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Projektoplysninger 
Projektejer: Silkeborg Bibliotekerne, Lars Bornæs  

Projektleder: Maria Louise (Christensen) Elgård Rasmussen 

Projektnummer: BUP.2018-0050 

Projekttid: 2017-dec. 2019 (jan. 2018-dec. 2019) 

 

Baggrund  

Lyrik betragtes ofte som en smal genre, der kan være svær at formidle på landets biblioteker. De fleste 

lyriklæsere er feinschmeckere, som går efter noget yderst specifikt, eller elever i folkeskolen og på 

ungdomsuddannelserne som skal have kendskab til genren i henhold til bekendtgørelserne på deres 

uddannelser. Publikummet til lyrikarrangementer, fx arrangementer med digtere, vil derfor de fleste steder 

ikke være nær så stort som til de arrangementer, der tager livtag med mere populære og brede genrer, fx 

hvor roman- eller krimiforfattere står på scenen.  

Hertil kommer at bibliotekernes brugere i biblioteksrummet og på de digitale platforme, som hjemmeside 

og Facebook, ofte er geografisk begrænsede til at være borgere i den kommune eller by, som biblioteket 

ligger i.  

I en digitaliseret virkelighed, hvor smartphonen altid ligger i brugernes lommer, behøver 

biblioteksformidleres formidling dog ikke nødvendigvis være begrænset af geografi og publikummet kan 

være landsdækkende, når formidlingen kan gå på tværs af kommunegrænser.  

Dette giver særligt mening i formidlingen af de lidt mere snævre emner og genrer, hvor der ikke 

nødvendigvis er et stort publikum eller en stor brugerskare i hver kommune.  

Podcasts oplever en stigende i popularitet og pr. 5. marts 2017 vidste 29,1 % af danskerne, hvordan man 

lytter til en podcast jf. rapporten ”Dansk podcastanalyse – Danskernes Podcastvaner”1. Der er dog 

væsentlig grund til at tro, at dette tal er steget siden dataindsamlingen til rapporten sluttede for mere end 

3 år siden, bl.a. fordi antallet af søgninger på ”podcast” nu overgår antallet af søgninger på ”blog” på dansk 

Google2 og store private podcast-hubs som Podimo og Heartbeats er kommet på banen, ligesom flere 

nyhedsmedier er begyndt at bruge podcast-formatet mere seriøst, fx Politiken.  

Bibliotekarer og biblioteksformidlere kan – også i forhold til podcastmediet – spille både en formidlende og 

en producerende rolle. I dag har mange af os en rolle som indholdsproducenter på både sociale medier, 

hjemmesider og i iscenesættelse af arrangementer. Som podcast-producent kan biblioteksformidleren 

prøve kræfter med roller som tilrettelægger, redaktør, klipper og interviewer, hvilket alt sammen ligger i 

mere eller mindre naturlig forlængelse af roller, som vi i forvejen har på bibliotekerne.  

 

1 Udarbejdet af Nochmal Consulting, Eric Ziengs, s. 12. Se også www.podcaststats.dk  
2 Ibid, s. 3 

http://www.podcaststats.dk/
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Formål 
Formålet med projektet har været todelt: 

1. at producere 15 afsnit af podcasten LYT – en podcast om lyrik  

2. at formidle lyrik på en helt ny måde samt inspirere bibliotekerne til at tænke anderledes omkring 

lyrikformidling. 

I løbet af projektperioden har projektgruppen sideløbende med podcastproduktionen udforsket forskellige 

formidlingsmetoder til forskellige målgrupper, eksempelvis lyrikformidlingsforløb til folkeskoleelever og 

elever på ungdomsuddannelser, udstillinger i biblioteksrummet, lyrikarrangementer mv.  

Projektets sigte har også været at fremme litterær dannelse; både i podcasten og med produktionen heraf, 
hvor der skabes en anderledes arena for formidling af- og debat om lyrik i spændingsfeltet mellem 
forfatter, bibliotek og bruger/lytter.  
 

