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Forord 

Læseheste og hundehoveder er et projekt om litteraturformidling på folkebiblioteket. 
Projektet blev søsat af Borgerservice og Biblioteker i Århus, som støttede projektmagernes 
ønske om at tænke i nye baner og gå nye veje i synet på litteraturformidling. Veje, som 
forhåbentlig skulle føre til bedre oplevelser for flere brugere og øget interesse for 
litteraturen i sin mangfoldighed.  

Læseheste og hundehoveder er også et projekt om partnerskaber, idet man har søgt at 
trække tråde mellem øerne i det lokale litterære miljø og bringe vidt forskellige 
perspektiver på skønlitteraturen sammen gennem dialog og praksis. Partnerskabstanken 
har også været vendt indad, da Læseheste og hundehoveder har været en øvelse i 
samarbejde og kommunikation mellem bibliotekets ellers decentrale afdelinger. Og så 
handler projektet på et overordnet plan om at nytænke bibliotekets rolle som litterær 
scene i lokalsamfundet, dvs. som samarbejdspartner, netværksudvikler og mødested for 
litterære aktiviteter. 
 
Læseheste og hundehoveder har sat mange skibe i søen og en mangfoldighed af 
perspektiver på biblioteket og skønlitteraturen har været sat i spil. Denne 
evalueringsrapport vil samle op på og vurdere de centrale erfaringer fra denne proces. 
Evalueringen af projektet er givet i opdrag af Borgerservice og Biblioteker i Århus og 
udført af Rasmus Grøn, ph.d. stipendiat ved Danmarks Biblioteksskole, for Center for 
Kulturpolitiske Studier. Rapporten er resultatet af en proces, hvor projektet er blevet fulgt 
løbende og en lang række af projektets aktører er blevet interviewet undervejs. Vi vil 
hermed gerne takke både projektledelsen og de øvrige aktører for deres velvillige 
vidensdeling. Vi håber, at rapporten vil bidrage til kvalificering og yderligere diskussion 
af litteraturens placering i biblioteket og bibliotekets litteraturpolitiske rolle.  
 
 
Maj 2008 

 

Dorte Skot-Hansen 
Center for Kulturpolitiske Studier 
Danmarks Biblioteksskole 
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1. Indledning  
 
Hvad er Læseheste og hundehoveder? 
Læseheste og hundehoveder er et litteraturformidlingsprojekt iværksat af Borgerservice og 
Biblioteker i Århus (herefter BOB). Målet med Læseheste og hundehoveder har været at 
styrke nytænkningen af bibliotekets formidling af skønlitteratur ved at indgå partnerskaber 
med aktører fra det øvrige litterære miljø i Århus Kommune om udvikling og afvikling af 
formidlingsaktiviteter. Som det hedder i projektansøgningen: I samarbejde med andre aktører 
inden for litteraturområdet gennemføres nyskabende initiativer og aktiviteter, der kan spænde lige fra 
events til aktiviteter med mulighed for fordybelse. Rammerne for projektets 
formidlingsaktiviteter er bredt formuleret, men det har været et krav, at de i et vist omfang 
dels skulle have et formelt fokus på brugerne, som skulle inddrages på en uventet og 
inspirerende måde, og dels at de indholdsmæssigt skulle udgøre et alternativ til 
bestsellerkulturen ved at formidle kvalitetslitteratur, som er mindre synlig i markedets 
formidling, dvs. god og velanmeldt litteratur, der bliver væk i mængden.  
 
Læseheste og hundehoveder kan karakteriseres som et ’spredehaglsprojekt’, hvor  
man har søgt at stifte partnerskaber med repræsentanter fra alle felter i det litterære miljø, 
og realisere så mange formidlingsaktiviteter, som det var realistisk inden for projektets 
rammer for derved at styrke projektets erfaringsgrundlag.  
 
For Læseheste og hundehoveder er et fremtidsrettet udviklingsprojekt, som har skullet 
bringe litteraturformidlingen på forkant med kommunens kultur- og bibliotekspolitik og 
gøde jorden for den fortsatte udvikling af et netværk af stabile, formaliserede 
samarbejdsrelationer. Derved satser man på at styrke bibliotekets rolle som 
litteraturinstitution i nærområdet, ved at biblioteket i en lokal sammenhæng bidrager til 
koordineringen inden for litteraturområdet samt her bliver en naturlig og selvfølgelig 
samarbejdspartner. Projektets mål ses derfor også som midler i en mere generel indsats for at 
styrke bibliotekets rolle som kulturmødested. Projektets største økonomiske støtte er 
således også modtaget fra indsatsområdet ’Bibliotekets rolle som kulturmødested’ fra 
Styrelsen for Bibliotek og Medier' s udviklingspulje. 
 
Planlægningen af Læseheste og hundehoveder begyndte i februar 2007, mens projektets 
implementeringsfase blev startet op i april 2007. Projektet afsluttes officielt med et seminar 
på Testrup Højskole d. 21. maj 2008. Projektet vil udmønte sig i et idékatalog til brug på 
landsplan og strategioplæg for den fremtidige litteraturformidling i BOB. Dette oplæg vil 
pege på veje til fastholdelse af de litterære partnerskaber og en optimering af 
ressourceanvendelsen på området ved at styrke den interne koordinering af 
litteraturformidlingen mellem BOB’ s afdelinger. Det er ambitionen, at projektets erfaringer 
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med partnerskaber, nyudvikling af formidlingsstrategier og intern koordinering skal kunne 
overføres til andre områder af BOB ’s virksomhed (fx børneområdet) og til andre 
bibliotekers arbejde med litteraturformidling.   
 
 
Evalueringens fokus  
Denne evalueringsrapport analyserer gennemførelsen af projektet Læseheste og 
hundehoveder og diskuterer, hvorvidt de opstillede mål for projektet kan siges at være 
opfyldt. Det sker ud fra to fokuspunkter:   

Samarbejde 
Samarbejdet med eksterne partnere har været omdrejningspunktet for Læseheste og 
hundehoveder. Man har systematisk søgt at inddrage flest mulige aktører fra områdets 
litterære miljø i projektet og sat som betingelse, at alle aktiviteter skulle involvere en eller 
flere eksterne partnere. Her rejser sig følgende centrale spørgsmål:  
 
• Hvem har Læseheste og hundehoveder samarbejdet med, og hvilken karakter har 

disse relationer haft?   
• Hvordan har koordinationen og kommunikationen fungeret? 
• Hvordan har man oplevet parternes respektive ressourcer og udbytte af 

partnerskaberne?  
 
Dette punkt vil også kort berøre det interne samarbejde, da det blev et vigtigt delmål for 
Læseheste og hundehoveder at styrke koordineringen mellem BOB’ s mange 
lokalafdelinger for at skabe en mere målrettet indsats på litteraturområdet. 
 
Litteraturformidling  
Der er i projektperioden blevet gennemført en bred vifte af meget  
forskelligartede formidlingsaktiviteter, som vil blive evalueret ud fra følgende 
hovedspørgsmål: 
 

• Har aktiviteterne bidraget til at forny og udvikle bibliotekets formidling af litteratur?  
• Har litteraturformidlingen været med til at synliggøre mindre mediestærke 

litteraturtyper?  
• I hvilket omfang har man arbejdet med brugerinddragelse og nye målgrupper? 
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Læsevejledning 
Det første afsnit, Konklusioner og anbefalinger, vil give et oprids af evalueringens 
hovedkonklusioner og anbefalinger. Læseren har her mulighed for at få præsenteret 
evalueringens centrale pointer i kortfattet form.   
 
I afsnittet Baggrund anskues projektet i forhold til tre vigtige kontekster, mens der i 
Projektets rammer gives et kort overblik over Læseheste og hundehoveders økonomi og 
styring, herunder erfaringerne fra det interne samarbejde mellem BOB’ s afdelinger.   
 
Aktører og nye partnerskaber præsenterer de nye eksterne partnerskaber og evaluerer 
erfaringerne fra samarbejdet. Derefter vil projektets Aktiviteter og formidlingsstrategier blive 
præsenteret og gennemgået ud fra projektets målsætninger, mens projektets PR- og 
mediestrategier kort vil blive diskuteret i afsnit 7, Kommunikation og PR.  
 
I Bilag 1 og 2 finder man en kronologisk og en tematisk oversigt over Læseheste og 
hundehoveders, mens der i Bilag 3 og 5 bliver gennemgået to repræsentative cases fra 
projektet: Læsekredsprojektet og temaet Lyd + Litteratur.  

7 
 



  

2. Konklusioner og anbefalinger  
 
Konklusioner 
Overordnet kan det konkluderes, at Læseheste og hundehoveder har opfyldt sine 
målsætninger. Projektet har etableret et bredt netværk af samarbejdspartnere og har 
sammen med disse gennemført en lang række litteraturformidlingsaktiviteter, som i flere 
tilfælde har arbejdet med brugerinddragelse og formidling af mindre mediestærk litteratur.  
Herved har Læseheste og hundehoveder bidraget til at styrke bibliotekets position i det 
litterære miljø, ligesom bibliotekets rolle som kulturmødested er blevet udvidet og 
nuanceret. 

I netværksdannelsen har man ud fra en ’spredehaglsmetode’, søgt at etablere så mange 
kontakter til det litterære miljø som muligt inden for projektets rammer. Samtidig har 
projektet arbejdet ud fra den holdning, at disse kontakter bedst kan forankres, hvis de 
udmøntes i konkrete samarbejdsprojekter. Formidlingsaktiviteter og samarbejde har derfor 
reelt ikke kunne adskilles i Læseheste og hundehoveder, da de har udgjort hinandens mål 
og middel. På den ene side har man indgået partnerskaber for at kunne lave fælles 
aktiviteter; på den anden side har disse aktiviteter været et middel til at opbygge netværket 
af partnerskaber.   

Denne ’aktivistiske’ strategi har bevirket, at projektperioden har været præget af en intens 
formidlingsaktivitet, med over 40 gennemførte arrangementer. Læseheste og hundehoveder 
har med stor succes dannet netværk med eksterne partnere gennem den fælles realisering af 
formidlingsaktiviteter af høj kvalitet. Men det har også vist sig som en stor udfordring for et 
projekt med Læseheste og hundehoveders tidsramme og budget. Derfor har man i 
projektets afvikling arbejdet med forskellige prioriteringer af målsætningerne. Den 
afgørende prioritet har været at opbygge samarbejdsrelationer, og alle projektets aktiviteter 
er foregået i samspil med en eller flere eksterne partnere. Til gengæld har 
brugerinddragelse og formidling af mindre mediestærke litteraturtyper ikke været 
uomgængelige krav til projektets aktiviteter. Dette skal dog ikke ses som et problem. For 
det første fordi disse målsætninger faktisk er blevet tilgodeset i projektet; for det andet fordi 
der har været tale om en nødvendig prioritering af projektets ressourcer. Desuden har 
projektmålene suppleret hinanden ved flere lejligheder, især ved at brugen af partnerskaber 
i litteraturformidlingen i sig selv har været et fornyende element i BOB’ s praksis.   

De følgende sider vil give en nærmere gennemgang af de centrale konklusioner fra 
projektet.  
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Aktører og partnerskaber 
Det er i projektperioden lykkedes Læseheste og hundehoveder at opbygge et vidt forgrenet 
netværk af samarbejdspartnere på litteraturområdet. Hermed har man skabt et bredt og 
kvalificeret erfaringsgrundlag for den videre indsats for at skabe større koordination og 
interaktion i det litterære miljø i Århus. Et behov, som blev formuleret i udredningen 
Litteraturområdet i Århus Kommune – kortlægning og anbefalinger til fremtidige satsningsområder 
(2006), og som er blevet bekræftet af den store åbenhed over for samarbejde, man har mødt 
hos de eksterne aktører, som næsten uden undtagelse har vist stor interesse for at indgå 
partnerskab med biblioteket. 

Det kan derfor konkluderes, at Læseheste og hundehoveder bidrager til opfyldelsen af et 
generelt ønske om et mere koordineret litteraturmiljø i Århus. Og den netværksdannelse, 
som er foregået i Læseheste og hundehoveders regi, kan således ses som det første skridt i 
realiseringen af den bærende vision i ovennævnte udredning: At forvandle et rigt, men 
atomiseret litterært miljø til et miljø præget af gensidig synlighed og interaktion.  

Partnerskaberne er blevet oplevet som vellykkede af stort set alle parter. Det vil sige, at de 
har ført til konkrete aktiviteter, har været præget af gensidig tilfredshed og rummer 
potentiale for fremtidig udvikling. Læseheste og hundehoveder har indgået partnerskaber 
med repræsentanter for hovedparten af positionerne i det litterære miljø, og har på den 
måde fungeret som en ’melting pot’, hvor vidt forskellige personer, institutioner og kulturer 
er blevet sat i spil. Partnerskabet er således blevet udforsket som et møde mellem 
forskellige perspektiver og tilgange til litteratur og formidling. Og her peger erfaringerne 
på, at målet for partnerskabet ikke bør – eller kan – være fusionen, som opløser disse 
forskelle, men supplementet, hvor man på baggrund af indbyrdes forskelle finder fælles 
berøringsflader, hvor man taler samme sprog og kan supplere hinandens ressourcer og 
behov bedst muligt.  

Derfor har Læseheste og hundehoveder arbejdet med differentierede partnerskaber, hvor 
formen for og graden af samarbejde har været tilpasset den enkelte partners perspektiv og 
vilkår. Disse kan udkrystalliseres i en række samarbejdsmodeller, lige fra en ’hånd- i hånd-
model’, hvor samarbejdspartnerne er blevet involveret i hele projektforløbet og har haft 
løbende indflydelse på projektets idé - og beslutningsprocesser, til et mere uforpligtende 
’ad hoc – samarbejde’. Ingen af disse er "rigtige" eller "forkerte", men afspejler afsøgningen 
af muligheder for samarbejde inden for et komplekst felt.   

Læseheste og hundehoveder har samarbejdet bredt med det litterære miljø, men har 
samtidig haft en ’smal’ profil, forstået som en vis drejning mod den smalle 
kvalitetslitteratur. Det afspejles i partnerskaberne, dels ved at to repræsentanter fra det 
litterære vækstlag blev tilknyttet som medlemmer af projektgruppen, dels ved at alle 
partnere, også markedsaktørerne, har en høj litterær profil. Denne drejning er en naturlig 
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følge af projektets fokus på den mindre mediestærke litteratur og vurderes at have haft en 
positiv indvirkning på projektets kreativitet og nytænkning. Det skal dog ikke ses som 
udtryk for ensidighed: Tværtimod har projektet formidlet et mangfoldigt og bredt udvalg af 
litteratur, og har haft en ligelig fordeling mellem kendte og mere ukendte litteraturtyper (se 
Bilag 1). Men denne ligevægt giver også projektet en relativ, smal profil, idet den står i 
kontrast til den store overvægt til populærlitteraturen, som præger det generelle 
litteraturformidlingsbillede. 
 
For de eksterne aktører har det generelt været en yderst positiv erfaring at arbejde sammen 
med biblioteket, hvor man har mødt en imødekommende og kreativ tilgang. Relationerne 
har været præget af en personlig kontakt, med tid og åbenhed til dialog, hvilket fremhæves 
af alle eksterne partnere som en vigtig betingelse for det gode samarbejde. For det første 
fordi det skaber fælles medejerskab og klar ansvars- og ressourcefordeling, og dermed også 
et bedre grundlag for fremtidigt samarbejde. For det andet fordi partnerskaber ikke er målet 
i sig selv, men skal føre til formidlingsaktiviteter, som er en gevinst for alle parter. Og dette 
mål er kun realistisk, hvis man er indstillet på at udforske hinandens ideer og perspektiver.   

Partnerne karakteriserer desuden enstemmigt biblioteket som en ressourcestærk 
samarbejdspartner, som kan tilbyde solide institutionelle rammer, rummer en stor litterær 
ekspertise og har vist sig meget effektivt i organiseringen af arrangementer. Dog får 
bibliotekets rum og dets image nogle hug i forhold til mere performative arrangementer. 
Men først og fremmest fremhæver de eksterne aktører biblioteket som en stor offentlig 
scene. Som landets mest besøgte kulturinstitution udgør biblioteket, hvad en aktør kalder 
’en port til samfundet’: En platform for bred eksponering af kulturelle aktiviteter.  
 
Skal man stille et kritisk spørgsmålet til projektet, så handler det ikke om man fik favnet 
bredt nok, men tværtimod om man har favnet for bredt. Her har spredehaglsmetoden i 
enkelte tilfælde medført, at man dels ikke havde tid til at reflektere tilstrækkeligt over sine 
erfaringer, dels ikke fik knyttet bæredygtige partnerskaber ved at integrere folk 
tilstrækkeligt i både planlægnings- og beslutningsprocesser.  

Men disse forbehold trækker ikke fra i forhold til den overordnende konklusion, hvor 
projektet har ydet et markant bidrag til styrkelsen af det litterære miljø i Århus.  Et positivt 
biprodukt af et samarbejdsprojekt som Læseheste og hundehoveder er desuden, at 
folkebiblioteket ikke blot ser sig selv som en isoleret (litteratur)institution med sine 
bestemte, afgrænsede brugergrupper, men tænker sig selv og sin funktion ind i en større 
sammenhæng, som forpligtende del af et litterært kredsløb.  

Alle partnere udtrykker ønske om at fastholde og udbygge samarbejdet med BOB fremover. 
Spurgt om fremtiden anbefaler de et løst formaliseret samarbejde, først og fremmest i kraft 
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af en koordinerende instans inden for litteraturområdet på BOB, der også kan varetage 
kontakten til samarbejdspartnere.  

 
Det interne samarbejde & organisation 
Det samme ønske kommer til udtryk hos flertallet af projektets biblioteksansatte.  
Læseheste og hundehoveder involverede ud over Hovedbiblioteket 7 lokalafdelinger som 
arrangører, og overordnet lykkedes det til fulde både at håndtere den praktiske 
koordinering og skabe en fællesfølelse omkring projektet. I enkelte tilfælde gik det hektiske 
tempo ud over kommunikationen med lokalafdelingerne, men generelt var det en 
berigende erfaring for bibliotekarerne at prøve kræfter med partnerskaber og nye 
formidlingsformer. Desuden oplevede man flere steder, at deltagelsen i projektet bidrog til 
at styrke lokalbibliotekets profil som kulturmødested, både i egne og andres øjne. En 
centralt koordinerende instans fremhæves som sagt næsten samstemmigt som en betingelse 
for en fortsat styrkelse af det interne samarbejde på litteraturområdet.   

Som det fremgår af aktivitetsoversigten (se Bilag 1 og 2) har lokalafdelingerne generelt valgt 
at satse på traditionelle formidlingsformer (fx forfatteraftener), mens de mere 
eksperimenterende aktiviteter er foregået på Hovedbiblioteket eller ud af huset. Er dette 
forhold udtryk for overdreven forsigtighed eller for solidt brugerkendskab? Kan 
lokalafdelingerne kun tiltrække brugere gennem genkendelige formidlingsformer og – 
indhold, mens de mere nytænkende tiltag hører hjemme i det mere kulturintensive centrum 
af byen? Dette spørgsmål kan ikke besvares her, men er relevant, både med henblik på det 
videre litteraturformidlingsarbejde i BOB og på brugen af projektets erfaringer i andre 
biblioteksenheder. 

For at skabe en struktur, der kunne tilgodese både det interne og eksterne samarbejde blev 
Læseheste og hundehoveder organiseret i tre grupper: Styregruppen (som bl.a. har 
udstukket de overordnede retningslinjer), Projektgruppen (som har stået for den daglige 
forvaltning af projektet og kontakten til de eksterne partnere) og den interne Følgegruppe 
(hvor lokalafdelingerne var repræsenteret). Denne struktur har fungeret upåklageligt, og 
især følgegruppen bør fremhæves for sin store andel i at stimulere til internt ejerskab over 
projektet.  

