen og Herman Bang. De
fokuserede alle på forskellige aspekter af de retrodigitaliserede
forfatteres oeuvre.
Litteratursiden indgik tillige i temasamarbejde med eReolen og DR
om programserien ”Øgendahl og de store forfattere,” hvor
skuespiller og komiker Mick Øgendahl var vært for seks
programmer om seks store, danske forfattere med bl.a.
dramatisering af væsentlige episoder i deres liv. Indgangsvinklen
for programmerne var, at Mick Øgendahl som mange andre
danskere ikke helt får læst nok og ikke kender den danske litterære
kulturarv helt godt nok. De seks forfattere var:
•
•
•
•
•
•

H.C. Andersen
Herman Bang
Karen Blixen
Tove Ditlevsen
Johannes V. Jensen
Dan Turèll

Hele Litteratursidens anmelderkorps gik sammen om at producere
guiden ”Min yndlingsklassiker” op mod juleferien i 2018
emblematisk for Litteratursidens klassikerfokus i det overordnede
projekt: https://litteratursiden.dk/artikler/min-yndlingsklassiker
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Til Klassikerdagen 2018 udarbejdede Litteratursiden guide til Steen
Steensen Blicher, der var årets klassiker.
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Herudover har Litteratursiden skrevet løse artikler til publicering
bl.a. på eReolen om kvindelitteraturhistorie, kvindelige
forfatterfyrtårne samt litteraturhistoriske perioder med
udgangspunkt i katalogen af retrodigitaliserede forfattere.

Evaluering
Det har vist sig helt i tråd med både Litteratursidens strategi og
formål at producere nationalt tilgængeligt formidlingsmateriale om
de retrodigitaliserede forfattere og som sådan har projektet været
en succes for begge tjenester. Det har været vanskeligere at koble
arbejdet til en supplerende kanal af anden natur; fx fysisk eller
arrangementsmæssigt. Samarbejdet med Klassikerdagen er
interessant og potentielt et gavnligt partnerskab for begge parter,
som også projektet ”Digital formidling af klassikere” støttet af
Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje peger på:
http://www.projektbank.dk/sites/default/files/201803/Rapport%20i%20forbindelse%20med%20modningsprojekt%20om%
20digital%20formidling%20af%20klassikere_final.pdf
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Samlede erfaringer og anbefalinger
ERFARINGER
Projektpartnerne fandt det overordnet overraskende svært at
arbejde isoleret med klumpen af retrodigitaliserede titler, selvom
den med sine ca. 5.500 titler gav rigeligt at vælge imellem. Derfor
skiftedes hurtigt til et mere generisk ældre litteratur-fokus for de
af koncepterne, der også skulle fungere i det fysiske rum og med
borgerne. De digitale koncepter kunne bedre tage fra ”klumpen.”
De fysiske koncepter savnede en meningsfuld digital komponent, og
selvom særligt ét af dem – Gentofte Bibliotekernes generations”book battle” jo nærmest var en åbenbaring – var der intet digitalt
element i det. Man kan således ikke forvente at flytte
litteraturbrugen eller nødvendigvis at øge interessen for de digitalt
tilgængelige titler på denne vis, hvilket ingenlunde skal afholde
biblioteker fra at tage ideerne op af andre årsager, hvoraf der er
rigeligt.
De digitale koncepter for deres del virkede glimrende, som de nu
var, men savnede fysiske komponenter eller et fysisk liv. Det er dog
en stor fordel for bibliotekerne, at der oparbejdes en digital masse
af formidling af den ældre litteratur, og at denne masse kan
tilvælges i dele eller helheder af bibliotekerne via BPI. Retroanmeldelser og klassikertemaer af forskellig art kan nu bruges af
alle biblioteker, som det foreligger eller mikses og matches efter
behov. I sig selv fremmer det dog ikke det hybride bibliotek.
ANBEFALINGER
Det anbefales overordnet, at bibliotekerne i sin formidling tænker
mere i at samle formidlingskanalerne omkring borgerne, så man
som bruger af biblioteket i højere grad oplever, at der er en rød
tråd i kommunikationen. Det vil sige, at formidlingen i det fysiske
rum via udstillinger, arrangementer o.lign. er forbundet med
formidlingen via hjemmeside og sociale medier – gerne koordineret
med netbibliotekerne. Det er svært at markedsføre ebøger i det
fysiske rum, og løsningen er ikke nødvendigvis ipads skruet ind i
hylder eller større skærme, men at lade borgerne opleve et mere
holistisk formidlingsunivers, hvor de markedsførte materialer er
tilgængelige på flere platforme.
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Konklusion
Projektet ”Formidling af retrodigitaliseret litteratur” blev søsat for
at eksperimentere med formidlingskoncepter vis-a-vis den store
mængde retrodigitaliseret litteratur, der begyndte at blive lagt på
eReolen i 2017 og 2018. Københavns biblioteker var deltagere og
projektledere, og yderligere deltog Vejle Bibliotekerne, Gentofte
Bibliotekerne, Litteratursiden og eReolen.
Projektet mødte indledningsvist vanskeligheder i form af dels
manglende mulighed for nulpunktsmålinger og videre målinger på
udlånet af den relevante litteratur en bloc, dels meningsfuld
isolation af de retrodigitaliserede titler i formidlingskoncepterne
og dels nogle borgeres manglende entusiasme for ebøger.
Samlet set blev der eksperimenteret med tidsinstallationer i
biblioteket; tidstypiske bogreoler fra 60’erne, 70’erne, 80’erne og
90’erne med koblinger til eReolen, generationslæsning i form af
”book battles” mellem teenagere og en gruppe pensionister, en
eReolen installation til bogcaféer og andre formidlingsaktiviteter i
det fysiske rum, retroanmeldelser og diverse klassikerkoncepter.
Koncepterne virkede med skiftende held, men overordnet set
lykkedes de kun i deres umiddelbare virkefelt, og det lykkedes ikke
at udvide brugen fra det fysiske til det digitale eller omvendt. Den
store udfordring er at markedsføre ebogen i det fysiske rum.
Det anbefales, at bibliotekerne tænker mere omnichannel i
markedsføringen af litteraturen, så alle bibliotekets kanaler – i al
fald i perioder – har den samme type formidling. Herved tilbydes
borgerne en logisk sammenhængende formidling og kan selv vælge
platform, hvorved skiftet for borgeren mellem platformene og den
udtrykte forskel mellem dem vil synes mindre.
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