Målgruppe 
Ligesom formålet med projektet har været todelt, har projektet arbejdet med to overordnede målgrupper: 

1. Primær målgruppe: Brugere der via Litteratursiden.dk, bibliotekernes websider og PR finder og 

lytter til podcasten samt lokalt brugere der deltager i lyrikformidlingsaktiviteterne.  

2. Sekundær målgruppe: Andre biblioteker – via inspiration til formidling samt mulighed for at 

anvende podcasten LYT i formidlingen.  

 

Deltagere/aftagere 
Hvor mange deltagere var involveret/får gavn af projektet?  

Pr. 02.03.2020 er der foretaget 4516 unikke downloads af LYTs podcastepisoder.  

Top tre over de mest lyttede episoder er (pr. 02.03.2020):  

1. LYT #1: Hverdagen med Mads Mygind (udgivet 09.10.2018) 

• 461 unikke downloads  

2. LYT #8: Cykeldigte og digt om døden med Søren Fauth (udgivet 04.11.2019) 

• 387 unikke downloads  

3. LYT #10: Modernisme – Peter Nielsen og Peter Laugesen (udgivet 06.06.2019) 

• 350 unikke downloads  

Med 15 episoder er det gennemsnitlige antal unikke downloads pr. episode hermed på 301 unikke 

downloads per episode3.  

Via eReolens distributørs statistikmodul (Publizons PubHub) kan vi se, at der direkte via eReolen 

(02.03.2020) i alt er foretaget 162 udlån fordelt på 13 afsnit, hvor højdespringerne er #6 Musik og lyrik – 

 

3 Se dokumentation i bilag 1 
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UHØRT (27 udlån), #3 Faser i et forfatterskab – Pia Tafdrup (20 udlån), #10 Modernisme – Peter Nielsen og 

Peter Laugesen (20 udlån) samt #1 Hverdagen – Mads Mygind (18 udlån).4 

Herudover kan vi formode, at nogle af de lyttere, der har fundet LYT via eReolen efterfølgende er blevet 

abonnenter. Vi kan dog ikke se et tydeligt sammenfald mellem frigivelsesdatoerne på eReolen og 

tilstrømning af nye abonnenter via podcastapps. 

 

Vi kan også formode at udgivelsen af artikler på Litteratursiden.dk har haft en lille effekt på antallet af 

abonnenter via podcastapps. 

Litteratursiden offentliggjorde i løbet af december 2019-januar 2020 en række nyheder tilknyttet LYT – en 

podcast om lyrik og antallet af samlede unikke downloads steg med 131 downloads, fra 202 unikke 

downloads i december 2019 til 333 unikke downloads i januar 2020. Om dette udelukkende skyldes 

nyheder fra Litteratursiden.dk eller at sidste afsnit af LYT udkom forsinket i januar 2020 kan vi ikke 

bestemme med sikkerhed. 

Vi kan dog konstatere, at der skete et fald af unikke downloads i samme periode året før, fra december 

2018 til januar 2019. Derfor kan stigningen i unikke downloads sagtens hænge sammen med dels 

udgivelsen af et nyt afsnit, fordi alle der har klikket abonnér i deres podcast-app får besked på at de kan 

hente et nyt afsnit og dels at Litteratursiden satte fokus på podcasten.   

Der er dog ingen sammenhæng mellem Litteratursidens nyheder og de tre mest populære afsnit:  

• 17. december 2019 udgav Litteratursiden.dk nyheden ”Podcast: Systemdigtning med Klaus Høeck 

og Rasmus Nikolajsen”  

• 18. december 2019 kom nyheden ”Podcast: Poesi for børn – rim, rytme og form med Marianne 

Iben Hansen” 

• 27. december 2019 offentliggjordes ”Podcast: Faser i et forfatterskab – Søren Ulrik Thomsen”   

• 14. januar 2020 kom nyheden ”Podcast: En blandet familie med Julie Sten-Knudsen”  

Litteratursidens artikler kan findes samlet her:  https://litteratursiden.dk/artikler/lyt-en-podcast-om-lyrik 

Udover antallet af podcast-lyttere er projektet også nået ud til en række biblioteksbrugere i forskellige 

målgrupper gennem de formidlingsaktiviteter, der har været gennemført på Silkeborg Bibliotekerne og 

Vejle Bibliotek. Det samlede deltagerantal for disse aktiviteter estimeres til omkring 1000 personer5, hertil 

kommer at andre biblioteker kan anvende flere af disse formidlingsaktiviteter 1:1, hvormed rækkevidden 

kan blive endnu større. 