Det har som sagt været en styrke ved Læseheste og hundehoveder som udviklingsprojekt, 
at man er nået så vidt omkring og har fået søsat så mange partnerskaber og aktiviteter. Men 
denne styrke har samtidig også været en svaghed, da tempoet til tider har været for højt til, 
at man har kunnet evaluere tilfredsstillende på sine erfaringer. En stærk styring af projektet 
har dog sikret, at alle mål og planlagte aktiviteter er blevet nået.  
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Aktiviteter og formidlingsstrategier 
I planlægningsfasen havde man ingen anelse om, hvor svært det ville blive at skabe 
relationer til det litterære miljø i Århus. Derfor satte man som forsigtigt mål, at der i 
implementeringsfasen skulle gennemføres mindst ét tema eller større arrangement pr. 
kvartal. Men den store åbenhed over for samarbejde i byens litterære miljø gjorde, at det 
reele resultat overgik alle forventninger, med over 40 gennemførte litteraturformidlings-
aktiviteter i projektperioden. Aktiviteterne tegner et varieret billede, hvor mange 
formidlingsformer og – strategier er blevet sat i spil.  
 
Kigger man på projektets brugerorientering, kan den inddeles i to typer. For det første har 
der været tale om brugerinddragelse, hvor man har involveret brugerne aktivt i 
formidlingsaktiviteter. Det er fx sket i forbindelse med projektets indsats over for BOB ’s 
læsekredse og gennem skriveworkshops om hiphop - og poetry slamgenren. 
Brugerinddragelse er et mantra i tiden, og der kan være store oplevelses- og 
erkendelsesmæssige gevinster ved at skifte den passive tilskuerrolle ud med en mere aktiv 
deltagerrolle. Og projektets erfaringer har vist, at brugerinddragelse åbner veje til at 
udfordre og engagere især et yngre publikum. Det anbefales derfor, at man gør 
brugerinddragelse til en naturlig del af den fortsatte nytænkning af litteraturformidlingen.  

Men brugerinddragelse skal samtidig ikke være et obligatorisk krav til alle projekter, men 
bør indtænkes dér, hvor det vil have en naturlig gevinst for brugerne. Ellers risikerer 
mantraet at blive en spændetrøje for litteraturformidlingen. Desuden bør brugeren have 
adgang til en mangfoldighed af forskellige oplevelser på biblioteket – også til at lade sig 
berige som modtager uden nødvendigvis at blive ’inddraget på nye og overraskende 
måder’.     

For det andet er der også indgået brugertiltrækning i projektet, idet visse arrangementer har 
formået at tiltrække nye brugere og målgrupper.  Det lykkedes især med arrangementer, 
hvor man overvandt kulturkløfter ved enten at udvide bibliotekets kulturelle profil med 
nye litteraturformer (fx hiphop og poetry slam), som appellerer til mindre biblioteksstærke 
målgrupper, eller ved at bringe litteraturformidlingen ud til nye målgrupper. Det gjaldt fx 
poetry slam arrangementet i en klasse på Viby Gymnasium & HF og forfatterarrangementet 
i Varmestuen på Århus Fiskerihavn (se Bilag 1).  
 
Den samme pointe kan fremdrages i forhold til brugertilslutningen til projektets 
arrangementer, der generelt har været tilfredsstillende, om end blandet. Ud over at det - 
ganske forudsigeligt – primært er de store forfatternavne og populære genrer, som får det 
store publikum, har Læseheste og hundehoveders opsøgende arbejde vist sig at tiltrække 
ikke blot nye brugergrupper, men også flere brugere end vanligt. 
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Ser man på projektets litterære profil, så ønskede man at bidrage til at synliggøre mindre 
mediestærke litteraturformer. Og denne målsætning blev opfyldt i projektets aktiviteter, 
hvor man bl.a. formidlede mellemøstlig poesi, relativt ukendte norske og islandske 
forfatternavne, samt hybridgenrer som poetry slam og lyd + litteratur. Det overordnede 
billede viser dog en vekselvirkning, hvor den smallere litteratur suppleres af en række 
veletablerede danske forfatternavne. Det skyldes dels, at målet som før nævnt var at tilbyde 
en mangfoldighed af litterære former, dels at formidlingens litterære indhold var underlagt 
netværksdannelsen som projektets primære dagsorden, og derfor i partnerskabets navn er 
blevet tilpasset til interne og eksterne partneres behov og ønsker. Og disse behov har ofte 
trukket i en anden retning, da ’smallere’ litteraturformer kan have svært ved at tiltrække et 
bredt publikum.  
 
Tilslutningen til visse smallere arrangementer har dog også været meget tilfredsstillende (se 
ovenfor), og det anbefales, at man også fremover bruger ressourcer på at udtænke nye, 
alternative former til bred formidling af den mindre mediestærke litteratur. Det gælder 
både de formidlingsformer, man anvender til selve arrangementerne og i formidlingen af 
arrangementerne, som bør eksponeres målrettet på biblioteket og i øvrige relevante fora.  
Ud over den traditionelle bogbaserede formidling, har Læseheste og hundehoveder 
desuden investeret i formidlingen af performative litteraturgenrer, hvilket også har 
bidraget til at bringe nye grupper i kontakt med biblioteket. 
 
Hvordan har Læseheste og hundehoveder bidraget til nytænkning af litteraturformidlingen i  
BOB’ s regi? Her skal det understreges, at en afgørende fornyelse i sig selv har været 
projektets konsekvente, konstruktive og innovative brug af partnerskaber i 
litteraturformidlingen. Konsekvent, fordi partnerskaber har været et stående krav til alle 
aktiviteter; konstruktivt, fordi ideer og koncepter for disse aktiviteter oftest har været et 
produkt af samarbejdet; innovativt, fordi det i nogle tilfælde var selve inddragelsen af 
andre aktører i aktiviteterne, som markerede et nybrud. 
 
Herudover har Læseheste og hundehoveder bidraget med 4 andre nybrud på 
litteraturformidlingsområdet:  
 

• Det udvidede litteraturbegreb, hvor man har givet hybride, performative 
litteraturformer en naturlig plads i bibliotekets formidling  

• Feltbiblioteket, hvor man har udforsket stedets betydning for formidlingens appel og 
oplevelsesværdi ved både at sætte nye litterære formidlings- og udtryksformer i 
scene i biblioteksrummet og flytte formidlingen ud af biblioteksrummet.  

• Det litterære rejsebureau, hvor man har bragt sine brugere frem til litterære oplevelser 
uden for nærområdet. 
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• Det tematiske perspektiv, hvor man har samlet en række aktiviteter under i alt 6 
temaer: Maritim litteratur, Hiphop, Lyd + Litteratur, Det nordiske tema, 
Provinslitteratur og Stemmer på tværs. Desuden har ’læsekredsprojektet’, hvor man 
har søgt at udvikle bedre og mere koordinerede tilbud til BOB ’s læsekredse, været et 
gennemgående arbejdsområde i projektet.  

 
Man kan sige, at Læseheste og hundehoveders nytænkning af litteraturformidlingen samler 
sig i to overordnede tendenser: 
Udvidelsen, hvor man har arbejdet på ´to fronter’ ved dels at udvide grænserne for kulturel 
aktivitet i biblioteket ved at inddrage nye udtryk – primært performative litteraturgenrer – i 
biblioteksrummet, dels udvide grænserne for ’biblioteket’ ved at placere en række 
formidlingsaktiviteter i andre offentlige rum. Denne strategi har bl.a. bidraget til at 
tiltrække nye brugergrupper, at styrke formidlingens oplevelsesværdi og at nuancere og 
udvide bibliotekets identitet som kulturmødested i det lokale kulturliv.  

Koncentrationen, hvor en række formidlingsaktiviteter blev knyttet sammen som vinkler på 
et overordnet fællestema. Det tematiske perspektiv bidrog til at skabe struktur og ejerskab i 
det interne projektarbejde, og perspektivet vurderes at have et stort udviklingspotentiale: 
Den tematiske tilgang kan skabe struktur i det langsigtede formidlingsarbejde, sætte en 
ramme for eksperimenter med en stor variation af formidlingsformer og – indhold og 
styrke formidlingen og ’salgbarheden’ af formidlingsprojekter ved at samle differentierede 
aktiviteter i en fælles overskrift og fortælling.  

 
Kommunikation & PR 
I brandingen af Læseheste og hundehoveder blev der udviklet et PR – materiale af 
professionelt format, der forenede det genkendelige med den selvstændige profilering af 
det enkelte arrangement. Samarbejdspartnerne blev inddraget i projektets branding 
gennem fælles udarbejdelse af materiale og ved at gøre den gensidige synliggørelse af 
arrangementer til en fast del af partnerskabet. Læseheste og hundehoveders synlighed i 
medierne har dog ikke været optimal. Her begrænsede man sig til en rutinemæssig tilgang, 
hvilket viste sig at være utilstrækkeligt for at påkalde sig mediernes opmærksomhed. Da 
vigtigheden af mediesynlighed næppe kan overvurderes i vores samfund, vil en mere 
offensiv mediestrategi være et oplagt satsningsområde for fremtidige litteraturprojekter.  
 

 

 
 

14 
 



  

Anbefalinger 
På baggrund af erfaringerne fra projektet Læseheste og hundehoveder fremsættes følgende 
anbefalinger: 

• At BOB ’s satsning på netværksdannelse på litteraturområdet fastholdes efter Læseheste 
og hundehoveders afslutning. Projektets erfaringer viser, at opbygningen af 
partnerskaber tager tid, og der vil være behov for en langsigtet indsats for ikke at tabe de 
gode resultater på gulvet.    

 
• At man som del af denne indsats tænker i modeller for løst formaliserede partnerskaber. 

Disse modeller skal differentieres efter partnerne, men kan fx rumme afklaring af 
ansvarsfordeling, retningslinjer for PR-arbejde og afholdelse af (fx) halvårlige 
inspirations- og koordinationsmøder mellem parterne. En oplagt mulighed er også at 
fastholde partnerskaber gennem ’traditionalisering’ af bestemte aktiviteter. Oplagte 
muligheder kunne her være årligt tilbagevendende begivenheder som festivalerne 
Aarhus Took It og Lyd+ Litteratur og den årlige bogdag på Hald Hovedgaard i august.  
 

• At der oprettes en koordinerende instans for litteraturområdet på BOB, der både kan 
fungere som tovholder for koordineringen af interne formidlingsprojekter og som let 
tilgængelig kontaktinstans og ’indgang’ for samarbejdspartnere. Denne ’task force’ kan 
bestå af en eller (helst) flere personer, og bør have de relevante ressourcer og autoritet til 
at kunne sikre en effektiv kontakt til eksterne aktører og igangsætte 
formidlingsaktiviteter.  
 

• Denne instans bør desuden være placeret på eller have tæt forbindelse til 
Hovedbiblioteket, da det er den afdeling, litterære aktører automatisk søger til, når de 
ønsker at få kontakt med BOB. 
 

• At man aktivt indtænker sponsorater som en realistisk finansieringsmulighed for 
fremtidige aktiviteter og trækker på erfaringerne hermed i det etablerede netværk. 
Sponsorater skal dog bruges selektivt og afbalanceret if. aktiviteternes profil. 
  

• At man fastholder den åbne, dialogiske og aktivistiske metode, som har været praktiseret 
i Læseheste og hundehoveder. Partnerskaber er møder mellem ofte vidt forskellige 
perspektiver og dagsordener, og det er afgørende, at man giver tid og plads til disse 
perspektiver som ligeværdige i en aktiv dialog frem for blot at ’sælge idéer’ til partnerne.   
  

• At man fortsat ’kæmper på to fronter’, det vil sige både udvikler og udvider rammerne 
for biblioteket som litterært formidlingsrum og fortsætter den opsøgende aktivitet, hvor 
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litteraturformidling og -oplevelser sættes i scene uden for bibliotekets rammer. Denne 
dobbelte front har vist sig både at styrke aktiviteternes oplevelsesværdi, 
samarbejdsrelationerne og bibliotekets status som kulturmødested.  
 

• At man udbygger det tematiske perspektiv i formidlingsarbejdet. Belysningen af et tema 
fra forskellige vinkler rummer et stort formidlingsmæssigt potentiale, som også kan 
kombinere litteraturen med andre kultur- og vidensområder. Desuden har temaer den 
fordel frem for løsrevne aktiviteter, at de er mere ’salgbare’ i forhold til såvel eksterne 
partnere som medierne og den bredere offentlighed. 

 
• At man gør det til et indsatsområde at arbejde målrettet med større mediebevidsthed og 

– synlighed ved i højere grad at indtænke medierne i det fremtidige formidlingsarbejde, 
både som konkrete samarbejdspartnere og som vindue til den store brugeroffentlighed. 
Her vil det være oplagt at koble sig synligt på større litterære begivenheder og skabe 
synlige ’fortællinger’ i brandingen af formidlingsaktiviteterne. 
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3. Baggrund   
 
Læseheste og hundehoveder udfolder sig – ligesom andre projekter – ikke i et tomrum, men 
forholder sig direkte eller indirekte til en række kontekster, dvs. vilkår og tendenser i 
omverdenen. Kontekster, som influerer på projektet, men som projektet også kan være med 
til at påvirke. Her vil vi pege på tre vigtige kontekster for projektet.  
 
 
Den lokale kontekst  
Læseheste og hundehoveder har som BOB – projekt haft en naturlig forankring i 
bibliotekets nærområde og orienteret sig mod det litterære miljø i Århus Kommune. Men 
det er samtidig intentionen, at projektet skal munde ud i nogle almene bud på, hvordan 
folkebiblioteker kan håndtere litterær formidling og partnerskaber. Hermed ønsker man at 
bidrage til en generel styrkelse af folkebibliotekernes position som kulturmødesteder i de 
nye kommuner. Der gør sig dog nogle særlige forhold gældende for lokalområdet, som 
man bør være opmærksom på, før man kobler fra lokale erfaringer til generel metode.  
 
Århus har som Danmarks næststørste by et rigt kulturliv, også på det litterære område. Det 
er et område, som blandt andet tæller et stort universitet, indtil flere ’rene’ boghandlere 
(dvs. som kun sælger bøger), og et stort græsrodsmiljø af litterære foreninger og selskaber, 
hvis lige inden for landets grænser kun findes i København. Læseheste og hundehoveder 
har derfor haft nogle samarbejdsmuligheder, som ikke er andre biblioteker givet. Men 
Århus’ position som kulturby har også en bagside. Der er stor trængsel på den kulturelle 
scene, hvor det er svært at markere sig i de mange kulturelle tilbuds kamp om 
befolkningens opmærksomhed. Som eksempel på dette købers marked nævner en 
projektdeltager, at man i Århus mod sædvane ofte ikke bliver betalt for en litterær 
optræden – de 15 minutter på den offentlige scene må være belønning nok!  
 
I Læseheste og hundehoveder har man især oplevet dette forhold i projektets PR-arbejde, 
hvor det har vist sig meget svært at trænge igennem til medierne (se ’Kommunikation og 
PR’). De lokale medier bliver daglige ’spammet’ med hundredvis af pressemeddelelser, og 
det er sjældent litterære arrangementer, som løber med forsiden. Men disse lokale vilkår 
påvirker også bibliotekets mulige rolle som kulturmødested. I et så differentieret kulturelt 
område som Århus er det ikke realistisk, at biblioteket, eller nogen anden institution, skal 
kunne manifestere sig som det kulturelle mødested. Her byder der sig andre muligheder til i 
mindre kommuner, hvor biblioteket vil have nemmere adgang til en lokal mediesynlighed 
og som ’kulturhus’ i højere grad blive samlingspunktet for det kulturelle liv.   
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På denne baggrund er det relevant, at Læseheste og hundehoveder har satset på en bred 
tolkning af ’kulturmødested’, hvor man både har udnyttet bibliotekets status som bred, 
offentlig scene og med en stor opsøgende virksomhed har flyttet litteraturformidlingen ud i 
andre rum i Århus by (se ’Aktiviteter og formidlingsstrategier’).  
 
 
Den politiske kontekst 
Læseheste og hundehoveder er som biblioteksprojekt underlagt en række kultur- og 
bibliotekspolitiske rammer, men af særlig interesse i denne sammenhæng er udredningen 
Litteraturområdet i Århus Kommune – kortlægning og anbefalinger til fremtidige satsningsområder 
(2006), som blev udarbejdet af en tænketank med repræsentanter for hele det litterære miljø 
i byen. Udredningen peger i en indledende karakteristik på, at litteraturmiljøet i Århus er 
bredt og mangfoldigt, men også fragmenteret. Der er meget lidt interaktion og gensidigt 
kendskab mellem de forskellige litterære institutioner og kulturer, og man kan derfor 
dårligt tale om et litterært miljø i egentlig forstand.   

Derefter fremsættes en række forslag til styrkelse af litteraturmiljøet, og det var planen, at 
udredningen skulle være oplæg til en egentlig litteraturpolitik for Århus Kommune. I 
projektansøgningen for Læseheste og hundehoveder knyttes der eksplicit an til 
udredningen, da man med projektet også ønsker at bringe bibliotekerne i øjenhøjde med 
den politiske udvikling: Der er sandsynlighed for, at litteraturområdet opprioriteres i Århus 
Kommune, og derfor bliver der behov for, at også bibliotekerne i Århus følger op på dette ved at 
igangsætte nye initiativer og i højere grad at samarbejde med byens litterære aktører.   

Men planerne om en litteraturpolitik er endnu ikke realiserede, og dens fremtid endnu uvis. 
I den netop vedtagne Kulturpolitik for Århus Kommune 2008-11 følges der ganske vist op 
på nogle af rapportens forslag, men uden at de gøres til en forpligtende del af kommunens 
kulturpolitiske vision. Flere aktører har dog fremhævet, at rapporten i sig selv har været et 
vigtigt bidrag, da den har skabt en bevidsthed om de mange litterære aktører – og mulige 
samarbejdspartnere - som faktisk findes i Århus.  

Og faktum er, at Læseheste og hundehoveders dagsorden lægger sig i direkte forlængelse af 
udredningens primære anbefaling: At skabe ’fortætning’ og synergieffekter i et ellers meget 
atomiseret litterært miljø gennem koordinering og samarbejde. Desuden ligger projektets 
satsning på de litterære vækstlag også i forlængelse af udredningens holdning. Læseheste 
og hundehoveder kan derfor ses som et kulturpolitisk pionerarbejde, hvor biblioteket har 
påtaget sig at afprøve udredningens grundtanker i praksis. Og de gode erfaringer fra 
Læseheste og hundehoveder har bekræftet disse grundtankers relevans. 

Med Læseheste og hundehoveder har man således søgt at fastholde litteraturen på den 
politiske dagsorden og styrke bibliotekets rolle i det litterære miljø. Projektet skal her også 
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ses i et mere langsigtet perspektiv, da BOB i 2014 flytter ind i et nyt Multimediehus på 
Århus Havn. Ifølge chefbibliotekar Knud Schulz vil det nye hus blandt meget andet også 
blive et litteraturens hus med værkstedmiljøer for det skrevne ord og muligheder for 
performance og interaktion af forskellig art. Og her vil Læseheste og hundehoveders 
erfaringer med nytænkning af litteraturformidlingen være en naturlig inspiration.  
 
