
Nøgletal, erfaringer og perspektiver

EN PODCAST OM LYRIK



Dette er en pixi-udgave af afrapporteringen for LYT – en podcast om lyrik, som er blevet til i samarbejde mellem 
Vejle Bibliotekerne og Silkeborg Bibliotekerne og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Litteratursiden har været samarbejdspartner i projektet, bl.a. i forhold til formidlingen af podcasten.
LYT kan findes i podcast-apps og høres via lytlyrik.dk, hvor der også findes 15 hands-on-beskrivelser af 

lyrikformidlingstiltag, som kan bruges af bibliotekarer, formidlere og undervisere. 
LYTs tre primære sæsoner findes desuden på eReolen som blå titler.
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NØGLETAL
• 15 afsnit fordelt på 3 sæsoner
• 2 bonusepisoder:  

     ”Konkretpoesi og Kamilla Jørgensen” v. Thomas Olesen 
     ”Da Knud Sørensen kom i kløerne på Gestapo” v. Frederik Schøler

• 1 bonussæson m. 9 afsnit: LYT på BogForum 2019 
 

• 5961 unikke downloads pr. 27.05.2020
• 4879 unikke downloads på de 3 primære sæsoner,  

gennemsnitligt 325 unikke lyttere pr. episode.

LYTTERTAL
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INDLEDNING 
Lyrik betragtes ofte som en smal genre, der kan være svær at formidle på lan-
dets 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 ud-
dannelser. Publikummet til lyrikarrangementer, fx arrangementer med digte-
re, vil derfor de fleste steder ikke være nær så stort som til de arrangementer, 
som tager livtag med mere populære og brede genrer, og 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 lom-
mer, behøver biblioteksformidleres formidling dog ikke nødvendigvis være 
begrænset af geografi og publikummet kan i princippet 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 bruger-
skare i hver kommune. 

Podcasts oplever en stigende popularitet og pr. 5. marts 2017 vidste 29,1 % af 
danskerne, hvordan man lytter til en podcast jf. rapporten ”Dansk podcasta-
nalyse – Danskernes Podcastvaner”. 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 an-
tallet af søgninger på ”blog” på dansk Google, 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. 
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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 iscene-
sættelsen 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.

Formålet med projektet ”LYT – en podcast om lyrik” 
har derfor været todelt:

• at producere 15 afsnit af podcasten LYT – en podcast om lyrik 
• 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 podcastpro-
duktionen udforsket forskellige formidlingsmetoder til forskellige målgrupper, 
eksempelvis lyrikformidlingsforløb til folkeskoleelever og elever på ungdomsud-
dannelser, 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/lyt-
ter. 

I denne pixiudgave af afrapporteringen giver vi de vigtigste fakta og erfaringer 
samt udpeger perspektiver for brug af podcasts i bibliotekernes fælles formid-
ling. 

Mvh. Projektgruppen for LYT – en podcast om lyrik
Thomas Glud - thvgl@vejlebib.dk  

Sebastian Bune - sb@silkeborgbib.dk 
Frederik Schøler - fs@silkeborgbib.dk 

Maria Louise Elgård Rasmussen (Christensen) - mler@silkeborgbib.dk 
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PRODUKTIONSERFARINGER 
Podcastmediet er i udgangspunktet let tilgængeligt – både for lytteren og produ-
centen. Der findes en række gratis programmer, som frit kan downloades, mens 
man øver sig på lydproduktion. 

Podcastmediet repræsenterer en god mulighed for at sætte medarbejdernes 
kompetencer i spil, også på tværs af biblioteker/lokaliteter. 

Af nyere bibliotekspodcasts, som sætter medarbejdere med særlige vidensområ-
der/interessefelter i spil, kan fx nævnes Kundskabens Hotel (Københavns Kommu-
nes Biblioteker) og Bogbrevkassen (Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne). 

Når vi siger, at podcastmediet i udgangspunktet er let tilgængeligt, skal man ikke 
glemme, at der er et teknisk aspekt, som kræver basal viden om lydproduktion – i 
form af optagelse og redigering. 
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ET GODT PODCAST-SETUP KRÆVER
• En god idé – podcasten bør have en tydelig profil
• Sparring – lav en arbejdsgruppe, som har mulighed for at sparre med hinanden
• Ordentligt lydudstyr – som ikke behøver at koste en formue!
• Kontinuitet – hvis der går for lang tid mellem produktionen af afsnit, har man 

glemt en del 
• Tid til efterbehandling – det fungerer bedst, hvis man kan afsætte halve dage 

til efterbehandling så som redigering, klipning mv. (postproduktion)
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UDSTYR
Til inspiration har vi valgt at inkludere en liste over det udstyr, 
vi har gjort brug af i forbindelse med produktionen af LYT. 
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HARDWARE
• H4N1-recorder samt to bordmikrofoner
• Medieboxen i Silkeborg med 3 RØDE-studiemikrofoner 

med indbygget pop-filter
• Zoom h6-recorder samt EW112P G4-G ME2 knap-

hulsmikrofon + sender.