  

 

4 Se dokumentation i bilag 2 
5 I forbindelse med arrangementer og undervisningsforløb har vi de eksakte deltagerantal, mens vi ved udstillinger og 
lignende åbne aktiviteter i biblioteksrummene har givet et kvalificeret skøn ud fra observationer.  

https://litteratursiden.dk/artikler/lyt-en-podcast-om-lyrik
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Metoder 
Hvilket metoder har projektet brugt/bygget på? 

Projektet LYT – en podcast om lyrik har metodisk sigtet mod at: 

1. Tilrettelægge formidlingsforløb med udgangspunkt i Biblioteksdidaktik (2017) samt Design Thinking  

2. Anvende en overordnet skabelon for podcastproduktionen inspireret af anbefalinger og erfaringer 

med podcastproduktion fra projektet ”Udvidet musikformidling via lytteklubstanken” udviklet af 

Roskilde Bibliotekerne og Lyngby-Taarbæk Bibliotek. Herudover har vi tilpasset formatet for 

podcastepisoderne i henhold til modtagerbibliotekernes kommentarer ved midtvejsevalueringen 

10. december 2018.  

3. Udrulle en national formidlingsindsats for podcasten via bl.a. Litteratursiden, BPI, eReolen, 

modtagerbibliotekernes engagement samt deltagelse i nationale og internationale konferencer, 

herunder bl.a. BogForum (2018, 2019), Next Library (Berlin, sept. 2018), seminaret ”Podcasting på 

Biblioteket” (Gentofte Centralbibliotek, okt. 2019) samt deltagelse i Annes Anbefalinger (webinar 

via Herning Centralbibliotek, sept. 2018).  

Aktiviteter 
Hvilke og hvor mange forskellige aktiviteter er gennemført? 

I løbet af projektperioden (jan 2018-dec 2019) har projektgruppen planlagt og gennemført 15 

formidlingsaktiviteter, heraf dog én som feltarbejde6.  

Planlægning, gennemførelse og formidling af disse aktiviteter ligger i nogle tilfælde i direkte forlængelse af 

de tilknyttede podcastepisoder, mens andre aktiviteter kan stå alene og gennemføres 1:1 på andre 

biblioteker uden at forholde sig til den tilknyttede podcastepisode og den/de pågældende forfatteres 

forfatterskaber.  

Alle formidlingsaktiviteter er udførligt beskrevet via lytlyrik.dk/til-bibliotekarer-og-undervisere og 

inkluderer bl.a. udstillinger, undervisningsforløb og arrangementer.  

Aktiviteterne er til fri afbenyttelse af andre interesserede, både på biblioteker og på 

uddannelsesinstitutioner.   

Succes og succeskriterier  
Hvad er den samlede vurdering af projektets succes og hvad var succeskriterierne?  

Succeskriterierne for projektet var jf. projektansøgningen:  

• produktion og udgivelse af 15 podcastepisoder om lyrik, som alle inddrager læsere og mindst en 

forfatter hver gang.  

• at afspejle kritik samt væsentligste input fra midtvejsevalueringen i de efterfølgende 10 afsnit 

 

6 Nemlig formidlingsaktiviteten knyttet til LYT #15 – Lyrik og fællesskaber: BMS og Poesi på en torsdag, hvor 
observation af og deltagelse i arrangementet Poesi på en torsdag på Knudsens i Holstebro udgør 
formidlingsaktiviteten.   

https://lytlyrik.dk/til-bibliotekarer-og-undervisere
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• at opnå et højt antal unikke downloads pr. afsnit ved projektets afslutning jf. normen i 

podcaststats.dk. 