 
Den litterære kontekst  
Læseheste og hundehoveder er ikke en enlig svale, men er del af et stort, aktuelt fokus på 
den rolle, skønlitteraturen spiller i det personlige og sociale liv. Det gælder lokalt på fx 
folkebibliotekerne, hvor man efter i en årrække at have koncentreret sig om de nye medier 
og udviklingen af digitale ydelser, igen har sat skønlitteraturen i centrum. Og det gælder på 
nationalt politisk niveau, hvor interessen konkret har udmøntet sig i en række tiltag som 
Kulturministeriets læselystkampagne Lån & Læs (2004), hvor 17 biblioteker landet over fik 
tilskud til at nytænke og udvikles deres litteraturformidling.  
 
Lån og Læs er også et eksempel på, at en del af den offentlige interesse for skønlitteraturen 
har forskudt sig fra litteraturen selv til dens formidling. Her er det vigtigste ikke længere 
hvilken litteratur, som er tilgængelig, men hvordan denne litteratur synliggøres som 
kulturelle oplevelser gennem formidlingen - og hvordan formidlingen i sig selv skaber 
kulturelle oplevelser. Et sådant skifte kan have mange årsager, men hænger bl.a. sammen 
med det oplevelsessamfund, vi befinder os i. Et samfund, som både sætter 
litteraturformidlingen i centrum, og påvirker såvel litteraturens udtryksformer som 
forholdet mellem litteratur, formidler og bruger. 
 
Én effekt af oplevelsessamfundet kan aflæses i et udvidet litteraturbegreb, hvor der er sket en 
stor vækst i interessen for litteraturen som performativ kunstart, som opleves live ved 
oplæsninger, poetry slam - arrangementer m.m.. Litteraturen bliver her ikke noget, som kun 
findes i bøger og kan opleves i læsningens ensomhed, men noget som finder sted som 
oplevelse i et socialt rum.  Her har Århus været et kraftfelt, bl.a. takket være foreninger som 
Litteraturen på Scenen og Poetklub Århus, og Læseheste og hundehoveder har også valgt at 
udnytte disse ressourcer til at give den performative litteratur en prominent plads i 
projektet.    

Men oplevelsessamfundet er også et individualistisk samfund, hvor definitionen af kulturel 
værdi flytter fra almene kvalitetskriterier til den subjektive oplevelse, og hvor det i sidste 
kun er subjektet selv, som kan afgøre, hvad der er den gode kulturelle oplevelse for 
ham/hende. Inden for folkebibliotekerne har denne tendens været repræsenteret af det 
toneangivende engelske formidlingskoncept Reader Development, som har været en 
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hovedinspirationskilde på danske biblioteker det seneste årti. Ifølge Reader Development 
handler litteraturformidling ikke om formidling af litterære tekster, og deres kvaliteter, men 
om formidling af læseoplevelser, hvor formålet er at lede læseren frem til den bog, som 
giver ham/hende den største personlige læselyst og – oplevelse.    
 
Kulturforskeren Anne Marit Waade analyserer denne tendens ud fra arena-begrebet.  
Tidligere, i det enhedskulturelle samfund, var kulturens arenaer (teatret, museet, biblioteket 
m.fl.) relativt selvstændige rum, hvor deltagerne var underlagt bestemte spilleregler for 
tolkning og vurdering af kunsten. Men i oplevelsessamfundet har disse spilleregler i høj 
grad mistet deres magt, og brugerne har fået et meget større spillerum til selv at definere 
deres individuelle brug af kunst og kultur.  
 
Derved er der opstået en ’arena-effekt’, hvor grænserne mellem kulturens arenaer er brudt 
sammen, idet individerne nu suverænt bevæger sig mellem de forskellige arenaer, og 
opsøger det, som giver dem de personlige oplevelser, de søger. Derved har kunsten (inkl. 
litteraturen) også mistet sin ophøjede status, og er blevet én af mange arenaer for individets 
selvrealisering:  
Kunst kan sees på som en av flere mulige arenaer for individer som vil iscenesette og reflektere seg 
selv på linje med f.eks. underholdning, politikk, terapi og vitenskap. Selv om de samfunnsmessige og 
institutionelle konstruksjoner fortsatte holder disse arenaer adskilt fra hverandre, skjer det en 
overlappning og sammensmeltning av de forskellige arenaers kulturelle betydning. Med andre ord 
kan kunst få karakter av selvterapi, vitenskap kan fremstå som artefakt, terapi og politik blir 
underholdning osv.. (Waade, s.4)  
 
Og denne surfing mellem arenaer er også blevet et ideal for kulturforbruget, så ’den gode 
smag’ for mange ikke længere er den smalle, eksklusive smag, men den brede altædende 
smag, som kan værdsætte og få udbytte af alle kulturudtryk. Tegnet på god smag bliver 
derfor ikke længere at vælge fra, men at vælge til: ...det er altså blot ikke længere højstatus at 
være eksklusiv og snobbet, men at være så fordomsfri, kosmopolitisk og kreativ, at man kan tilegne 
sig og få noget ud af stort set alt.  (Eriksson et. al, s.44) 

Oplevelsessamfundets kulturelle landskab har sat folkebibliotekerne i en svær situation. 
Hvor bibliotekets kulturelle rolle tidligere var at formidle den (institutionelt udpegede) 
lødige kultur, som modvægt til markedets populærkultur, er billedet i dag langt mere 
mudret. Det gælder også på det litterære område, hvor biblioteket er splittet mellem at 
opfylde sin traditionelle kulturpolitiske mission om at fokusere på kvalitet og skabe et 
marked for den smallere litteratur og opfylde krav om høje udlånstal ved at tilgodese 
flertallets efterspørgsel af et lille antal populære titler.  
 

20 
 



  

Med Læseheste og hundehoveder har man valgt at give den første mulighed en vis forrang 
ved at bestræbe sig på at formidle den smallere kvalitetslitteratur. Det skal ikke ses som en 
tilbagevenden til enhedskulturens dogmer, som efterhånden ligger mange mentale lysår 
væk, men tværtimod som prioritering af litteratur, som er blevet marginaliseret i en stadig 
mere populariseret bibliotekskultur. Litteratur, hvis usynlighed i det offentlige billede intet 
siger om dens oplevelsesværdi. Den centrale forskel handler her ikke, som nogen hævder, 
om kvalitet over for efterspørgsel (den populære litteratur kan også have høj kvalitet), men 
om mangfoldighed: Hvis man vil sikre en bredde af tilgængelige litterære udtryk, kan man 
ikke overlade det til markedet, hvor tendensen i stedet er en koncentration på stadigt færre 
storsælgende titler.  
  
Den smallere kvalitetslitteratur er desuden værd at tilgodese, da den ikke blot er et 
tidsfordriv for æggehoveder, men en hovedbetingelse for litteraturens udvikling, som det 
vitale, nederste lag i den litterære fødekæde: Den populære del af kvalitetslitteraturen opstår 
ikke af den blå luft, men forudsætter på den ene eller den anden måde eksistensen af en mindre 
populær, eksperimenterende og anderledes litteratur […]Man kan ikke blot lade den krævende, 
usælgelige del af litteraturen falde og tro, at den populære kvalitetslitteratur vil bestå. (Lisbeth 
Worsøe Schmidt, s. 22) 

Desuden må man ikke glemme formidlingens magt: Bibliotekets brugere er ikke kun 
vidensmennesker med konkrete, formulerede behov. De er også kulturmennesker med en 
mere eller mindre diffus forventning om oplevelser. Og denne ’forventning’ er ofte en 
rummelig størrelse, som er åben over for mange forskellige typer litterære erfaringer og 
udtryk – ikke mindst når smagen bevæger sig fra det eksklusive til det altædende. 
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4. Projektets rammer   
 
Ledelsesstruktur 
Den store udfordring i projektstyringen af Læseheste og hundehoveder har været, at 
projektet har samarbejdet med såvel eksterne som interne partnere. Det har betydet, at man 
både skulle inddrage andre litterære aktører i partnerskaber og tilgodese kontakten og 
koordineringen med BOB ’s lokalafdelinger. Denne udfordring er blevet løst ved at 
organisere projektet i en tredelt struktur med en Styregruppe, en Projektgruppe og en 
Følgegruppe. Strukturen kan illustreres således: 
  

 

Styregruppe 

Projektgruppe 

Samarbejdspartnere 

Følgegruppe 

 

Lokalafdelinger Figur 1: Struktur for Læseheste 
og hundehoveder 

• Styregruppen har ud over projektlederen bestået af repræsentanter for ledelsen og 
Kulturforvaltningen. Dens rolle har været at sætte de overordnede retningslinjer 
samt sikre kontakten til BOB ’s øvrige ledelse.    

• Projektgruppen har været sammensat af projektlederen, 3 lokalbibliotekarer og 2 
udvalgte eksterne aktører. Projektgruppen har været det primære organ i projektet, 
da den har stået for forvaltningen af projektets daglige drift, dvs. løbende 
beslutninger og koordination af aktiviteter. 

• Følgegruppen har samlet repræsentanter for alle store og mellemstore lokalafdelinger i  
BOB + litteraturformidlingshjemmesiden www.litteratursiden.dk (som har 
hovedsæde på BOB) og projektlederen. Gruppen har været bindeleddet mellem 
projekt og lokalafdelinger og har som ’tænketank’ haft en rådgivende og 
idéudviklende funktion.    

Man kan skitsere arbejdsdelingen sådan, at de tre grupper har varetaget kontakten til de 
tre primære interessenter i projekter: Styregruppen har været bindeled til BOB ’s ledelse, 
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projektgruppen har taget sig af samarbejdet til de eksterne partnere og følgegruppen har 
sikret en stabil kommunikation med lokalafdelingerne. 

Projektleder Dorthe Larsen har deltaget i alle grupper og har således været bindeleddet, 
som har stået for kommunikationen mellem grupperne. En stor opgave, som til tider har 
skabt stort arbejdspres, og måske i højere grad kunne have været uddelegeret. Problemet er 
dog blevet afhjulpet ved at bibliotekar Anja Nalholm Nielsen, der ligesom projektlederen er 
ansat på Tranbjerg Bibliotek, bidrog til projektkoordineringen, og har spillet en hovedrolle i 
projektets afvikling. Læseheste og hundehoveder har fulgt BOB ’s faste model for 
projektafvikling, hvilket har sikret struktur og løbende refleksion (Risikovurdering etc.). 
Det vurderes, at modellen har været et meget værdifuldt redskab i en hektisk projektfase, 
og har bidraget til, at man løbende har formået at gennemføre de planlagte aktiviteter.  
 
Det var oprindeligt planen, at projektet skulle inspireres af et Advisory Board med 
repræsentanter for hele det litterære miljø. Ideen blev dog delvis frafaldet, da man antog, at 
det dels ville være svært at få professionelle litteraturfolk til at møde op til et Advisory 
Board i bibliotekssammenhæng. I stedet valgte projektgruppen at kombinere Advisory 
Board med en Litteraturformidlingsdag på Hald Hovedgaard i november 2007 for 
derigennem at få input til projektet.  Det var en inspirerende dag, hvor ca. 40 aktører fra 
forskellige litterære felter (kritikere, bibliotekarer, universitetsfolk og boghandlere) deltog i 
foredrag og workshops og diskuterede deres meget forskelligartede tilgange til litteratur og 
formidling. Arrangementet styrkede også partnerskabet med Hald Hovedgaard og bidrog 
til at eksponere såvel Hald Hovedgaard som Læseheste og hundehoveder i en litterær 
offentlighed. 
 
 
Den interne koordinering i Borgerservice og Biblioteker  
BOB har en decentral organisationsstruktur, hvor der ud over Hovedbiblioteket er 18 
lokalafdelinger med en udstrakt grad af selvbestemmelse. Nogle af disse afdelinger er 
ganske små, da den demografiske minimumsgrænse for biblioteksdrift i Århus går helt ned 
til 2800 beboere i nærområdet. Man skelner inden for BOB mellem tre typer afdelinger:  
 

• De 4 store afdelinger: Åby, Risskov, Højbjerg og Viby 
• De 5 mellemstore afdelinger: Gellerup, Hasle, Tranbjerg, Tilst og Lystrup 
• De 9 små afdelinger: Beder - Malling, Egå, Harlev, Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Sabro, 

Skødstrup, Solbjerg og Trige.  
 

     Målet med Læseheste og hundehoveder var her at koordinere en række fælles aktiviteter på 
tværs af de autonome afdelinger for at skabe større enhed på litteraturområdet og udforske 
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hvordan man også fremover bedre kan udnytte de litterære ressourcer i BOB ’s 
organisation.  

For at sikre en bred deltagelse blev alle store og mellemstore afdelinger inviteret med i 
projektet. Som del af invitationen blev der indgået kontrakter om medfinansiering, hvor 
alle deltagende biblioteker har bidraget økonomisk til projektet. For at styrke inddragelse 
og tilslutning blev følgegruppen oprettet med repræsentanter for alle store og mellemstore 
lokalafdelinger, der har fungeret som ambassadører for projektet i deres afdelinger. Det 
har fra starten været centralt, at lokalafdelingerne har haft ejerskab over Læseheste og 
hundehoveder, hvorfor den konstituerede chef for lokalafdelingerne også blev valgt som 
projektejer. Man har i øvrigt oplevet en stor opbakning fra lokalafdelingernes ledelse, som 
også har stillet underskudsgaranti for projektet. Det har også været gavnligt for den lokale 
identitet, at projektleder og – koordinator selv har repræsenteret et lokalbibliotek, selv om 
det har givet en del besvær i den daglige kontakt med eksterne partnere, som er svære at 
lokke ud til byens randområder. 

Og det lykkedes at skabe en stor geografisk spredning af Læseheste og hundehoveder, da 
7 ud af de inviterede 9 lokalbiblioteker endte med at deltage i projektet. Af de 31 
aktiviteter, som er blevet afholdt på BOB ’s biblioteker har 13 fundet sted på 
Hovedbiblioteket, 4 er foregået på flere af BOB ’s afdelinger, mens de øvrige har været 
fordelt på lokalafdelingerne: Højbjerg (2), Lystrup (2), Risskov (1), Tilst (2), Tranbjerg (2), 
Viby (4) og Åby (1). Den store koncentration på Hovedbiblioteket skyldes, at to af 
projektets temaer blev afviklet her (se Bilag 1 og 2). De to sidste biblioteker, Gellerup og 
Hasle, skulle have afholdt arrangementer om hhv. iransk og somalisk poesi i forbindelse 
med temaet Stemmer på tværs, men måtte trække sig fra arrangementerne pga. andre 
presserende opgaver. 

Ligesom med det eksterne samarbejde (se ’Nye aktører og partnerskaber’), har der også her 
været tale om differentieret samarbejde, afhængigt af det enkelte biblioteks ressourcer og 
engagement i opgaven. Nogle biblioteker har været med fra starten, mens andre biblioteker 
har været hæmmet af andre opgaver eller har haft lidt sværere ved at deres relevante rolle i 
projektet. Fra et lokalt synspunkt har deltagelsen også været en afvejning af egne og fælles 
interesser: Hvor meget kan det betale sig at deltage, hvad får man selv ud af det? Denne 
holdning er en naturlig følge af den decentrale struktur, hvor alle biblioteker bliver målt på 
deres lokale resultater.  

Derfor har det for projektledelsen været vigtigt at skabe ejerskab og planlægge ud fra en 
finderspidsfornemmelse for, hvor meget deltagerne kan og vil engagere sig. Her har 
følgegruppen spillet en vigtig rolle, ligesom man har gjort en stor indsats for at skabe en 
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intern branding af Læseheste og hundehoveder gennem distribution af nyheder og artikler 
i BOB ’s interne organer.  

De deltagende bibliotekarers erfaringer har altovervejende været meget positive, og man 
har oplevet det som berigende at samarbejde på tværs af afdelingerne og få nye impulser 
til litteraturformidlingen.  Projektledelsen får også ros for en god projektstyring og evne 
og villighed til løbende at holde højt informationsniveau, både personligt og if. 
nyhedsbreve. Der er dog også enkelte kritiske røster: Nogle har oplevet processen som 
hektisk, med for mange arrangementer og for korte deadlines, mens en enkelt bibliotekar 
kritiserer projektledelsen for topstyring og mangelfuld kommunikation.  Det primære 
kritikpunkt går dog ikke på selve projektet, men på BOB’ s decentrale organisation, som 
har muliggjort mange vellykkede tiltag, men til tider er blevet oplevet som tung og 
bureaukratisk.   

Det flytter dog ikke ved det overordnet positive bilede, som tegner sig, da det har vist sig 
muligt både at mestre den praktiske organisering og gennemførelse af de mange 
aktiviteter og skabe en fællesfølelse og overbevisning om værdien i at ’løfte i flok.’ Her har 
følgegruppen haft en vigtig funktion, både i praktisk og ’kulturel’ henseende. Flere 
bibliotekarer har fået prøvet kræfter med nye litteraturtyper og formidlingsformer og 
oplevet, at Læseheste og hundehoveder også har haft værdi for lokalafdelingernes image, 
idet projektet, som en bibliotekar formulerer det, har formidlet biblioteket som et levende 
sted, fyldt med oplevelser, og vist at biblioteket er mere end bøger. Det kan synes paradoksalt, at 
man i et litteraturformidlingsprojekt på den måde distancerer sig fra bogen. Men det skal 
ses i sammenhæng med redefineringen af biblioteket i oplevelsessamfundet, fra en bog - 
og udlånscentral til et kulturmødested, hvor en mangfoldighed af kulturelle aktiviteter og 
oplevelser finder sted. 
 
Men forløbet har også bekræftet, at nyudviklingen af BOB ’s litteraturformidling ikke er en 
opgave, som kan løftes og løses af de enkelte afdelinger. Det kræver en fælles indsats, 
hvor man samarbejder på tværs af organisationen. Derfor vil der også fremover være 
behov for en centralt koordinerende instans, og det er planen, at der i projektets 
strategioplæg vil blive stillet forslag herom. 
 
Projektets brugerundersøgelser peger også på, at der er grund til at tænke ud over de 
lokale grænser. Undersøgelserne viste således en stor geografisk spredning af publikum, 
hvor mellem 8 og 11 forskellige postnumre var repræsenteret til arrangementerne på 
lokalafdelingerne. Brugerne er altså ikke stavnsbundne, men er villige til at søge ud af 
nærområdet for den gode litterære oplevelse.  
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Men for at virkeliggøre dette mål, kræves der en fortsat prioritering af økonomiske og 
menneskelige ressourcer på litteraturformidlingen, idet den internt koordinerede indsats 
skal ledsages af midler for at være realistisk at fastholde. En deltagende bibliotekar 
opsummerer det meget præcist: Der skal være en vilje til fortsat koordinering og der skal 
afsættes ressourcer til opgaven. Dermed er det vigtigt at der overordnet er en eller flere personer, 
der varetager kontakten til de eksterne partnere og at der sker en intern koordinering.   
 
   
Økonomi  
Budgettet for Læseheste og hundehoveder lyder på 945.000 kr. Godt halvdelen af dette 
beløb blev bevilliget som tilskud af Styrelsen for Bibliotek og Medier pr. 27.januar 2007. Da 
Styrelsen for Bibliotek og Medier forlanger 40 % medfinansiering fra projektstedets side, var 
Læseheste og hundehoveder forinden blevet godkendt som støtteberettiget og havde 
modtaget tilskud fra BOB’ s Forsøgspulje. Det resterende beløb er blevet rejst gennem 
løbende fundraising til specifikke aktiviteter. Her har man især søgt Kunststyrelsen, hvorfra 
man har modtaget i alt 43.000 kr..  