SOFTWARE
• Hindenburg Journalist Pro – lydoptagelse, redigering, klipning
• Auphonic.com – gratis webservice med automatisk, simpel 

post-produktion
• LibSyn – podcast hosting service
• Hjemmesiden lytlyrik.dk oprettet i wordpress, da DDB CMS pt. 

ikke understøtter indlejring med iframes, dvs. fx indlejring af pod-
casts.
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PERSPEKTIVER 
FOR 
PODCASTING 
PÅ 
BIBLIOTEKERNE
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I. Fokus på 
litteraturen 
Der er mange produktioner i dag vedr. litteratur i både tv 
og radio, som enten primært er biografisk orienteret eller 
ikke går så meget i dybden med genstandsfeltet, med 
litteraturen. Bibliotekerne kunne spille en vigtig national 
rolle i forhold til den mere litterære formidling i de lettil-
gængelige medier, som fx podcasts. Det litterære fokus 
kan sagtens inddrage forfatterne, som vi også gør i LYT, 
men det giver en anden dimension, når man dykker ned 
i teksterne og ikke bruger forfatterinterviewet til at lave 
rene personinterview. 
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II. 21st century skills: 
Undervisning og 
workshops
Mange biblioteker tilbyder i dag undervisning til ungdomsuddannelserne 
– oftest i form af kildekritik, søgekurser i forbindelse med større opgaver 
mv., men i forbindelse med en nytænkning af Silkeborg Bibliotekernes 
samarbejdsaftaler med ungdomsuddannelserne er det lykkedes os at 
bruge LYT – en podcast om lyrik dels som digitalt læringsmiddel i samar-
bejde med undervisere, dels som springbræt til at tilbyde didaktiserede 
elevworkshops med podcastproduktion til ungdomsuddannelserne. 
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PERSPEKTIVER FOR PODCASTING PÅ BIBLIOTEKERNE
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PERSPEKTIVER FOR PODCASTING PÅ BIBLIOTEKERNE
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III. Formidling 
af specialiseret 
viden
Den gode idé til en podcast udspringer ofte 
af lysten til at formidle viden om et særligt 
område eller til at dykke ned i og undersøge 
et interessant emne i dybden. Det er vigtigt at 
vælge et meningsfuldt fagligt fokus. Den per-
sonbårne interesse og begejstring er vigtig. 
Her giver det også mening at tænke i særlige 
nicher, som man kunne arbejde sammen om 
at formidle på tværs af bibliotekerne.
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IIII. Faglige formidlings- og 
produktionsfællesskaber
Lad os bruge hinanden! Hvis bibliotekerne fremadrettet virkelig skal gøre sig 
gældende med podcasting, kunne det være en idé at etablere et fagligt pro-
duktionsfællesskab, på tværs af biblioteker, som arbejder professionelt med at 
producere videns- eller litteraturpodcasts. Produktionen af bibliotekspodcasts 
kunne være forankret på ét bibliotek, men i et produktionsfællesskab, hvor 
idégenerering, faglig sparring og produktion foretages af flere. Vi kunne fx 
drømme om en rigtig god faglitterær podcast. 
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PERSPEKTIVER FOR PODCASTING PÅ BIBLIOTEKERNE
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PERSPEKTIVER FOR PODCASTING PÅ BIBLIOTEKERNE
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V. LYT videre
Det er projektgruppens ambition fortsat at pro-
ducere 2-4 afsnit til podcasten pr. år.  Afsnittene 
vil blive med interviews af digtere, som vi alligevel 
enten inviterer på besøg på vores biblioteker eller 
i anden sammenhæng har mulighed for at inter-
viewe. Når vi producerer nye afsnit, vil vi samtidig 
melde det ud i relevante Facebook-grupper, herun-
der Forum for litteraturformidlere, samt skrive en 
artikel til BPI. 

Hvis dit bibliotek har en særlig lyrik-indsats eller 
inviterer aktuelle, danske digtere i forbindelse med 
en litteraturfestival, som en del af jeres arrange-
mentsprogram eller lignende, så kontakt os endelig 
for at høre om muligheden for at bidrage med en 
episode til podcasten – til glæde for lyriklæsere i 
hele landet.
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Sæson 1

#1  Hverdagen – Mads Mygind
#2  Jeg er ikke digter – Sternberg (Jesper Sternberg Nielsen) 
#3  Faser i et forfatterskab – Pia Tafdrup
#4  Udtryk – Gerd Laugesen
#5  Systemdigtning – Klaus Høeck & Rasmus Nikolajsen

Sæson 2

#6  Lyrik og musik – UHØRT (forfatter Lone Hørslev og 
       komponist Jesper Mechlenburg)
#7  Kunst koster penge – Peter H. Olesen
#8  Cykeldigte og Digt om døden – Søren Fauth
#9  En blandet familie – Julie Sten-Knudsen
#10  Modernisme – Peter Nielsen & Peter Laugesen

Sæson 3

#11  Faser i et forfatterskab – Søren Ulrik Thomsen
#12  Lad mig ældes langsomt – Knud Sørensen
#13  Arbejdsdigte – Nikolaj Zeuthen
#14  Poesi for børn: rim, rytme og form – Marianne Iben Hansen
#15  Lyrik og fællesskab – BMS (Dorte Limkilde, Fine Gråbøl, 
         Mette Kierstein og Ronja Johansen)

LYT
en podcast 
om lyrik
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Bonus-afsnit

#16:  Konkretpoesi –  Kamilla Jørgensen
 Interviewet af Thomas Olesen fra Norddjurs Bibliotekerne
#17:  Da Knud Sørensen kom i kløerne på Gestapo” 
 Interviewet af Frederik Schøler 

LYT på BogForum 2019 
(udkommet i april/maj 2020)

1. Lea Marie Løppenthin
2. Martin Glaz Serup og Thomas Boberg  

(interview bragt med tilladelse af forlaget Turbines stand)
3. Martin Glaz Serup
4. Knud Brix
5. Mette Moestrup  

(liveinterview fra Litteratursidens scene af Maria Louise Elgård 
Rasmussen)

6. Pia Juul
7. Asger Schnack
8. Søren Fauth  

(liveinterview fra Litteratursidens scene af Thomas Glud)
9. Morten Søndergaard