Selvevaluering 
Projektgruppens egen vurdering af projektets relevans, udfordringer, projektets værdi, 

samarbejdsrelationer, mål samt mulighederne for optimering og videreførelse. 

Relevans 
Har projektet haft den forventede relevans for målgruppen? 

Projektets primære målgruppe; lyttere af podcasten samt deltagere i lyrikformidlingsaktiviteterne, har fået 

mulighed for at opleve lyrik på en ny og anderledes måde i et let tilgængeligt format. I forhold til det 

gennemsnitlige antal af unikke downloads pr. afsnit angivet i afsnittet om deltagere/aftagere på s. 4-5 i 

denne rapport, vurderer vi, at projektet har haft den forventede relevans for målgruppen.  

Vores vurdering i projektgruppen er, at vi har formået at arbejde med lyrik i øjenhøjde og lave nogle 

samtaler med digtere om lyrik, som har været indførende og dermed kunnet fungere efter hensigten.  

Projektets sekundære målgruppe; andre biblioteker, har haft mulighed for dels at anbefale podcasten og 

dermed bruge LYT i deres daglige formidling, mens formidlingsaktiviteterne, som kan findes via lytlyrik.dk, 

giver muligheden for at afprøve nye formidlingsmetoder. Herudover er det vores opfattelse at PR-

materialerne, såsom bogmærker samt artikler delt i BPI, er blevet taget godt imod.  

Udfordringer/Problemer 
Hvilke problemer har projektet oplevet undervejs?   

Det har givet udfordringer i produktionen, bl.a. i forhold til lydkvalitet, at processen har været learning-by-

doing. Derfor kunne det have været en fordel at have haft en konsulent tilknyttet tidligt i forløbet i forhold 

til viden om lydproduktion.   

Konsulenten Karin Høgh, Podconsult.dk, gennemgik mest udstyr samt udgivelses- og publiceringsstrategi 

med os, men her kunne vi have haft gavn af noget mere hands-on gennemgang af fx Hindenburg, som vi 

indkøbte og anvendte på Høghs anbefaling. Vi har været glade for at bruge programmet, men ville have 

haft et bedre fundament for lydproduktion med lidt mere ”uddannelse”.  

Vi har bl.a. haft et ønske om ikke kun at have studieinterviews med forfatterne for at give en særlig 

stemning og afslappethed i afsnittene. Det har været overraskende, hvordan nogle baggrundslyde har givet 

mere støj, end man umiddelbart kunne høre i hørebøfferne på interviewtidspunktet, mens andre 

interviews i det fri, fx det med Knud Sørensen i afsnit 12 og med Søren Fauth i afsnit 8 har en næsten 

overraskende fin lydkvalitet, trods blæsevejr mv. Optagelser på café/bar kan også være svære at lydsætte, 

eksempelvis er interviewet med BMS i afsnit 15 udfordrende alene pga. de mange interviewpersoner samt 

at lydene omkring os fra caféen tilsyneladende ikke gik så tydeligt igennem i hørebøfferne, som de gør i de 

færdige, komprimerede lydoptagelser. Derimod fungerer interviewet med Peter H. Olesen i afsnit 7, 

optaget på Harboe Bar, rigtig fint trods lyde fra espressomaskine, snakkende gæster mv.  
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Det kan være udfordrende at planlægge og afsætte tid til podcastproduktion og især postproduktion i en 

typisk biblioteksformidlers hverdag, da det kræver meget sammenhængende tid. Dette kan naturligvis 

være virkeligheden i forhold til meget projektarbejde, som kræver sammenhængende timer, men det er 

særligt en faktor i forhold til podcastproduktion, da postproduktionsprocessen er krævende, fordi man skal 

lytte lydoptagelserne minutiøst igennem, før man kan gå i gang med at klippe. Derfor har vi løbende 

arbejdet med optimering af planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af interviews for at reducere 

mængden af råmateriale, så vi kunne reducere behovet for efterbehandling.  