Lønninger udgør den centrale udgiftspost, men der til afholdelse af arrangementer er blevet 
brugt beskedne 200.000 (godt 20 % af budgettet). De 50.000 som er brugt på ’Advisory 
Board’, refererer til de midler, man anvendte på Litteraturformidlingsdagen på Hald 
Hovedgaard. Ud over de midler, som allerede er brugt på projektets hjemmeside, har BOB 
’s følgepulje bevilliget 45.000 kr. til oprettelsen af en fælles litteraturportal efter 
projektperioden i partnerskab med andre litterære aktører. Det skal bemærkes, at budgettet 
endnu ikke er afsluttet, og tallene ovenfor derfor skal tages med et vist forbehold. 
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Figur 2: Finansiering af Læseheste 
og hundehoveder 

Figur 3: Udgifter for 
Læseheste og hundehoveder 

 



  

Sponsorater 
I den aktuelle ’oplevelsesøkonomiske tidsalder’ er der sket en stadig tættere 
sammenkædning af kultur og økonomi. Kulturelle institutioner forventes at udnytte det 
økonomiske potentiale, der ligger i at producere og formidle oplevelser til brugerne, og 
kulturel aktivitet betragtes i dag som løftestang for økonomisk vækst, både på lokalt og 
nationalt niveau. I Kulturministeriets to rapporter, Danmarks kreative potentiale (2000) og 
Danmark i kultur – og oplevelsesøkonomien – 5 nye skridt på vejen (2003), bliver koblingen af 
kulturelle og økonomiske rationaler stadfæstet som kernen i Danmarks kulturpolitiske 
vision. I denne udvikling, som kulturforsker Dorte Skot - Hansen betegner som en stigende 
økonomisering af kulturen og kulturalisering af økonomien med oplevelsen som omdrejningspunkt 
(Skot – Hansen, s.20), er sponsorater også blevet en naturlig del af hele kulturlivet.  
 
Det gælder dog ikke Læseheste og hundehoveder, der er blevet fuldt finansieret af 
offentlige midler, og således ikke har modtaget private bidrag, fx i form af sponsorater. Det 
skyldes ikke principielle årsager: Diskussioner i projektgruppen viste tydeligt, at man fra 
bibliotekets side ikke havde afgørende skrupler over for at samarbejde med kommercielle 
interesser, og man tog også kontakt til boghandlere og forlag i forbindelse med projektets 
fundraising. Disse tiltag gav dog ikke umiddelbart resultater, og man prioriterede i sidste 
ende at skaffe de økonomiske midler ad andre, mere velkendte veje.  

Hvis det skal være realistisk at fastholde og udbygge de etablerede partnerskaber efter 
projektets afslutning, kan det dog blive nødvendigt at tænke i alternative 
finansieringsmuligheder. Ikke mindst, fordi man i Læseheste og hundehoveder har 
prioriteret at samarbejde med civilsamfunds – institutioner, som har meget få økonomiske 
midler. Derfor anbefales det, at man indtænker sponsorater som mulig finansiering af 
fremtidige projekter, idet man inddrager erfaringerne hermed i det etablerede netværk. 
Sponsorering er dog ikke et Columbusæg, men skal inddrages strategisk i forhold til 
projekter, som har en karakter og størrelse, der berettiger det, dvs. som er ’salgbare’. 
Desuden skal man naturligvis finde en balance, hvor man gør projektet attraktivt for 
sponsorer uden at disse dominerer billedet.   
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5. Aktører og nye partnerskaber 
 
Nye partnerskaber  
Ambitionen med Læseheste og hundehoveder var at etablere kontakt til flest mulige 
litterære aktører i bibliotekets nærområde og derved skabe et bredt netværk af 
samarbejdspartnere. I projektets planlægningsfase arbejdedes der ud fra kortlægningen af 
det litterære miljø i udredningen Litteraturområdet i Århus – kortlægninger og anbefalinger til 
fremtidige satsningsområder (2006), mens man på projektmøder løbende diskuterede nye, 
potentielle samarbejdspartnere. Og ambitionen må siges i høj grad at være lykkes, da man i 
projektperioden har samarbejdet med en bred vifte af institutioner inden for 
litteraturområdet:  
 

Aarhus Universitet Kristian F. Møllers Boghandel 
 
Aarhus Took It Litteraturen på Scenen 
 
Bergen Offentlige Bibliotek Musiktidsskriftet Geiger  
 
Den islandske Forening Århus (ISFAN) Poetklub Århus 
 
Husets Forlag Testrup Højskole 

 
 
 

 

 

 

 
Forlaget Klim  

 

Som det fremgår af listen, har Læseheste og hundehoveder formået at inddrage både de 
fleste og de største litterære aktører i Århus kommune, ligesom man i to tilfælde også har 
bevæget sig ud over nærområdet: Forfatter- og oversættercentret Hald Hovedgaard nær 
Viborg var ramme for to inspirations- og formidlingsdage, mens man i forbindelse med Det 
nordiske tema udvekslede to forfatterarrangementer med Bergen Bibliotek (Århus’ 
venskabsby). 

Skal man kort fokusere på de aktører, man ikke fik inddraget i projektet, drejer det sig for 
det første om en række forlag, boghandlere og litterære selskaber, som sagde fra pga. 
manglende tid eller interesse, eller ikke blev kontaktet som del af en nødvendig afvejning af 
projektets ressourcer. For det andet ville man gerne have samarbejdet med Kulturhus 
Århus, men kontakten løb ud i sandet, da Kulturhus Århus havde andre prioriteringer og 
stod over for omstruktureringer. Kunstmuseet AROS og nogle af byens teaterhuse blev også 
overvejet som partnere, men det blev vurderet, at ingen af projektets aktiviteter havde en 
størrelse eller kunstnerisk karakter, som passede til disse kulturscener. Desuden fik 
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Læseheste og hundehoveder ikke opbygget noget egentligt partnerskab til 
medieinstitutioner, som ellers, ud over at være det primære vindue til den store 
offentlighed, også er vigtige aktør på litteraturformidlingsområdet, fx i form af anmeldelser, 
kulturstof og deciderede kultur- og litteraturtidsskrifter. Medieverdenen blev dog 
inddraget i en række tiltag: Til litteraturformidlingsdagen på Hald Hovedgaard i november 
var en række kritikere inviteret med som foredragsholdere, og i forbindelse med temaet 
Stemmer på tværs søgte man - forgæves - at få publiceret en række digte i tidsskriftet Den 
Blå Port. Det viste sig generelt at være svært at skabe kontakt til medieverdenen (se 
’Kommunikation og PR’), men det bør overvejes som fremtidigt satsningsområde. 

 
Kigger man på en fremtidig udvidelse af netværket, vil en del af disse aktører kunne 
kontaktes igen. Især Kulturhus Århus bør være en prioritet: Kulturhuset er en central 
sparringspartner og iværksætter i kommunens kulturliv, og vil være en oplagt 
samarbejdspartner i forbindelse med større events og festivaler.  
 
 
Partnerskaber og perspektiver 
Det vigtige i denne sammenhæng er dog ikke, hvorvidt man fik etableret relationer til alle 
aktører i området. Det primære mål med Læseheste og hundehoveder som fremtidsrettet 
udviklingsprojekt var ikke blot at skabe relationer på litteraturområdet, men at udforske 
mulighederne i disse partnerskaber: Kan der skabes en fælles platform hvor man kan 
mødes og finde frem til hvilke former for litteraturformidling, der er i harmoni med begge 
parters ressourcer og målsætninger?  

Og her har partnerskaberne for det første været så mangfoldige, at man har skabt et bredt 
erfaringsgrundlag. For det andet er dette grundlag blevet kvalificeret ved, at man har 
inddraget repræsentanter fra næsten alle centrale felter i det litterære miljø: 
Uddannelsessektoren (Viby Gymnasium & HF, Testrup Højskole), den akademiske verden 
(Aarhus Universitet), litterære selskaber og græsrodsforeninger (Hald Hovedgaard, 
Litteraturen på Scenen, Poetklub Århus), forlagsverdenen (Husets Forlag & Forlaget Klim) 
og boghandlerbranchen (Kristian F. Møller). Eller sat ind i et andet perspektiv, så dækker 
netværket både statslige og kommunale aktører, markedsaktører og civilsamfundets 
aktører. Herved har man fået afprøvet bibliotekets samarbejdsmuligheder med 
hovedparten af de forskellige perspektiver på litteratur og litteraturformidling, som findes i 
det danske samfund. Disse perspektiver fremgår lidt forenklet af figur 4:  
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Figuren tjener til at illustrere, at der overordnet er tale om vidt forskellige syn på og mål med 
litteraturen som kulturfænomen. Det kommer også til udtryk hos projektets partnere, som er 
fælles om at understrege deres forskel fra biblioteket. For eksempel påpeger Marianne Møller 
fra Kristian F. Møller, at boghandelen, som alle markedsaktører, agerer på kommercielle 
præmisser, hvor salg og profit i sidste ende er målet for al aktivitet. Hvor biblioteket har 
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dag, end hvad vi kan fortælle af gode historier på traditionelle måder. Her er forholdet mellem 
frihed og binding vendt om if. markedets aktører: Hvor de frivillige græsrodsmiljøer (fx 
LIPS) har friheden til at gå helt egne veje, er biblioteket underlagt krav om bredde og 
rummelighed.  
 
Alan Sortkær fra Aarhus Universitet ser folkebiblioteket som en lidt fjern institution, som 
arbejder med litteratur i en væsensforskellig sfære if. universitet, hvor det er det professionelle 
studie af litteraturen som forskningsobjekt, der er i fokus. Som et sidste eksempel ser Sanne 
Fredsted fra Viby Gymnasium en væsentlig forskel mellem bibliotekets fokus på den 
personlige, subjektive læselyst og gymnasiets arbejde med litteratur som et medie for faglig 
udvikling: Eleverne var bestemt engagerede, men deres udbytte er nok mere en form for personlig 
dannelse end en egentlig danskfaglig kompetence. Og bibliotekets stærke side er fra et 
gymnasieperspektiv på en måde også den svage side, i forbindelse med danskundervisningen, fordi 
bibliotekets fokus på den subjektive oplevelse ikke falder sammen med undervisningens krav om metode 
og faglighed. Men de to supplerer hinanden godt.   
 
Den sidste linje peger her på en vigtig erfaring fra Læseheste og hundehoveder: Målet for 
partnerskaber bør ikke være fusionen men supplementet. Samarbejde er et møde mellem 
forskellige perspektiver, og målet hverken kan eller skal være at udviske disse forskelle, men 
derimod at skabe en ramme, hvor perspektiverne kan mødes og supplere hinanden.  
 
Det er værd at bemærke, at partnernes kommentarer alle giver forskellige beskrivelser af 
biblioteket. Det afspejler den diffuse kulturelle identitet, som folkebibliotekerne som før 
nævnt kæmper med i dag, hvor man er splittet mellem krav om formidling af kulturel 
kvalitet, og krav om at opfylde brugernes populærkulturelle efterspørgsel.    
Men i et samarbejdsprojekt som Læseheste og hundehoveder bliver denne diffusitet samtidig 
en styrke, da den giver en rummelighed over for andres perspektiver: På den ene side er der 
ingen, som fuldt ud deler perspektiv med biblioteket; på den anden side kan alle finde en 
fælles berøringsflade med biblioteket.  
 
Det er imidlertid vigtigt, at man tager ovenstående model for hvad den er: En idealtypisk 
forsimpling af virkeligheden. De forskellige aktørers tilgange til litteraturen og dens 
formidling er således langt mere komplekse end det beskrives. Og modellen skjuler også, 
at Læseheste og hundehoveders brede netværksdannelse samtidig har haft en vis 
finkulturel, kvalitetsorienteret profil. Det viser sig dels i satsningen på et tæt samarbejde med 
de litterære vækstlag (se næste afsnit), dels i det faktum, at også de private partnere har en 
relativt høj litterær profil. K. F. Møller er en af landets efterhånden få ’rene’ boghandler 
med et bredt sortiment og litterært vidende personale, og boghandelen ønsker ikke bare at 
være en disk med bøger, men en aktør på byens kulturelle scene. Og Husets Forlag er hvad 
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redaktør Henrik Dalgaard kalder ’et smalt brand’, som traditionelt har differentieret sig 
kvalitativt fra de store mainstreamforlag, og stadig i dag har som ideal at forene litterær 
kvalitet og kulturel appel (i.e. salgbarhed). Begge disse private aktører ser derfor også sig 
selv som allierede med Læseheste og hundehoveder i, med Marianne Møllers ord, et fælles 
ønske om at formidle den gode, men oversete litteratur. 

Denne tendens hænger naturligt sammen med projektets mål om at sætte fokus på den 
mindre mediestærke litteratur. Og i en tid, hvor antallet af markedsøkonomiske aktører og 
agendaer på folkebibliotekerne er i kraftig vækst, vurderes det som vigtigt for bredden og 
mangfoldigheden i bibliotekets litterære tilbud til borgerne, at man også bruger kræfter og 
kreativitet på at formidle det store, ’tavse flertal’ af litterære værker og eksperimenter, som 
ikke ’formidler sig selv’. Ikke mindst, når det litterære miljø i lokalområdet indbyder til det.  

 
 
Differentieret deltagelse - modeller for samarbejde 
Overordnet set har Læseheste og hundehoveders netværksdannelse været en slående 
succes. Alle partnerskaber har således været vellykkede, idet de har udmøntet sig i 
konkrete formidlingsaktiviteter, har været præget af gensidig tilfredshed og rummer 
potentiale for fremtidig fastholdelse og udvikling.  

Men projektets samarbejdsrelationer har også været præget af en differentieret deltagelse, 
da der var stor forskel på hvor meget og på hvilke måder, de forskellige aktører var 
involveret i projektet. Det er derfor erfaringen, at samarbejde kræver grundig dialog for at 
afklare de respektive dagsordner, og at der er behov for en differentieret tilgang til 
samarbejdets karakter. Det følgende afsnit vil pege på nogle forskellige modeller for 
samarbejde, som kan uddrages af projektets erfaringer:  

• Hånd-i-hånd-modellen 
• Udvekslingsmodellen 
• Den opsøgende model 
• Ad hoc modellen 
• Medarrangørmodellen 
• Værtskabsmodellen 

 
I mængden af samarbejdspartnere skiller LIPS og Poetklub Århus (herefter PÅ) sig ud, da 
begge foreninger var repræsenteret med et honoraraflønnet medlem i projektgruppen.  Det 
havde fra starten høj prioritet for projektledelsen at samarbejde tæt med aktører fra 
litterære vækstlag for, med projektlederens ord, at skabe kontakter til folk med fingrene dybt 
nede i litteraturen. LIPS og PÅ er fælles om at fokusere på de litterære vækstlag og på 
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litteraturen som performativt medie. LIPS er bl.a. arrangør af lyrikoplæsninger og 
litteraturfestivaler og er aktiv deltager i et internationalt netværk af ’small press’ forlag. PÅ 
er arrangør af litteraturarrangementer og -events (oplæsning, poetry slam m.m.), hvor ikke–
udgiven litteratur kan komme frit til orde i det offentlige rum. Man arbejder med ’den åbne 
scenes princip’, hvor det kun er forfatterens selvcensur, som sætter grænser, ligesom 
materiale frit kan blive optrykt i foreningens blad M gasin. Hvor LIPS ud fra et 
avantgardistisk litteratursyn især formidler den eksperimenterende ’small press ’ - 
litteratur, arbejder PÅ således ud fra et mere anarkistisk litteratursyn med hele vækstlaget 
af ’no press’ – litteratur.   

Denne prioritering fra bibliotekets side er interessant og ganske nyskabende, da der ikke er 
stor tradition for samarbejde mellem folkebiblioteker og litterære græsrodsmiljøer.  
De to personer, Mathias Kokholm (LIPS) og Jeppe Ottow (PÅ), blev headhuntet på grund af 
dels deres engagement i litteraturudredningen (se ’Baggrund’), dels deres store litterære 
netværk og erfaringer med at udtænke og gennemføre alternative formidlingsaktiviteter. 
Og deres deltagelse vurderes også at have haft en væsentlig, positiv effekt på såvel 
netværksdannelse som nytænkning af litteraturformidlingen. De accepterede at indgå i 
projektgruppen på grund af Læseheste og hundehoveders satsning på formidlingen af 
mindre mediestærk litteratur, men de har med deres deltagelse også bidraget naturligt til at 
styrke denne satsning.  

Man kan her tale om en Hånd-i-hånd-model, hvor samarbejdspartnerne er blevet involveret i 
hele projektforløbet og har haft løbende indflydelse på projektets idé - og 
beslutningsprocesser. 

Hald Hovedgaard falder, i mere begrænset omfang, ind under samme model. Stedet har 
traditionelt været et knudepunkt for den moderne litterære højkultur i Danmark (bl.a. som 
hovedsæde for forlaget Arena), men viste sig som en meget inspirerende 
samarbejdspartner, som formår at forbinde historisk aura og højt litterært niveau med 
folkelig appel i litteraturformidlingen.  

Graden af samarbejde handlede dog ikke kun om projektledelsens prioriteringer, men også 
om partnernes eksistensvilkår. LIPS og PÅ har som frivillige foreninger en stor 
handlefrihed og arbejder med små rammer og små økonomier, hvorfor det har været meget 
attraktivt at samarbejde med en så relativt ressourcestærk organisation som BOB. 

Flere andre partnere har ikke haft samme muligheder eller interesse i at deltage aktivt i 
idéudviklingen, men har haft mere håndfaste, forhåndsbestemte dagsordner. Her har 
fokus ligget mere på selve aktiviteterne, hvor det handlede om at finde koncepter, som 
kunne matche disse dagsordner. Nogle partnerskaber tog derfor form af en Udvekslings- 
model, hvor man målrettet udvekslede ressourcer, idet partnerne hver i sær kunne tilbyde 
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noget, den anden part manglede. For eksempel så Kristian F. Møller en naturlig gevinst at 
få kontakt med bibliotekets læsekredse som en vigtig målgruppe for bogsalget. På den 
anden side var boghandelen med sit netværk i stand til at mobilisere attraktive 
arrangementer med aktuelle forfatternavne, som bibliotekerne kunne tilbyde deres 
læsekredse. Samarbejdet med Viby Gymnasium havde samme karakter – blot med modsat 
fortegn. Her var det Læseheste og hundehoveder, som, sammen med PÅ, tilbød en 
anderledes og inspirerende litterær oplevelse (en poetry slam workshop på gymnasiet og 
en koncert på Viby Bibliotek), mens gymnasiet leverede publikum.   

Aktiviteterne i Viby er også eksempel på Den opsøgende samarbejdsmodel, hvor Læseheste og 
hundehoveder indgik partnerskab med PÅ om at opsøge en tredje partner (Viby Gymnasium 
& HF). Det var et meget succesfuldt samarbejde, hvor man, med Jeppe Ottows ord, arbejdede 
på samme side i samme retning om hvad man kan kalde et ’fælles reklamefremstød’: Biblioteket 
blev formidlet som en kulturelt aktiv og attraktiv institution for målgruppen, mens PÅ fik 
kontakt med en potentiel publikumsskare. Projektet var således tænkt som en appetitvækker 
for Århus Mesterskaberne i poetry slam, som blev afholdt kort efter, og hvor mange af 
eleverne også mødte op.  
 
Et interessant partnerskab i projektet er Aarhus Universitet (AU). Universitetet er det 
største litterære videnscenter i området og blev af projektledelsen set som en ’fantastisk 
ressource’, som man har været ivrig efter at skabe relationer til. Og det lykkedes i 
forbindelse med 3 af projektets temaer (Stemmer på Tværs, Provinslitteratur og Nordisk 
Tema), hvor hhv. to forskere og to studerende fra AU deltog som oplægsholdere og 
ordstyrere til forfatter- og læsekredsarrangementer.    

Og erfaringerne var positive: Universitetsfolkene oplevede det som en lærerig oplevelse, 
som kunne være et eksempel til efterfølgelse, mens publikum tog vel imod forskere og 
studerende, uden skygge af ’akademikerfobi’. Tværtimod fandt man det berigende for 
læseoplevelsen at få en faglig autoritets blik på det litterære værk.   

Det har dog vist sig svært at skabe et mere kontinuerligt samarbejde med universitetet på 
grund af institutionens individualistiske og specialiserede kultur, hvor man primært skaber 
kontakt med enkelte forskere – og i så fald kun om forskerens ekspertiseområde. En anden 
hæmsko er, at selv om forskningsformidling i dag er obligatorisk for universitetsforskere, så 
anerkendes dette arbejde ikke i universiteternes pointregnskab. Snarere tværtimod, da det 
tager tid fra andre, mere karrierefremmende aktiviteter. Det eneste incitament for 
samarbejdet er således forskerens personlige motivation.  

På dette grundlag synes potentialet at være et Ad hoc samarbejde, hvor man kontakter den 
individuelle forsker, når man ønsker en ekspertviden på et bestemt område. Projektets 
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erfaringer peger dog også på andre muligheder. Én mulighed er at samarbejde med 
universitetets store miljø af studerende, som ganske vist ikke har samme faglige autoritet 
som forskerne, men til gengæld ofte vil have mere tid og større incitament til at indgå i et 
aktivt samarbejde. Her er et uudforsket felt de studenterstyrede litterære 
foredragsforeninger på AU.   

En anden mulighed er at inddrage AU i et Medarrangør-samarbejde. Her indgik Læseheste og 
hundehoveder under temaet Stemmer på Tværs en joint venture med Afdeling for 
Litteraturhistorie på AU, hvor den libanesiske forfatter Joumana Haddad skulle have 
optrådt på såvel universitet som på Risskov Bibliotek. Besøget blev desværre aflyst i sidste 
øjeblik, men grunden synes lagt for også i fremtiden at slå ressourcerne sammen for at 
tiltrække større og/eller udenlandske forfatternavne e. a., som har interesse for både det 
akademiske miljø og for bibliotekets bredere målgrupper.    

Som et sidste eksempel kan fremhæves den Værtskabsmodel for samarbejde, som blev 
udfoldet i partnerskabet med  hiphop festivalen Aarhus Took It. Her dannede 
Hovedbiblioteket ramme for en anden institutions aktiviteter ved at stille sin offentlige 
scene til rådighed for en række af festivalens aktiviteter (foredrag, showcases, workshops), 
Aktiviteter, som iflg. festivalleder Henning Winther er områder, vi gerne vil formidle, men som 
ikke passer 100 % til spillestederne […]Publikums forventninger til oplevelser på biblioteket er nogle 
andre, end når de er på et spillested. Vi har et mere lyttende publikum, som først og fremmest er 
interesserede i at lære noget. Det er positivt for os.  
 
Ud over at skabe nye oplevelser i biblioteksrummet, blev værtskabet derfor også til 
ejerskab, da aktiviteterne samtidig blev tænkt i sammenhæng med biblioteket som 
vidensformidlingsinstitution. Biblioteket er som vært ikke blot en tom skal, som andre 
hælder indhold på; det er et sted, hvis særlige rammer og kultur også former brugernes 
oplevelser.  
 
 

Netværksdannelse – partnernes erfaringer 
Blandt de eksterne partnere er der næsten enstemmig ros til Læseheste og hundehoveder 
for en åben og samarbejdsvillig indstilling. Læseheste og hundehoveder omtales blandt 
andet som en fortrinlig samarbejdspartner, mens en anden partner taler om et på mange måder 
ideelt samarbejde, fordi bibliotekerne har vist sig overraskende åbne og idérige i deres tilgang. En 
partner beskriver bibliotekarerne som opsøgende, friske og åbne for samarbejde, om end de ikke 
altid har fingeren på den kulturelle puls i området. Men, tilføjes det, de vil skam gerne have 
fingeren på pulsen, og er – frem for alt – villige til at lytte til dem, som har det!   
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Partnerne bekræfter det ønske om et mere koordineret og interaktivt litteraturmiljø i Århus, 
som blev beskrevet i udredningen Litteraturområdet i Århus Kommune – kortlægning og 
anbefalinger til fremtidige satsningsområder (2006), og det blev oplevet som meget positivt, at 
biblioteket dels tog initiativ til samarbejde, dels optrådte inkluderende og gav plads til 
modparternes perspektiver og ideer som ligeværdige i samarbejdet.  

En partner beskriver Læseheste og hundehoveders henvendelse som en tiltrængt 
udadvendthed, og for enkelte partnere stod den positive oplevelse i kontrast til tidligere 
erfaringer med folkebiblioteket som en institution præget af en vis stivhed, hvor man er 
blevet mødt med meget fasttømrede forestillinger om, hvordan tingene skal gøres. Disse 
erfaringer skal naturligvis ikke lægges Læseheste og hundehoveder til last, men blot mane 
til eftertanke om, at den gode indstilling er essentiel for godt samarbejde og også bør 
videreføres i den dagligdag, som følger efter projektet.     

Projektets erfaringer viser, at netværksdannelse tager lang tid – og at det er vigtigt at give 
sig tid. Frem for blot at servere et oplæg og ’sælge idéer’ til partnerne, bør de involveres 
aktivt i en personlig dialog, hvor man lytter til hinandens ideer. Og her kan man på 
baggrund af de eksterne partneres store tilfredshed konkludere, at Læseheste og 
hundehoveder trods stort tidspres har opfyldt denne betingelse.   

Den eneste kritiske røst i denne forbindelse går netop på et partnerskab i forbindelse med 
et tema, hvor modparten ikke følte sig tilstrækkeligt involveret i beslutningsprocesserne. 
Efter et åbent oplæg fra Læseheste og hundehoveder og en aktiv deltagelse i den 
indledende brainstorm, gik medbestemmelsen tabt i beslutningsfasen, hvor 
bibliotekarerne tog over og kørte med klatten. Her svigtede biblioteket lidt den åbenhed, man 
selv lagde ud med, og partneren oplevede at have brugt uforholdsmæssigt meget mødetid 
i forhold til det konkrete resultat af processen. Det gode samarbejde kan som sagt være 
tidskrævende, og man må derfor sikre et rimeligt forhold mellem partnernes investering 
af tid i projektet og deres medbestemmelse og udbytte.    
 
Disse erfaringer peger på nødvendigheden af fortsat at investere i dette område. Med 
Læseheste og hundehoveder er der blevet skabt et facetteret netværk af litterære partnere. 
Disse partnerskaber kan imidlertid ikke blot opretholdes på autopilot i fremtiden, men har 
brug for, at der fortsat findes ressourcer til at fastholde og udvikle dem. 
 
 
Bibliotekets ressourcer 
Da det er en betingelse for succesfuldt partnerskab, at begge parter oplever en gevinst, er 
det også vigtigt at spørge til synet på bibliotekets ressourcer: Hvad har biblioteket kunne 
tilbyde de andre litterære aktører? Her peger partnernes svar på en række styrker og 
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enkelte svagheder ved biblioteket som samarbejdspartner:  
 

+ Strukturerede forretningsgange 
+ Effektivitet og rutine 
+ Stor litterær ekspertise 
+ En port til samfundet 
- Uinspirerende rum 
- Støvet image 

 
Disse punkter hænger også sammen med aktørernes forskellige perspektiver og behov. Især 
for de mindre, uformelle partnere har det været en stor gevinst at samarbejde med en stor 
organisation med strukturerede forretningsgange. Selv om disse processer nogle gange har 
virket omstændelige og præget af overdreven mødeaktivitet, anerkendes det, at de har 
muliggjort en vellykket gennemførelse af store koordinerende tiltag. Bibliotekerne roses også 
for deres effektivitet og rutine, når det gælder om at stable arrangementer på benene og sætte 
nogle behagelige rammer for brugere. En samarbejdspartner fremhæver her bibliotekarernes 
’kaffe – og – kage – kompetence’, hvor man er gode til at hygge om publikum med små 
midler. Udsagnet er primært positivt ment, men rummer dog også et forbehold: 
Bibliotekerne synes gode til at ’nurse’ deres stampublikum (publikum til de pågældende 
arrangementer var ’gamle kendinge’), men kan hermed risikere at blive en lidt lukket 
institution, hvis man konsekvent vælger de formidlingsformer, som appellerer til dette 
publikum, men ikke åbner i forhold til nye brugergrupper. 
 
Flere aktører peger desuden på biblioteket som en ressourcestærk litteraturinstitution qua 
dets store samling og meget vidende personale. Her kan tilføjes, at en stor biblioteksenhed 
som BOB her har en fordel ved at kunne mønstre en alsidig litterær ekspertise i sin 
medarbejderstab. Bibliotekarernes litterære kompetencer fremhæves som inspirerende for 
samarbejdet, da de er kvalitativt anderledes end partnernes kompetencer ved at være 
orienteret mod en konkret, litterær brugskontekst.  
 
Det fører frem til den bibliotekets vigtigste ressource iflg. partnerne: Publikum. Som 
landets mest besøgte kultur- og litteraturinstitution er biblioteket, hvad en aktør kalder en 
port til samfundet, hvor samarbejdspartnere kan nå ud til et meget stort publikum. Hvor 
nogle partnere er fokuseret på bestemte målgrupper (jf. Kristian F. Møller og læsekredsene 
ovenfor), er de fleste partnere tiltrukket af bredden, idet biblioteket udgør en platform, 
hvorfra man kan synliggøre sig selv og sin litteraturformidling til et langt større og mere 
varieret publikum end vanligt. Det gælder markedsaktører som fx Husets Forlag, der 
ellers kun meget sjældent har chancen for at komme i direkte kontakt med sine 
(potentielle) kunder. Og det gælder en græsrodsinstitution som LIPS, der iflg. Mathias 
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Kokholm har en stående ambition om at få litteraturen længere ud og nå nye 
publikumsgrupper, men i kraft af sin smalle profil lever med en risiko for at blive en 
eksklusiv klub for litteratur- og nordisk studerende.   

Der har som sagt været meget få kritiske bemærkninger fra bibliotekets 
samarbejdspartnere, men et par stykker sætter dog spørgsmålstegn ved bibliotekernes 
fysiske rum, der betegnes som uinspirerende og uegnede til mere performative 
arrangementer. En partner karakteriserer således bibliotekernes scener som et 
bogreolområde, hvor der ikke står bogreoler. De adspurgte brugere i projektet peger ganske 
vist på biblioteket som meget velegnet til litterære arrangementer, men her har også været 
tale om traditionelle arrangementsformer (forfatter- og læsekredsaftener).     

Bibliotekets primære svaghed er ifølge samarbejdspartnerne dog ikke institutionen i sig 
selv, men det meget udbredte image af biblioteket som et kedeligt og ’utjekket’ sted. Det er 
ikke alle partnere, som deler denne opfattelse, men såvel på folkebibliotekerne som på 
biblioteksuddannelsen må man konstatere, at imaget som støvet, offentlig bogcentral 
stædigt klæber til bibliotekerne. En af de adspurgte partnere mener sågar, det er umuligt at 
ændre dette renommé inden for de nuværende rammer, og forslår simpelthen at man 
trækker rødderne op og planter dem et andet sted – og skifter navn i samme ombæring! Forslag, 
som faktisk kan siges at blive realiseret, når det nye Multimediehus åbner i Århus i 2014!   

Tager man de mindre pessimistiske briller på, kan et projekt som Læseheste og 
hundehoveder, med sin nytænkning af formidlingen i biblioteksrummet, ses som et bidrag 
til at ændre dette billede på længere sigt. Og flere bibliotekarer, som deltog i projektet, har 
oplevet, at partnerskaber i sig selv har været med til at skubbe til omverdenens billede af 
biblioteket: Vi fandt ud af, at biblioteket har meget at byde på, og at omverdenen opfatter os som en 
stabil samarbejdspartner, som de ikke har et helt aktuelt billede af. Enten ser de os som støvede eller 
også ser de, at vi kun satser på elektroniske ydelser. Citatet peger også på, at projektet ikke kun 
har medvirket til at ændre andres billede af biblioteket, men også bibliotekarernes eget 
billede af biblioteket, idet man i projektarbejdet har opdaget egne kompetencer.   
  
 
Fremtidigt samarbejde 
Læseheste og hundehoveders netværksdannelse har skabt et godt grundlag for fremtidige 
partnerskaber, og alle partnere udtrykker ønske om at fortsætte samarbejdet med 
biblioteket. Netværket har allerede skabt et spin-off, med flere henvendelser om 
samarbejde. Således har Forlaget Klim formidlet kontakten til den norske forfatter Helene 
Uri, som har holdt et velbesøgt arrangement på Risskov Bibliotek, og Hald Hovedgaard har 
lagt op til et samarbejde med BOB om en danmarksturné med egypteren Alaa Al Aswany, 
forfatter til bestselleren Yacoubians hus.   
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I hvor høj grad bør samarbejdsrelationerne formaliseres? Det afhænger af modpartens 
vilkår og behov, men næsten alle partnere fremhæver en ’løs formalisering’ som den ideale 
model, fx i form af udveksling af nyhedsbreve, gensidig eksponering og jævnlige 
koordinerings- og inspirationsmøder (fx hvert kvartal eller halve år). Der er tale om en 
gylden middelvej: En vis grad af formalisering er nødvendig for at de opbyggede relationer 
ikke skal løbe ud i sandet, men samtidig vil en stærk formalisering ikke være mulig i 
betragtning af aktørernes tid og ressourcer – og heller ikke være ønskelig, da lysten til 
samarbejde kun kan fastholdes i en fri og fleksibel form. Som en partner udtrykker det: 
Samarbejdet skal være løbende og lystbaseret, og man skal have mulighed for at gå til og fra.      

En grundlæggende præmis for succesfulde fremtidige partnerskaber er, at man bevarer den 
åbne og dialogiske tilgang, som har præget samarbejdsrelationerne. Men der formuleres 
også et mere konkret betingelse: At der også efter projektets afslutning vil være en synlig og 
opsøgende kontaktperson eller kontaktinstans, der fungerer som bindeled mellem 
biblioteket og andre litterære aktører og har ressourcer og autoritet til at gennemføre 
formidlingsaktiviteter. Og denne person/instans bør være placeret på eller i det mindste 
være let tilgængelig fra Hovedbiblioteket, da omverdenens (her partnernes) syn på BOB 
ikke modsvarer BOB ’s reale struktur: Selv om BOB har en decentral struktur, tænker de 
litterære aktører institutionen som centralt styret fra Hovedbiblioteket og søger derfor 
automatisk til Hovedbiblioteket som ’indgang’ til biblioteket.   

Både lokalbibliotekarerne og de eksterne aktører peger således på behovet for en 
koordinerende instans, hvilket tyder på, at en sådan ’task force’ er en væsentlig betingelse 
for den fremtidige udvikling af såvel det interne samarbejde som den eksterne 
netværksdannelse på litteraturområdet. 
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6. Aktiviteter og formidlingsstrategier  
 
Formidlingsaktiviteter – oversigt 
Læseheste og hundehoveder har arbejdet ud fra en aktivistisk metode, hvor partnerskaber 
konsekvent er blevet omsat i konkrete formidlingsaktiviteter. Ved projektets begyndelse 
vidste man naturligt nok ikke, hvor stor interessen ville være hos de potentielle partnere, og 
man satte derfor det forsigtige mål, at der i projektperioden mindst skulle gennemføres ét 
større arrangement eller tema pr. kvartal. Men den store interesse for samarbejde har 
betydet, at Læseheste og hundehoveder har haft et imponerende højt aktivitetsniveau, hvor 
over 40 arrangementer og tiltag er blevet gennemført i projektets ca. 1-årige periode. 
Læseheste og hundehoveder er et eksplorativt projekt, hvor man har samarbejde med 
aktører fra vidt forskellige dele af det litterære miljø og har søgt at tænke fornyelsen af 
formidlingen ind i disse partnerskaber. Derfor danner aktiviteterne et meget varieret 
billede, hvor mange formidlingsformer og – strategier er blevet prøvet af.  

I Bilag 1 kan man finde en udtømmende liste over projektets aktiviteter, mens oversigten i 
Bilag 2 organiserer aktiviteterne efter de kriterier, som er opstillet i projektbeskrivelsen:  

 
• Brugerinddragelse (’Brugere: inddragelse og tiltrækning’)  
• Formidlingens litterære indhold (’Litteratur’ og ’Bøger/events’)  
• Nytænkning af litteraturformidlingen (’Nytænkning’)  

 
Den følgende gennemgang vil derfor tage udgangspunkt i aktivitetsoversigten. 
Hvad angår de øvrige kategorier i oversigten, så refererer ’Aktivitet’ til aktivitetens titel og 
overordnede indhold, mens ’Type’ henviser til de formidlingsformer, som blev sat i værk. 
’Partnerskaber’ giver i forlængelse af de foregående afsnit et overblik over hvilke (interne 
og eksterne) aktører, som konkret indgik i partnerskaber om hvilke aktiviteter, mens ’Sted’ 
henviser til den lokalitet, hvor formidlingsaktiviteten fandt sted. Her har Læseheste og 
hundehoveder formået at udbrede litteraturformidlingen i lokalområdet, da ca. en 1/3 (14) 
af projektets aktiviteter har været henlagt til i alt 11 forskellige lokaliteter uden for 
biblioteket.   
 
 
Brugerne: Inddragelse, tiltrækning og tilslutning 
Brugerne er jo et naturligt fokus for et formidlingsprojekt, og det var også en del af 
Læseheste og hundehoveders målsætning at styrke bibliotekets rolle i forhold til brugerne og øge 
interessen for litteratur ved at udvikle formidlingsformer, hvor brugerne inddrages på nye og 
uventede måder.  
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Brugernes rolle i Læseheste og hundehoveder kan opdeles i tre spørgsmål:   
• Brugerinddragelse: Har man involveret brugere på nye måder i formidlingsaktiviteterne?   
• Brugertiltrækning: Har man udvidet bibliotekets brugerflade ved at tiltrække nye brugere 

og målgrupper?     
• Brugertilslutning: Hvordan har den generelle interesse og tilslutning til Læseheste og 

hundehoveders arrangementer været? Det skal understreges, at brugertilslutning ikke 
var en del af projektets succeskriterier, da et sådant krav fra starten ville sætte alt for 
snævre rammer for nytænkningen af samarbejde og formidlingsformer. 

 
Læsekredsprojektet (se også Bilag 3) er et klassisk eksempel på brugerinddragelse, idet man 
tog udgangspunkt i en gruppe faste biblioteksbrugere og i samråd med repræsentanter for 
gruppen selv undersøgte, hvordan man kunne tilbyde dem nye litterære oplevelser. 
Ekskursionen til Hald Hovedgaard i februar var tillige et eksempel på brugerinddragelse, 
da man både involverede brugerne i en fysisk rejse og i en række workshops og unikke 
oplevelser på stedet.   

Derudover har en række arrangementer tiltrukket nye grupper. Her skal især fremhæves 
forfatterarrangementet med Carsten Jensen og John Andersen på Århus Fiskerihavn, som 
var en stor publikumssucces. Ikke mindst fordi man tiltrak en del af stedets stamgæster, 
som ellers ikke hører til bibliotekets faste brugere. Som en deltagende bibliotekar 
formulerer det, overvandt biblioteket med sin opsøgende aktivitet også en kulturkløft: 
Arrangementet på havnen gav helt sikkert nye brugere – publikum oplevede også det at 
kulturen/biblioteket kom til dem og godt kunne drikke øl osv.. 