Dette har dog ikke fuldstændigt kunnet løse udfordringen med manglende sammenhængende tid til 

postproduktion.  

Projektets værdi/relevans for projektgruppen 
Har projektet været anstrengelserne værd? 

Det har været en faglig fornøjelse at arbejde med lyrikken og de mange forskellige roller som formidler i 

projektet. Vi har fået nyttig viden om tilrettelæggelse, produktion og formidling af et produkt, vi selv har 

skabt, samt vigtige interviewerfaringer, der kan lægges til vores praksis som interviewere på scenen. Det 

har givet os nye aspekter på biblioteksformidlerrollen, som kan udfoldes i nye formater, der kan nå længere 

ud end hen over skranken –  ud over den enkelte kommunes brugere. Litteraturen bliver lyd og 

litteraturformidlingen bliver digitaliseret og får dermed længere rækkevidde.  

I forhold til andre sider af vores arbejde kan vi drage nytte af mange erfaringer fra projektet fx i 

samarbejdet med ungdomsuddannelserne i forhold til udviklingen af digitale læringstilbud, som kan 

understøtte undervisningen og de skærpede krav til de unges digitale kompetencer.   

Podcasten har mulighed for at få en lang levetid og kan formidles fremadrettet som del af den ”lange hale”, 

da afsnittene er tematiske og ikke er afhængige af en særlig her-og-nu aktualitet. Vi har grund til at tro, at 

endnu flere brugere fremtidigt vil søge mod podcastmediet for underholdning, oplysning og kulturel 

dannelse.  

Med ovenstående erfaringer og overvejelser i bagagen sammenlagt med antallet af unikke downloads, 

vurderer vi, at projektet både har haft stor værdi for os som projektgruppe og kan bidrage med nyttig viden 

og væsentlige kompetencer i bibliotekssektoren.    

Samarbejdsrelationer 
Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med projektets samarbejdsrelationer?  

Projektet har ført til et rigt læringsudbytte gennem feedback fra en række samarbejdspartnere, der har 

indgået i projektet, heriblandt lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner, forfattere, Litteratursiden.dk og 

eReolen, samt andre folkebiblioteker. Projektgruppen har haft et ønske om at nå ud til gymnasielærere, 

nye læsere af lyrik, såvel som garvede. 

Gennem innovative læringstiltag, der har tilgodeset bekendtgørelser fra ungdomsuddannelsernes 

fagrækker, er det lykkedes for LYT – en podcast om lyrik at gøre sig gældende som et slags digitalt 

læringsmiddel i samarbejde med undervisere fra HHX, STX og HF/VUC. Et element i projektfasen, der har 

spillet godt sammen med Silkeborg Bibliotekernes fokus på nytænkning af samarbejdsaftaler med 

ungdomsuddannelserne og folkebibliotekernes behov for nybrud i samarbejder med denne målgruppe.  
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Hertil kommer samarbejdet med forlag, bl.a. Gyldendal, som ved et par lejligheder har ladet os benytte 

deres lydstudie til interviews. Desuden har vi fået lov til at anvende pressefotos og digte fra forfatternes 

forlag, i enkelte tilfælde mod et mindre honorar.  

I samarbejde med Litteratursiden.dk og eReolen, har tre af de tilknyttede biblioteksformidlere til projektet 

interviewet deltagende digtere på Bogforum 2019.  

Vi valgte tidligt i projektet udelukkende at arbejde med Karin Høgh som konsulent og har ikke inkluderet 

erfaringer fra Børnebogcasten. Dog kunne vi, som nævnt på s. 7 i denne rapport, godt have brugt en 

lydspecialist/konsulent på lydproduktionen.  

Med etableringen af en styregruppe med deltagelse af Vejle Bibliotekerne, Litteratursiden og Silkeborg 

Bibliotekerne, har vi også oplevet god forståelse og feedback fra ledelserne for projektarbejdets karakter og 

samarbejdet har fungeret rigtig godt.  

Mål  
Hvad er de vigtigste forklaringer på, at projektet har nået/ikke har nået sine mål? 

Podcastens 4516 (pr. 02.03.2020) unikke downloads skal ses i lyset af en række fysiske og digitale 

formidlingstiltag, som fx distribuering af podcasten på tværs af platforme, samt ekstensive 

markedsføringskampagner og live forfatterinterviews samt formidling på BogForum.  

Derudover har projektgruppen indfriet eget ønske om at få formidlingstiltagene koblet på læringstilbud til 

ungdomsuddannelserne, som er et indsatsområde med højnet fokus i biblioteksvæsenet.  

Hvad er de vigtigste grunde til, at projektet kunne nå sine mål? 

Tilstrækkelige midler til allokering af ressourcer mellem Silkeborg Bibliotekerne og Vejle Bibliotekerne, et 

nødvendigt minimum af teknisk oplæring samt et nogenlunde rum til læring af fejl i projektforløbet.  

Muligheden for at arbejde i dybden med vores litteraturfaglighed har spillet en stor rolle og der har været 

vilje og begejstring i projektgruppen i forhold til alle aspekter projektet.  

Hertil kommer at vi fik værdifulde input fra modtagerbibliotekerne til ”midtvejsevalueringen”, der lå i 

december 2018 efter udgivelse af de første fem podcastepisoder. Kommentarerne til midtvejsevalueringen 

hjalp os med at finde en skarpere retning i resten af episoderne bl.a. i forhold til kortere afsnit, mindre 

fokus på at inddrage læsere, da tilbagemeldingen var, at dette ikke tilførte værdi til lytteoplevelserne, samt 

et fokus på at formidle og skitsere en struktur for lytteren i begyndelsen af hver episode.  

 

Optimering og videreførelse  
Hvad kunne være gjort bedre i projektet?  

Projektet har båret præg af en manglende teknisk og redaktionel professionalisme, hvilket i 

udgangspunktet giver sig selv. Alle begyndte fra bunden i forhold til lydproduktion og vi var allokeret to 

forskellige steder samt sad med mange andre arbejdsopgaver samtidig.  
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Det er faktorer, som i sidste ende har været med til at gøre produktet mere uensartet i lyd og opbygning, 

end vi kunne drømme om. Uden en egentlig tydelig redaktionel linje, med manglende tid til feedback tidligt 

i produktionsstadiet har det også været svært at ensrette lyden og linjen. Variationen i afsnittenes udtryk 

kan dog også ses som en styrke, og som lytter er det ikke nødvendigt at høre episoderne fortløbende eller i 

sammenhæng. 

Hertil kommer at vi kunne have haft en øget opmærksomhed omkring udgivelsen af det enkelte afsnit i 

forhold til at koble det op på formidling via Litteratursiden.dk og landsdækkende såvel som lokal presse.  

Det kunne have været spændende at samarbejde med et medieproduktionsselskab eller en radiokanal om 

produktionen af podcasten, da fx Radio24Syvs Poesibogen først opstod efter LYT – en podcast om lyrik var 

begyndt at udkomme. Vi kunne i projektgruppen konstatere at journalist Knud Brix interviewede mange af 

de samme forfattere, som vi havde haft fat i eller havde lavet aftale med. Vi har hermed haft samme blik 

for tendenser, tematikker og aktualitet, som redaktionen hos Poesibogen, men har slet ikke haft samme 

muligheder for at række ud over en bibliotekskontekst.  

Kan projektets erfaringer videreføres i andre sammenhænge? 

Den praktiske erfaring i at producere podcasts er allerede i flere sammenhænge blevet brugt til at formidle 

ideen om at det er overskueligt at producere podcasts af biblioteksformidlere ansat på de danske 

folkebiblioteker.  

Som sådan kan projektets erfaringer vedr. tilrettelæggelse og postproduktion også videreføres i andre 

sammenhænge, hvor der er tale om produktion af et formidlingsprodukt, det være sig podcasts, 

filmformidling eller lignende.  