Ved poetry slam - arrangementerne på Viby Gymnasium og Viby Bibliotek forenede man i 
samarbejde med PÅ brugerinddragelse og -tiltrækning ved at opsøge et ungt publikum, 
som gennem en workshop også fik indsigt i håndværket bag poetry slam. Det skabte ifølge 
Sanne Fredsted fra Viby Gymnasium en anderledes, engagerende litteraturoplevelse for 
eleverne: Eleverne så andre unge mennesker, som rent faktisk har lyst til at udtrykke sig poetisk, i 
stedet for at læse gamle, ”støvede” digte af store forfattere. Partnerskabet med Aarhus Took It 
forenede ligeledes brugerinddragelse og -tiltrækning, idet man med en varieret videns – og 
musikformidling af hiphop genren tiltrak et stort yngre publikum, som også fik mulighed 
for selv at prøve kræfter med rapoesien. Disse to tiltag bekræfter, at performative 
litteraturgenrer kan appellere til den unge generation, som ellers er kendt for at svigte 
litteraturen og bibliotekerne. Her var det vigtige faktorer, at man i det ene tilfælde selv 
opsøgte målgruppen, og i det andet tilfælde allierede sig med en festival med et stort navn 
hos målgruppen  
 
Læseheste og hundehoveder må altså siges at have opfyldt brugermålsætningen, da man 
med en række aktiviteter har søgt at involvere brugerne aktivt og/eller tiltrække nye 
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brugergrupper. Brugerinddragelse og – tiltrækning har dog ikke haft højeste prioritet i 
Læseheste og hundehoveder, hvor de fleste aktiviteter har haft en klassisk monologisk 
karakter og tilsyneladende ikke har skabt nye brugergrundlag. Det bør ikke ses som et 
problem, men som en naturlig følge af, at netværksdannelsen var den overskyggende 
udfordring i Læseheste og hundehoveder. Brugerinddragelsen var derfor ikke så meget en 
overskrift som et ’ben’ i projektet, der blev tilgodeset, når man så muligheden for det. 

Kigger man på brugertilslutningen til projektets arrangementer, er erfaringerne blandede. 
Overordnet beskrives tilslutningen som tilfredsstillende, men med store variationer. Det 
kan konkluderes, at tilslutningen af været størst til de aktiviteter, som enten har været 
opsøgende (dvs. er foregået uden for biblioteksrummet) og/eller har inkluderet et kendt 
forfatternavn eller en populær genre (fx hiphop). Der har været store forskelle i 
besøgstallene til lokalafdelingernes arrangementer, hvilket ikke primært skyldes 
bibliotekernes PR – arbejde eller brugere, men at nogle afdelinger har gået efter de store 
navne, mens andre har satset på smallere arrangementer.  
 
 
Formidlingens litterære indhold 
Kategorien ’Litteratur’ i aktivitetsoversigten er et forsøg på at karakterisere, om der har 
været tale om formidling af litteratur med en bred eller smal appel. Det vil naturligvis 
altid bero på et skøn, men som før nævnt har der i projektets litterære profil været et klart 
skel mellem, på den ene side, større danske forfatternavne (fx Jens Smærup Sørensen, 
Carsten Jensen og Jens Blendstrup) og på den anden side mere ukendte navne (fx Chris 
Tvedt og Shadi Angelina Bazeghi) og eksperimenterende og performative genrer. Den 
erklærede ambition med det litterære indhold i Læseheste og hundehoveder har været at 
udgøre et alternativ til bestsellerismen ved også at formidle andre, mere ukendte forfattere 
og litteraturtyper. Et mål, som fuldt ud er blevet opfyldt. Ser man på aktivitetslisten i Bilag 
1, har der været tale om en meget ligelig fordeling mellem 15 ’smalle’ arrangementer (’s’) 
og 14 ’brede’ arrangementer (’b’), som afspejler en vekselvirkning mellem kendte og mere 
ukendte forfatternavne og genrer. 
 
En vekselvirkning, som nok er en nødvendig tilpasning til den pragmatiske virkelighed, 
hvor udlåns- og besøgsstatistikker er i dag et væsentligt kriterium i vurderingen af 
bibliotekernes arbejde. Derfor er det for bibliotekets egen skyld en god idé at lade mere 
’sikre’ aktiviteter med en bred publikumsappel supplere formidlingen af den smallere 
litteratur, da denne har en svingende brugertilslutning.  
  
Temaet Stemmer på tværs bekræftede denne pointe. Her ønskede man, i tråd med 
projektets målsætning, at sætte fokus på migrantlitteraturen, som kun spiller en marginal 
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rolle på mediernes markedsplads. Temaet skulle afvikles som en række 
forfatterarrangementer på kommunens biblioteker med den libanesiske forfatter Joumana 
Haddad som hovednavn. Men trods et stort fodarbejde fik temaet ikke meget 
pressedækning, og fremmødet til de to arrangementer var også begrænset. Man må 
konstatere, at det er svært at skabe interesse for den mere smalle (i.e. mindre 
mediesynlige) litteratur, især når det drejer sig om ikke-vestlige forfattere.  

Dette tema blev ganske vist ramt af en række uheld: Et par biblioteker (Hasle og Gellerup) 
meldte fra, så antallet af arrangementer blev reduceret til to, og i sidste øjeblik meldte 
Joumana Haddad afbud, pga. en flystrejke. Men man må også spørge sig selv, om det er 
optimalt at formidle denne type litteratur gennem traditionelle forfatterarrangementer? 
Som alternativ strategi kunne man forestille, at litteraturformidlingen fx blev suppleret 
med politiske og samfundsmæssige temaer eller kombineret med andre kulturelle 
oplevelser.  
 
En anden årsag til den manglende tilslutning kan også være, at man i valget af lokaliteter 
gik imod strømmen: Man ønskede ikke at gøre Stemmer på Tværs til et indvandrerprojekt, 
men til et kulturmøde, og valgte derfor bevidst ikke at placere alle arrangementerne i 
indvandrertunge dele af Århus.  

Det samlede billede er dog langt fra entydigt: Flere arrangementer under Lyd + Litteratur 
temaet havde pæne besøgstal, og i forbindelse med Det nordiske tema lykkedes det at gøre 
en tirsdag aften i marts med to islandske forfattere i udkanten af Århus til en meget 
velbesøgt og vellykket kulturel oplevelse. Her gik man også den modsatte vej if. Stemmer 
på tværs, da man dels placerede forfatteraftenen i et område af Århus med en stor islandsk 
befolkningsgruppe, dels flyttede arrangementet til stemningsfulde omgivelser på en 
nærliggende sognegård.  Desuden indgik man et samarbejde med den islandske forening, 
som sørgede for eksponering af arrangementet og berigede aftenen med specialiteter fra det 
islandske køkken.  
 
Når man både har satset på gynger og karruseller, er det også udtryk for, at en skarp 
litterær profil ikke havde højeste prioritet i Læseheste og hundehoveder, men blev tilpasset 
aktivitetskravet og de eksterne partneres præferencer. Målet har desuden ikke været en 
ensidig satsning på ’det smalle’, men en markering af mangfoldighed og kvalitet: 
Biblioteket skal være for alle, og skal derfor også formidle alle litterære former, så længe det 
har kvalitet. Og projektets litterære navne rummer også en høj kvote af anerkendte og 
prisvindende forfattere.  På den anden side skal det dog, som før nævnt, bemærkes, at 
Læseheste og hundehoveders ligelige fordeling mellem bred og smal litteratur i sig selv 
repræsenterer en relativt stærk drejning mod den mindre mediestærke litteratur, hvis andel 
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i projektet langt overgår dens normale andel i litteraturformidlingen – på såvel som uden 
for biblioteket.  

Det er som sagt svært at lave en entydig sondring mellem bred og smal litteratur, og ca. 
1/3 af aktiviteterne (14) er derfor også kategoriseret som ’både-og’ (’b-o’) i Aktivitetslisten 
(se Bilag 1). Et eksempel på et sådant grænsetilfælde er de islandske forfatteraftener, hvor 
forfatterne skrev i en populær genre (krimi) og havde høje salgstal i deres hjemland, men 
samtidig var ukendte, og lidt eksotiske, for et dansk publikum. Et andet eksempel er 
Hiphop-temaet, idet hiphop er en meget populær musikgenre, men ikke dyrkes så meget 
som litterær genre. Det er dog ved at ændre sig: hiphop tekster indgår i stigende i 
gymnasiernes pensa, og den toneangivende anmelder Lars Bukdahl har med bøgerne 
Generationsmaskinen (2004) og Poesi, dér! (2004) sat rapoesien på det litterære landkort.  

Med kategorien Bøger /Events henvises til, om der blev formidlet ud fra bogmediet, dvs. 
med udgangspunkt i en eller flere tilgængelige bogtitler, eller om formidlingen satte fokus 
litteraturen som performativ kunstart, i form af Lyd + Litteratur, poetry slam m.m.. Her 
viser en optælling, at knap halvdelen af aktiviteterne (20) var rent bogbaserede, 6 
aktiviteter må betragtes som blandingsformer, mens 17 aktiviteter var baseret på 
oplevelser løsrevet fra bogmediet.  Af disse 17 var det store flertal (14) naturligt 
koncentreret o. de to temaer Hiphop og Lyd - Litteratur 

Det skal understreges, at denne kategori ikke rummer nogen kvalitetsvurdering af 
aktiviteterne. Trods den megen tale om den ’støvede’ bogs dødskamp i 
oplevelsessamfundet, er der intet belæg for at påstå, at bogbaseret formidling som sådan 
skulle være mindre god end direkte oplevelsesorienterede formidlingsformer – eller at 
bogen skulle have tabt afgørende kulturelt terræn. Når der alligevel er grund til at 
fremhæve forskellen, er det af to grunde. For det første er den performative litteraturscene 
en niche i voldsom vækst, og bør derfor også være en naturlig del af bibliotekernes 
litteraturformidling. LIPS og PÅ har fx oplevet en støt stigende tilslutning til deres 
arrangementer de senere år, hvor især lyrikken har fået et større publikum på scenen end 
på tryk. Som Mathias Kokholm siger: Hvis alle de folk, som kom til vore arrangementer, også 
købte bogen, så ville de unge digtere have væsentligt bedre salgstal. 
  
For det andet hænger bibliotekets ry som kedelig og uattraktiv litteraturinstitution (se 
’Aktører og nye partnerskaber’) i manges øjne sammen med opfattelsen af biblioteket som 
en ’bogcentral’. Peter Rannes definerer, lidt polemisk, den væsentlige forskel mellem 
biblioteket og Hald Hovedgaard som en forskel mellem bibliotekernes dyrkelse af bogen 
og Halds formidling af litteratur: Vi ved ikke ret meget om bøger, vi viser litteraturen frem.  
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For at modarbejde dette ry er det derfor vigtigt at bibliotekerne supplerer bogformidlingen 
med formidling af litteraturens andre udtryksformer. Og Læseheste og hundehoveder har 
ved en række arrangementer bevist, at bibliotekerne også kan være stedet, hvor man ’viser 
litteraturen frem’. Endelig skal det huskes, at der ofte har været tale om blandingsformer, 
som har bekræftet, at formidling af bøger langt fra udelukker nytænkende formidling og 
store oplevelser. Et godt eksempel på denne blanding af bog og begivenhed er det 
førnævnte islandske arrangement på Elsted Sognegård.  
 
 
Nytænkning af formidlingen 
Har projektets aktiviteter så bidraget til at nytænke bibliotekets litteraturformidling?  
Det skal bemærkes, at ’nytænkning’ her ikke skal forstås på den store skala, som ’aldrig før 
set i menneskehedens historie’, men på den lokale skala, som nytænkning i forhold til  
BOB ’s traditionelle praksis. Og som det fremgår af oversigten, har Læseheste og 
hundehoveder opfyldt denne målsætning, idet en halv snes aktiviteter defineres som 
nytænkende ud fra forskellige kriterier (’tema’, lokalitet’, m.m.). I stedet for slavisk at 
gennemgå disse aktiviteter og kriterier, kan man samle dem i fem generelle nybrud inden 
for BOB ’s litteraturformidling: 

• Samarbejdspartnere 
• Det udvidede litteraturbegreb 
• Feltbiblioteket 
• Det litterære rejsebureau 
• Det tematiske perspektiv 
 

Den overordnede nyskabelse i Læseheste og hundehoveder er den konsekvente, 
konstruktive og innovative inddragelse af samarbejdspartnere i litteraturformidlingen. 
Konsekvent, fordi partnerskaber har været et stående krav til alle aktiviteter. Konstruktivt, 
fordi man ikke blot har samarbejdet om formidlingsaktiviteter, men at udformningen af 
disse aktiviteter ofte har været et produkt af samarbejdet. Innovativt, fordi det i nogle 
tilfælde var selve inddragelsen af andre aktører i aktiviteterne, som markerede et nybrud - 
for eksempel inddragelse af litteraturforskere som formidlere til læsekredsarrangementer 
og forfatteraftener.   
 
Hvor folkebibliotekets formidling af litteratur normalt tager afsæt i bogmediet, har 
Læseheste og hundehoveder arbejdet med et udvidet litteraturbegreb ved også at inddrage 
performative og hybride litteraturformer. Det har bragt projektet i øjenhøjde med aktuelle 
tendenser i litteraturen, og har suppleret bogformidlingen med en mere direkte, 
oplevelsesorienteret litteraturformidling. Og der er grobund for at fortsætte denne 
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udvikling, da man har etableret tætte partnerskaber med LIPS og PÅ, og med 
Lyd+Litteratur og Aarhus Took It har at gøre med årligt tilbagevendende begivenheder.  
 
Titlen Feltbiblioteket refererer til den udforskning af stedets betydning for formidlingen, som 
Læseheste og hundehoveder har foretaget. Den udforskning knytter an til et nøglebegreb i 
den aktuelle biblioteksdebat: Kulturmødestedet. Læseheste og hundehoveder er som nævnt 
del af en overordnet indsats for at styrke bibliotekets rolle som kulturmødested. Men hvad 
skal forstås ved ’kulturmødested’? På Styrelsen for Bibliotek og Mediers hjemmeside 
defineres det som et lokalt samlingssted, hvor folk frivilligt kommer. Formuleringen peger på, at 
bibliotekets rolle som kulturmødested ikke skal vurderes ud fra cirkulation af materialer, 
dvs. udlånstal, men ud fra besøg og kvaliteten af disse besøg: Tilbyder biblioteket kulturelle 
ressourcer og oplevelser, der gør det til et attraktivt kulturelt centrum for 
lokalbefolkningen?  
 
Læseheste og hundehoveder har bidraget til at styrke bibliotekets profil som 
kulturmødested gennem en række arrangementer, hvor man med utraditionelle initiativer 
som hiphop - og Lyd + Litteratur – koncerter har skabt nye oplevelser, som har udvidet 
rammerne for biblioteket som formidlingsrum. Koncerten med Pimp – A – Lot under 
Aarhus Took It - festivalen bragte for eksempel et nyt udtryk ind på biblioteket, som 
forvandlede den vanlige stemning totalt. For nogle brugere og medarbejdere var det en 
meget støjende oplevelse, men publikumssuccesen var stor, og det kan kun ses som 
positivt, at man prøver at flytte grænser og rokke ved de lidt stive traditioner for ’kulturel 
aktivitet’ på bibliotekerne. 
 
Men Læseheste og hundehoveder har samtidig arbejdet med en bred fortolkning af 
begrebet ’kulturmødested’, idet man har henlagt en del af projektets arrangementer til 
fysiske rammer uden for biblioteksrummet. Man har således ikke kun flyttet nye aktiviteter 
ind i biblioteksrummet, men har også flyttet bibliotekets aktiviteter ud i nye rum. Denne 
nuancering af kulturmødested som identitetsmarkør for biblioteket er et væsentligt bidrag 
til synliggørelsen og integrationen af biblioteket i det lokale kulturliv, og har givet 
mulighed for at møde borgere, som ellers har ingen eller kun perifer kontakt med 
biblioteket. Desuden er der bred enighed om, at de nye lokaliteter generelt har styrket 
arrangementernes oplevelseskvalitet.  
 
Eksempler kan her være Poesiløbet, hvor der på en rute mellem Kvindemuseet og 
Hovedbiblioteket blev læst lyrik op flere steder i den indre by, og de to arrangementer om 
’maritim litteratur’, som blev afholdt i to vidt forskellige miljøer (Testrup Højskole og 
Varmestuen på Århus Fiskerihavn), rettet mod vidt forskellige målgrupper. Begge 
arrangementer trak fulde huse, men især arrangementet i Varmestuen er værd at fremhæve, 
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da man her placerede arrangementet i et rum, der normalt befinder sig langt fra 
bibliotekernes normale formidlingskredsløb, men som satte den perfekte stemning for 
formidlingen af Carsten Jensens søfartsepos.  
 
Det litterære rejsebureau: Læseheste og hundehoveder har således vist, at bibliotekerne har 
meget at vinde ved at ’tænke ud af huset’, og udforske hvordan sammenhænge mellem 
indhold og fysiske rammer kan berige litteraturoplevelsen.  Under Det nordiske tema 
skabte man som før nævnt en meget vellykket islandsk forfatteraften ved dels at placere 
arrangementet i et område med en stor islandsk befolkningsgruppe, dels at flytte 
arrangementet til en nærliggende sognegård, hvilket bidrog kraftigt til den gode stemning. 
Erfaringen bekræftes også af de to besøg på Hald Hovedgaard. Stedet er hele turen værd i 
sig selv, og de smukke omgivelser blev brugt som scene for inspirerende litterære 
’totaloplevelser’ for bibliotekets brugere. Den sidste tur til Hald blev hurtigt udsolgt trods 
en brugerbetaling på 150 kr., hvilket bekræfter andre bibliotekers erfaringer (bl.a. Odense 
Centralbibliotek, som med stor succes arrangerer busture til Bogmessen i Forum) af, at folk 
ikke kun valfarter til rockkoncerter og -festivaler, men faktisk også er villige til at rejse efter 
den litterære oplevelse. Og her er det naturligt, at biblioteket indtager funktionen som 
’litterært rejsebureau’, som ud over at bringe litterære oplevelser ind i huset også bringer 
sine brugere til litterære oplevelser ud af huset.  

Som noget nyt i BOB ’s litteraturformidling har man arbejdet ud fra et tematisk perspektiv, 
hvor det samme emne belyses fra flere vinkler gennem en række af arrangementer. Ud over 
læsekredse som et gennemgående arbejdsområde, har en del af projektets aktiviteter har 
været indordnet i 6 temaer (Maritim litteratur, Hiphop, Provinslitteratur, Stemmer på 
tværs, Det nordiske tema og Lyd+litteratur), og det har vist sig at være en gevinst for 
projektet at arbejde tematisk. Tema-strategien er blevet oplevet som en stor intern succes 
blandt projektets bibliotekarer, og det vurderes, at den tematiske tilgang har et stort 
potentiale, som kan udfoldes i den fremtidige litteraturformidling. For formidlerne er 
tilgangen med til at sætte en struktur i det store felt af biblioteksaktiviteter og styrker 
følelsen af en ’fælles sag’. I forhold til formidlingsaktiviteterne giver temaet en ramme for 
eksperimenter, hvorunder en stor variation af formidlingsformer og indhold vil kunne 
indgå. For eksempel vil man inden for rammerne af et nordisk tema kunne skabe samspil 
mellem en lang række litterære, kulturelle og samfundsmæssige aspekter, ligesom man 
litterært kunne favne fra bestselleren til det eksperimenterende netværk af nordiske small 
press forlag, hvori LIPS er parthaver. Og i forhold til den store brugeroffentlighed giver den 
tematiske ramme mulighed for at skabe en fælles ’fortælling’ om aktiviteterne – en strategi 
som erfaringsmæssigt styrker ’salgbarheden’ over for medierne.  
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7. Kommunikation og PR 
 
Branding og PR-strategier 
I projektets PR-arbejde har man foretaget en branding af Læseheste og hundehoveder ved 
at udvikle et gennemgående design for alt projektmateriale. Ud over nedenstående 
projektlogo (som reelt er 4 forskellige logoer, da teksten, som ’vokser frem’ over kvadraten 
har 4 varianter, som bl.a. automatisk skifter på projektets hjemmeside), blev der produceret 
pjecer og bogmærker/dekorationer, som blev uddelt til alle relevante arrangementer. 
Bogmærkerne, som er udformet i et   
ilfuldt, 
                                                                                            
 
Branding er vigtigt i et projekt som 
Læseheste o  

   
 

Stilfuldt, halvt gennemsigtigt design, blev 
udviklet til tre temaer (Aarhus Took It, 
Provinslitteratur og Lyd + Litteratur), hvor de 
var forsynet med et citat fra en af de deltagende 
kunstnere. Bogmærkerne har været en stor 
succes – også hos de citerede kunstnere. 

Branding er vigtigt i et projekt som Læseheste og hundehoveder, hvor den store spredning 
af aktiviteter ikke i sig selv signalerer, at der er tale om et samlet koncept. Og i Læseheste og 
hundehoveder har man tilstræbt en fælles branding af projektet, hvor PR-arbejdet er blevet 
taget ind som en del af partnerskaberne. For at sikre en ensartet linje i projektmaterialet blev 
der udviklet en PR-vejledning for samarbejdspartnere, og alle pressemeddelelser blev 
godkendt og udsendt i fællesskab. Desuden har man søgt at skabe en gensidig 
synliggørelse, hvor al formidling af projektets aktiviteter skulle signalere fælles ejerskab. 
Her har erfaringerne været positive, selv om det nogle gange var nødvendigt at skubbe lidt 
på over for både eksterne partnere og lokalbiblioteket. Fra bibliotekets side har alle 
arrangementer været annonceret på forsiden af BOB ’s hjemmeside og af og til på de 
infogallerier, som står på alle byens biblioteker. Det har haft en vigtig signalværdi over for 
samarbejdspartnerne, som ved at komme ’en tur på forsiden’ har oplevet, at biblioteket kan 
tilbyde en stor formidlingsplatform.  

Ud over disse tiltag blev der udført PR-arbejde på gadeplan, hvor man bl.a. uddelte 
materiale om Aarhus Took It og Lyd + Litteratur på byens cafeer for at nå temaernes yngre 
målgruppe og bedrev ’direct marketing’ i forhold til bibliotekernes læsekredse, hvis 
medlemmer ofte fungerer som ’ambassadører’ for biblioteket i lokalsamfundet. Denne 
strategi bar bl.a. frugt i forbindelse med en række arrangementer under Det nordiske tema, 
hvor man ad denne vej trak et pænt stort publikum til huse. 
 
 



  

Læseheste og hundehoveder i medierne 
Overordnet set er der i Læseheste og hundehoveder blevet udviklet et PR- materiale af højt 
niveau, der har forenet det genkendelige med den selvstændige profilering af det enkelte 
arrangement. Men kigger man på projektets kommunikationsplan, så har den 
projektinterne kommunikation (med BOB’ s afdelinger og eksterne partnere) været vægtet 
noget højere end kommunikationen med medierne. Når PR-strategien fylder relativt lidt, er 
det fordi man i høj grad regnede med, at det kom af sig selv: At en systematisk brug af de 
traditionelle kanaler var nok til at sikre medieinteresse for projektet. Men det har ikke været 
tilfældet. Der er blevet udsendt pressemeddelelser om alle afholdte projekter, men bagsiden 
ved at formidle i en kulturstærk by som Århus er, at det er meget svært at trænge gennem 
til medierne. Kulturredaktionen på Jyllands-Posten, områdets primære kulturformidlende 
medie, modtager således over 150 pressemeddelelser om dagen, og man drukner derfor 
hurtigt i mængden af ’kultur-spam’. Pressemeddelelserne har ført til notitser i dagbladene, 
men stort set ingen øvrig omtale.  

Der har dog været undtagelser. Carsten Jensens besøg på Århus Fiskerihavn fik ikke blot et 
stort besøg, men også en stor omtale. Årsagen er nok en kombination af et stort 
forfatternavn, de specielle rammer og et stort formidlingsarbejde fra bibliotekets side, hvor 
man hængte go-cards og plakater op over hele midtbyen. Desværre blev hverken 
biblioteket eller Læseheste og hundehoveder nævnt i presseomtalen. 
Spørgeskemaundersøgelserne fra de to forfatteraftener med Helle Helle og Jens Smærup 
Sørensen viser, at ca. en 1/3 af publikum havde hørt om arrangementerne via medierne, 
hvilket tegner et mere positivt billede af medieindsatsen. Her skal man dog igen have 
forfatternavnets betydning in mente, hvilket bekræftes af fx Stemmer på tværs, hvor det 
som nævnt ikke lykkedes at slå igennem til medierne og et større publikum.  
 
I forbindelse med Aarhus Took It – arrangementerne fik biblioteket til gengæld næsten for 
meget omtale, da en artikel i Jyllands-Posten skabte et mindre politisk stormvejr. Årsagen 
var rapperen Marwan (del af rapkollektivet Pimp-A-Lot, som optrådte på 
Hovedbiblioteket) og hans plade P.E.R.K.E.R (2007), som bl.a. er kendt for sine 
hårdtslående, politiske tekster. Passager fra disse tekster kunne ifølge Jyllands Posten tolkes 
som støtte til terrorisme, og det fik avisen til at spørge, om bibliotekerne støttede islamisk 
fundamentalisme ved at tillade koncerten – eller i det mindste ikke advare folk på forhånd, 
så de havde mulighed for at boykotte den. Arrangørerne stod dog fast på, at biblioteket i 
ytringsfrihedens navn tillader alle ytringer, som ikke overtræder loven, og sagen endte i en 
længere artikel i Jyllands-Posten, hvor flere stemmer, også bibliotekets, kom til orde. Som 
sidegevinst fik arrangementet god presse, og folkebiblioteket fik en utilsigtet – men ganske 
naturlig – placering i den løbende værdidebat om ytringsfriheden og dens grænser. 
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 8. Metode 
 
Denne rapport er – ud over en teoretisk litteraturvidenskabelig og -sociologisk 
baggrundsviden - baseret på en lang række kvalitative metoder: 
  

• Dokumentarisk analyse. Analyse af projektets dokumentmateriale (mødereferater, 
pressemeddelelser, ansøgninger, projektbeskrivelser, strategioplæg, nyhedsbreve, 
artikler om projektet, kultur- og bibliotekspolitikker, risiko- og interessentanalyser 
m.m.). 
 

• Erfaringsindsamling. Deltagelse i en række styre- og projektgruppemøder og 
erfaringsindsamling gennem løbende kontakt med projektleder og andre kilder. 
  

• Deltagerobservation. Observationer i forbindelse med de to aktiviteter, som er 
beskrevet som cases i rapporten. Disse cases er valgt med henblik på at illustrere dels 
arbejdet med det tematiske perspektiv i Læseheste og hundehoveder, dels 
spændvidden i projektet if. formidlede litteraturtyper, målgrupper, 
formidlingsformer og samarbejdsmodeller. 
 

• Spørgeskemaundersøgelse. Uddeling af spørgeskemaer til brugerne ved seks 
arrangementer. Det har drejet sig om forfatter- og læsekredsarrangementer på en 
række af BOB’ s lokalafdelinger. Projektledelsen har stået for indsamling og 
bearbejdning af spørgeskemaerne, mens analysen af data fra skemaerne er foretaget 
af evaluator. 
  

• Kvalitative interviews.  Interviews med interessenter: Projektleder, eksterne aktører, 
ledelsesrepræsentanter og ansatte fra BOB, som har været direkte involveret i 
projektet. Interviewene blev foretaget dels som face-to-face-interviews, dels som 
telefon- og mailinterviews. Direkte citater fra interviews er bragt i kursiv i teksten. 
 

Interviewpersonerne er:  

Borgerservice & Biblioteker:  
Dorthe Larsen, Tranbjerg Bibliotek (projektleder); Britta Bitsch, Chef for Lokalbibliotekerne; 
Knud Schulz, Chef for Hovedbiblioteket (medlem af Styregruppen); Anja Nalholm Nielsen, 
Tranbjerg Bibliotek (Projektgruppen og projektkoordinering); Susanne Gilling, Risskov 
Bibliotek (Stemmer på tværs); Jens Hjøllund, Viby Bibliotek (Provinslitteratur); Karen 
Matthisson, Lystrup Bibliotek (Nordisk Tema); Hanne Nissen, Risskov Bibliotek 

50 
 



  

(Projektgruppen, Maritim litteratur, Stemmer på tværs & Nordisk Tema); Jette Sinding 
Rasmussen, Viby bibliotek (Projektgruppen, Poetry slam, Provinslitteratur, Læsekredse).   

Eksterne aktører:  
Henrik Dalgaard, Husets Forlag (Stemmer på tværs);  Sanne Fredsted, Viby Gymnasium 
(Poetry slam); Mathias Kokholm, Litteraturen på Scenen (Projektgruppen, Provinslitteratur, 
Stemmer på tværs, Lyd + Litteratur); Marianne Møller, Kristian F. Møllers Boghandel 
(Læsekredse); Jeppe Ottow, Poetklub Århus (Projektgruppen, Poetry slam, Poesiløb, 
Reollyrik, Lyd + Litteratur); Peter Q Rannes, Hald Hovedgaard (Litteraturformidlingsdag, 
Provinslitteratur); Allan Sortkær, Nordisk Institut, Aarhus Universitet (Nordisk Tema); 
Henning Winther, Aarhus Took It (Hiphop). 
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BILAG 1 

 
 

AKTIVITETSLISTE FOR LÆSEHESTE & HUNDEHOVEDER 
 

1.  Deltagelse i Bogdage med projektpjece (22/4) (b) 

2. Poetry slam – workshop på Viby Gymnasium & HF (8/5) (s) 

3. Poetry slam - koncert på Viby Bibliotek (9/5) (s) 

4. Poesiløb i Århus C (8/9) (s) 

5. Udstilling af ’litterær kunst’ på Hovedbiblioteket i anledning af ’Verbale pupiller’ 
Poesifestival og Small Press bogmesse (14-16/9) (s) 

6. Maritim litteratur: Foredrag & oplæsning v/ Carsten Jensen på Testrup Højskole 
(19/9) (b) 

7. Maritim litteratur: Foredrag & oplæsning v/ Carsten Jensen og John Andersen i 
Varmestuen på Århus Fiskerihavn (19/9) (b) 

8. Hiphop: Foredrag v/ Jøden om hiphoppens historie på Hovedbiblioteket (3/10) 
(b-o) 

9. Hiphop: Workshop v/ Per Vers på Hovedbiblioteket (4/10) (b-o) 

10. Hiphop: Koncert (‘showcase’) v/ Pimp – A – Lot Århus V på Hovedbiblioteket 
(5/10) (b-o) 

11. Hiphop: Udstilling af Martha Cooper på hovedbiblioteket (3-5/10) (b-o) 

12. Udstillinger på BOB’s biblioteker ifm. Tage Skou-Hansens 50-års jubilæum (inkl. 
litteraturliste) (oktober) (b) 

13. Litteraturformidlingsdag / Advisory Board på Hald Hovedgaard (6/11) (b-o) 

14. Provinslitteratur: Snak om en bog – læsekredsarrangement om Jens Smærup 
Sørensen på Viby Bibliotek (6/11) (b) 

15. Provinslitteratur: Snak om en bog – læsekredsarrangement om Jens Smærup 
Sørensen på Tilst Bibliotek (12/11) (b) 
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16. Formidling (plakater, Infogallerier, PR-materiale om de forfattere, som ls.dk 
interviewede på Bogmessen) på BOB ’s biblioteker ifm. Bogmessen i Forum (16-
18/11) (b-o) 

17. Provinslitteratur: Forfatteraften med Jens Smærup Sørensen på Viby Bibliotek 
(21/11) (b) 

18. Provinslitteratur: Snak om en bog – læsekredsarrangement om Helle Helle på 
Viby B. (27/11) (b) 

19. Forfatteraften med Helle Helle i Tilst Sognegård (6/12) (b) 

20. Læsekredse: Læsetasker og inspirationsside på www.aakb.dk (december) (b) 

21. Formidling (bøger, plakater, flyers, hjemmeside, infogallerier) på BOB’ s 
biblioteker i anledning af uddelingen af Montanas Litteraturpris på Testrup 
Højskole (januar) (b) 

22. Reol lyrik på Hovedbiblioteket(6/2) (s) 

23. Læsekredse: Analyse- og periodekursus 1: Fælles analyse af 2 kortprosatekster på 
Tranbjerg Bibliotek (6/2) (b-o) 

24. Stemmer på tværs: Oplæg og oplæsning v/ Shadi Angelina Bazeghi på Risskov 
Bibliotek (12/2) (s) 

25. Nordisk tema: Læsekredsaften om norske romaner & oplæg v/Alan Sortkær på 
Lystrup Bibliotek (13/2) (b-o) 

26. Nordisk tema: Norsk forfatteraften med Ingri Lönnebotn og Chris Tvedt & oplæg 
v/Allan Sortkær på Lystrup Bibliotek (18/2) (b-o) 

27. Provinslitteratur: En bog i provinsen – ekskursion til Hald Hovedgaard (23/2) (b) 

28. Stemmer på tværs: Oplæsning v/Oksana Møller & foredrag om Migrantlitteratur 
v/ Mads Rosendahl Thomsen på Husets Forlag (25/2) (s) 

29. Nordisk Tema: Udveksling med Martin Jensen og Lisbeth Nebelong og 
ekskursion til Bergen Bibliotek (27-28/2) (b-o) 

30. Nordisk Tema: Islandsk forfatterdag med Yrsa Sigurðardóttir og Ævar Örn 
Jósepsson og oplæg v/Allan Sortkær på Åby bibliotek (4/3) (b-o) 

31. Nordisk Tema: Islandsk forfatteraften med Yrsa Sigurðardóttir og Ævar Örn 
Jósepsson og oplæg v/Allan Sortkær på Elsted Sognegård (4/3) (b-o) 
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32. Læsekredse: Analyse- og periodekursus 2: Repetition af analyseværktøjer & fælles 
analyse af Skygge-Baldur af Sjón på Tranbjerg Bibliotek (5/3) (b-o) 

33. Læsekredse: forfatteraften med Christian Dorph & Simon Pasternak i K. F. Møllers 
Boghandel (1/4) (b) 

34. Lyd + Litteratur: Koncert v/Schweppenhäuser/Thomsen & Morten Søndergaard 
på HB (2/4) (s) 

35. Lyd + Litteratur: Jens Blendstrup på Højbjerg Bibliotek (3/4) (b-o) 

36. Lyd + Litteratur: Louis Jensen og Jab Mica Och læser og spiller musik for børn på 
HB (5/4) (s) 

37. Lyd + Litteratur: Spoken Word – show på Hovedbiblioteket i Mindspot (8/4) (s) 

38. Lyd + Litteratur: Dy Plambeck & M. Okbo fortæller og musicerer for børn på 
Højbjerg B. (12/4) (b) 

39. Lyd + Litteratur: Videofremvisning med bl.a. Dan Turéll & Peter Laugesen på 
Hovedbiblioteket (s) 

40. Lyd + Litteratur: Udstilling på Højbjerg Bibliotek (2-9/4) (s) 

41. Lyd + Litteratur: Historisk udstilling om Lyd + Litteratur på Hovedbiblioteket (2-
9/4) (s) 

42. Lyd + Litteratur: Formidling (litteraturlister, infogallerier) på ÅKB ’s biblioteker (2-
9/4) (s) 

43. Lyd + Litteratur: Foredrag v/ Peter Laugesen om Beatgenerationen på 
Hovedbiblioteket (8/5) (s) 

44. Afslutningsseminar på Testrup Højskole (21/5)  

  

 

 

http://hundehoveder.aakb.dk/arrangementer/article/forfatteren_louis_jensen_og_duoen_jab_mica_och_laeser_op_og_spiller_musik_f/
http://hundehoveder.aakb.dk/arrangementer/article/forfatteren_dy_plambeck_og_musikeren_morten_okbo_fortaeller_synger_og_music/
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målgruppe) 

 
Poesiløb 

 
Performance 

 
Poetklub Århus 

Cafeer i Århus  
Hovedbibliote

ket 
Kvindemuseet 

 
Tiltrækning 

 
Smal 

 
Event 

Nytænkning 
(form & 

sted) 

 

 

 

Septem-
ber 

 

 

 

Udstilling af ’litterær 
kunst’ (ifm. festivalen 

Verbale Pupiller) 

 
Udstilling 

 
Litteraturen på 

Scenen 

 
Hovedbibliote

ket 

 
Nej 

 
Smal 

 
Begge 

Nytænkning 
(indhold) 

BILAG 2 OVERSIGT OVER AKTIVITETER  
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Septem-
ber 

 

’Maritim litteratur’ 
(TEMA) 

To arrangementer 
med Carsten Jensen 

(inkl. 1 med John 
Andersen) 

 
Foredrag & 
oplæsning 

 
 

Testrup Højskole 

 
Testrup 
Højskole 

Varmestuen, 
Århus 

Fiskerihavn 

 

Tiltrækning 

 

Bred 

 

Bøger 

 
 

Nytænkning 
(lokalitet) 

 

Hiphop (TEMA) 
4 Arrangementer 

med  
Jøden, Pimp-A-Lot, 
Per Vers & udstilling 

med Martha Cooper 
ifm. Aarhus Took It - 

festivalen 

 
Foredrag, 
Workshop 
Koncert, 
Udstilling 

 
 

Aarhus Took It 
Poetklub Århus 

 
 

Hoved-
biblioteket 

 
Inddragelse 

og Tiltrækning 

 
Begge 

 
Event 

 
Nytænkning 

(genre, 
koncert-

form) 

 

 

 

 

Oktober 
 

 

 

 

 

Tage Skou-Hansens 
50 års 

forfatterjubilæum 

Udstillinger 
Infogalleri 

 
Testrup Højskole 

 
 Biblioteker i 

Århus 

 
Nej 

 
Bred 

 
Begge 

 
Traditionel 

 

Novem-
ber 

 

 
Litteratur-

formidlingsdag 

 

Ekskursion, 
foredrag 

Oplæsning, 
workshop 

Hald 
Hovedgaard 

Hald 
Hovedgaard 

Inddragelse 

 

Smal 

 

Begge 
Nytænkning 

(lokalitet) 
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Formidling ifm. 
Bogmessen i Forum 

Skriftlig 
formidling, 
Infogalleri 

 
Litteratursiden.dk 

 
Biblioteker i 

Århus 

 
Nej 

 
Bred 

 
Bøger 

 
Traditionel 

 

Novem-
ber 

’Provinslitteratur’ 
(TEMA) 

2 læsekredsmøder & 
Jens Smærup 

Sørensen 

 
Læsekredse 

Forfatter-
aftener 

Litteraturen på 
Scenen 

Viby Bibliotek 
Tilst Bibliotek 

 
Tilst Bibliotek &  
Viby Bibliotek 

 
 

Inddragelse 

 

Bred 

 

Bøger 

Traditionel/ 
nytænkning 

(partner) 

 

Decem-
ber 

’Provinslitteratur’(TEM
A) 

1 læsekredsmøde &  
Helle Helle 

 
Læsekreds 
Forfatter-

aften 

 

Litteraturen på 
Scenen 

Viby Bibliotek 
Tilst Bibliotek 

 
Tilst 

Sognegård 
Viby Bibliotek 

 

Nej 

 

Bred 

 

Bøger 

 

Traditionel 

Formidling ifm. 
Montanas 

Litteraturpris 

Udstillinger, 
Infogalleri 

 
Testrup Højskole 

 
Biblioteker i 

Århus 

 
Nej 

 
Bred 

 
Bøger 

 
Traditionel 

 

Januar 
 

Reol lyrik 
Oplæsning/ 

performance 
 

Poetklub Århus 

 
Hoved-

biblioteket 

 
Nej 

 
Smal 

 
Bøger 

 

Nytænkning 
(form) 

 

 

Februar 

 
 

’Stemmer på tværs’ 
(TEMA) 

Shadi Angelina 
Bazeghi 

Oksana Møller & 
Mads  

Rosendahl Thomsen 

 
Foredrag 

 Oplæsning 

 
Husets Forlag 

Risskov Bibliotek 

 
Risskov 

Bibliotek 
Husets Forlag 

 

Nej 

 

Smal 

 

Bøger 

 
 

Nytænkning 
(tema) 
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Læsekredse:  
tekstanalysekursus 

Kursus 
AU 

Tranbjerg 
Bibliotek 

Tranbjerg  
Bibliotek 

Inddragelse 
og 

Tiltrækning 
Begge Bøger 

Nytænkning 
(partner) 

’Provinslitteratur’ 
(TEMA): 

En bog i provinsen  
(tur til Hald H.) 