Projektet er samtidig baseret på en konkret faglighed hos projektgruppedeltagerne og en personlig 

begejstring hos samme, som altid er givtig i projekter og i særdeleshed, når der skal produceres et 

slutprodukt med national rækkevidde. Slutproduktet er med andre ord personafhængigt i forhold til 

kompetencer, evner og interesser.  

Kan projektet duplikeres af andre? – hvorfor/hvorfor ikke? 

Det ville ikke være meningsfuldt at duplikere projektet LYT – en podcast om lyrik én til én. LYT-podcasten 

ligger online og er tilgængelig på et nationalt niveau, og det ville derfor ikke give mening i en 

bibliotekssammenhæng at lave endnu en lyrik-podcast med lignende episoder.  

Projektet kan dog bruges som springbræt til at finde sin egen litterære genre eller niche at formidle.   

LYT er derfor et eksempel på, at man gennem podcastmediet nemt kan begynde fra scratch og fra 

begyndelsen formidle ret skarpt uden alt for dyre eller store udgifter. 

  



Afrapportering BUP.2018-0050 

11 
 

Supplerende oplysninger 
Afrapportering fra Litteratursiden 

 

Fuldførte mål: 

• Forfatterportrætter af alle forfattere 

• Audiogram til hvert afsnit i de tre sæsoner som postes hver gang forfatterne er aktuelle med nyt. 

Eksempelvis Pia Tafdrup med den nye sansedigtsamling.  

• Overbliksartikel over LYT - en indgang der samler podcasten: https://litteratursiden.dk/artikler/lyt-

en-podcast-om-lyrik 

• Opsætning af lyriktemaet: https://litteratursiden.dk/temaer/lyrik-gar-taet-pa-det-menneskelige  

• Litteratursidens gode lyrik-indhold er samlet. En indgangsvinkel/forside hvor bibliotekerne, 

studerende og brugere kan orientere sig om klassiske værker og nyere digtsamling. 

 

Resultater af gennemført Facebook- og Instagram-annoncering 

4 kampagner: 

1. Pia Tafdrup 

Indhold: Artikel om afsnittet, forfatterportræt og anmeldelse. 

Aktualitet: Ny udgivelse ‘Lyden af skyer’  

 

Facebook 

Rækkevidde: 5417 

Interaktion: 3350 

Budget: 300,00 kr. 

Instagram 

Rækkevidde: 5352 

Resultater: Interaktion: 2664 

Budget: 210,00 kr. 

Samlet performance 

Rækkevidde: 10.769 

Resultater: Interaktion: 6014 

Budget: 510,00 kr. 

 

 

 

 

 

https://litteratursiden.dk/artikler/lyt-en-podcast-om-lyrik
https://litteratursiden.dk/artikler/lyt-en-podcast-om-lyrik
https://litteratursiden.dk/temaer/lyrik-gar-taet-pa-det-menneskelige
https://litteratursiden.dk/artikler/podcast-faser-i-pia-tafdrups-forfatterskab
https://litteratursiden.dk/forfattere/pia-tafdrup
https://litteratursiden.dk/boeger/lyden-af-skyer-digte


Afrapportering BUP.2018-0050 

12 
 

2. Søren Ulrik Thomsen 

Indhold: Artikel om afsnittet 

Aktualitet: Juleferie - tid til fordybelse 

 

Facebook & Instagram 

Mål: Videovisninger 

Rækkevidde: 4254 

Resultater: Videovisninger: 432 

Budget: 100,00 kr. 

 

Facebook 

Mål: Interaktioner 

Rækkevidde: 5105 

Interaktion: 201 

Budget: 150,00 kr. 

 

Samlet performance 

Rækkevidde: 9359 

Budget: 250,00 kr.  

 

3. Rasmus Nikolajsen 

Indhold: Artikel om afsnittet, forfatterportræt og anmeldelse 

Aktualitet: Ny udgivelse ’Barnevognshaiku’ 

Litteratursiden valgte at droppe annoncering, da audiogrammet klarede sig ualmindeligt dårligt.   