Arrangement med  
Erling Jepsen 

 
Ekskursion  
foredrag, 

oplæsning 

 
Hald 

Hovedgaard 
Viby Bibliotek 
Tilst Bibliotek 

 

Hald 
Hovedgaard 

 

Tiltrækning 

 
 

Bred 

 

Bøger 

Nytænkning   
(bruger-

ekskursion, 
lokalitet) 

 

 

 

Februar 

 

’Det nordiske tema’ 
(TEMA) 

Udveksling af norske 
og danske forfattere: 

Ingri Lønnebotn & 
Chris Tvedt 

Martin Jensen & 
Lisbeth Nebelong 

 
 

Læsekredse 
Forfatteraftn

er 
Kulturmøde 

 

 
AU  

Klims forlag 
Bergen Bibliotek 
Lystrup Bibliotek 

Åby Bibliotek 

 
 

Lystrup 
Bibliotek 

Åby Bibliotek 
Bergen 
Bibliotek 

 

 

 
Inddragelse 

 

 
Begge 

 

 
Bøger 

 

 
Traditionel 

 
’Det nordiske tema’ 

(TEMA) 
Islandske forfattere: 

Yrsa Sigurðardóttir og 
Ævar Örn Jósepsson 

 
 

Forfatter-
aften 

’Kulturmøde’ 

 

AU  
Klims forlag 

Islandsk Forening 
Lystrup Bibliotek 

Åby Bibliotek 

 

Elsted 
Sognegård 

Åby Bibliotek 

 

 
Tiltrækning 

 

 
Smal 

 

 
Begge 

 

 
Nytænkning 
(kulturaften) 

 

 
Marts 

 
 

Læsekredse: 
Tekstanalysekursus 

 
Kursus 

 
AU 

Tranbjerg 
Bibliotek 

 
Tranbjerg 
Bibliotek 

 
Inddragelse 

 
Smal 

 
Bøger 

 
Nytænkning 

(partner) 
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Læsekredse: 
Forfatteraften med 
Christian Dorph og 
Simon Pasternak 

 

Forfatter-
aften 

 
 

Kristian F. Møllers 
Boghandel 

 

 
 

Kristian F. 
Møllers 

Boghandel 

 
 

Nej 

 
 

Bred 

 

Bøger 

 
 

Traditionel 

 

April 

Lyd + Litteratur 
(TEMA) 

 2 udstillinger 
5 arrangementer: 

Schweppenhaüser/ 
Thomsen & Morten 

Søndergaard 
Jens Blendstrup 

Louis Jensen 
Dy Plambeck & 
Morten Okbo  

Spoken Word Show 

Koncerter, 
video, 

 foredrag, 
udstilling, 

performance 

 
Kristian F. Møller 
Litteraturen på 

Scenen 
Musiktidsskriftet 

Geiger 
Poetklub Århus 

Hoved-
biblioteket 
Mindspot 
Højbjerg 
Bibliotek 

 
Hoved-

biblioteket 
Højbjerg 
Bibliotek 

Tiltrækning 

 

 
 

Smal 

 

 

Events 
Nytænkning 

(indhold) 

Maj 

 
Lyd + Litteratur 

(TEMA): 
Peter Laugesen 

 

Foredrag 

 

LIPS 
Musiktidsskriftet 

Geiger 
Poetklub Århus 

Hoved-
biblioteket 
Højbjerg 
Bibliotek 

 

Hoved-
biblioteket 

 
 

Smal 

 

Bøger 

 

Traditionel 

 



  

 BILAG 3 

CASE - LÆSEKREDSPROJEKTET 
 
Når læsekredse blev inddraget som et satsningsområde i Læseheste og hundehoveder, var 
det for at sætte fokus på et overset område i BOB’ s litteraturformidling. Man havde hidtil 
ikke haft nogen formuleret plan for kontakt og tilbud til læsekredse og kun en meget 
begrænset viden om det reale omfang af læsekredse i området. Derfor startede projektet 
med en kortlægning, som viste, at der fandtes over 60 læsekredse med tilknytning til BOB.  
 
En tirsdag aften i Kristian F. Møllers Boghandel  
Fra Kristian F. Møllers Boghandel (KFM) kan man gennem store panoramavinduer kigge 
ud på Store torv, Århus’ centrale plads. På to andre sider er man flankeret af diskret 
oplyste bogreoler med boghandelens sortiment af bl.a. lydbøger, rejseguides, kogebøger 
og aktuelle romaner af Zadie Smith og Paul Auster m.m.. Endeligt kigger man fra 
stolerækkerne op på butikkens disk, hvor to høje bunker med kriminalromanerne Om et 
øjeblik i himlen (2005) og Afgrundens rand (2007) i dagens anledning tårner sig op. For denne 
regnvåde tirsdag aften er ca. 30 mennesker er mødt op i boghandlen for at møde 
forfatterduoen bag de to romaner, Christian Dorph og Simon Pasternak. 
 
Aftenen starter med en oplæsning fra den nyeste roman Afgrundens rand. Dorph & 
Pasternak fører her publikum ind i en romanverden á 1979, hvor scener og skæbner kastes 
mod læseren i hektisk rækkefølge: En dramatisk utroskabsscene i et bøssekollektiv, en 
politimands tanker ved sin døende kones seng på Rigshospitalet og en voldsramt enlig 
mor på Nørrebro. Under det efterfølgende oplæg fortæller forfatterne først om 
baggrunden for romanerne, som udgør de to første dele i et stort projekt: At skrive 5 
krimier, som dækker de sidste 25 års dansk samfundsliv i det 20.århundrede. Dernæst 
spreder munterheden sig, da forfatterne med stor ironi giver opskriften på ’den perfekte 
krimi’, beskriver det meget brogede inventar til deres næste roman, og fortæller om 
kunsten at skrive i flok uden at rive hovederne af hinanden.  

De fleste tilhørere er læsekredsmedlemmer, der er inviteret som del af Læseheste og 
hundehoveders læsekredsprojekt. Her har partnerskabet med KFM gjort det muligt for 
BOB at lade udvalgte læsekredse møde de to aktuelle forfattere, mens boghandelen får en 
meget læsestærk gruppe ind i butikken. Det er ingen hemmelighed, at boghandelen gerne 
solgte de bøger, som bibliotekerne låner ud. Alligevel ser Marianne Møller fra KFM ikke 
biblioteket som en konkurrent, men som en supplerende partner. Hvor biblioteket kan 
tilbyde bredden, kan boghandelen tilbyde det nye. Og som hun pragmatisk udtrykker det: 
Folk køber jo ikke alle de bøger, de læser.  

61 
 



  

 
Efter oplægget er der en meget aktiv spørgerunde før aftenen slutter med signering af 
bøger og en kop kaffe, og arrangement får en happy end for alle parter: Tilhørerne går 
hjem med en god oplevelse og en signeret krimi i bagagen, biblioteket har skabt vellykket 
litteraturformidling, mens boghandlen har markeret sig på den litterære scene, og kan se 
bunkerne af bøger forsvinde over disken akkompagneret af kasseapparatets søde musik. 

Læsekredsene udgør altså en ganske stor, men også spredt målgruppe - det eneste 
bibliotek uden læsekredse var faktisk Hovedbiblioteket! Et resultat, som antyder, at 
læsekredsene generelt har en stærk lokal forankring, og at et mere intimt miljø med tæt 
kontakt til nærområdets brugere her er en af lokalafdelingernes forcer. Det betød også, at 
læsekredsprojektet blev en hjørnesten i Læseheste og hundehoveders udvikling af det 
interne samarbejde i BOB, hvor målet var at samle kræfterne og udtænke et centralt 
koordineret tilbud til alle læsekredse. Læsekredsprojektet blev ligeledes del af den eksterne 
netværksdannelse, idet eksterne partnere blev inddraget for at bidrage til udviklingen af nye 
tilbud og formidlingsformer, rettet mod læsekredsene.   

Læsekredse er et klassisk eksempel på brugerstyret litteraturformidling, idet den 
ensomme læseproces suppleres med den sociale interaktion, hvor læserne selv formidler 
deres læseoplevelser og -erfaringer til hinanden. Og i Læseheste og hundehoveder 
ønskede man også at inddrage brugerne aktivt i udviklingen af læsekredsprojektet. Derfor 
blev kortlægningsfasen fulgt af en inspirationsfase, hvor man ud over at besøge 
biblioteker med en stærk profil if. læsekredse (Vejle og Odense) også gik i dialog med 
udvalgte læsekredsmedlemmer for at høre deres forslag til udvikling af tilbuddene til 
læsekredse. 

Et udvalg har på den baggrund formuleret en række forslag til tiltag, hvoraf en række af 
disse forslag løbende blevet afprøvet gennem i alt 8 konkrete aktiviteter i projektperioden 
(se Bilag 4). Desuden er en inspirationsside på Nettet under opbygning og man har i BOB 
’s regi fået etableret et bredt sortiment på ca. 40 læsetasker – et tal, som løbende vil blive 
udvidet. Der har været tale om traditionelle arrangementstyper, med fokus på bogmediet, 
og, mere specifikt, den ’populære danske roman’, som erfaringsmæssigt er 
brugergruppens foretrukne litteratur. Det gælder også læsetaskerne, hvor listen over titler 
pt. er domineret af populærbiografien og kendte danske mainstream – forfattere. Men i 
tråd med Læseheste og Hundehoveders ønske om at skabe modvægt til bestsellerismen er 
det planen at læsetaskerne med tiden også skal inkludere et mere varieret tilbud 
omfattende klassikere og  mere ’smalle’ titler.  

Projektet har involveret lokalafdelingerne (og læsekredse) i Lystrup, Viby, Tilst og 
Tranbjerg, mens de eksterne samarbejdspartnere indtil videre har været Aarhus 
Universitet og Kristian F. Møllers Boghandel, som hhv. har bidraget med litteraturfagligt 
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input til læsekredsenes diskussioner, og en række arrangementer med kendte, aktuelle 
forfatternavne. I Læsekredsprojektet har man indtil videre samarbejdet ud fra ad hoc 
modellen og udvekslingsmodellen, hvor partnere løbende er blevet involveret i en række 
enkeltstående formidlingsaktiviteter for at udfylde bestemte funktioner eller opfylde 
bestemte behov.  
 
Læsekredsprojektet er et tydeligt eksempel på den spredehaglsmetode, der generelt er 
blevet anvendt i Læseheste og hundehoveder, og læsekredsudvalgets afsluttende 
idéoplæg bærer fortsat lidt præg af spredt fægtning, hvor en mængde forslag kastes i spil 
(fx analysekurser, søgekurser, anbefalingslister, afholdelse af årlige datingmøder m.m.). 
Der vil derfor i det videre arbejde være behov for at systematisere og selektere håndfast i 
de mange forslag.  Og det er også planen, at arbejdet skal videreføres efter afslutningen på 
Læseheste og hundehoveder, hvor der både skal fokuseres på den fortsatte udvikling af 
nye partnerskaber og formidlingsaktiviteter, som kan tilbydes udvalgte læsekredse og på 
cementeringen af en fast ’pakke’ af tilbud til alle byens læsekredse. 
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LÆSEHESTE OG HUNDEHOVEDER - LÆSEKREDSARRANGEMENTER 

BILAG 4 

 

6. november 2007 Provinslitteratur: Snak om en bog – 
læsekredsarrangement om Jens Smærup Sørensen på 
Viby Bibliotek 

12. november 2007 Provinslitteratur: Snak om en bog – 
læsekredsarrangement om Jens Smærup Sørensen på 
Tilst Bibliotek 

27. november 2007 Provinslitteratur: Snak om en bog – 
læsekredsarrangement om Helle Helle på Viby Bibliotek 

6. februar 2008  Læsekredskursus v. de litteraturstuderende Lisette 
Henriksen og Karin Lund. (Kort periodekursus, 
introduktion til analyseredskaber, gennemgang af 
novellerne Ørneflugt af Pontoppidan og Globryllup af 
Helle Helle.  

13. februar 2008 Læsekredsaften i Lystrup som optakt til forfatterbesøg 
fra Norge. (Gennemgang af Chris Tvedts bog 
Gengældelse, oprids af Ingri Lønnebotns bog Megrez, som 
ikke var nået at komme. Derefter perspektivering af 
nyere norske krimier og tiden ved Allan Sortkær, 
Nordisk Institut) 

23. februar 2008 ProvinsLitteratur til Hald. Der var blevet reklameret for 
arrangementet via læsekredsene for Helle Helle. 

5. marts 2008 Læsekredsaften v. de litteraturstuderende Lisette 
Henriksen og Karin Lund. (Der blev fulgt op på 
analyseredskaber fra sidste møde. Gennemgang af 
Skygge-Baldur af Sjón) 

1. april 2008 kl. 18.30                      Forfatterarrangement ved Boghandleren Kristian F. 
Møller. 
(Christian Dorph og Simon Pasternak) 
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CASE – LYD + LITTERATUR 
 
Lyd + Litteratur, Læseheste og hundehoveders sidste tema, blev til i partnerskab med 
LIPS, PÅ og Musiktidsskriftet Geiger.  Forberedelserne til temaerne startede allerede i 
efteråret 2007, mens temaets i alt 9 aktiviteter blev afviklet over en uge i april på 
Hovedbiblioteket og Højbjerg Bibliotek, som optakt til den årlige Lyd + Litteraturfestival i 
Århus. Festivalen arrangeres af LIPS, som desuden står for udgivelsen af Lyd + litteratur – 
værker i samarbejde med det lokale pladeselskab Geiger Records og Husets Forlag. 
 
Temaet er et produkt af det hånd-i-hånd-samarbejde, man har haft med LIPS og PÅ gennem 
hele projektperioden. Med det tætte (navne)forbund med festivalen Lyd+Litteratur, har 
partnerskabet også delvist karakter af et værtskabssamarbejde, hvor biblioteket lægger hus 
til (dele af) en partners litterære event, og tilføjer den en bibliotekarisk vinkel (jf. Aarhus 
Took It ovenfor), Men kun delvist: I stedet for at henlægge en del af festivalens aktiviteter 
til biblioteket, udviklede Læseheste og hundehoveder et selvstændigt program for temaet 
– der i omfang var fuldt på højde med festivalens program! 

BILAG 5 

Lyd + Litteratur er således Læseheste og hundehoveders mest omfattende tema, og udgør 
et klimaks i projektet på grund af sit omfang og mangfoldighed af forskellige 
formidlingsformer.  Som det også var tilfældet med Aarhus Took it – arrangementerne, 
blandedes det auditive og det visuelle, det oplevelsesorienterede og det vidensorienterede, 
den performative og den indirekte formidling. Med spoken word arrangementer, lyd + 
litteraturkoncerter, foredraget og udstillingen blev den nytænkende og performative 
formidling kombineret med bibliotekets mere klassiske vidensformidling, hvor lyd 
+litteratur genren bl.a. blev sat ind i en historisk sammenhæng.  
 
Et af målene med temaet har her været at pege på litteraturformidlingens mange 
alternativer til bogformidlingen og styrke tænkningen af biblioteket som rum for 
forskelligartede litterære oplevelser. Ved at gøre biblioteket til en naturlig platform for 
formidling af litteraturen som performativ, auditiv kunstart håbede man desuden også at 
tiltrække nye, især yngre brugergrupper.  
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’Hjertets abe sparker sig fri’: En onsdag aften på Hovedbiblioteket 

Århus Hovedbiblioteks Store sal henlægger i dunkelhed, undtagen på scenen, hvor der 
under ovenlyset og et kæmpemæssigt lærred står tre mænd: Den musikalske duo 
Schweppenhäuser/Thomsen står fordybet foldet ind over en PC- skærme og mikserpulte, 
mens digteren Morten Søndergaard står diskret afsides på scenen, og reciterer sine digte 
ind over musikken. Genren hedder Lyd + Litteratur, og er kendetegnet ved ikke at være 
ord sat til musik eller musik til ord, men en forening af de to kunstformer i ét udtryk. Og 
Schweppenhäuser/  Thomsen & Morten Søndergaard er netop dét: Et møde mellem ord 
og musik, hvor det, som en anmelder har skrevet, er umuligt at trække en skarp linje mellem 
det talte ord og dets sitrende lydlandskab.   

Denne hybride kunstform flytter os meget langt væk fra andedammen, men har alligevel 
en lokal forbindelse, da det er det århusianske musikforlag Geiger, som sammen med LIPS 
har skabt kontakten mellem digteren og musikmagerne og har stået for udgivelsen af 
deres foreløbigt eneste, og anmelderroste CD, Hjertets abe sparker sig fri (2007). Derfor har 
det også været oplagt at lade trioen åbne Læseheste og Hundehoveders projekt om Lyd + 
Litteratur. Projektet er et forsøg på at gå nye veje med litteraturformidlingen, og 
præsentere aktuelle tendenser inden for litteraturen for bibliotekets publikum.  

Schweppenhäuser/ Thomsen & Morten Søndergaards udtryk kan beskrives som poesi 
kørt gennem et kraftværk: En blanding af skærende metalliske klange, drømmende 
lydflader og dunkende, synkoperede rytmer sendes i krystalklar surroundsound rundt 
mellem PH – lamperne under det høje loft. Imens fremsiger en både afslappet og 
insisterende Morten Søndergaard sine digte. Vi falder vi med vidtåbne støjøjne ud af mørkets 
mund, lyder det i digtet Fra støjens øjne med en stemme, som skiftevis runger metallisk, 
giver ekko, og forvrænges til det næsten umenneskelige: Vi ved ikke hvad vi taler om det er 
måske derfor vi er så rolige 
 
Publikum til denne intense æstetiske seance er begejstrede, men alt for få. Blandingen af et 
eksperimenterede litterært udtryk og en diskret formidling på Hovedbiblioteket, hvor kun 
den meget målrettede bruger opdager, hvad der foregik i den store sal over udlånet, 
betyder, at der er god plads i salen.  
 
Efter koncerten kan publikum købe trioens CD til en favorabel pris. Dette ville iflg. 
chefbibliotekar Knud Schulz have været utænkeligt for bare 10 år siden, og 
folkebiblioteket er også i dag ’puritanske’, når det gælder økonomiske dagsordner i 
biblioteksrummet.  Men hvis biblioteket vil indgå frugtbare partnerskaber med markedets 
og civilsamfundets institutioner til gavn for alle parter, er man nødt til at bryde eller bøje 
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