 

4. Marianne Iben Hansen 

Indhold: Artikel om afsnittet og anmeldelse. 

Aktualitet: Juleferie - tid til fordybelse 

 

Facebook 

Rækkevidde: 2116 

Resultater: Klik på link: 14 

Budget: 100,00 kr. 

 

Antal timer til markedsføring og kobling til Litteratursiden: 50 timer (+ interessetimer fra Litteratursiden, 

bl.a. v. deltagelse i Styregruppe).  

Abonnement til audioplatformen Wavve: 138,16 kroner. 

 

https://litteratursiden.dk/artikler/podcast-faser-i-et-forfatterskab-soren-ulrik-thomsen
https://litteratursiden.dk/artikler/podcast-systemdigtning
https://litteratursiden.dk/forfattere/rasmus-nikolajsen
https://litteratursiden.dk/boeger/barnevognshaiku
https://litteratursiden.dk/artikler/poesi-born-rim-rytme-og-form-med-marianne-iben-hansen
https://litteratursiden.dk/boeger/axels-fodselsdag-verdens-allerbedste-bil
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Komplet liste over alle interviewede forfattere samt projektgruppens navne og kontaktoplysninger 

 

Interviewede forfattere: 

Mads Mygind 

Sternberg (Jesper Sternberg Nielsen)  

Pia Tafdrup 

Gerd Laugesen 

Klaus Høeck 

Rasmus Nikolajsen 

Lone Hørslev (og komponist Jesper Mechlenburg) 

Peter H. Olesen 

Søren Fauth 

Julie Sten-Knudsen 

Peter Nielsen 

Peter Laugesen 

Søren Ulrik Thomsen 

Knud Sørensen 

Nikolaj Zeuthen 

Marianne Iben Hansen 

BMS - Dorte Limkilde, Fine Gråbøl, Mette Kierstein og Ronja Johansen 

Bonus-afsnit: Kamilla Jørgensen, interviewet af Thomas Olesen fra Norddjurs Bibliotekerne 

 

Interviewede forfattere i bonus-sæson fra BogForum2019 (udkommet i april/maj 2020): 

Lea Marie Løppenthin 

Martin Glaz Serup og Thomas Boberg (interview bragt med tilladelse af forlaget Turbines) 

Martin Glaz Serup 

Knud Brix 

Mette Moestrup (liveinterview fra Litteratursidens scene af Maria Louise Elgård Rasmussen) 

Pia Juul 

Asger Schnack 

Søren Fauth (liveinterview fra Litteratursidens scene af Thomas Glud) 

 

Projektgruppe:  

Thomas Glud, thvgl@vejlebib.dk   

Sebastian Bune, sb@silkeborgbib.dk  

Frederik Schøler, fs@silkeborgbib.dk  

Maria Louise Elgård Rasmussen (Christensen), mler@silkeborgbib.dk  

 

mailto:thvgl@vejlebib.dk
mailto:sb@silkeborgbib.dk
mailto:fs@silkeborgbib.dk
mailto:mler@silkeborgbib.dk
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Afsluttende bemærkninger:  

I løbet af nedlukningen af landets biblioteker som følge af COVID-19 udgav vi en bonussæson fra BogForum 

2019.  

Afrapporteringen blev forsinket som følge af nedlukningen, da nogle dele af økonomiafrapporteringen ikke 

kunne afsluttes før genåbningen.  

Pr. 18.05.2020 er antallet af unikke downloads steget til 5.854.  

Mens der var lukket ned for alle landets biblioteker, og alle litteraturarrangementer, var der i marts 376 

unikke downloads, i april 318 unikke downloads og endelig i maj (t.o.m. 18.05) 666 unikke downloads. Det 

høje antal i maj skyldes formentlig at den nye bonussæson fra BogForum udkom primo maj.  

 



Bilag 1 
Dokumentation for antallet af downloads pr. 02.03.2020 via LibSyns statistik-modul 

 

 



Bilag 2 

Dokumentation for udlån af LYT – en podcast om lyrik via eReolen 

 


