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Merete Pryds Helle:

’  Litteratursiden er den 

mest demokratiske 

og åbne platform for 

litteratur, vi har i 

Danmark i dag.  

Her beriger eksperter 

og læsere hinanden.’
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Litteratursiden er, med en stigning på over 50% i antallet af 
fans på Facebook og en stadig større synlighed på biblio-
tekerne, nået ud til langt flere brugere i løbet af 2016. Over 
100 engagerede biblioteks- ambassadører og producenter 
over hele landet er med til at fundere Litteratursiden som 
bibliotekernes fælles litterære formidlingsplatform. Det store 
engagement viser sig ikke mindst i en stigning i antallet af 
redaktionelle anmeldelser på over 35% i forhold til året før. 

Implementeringen af Litteratursidens sociale medie-
strategi medførte, at flere indlæg opnåede over 500 likes på 
Facebook og nåede ud til over 20.000 personer. Samtidig 

blev særligt Facebook en god platform til at synliggøre sitets 
ældre indhold på. Aldrig før har så meget af Litteratursidens 
indhold bredt sig på Facebook via forfattere, forlag og bibli-
oteksfolk. Den stadig større udbredelse af indholdet var en 
anledning til at redaktionen og bestyrelsen gik i gang med at 
styrke kvaliteten og professionaliseringen af sitet yderligere, 
samtidig med at vi igangsatte processen med bevægelsen 
over på DDBs platform i 2017. 

Vi etablerede flere nye partnerskaber i 2016, mest bemær-
kelsesværdigt er partnerskabet med forfatterforeningerne, 
Dansk Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet om en 
Blixenpris for årets bedste litteraturformidler. Desuden blev 
vi samarbejdspartner på bibliotekernes forfatterpris på 
50.000 kr. til en yngre forfatter, og vi etablerede et endnu 
tættere samarbejde med DR. Gennem talrige interviews til 
Ud & Se, dagblade og flere af DRs kanaler og digitale platfor-
me er Litteratursiden blevet en særdeles synlig aktør i den 
offentlige litteraturdebat.

Highlights i 2016

 

Anmeldere, der som Pia Bechmann 
fra Aalborg Bibliotekerne, viser de 
bøger frem, som de anmelder, under-
streger Litteratursidens personlige 
formidling.
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Mere dialog på sitets platforme 
I starten af 2016 fik Litteratursiden, i samarbejde med DDB, 
udviklet en social mediestrategi, og redaktionen har arbejdet 
målrettet med at implementere de vigtigste elementer fra stra-
tegien. Implementeringen har båret frugt, og Litteratursiden er 
på under et år gået fra at have 7000 til over 12000 dedikerede 
fans på Facebook www.facebook.com/litteratursiden. Derud-
over har vi 3.368 følgere på Twitter, og vi har også oprettet en 
Instagram profil med henblik på at deltage i de livlige samtaler 
om litteratur særligt med de unge. 

Vi har fulgt anbefalingen fra den sociale mediestrategi om 
et øget fokus på billeder, korte inspirationslister og have en 

stærkere personlig tone of voice gennem en vært. Samtidig 
tager flere anmeldere mere aktivt del i Litteratursidens Face-
bookside, blandt andet ved at sende billeder af sig selv med 
de bøger, de anmelder, som er et af forslagene fra strategien. 
Desuden kunne vi bringe en masse af indholdet fra de sidste 
15 år frem på ny: Ved for eksempel forfatterfødselsdage eller 
priser eksponerer vi indholdet om en given forfatter med en 
aktuel vinkel. På den måde har vi på én gang kunnet skærpe 
vores aktualitet og synliggøre en stor mængde indhold for 
langt flere brugere end tidligere. Litteratursidens guldgrube 
af litterært indhold blev dermed endnu tydeligere takket 
være indsatsen på de sociale medier. Bestyrelsen prioritere-

Tusindvis af borgere bruger 
Litteratursiden

  Den fælles kærlighed til litteratur og biblioteker er en 
god historie på Facebook.

  Noget der ligner populære titler i tiden, har stor 
gennemslagskraft på de sociale medier.
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de i øvrigt at give flere timer til arbejdet på de sociale medier 
i 2017, således at vi kan implementere endnu flere elementer 
fra strategien. 

Samtidig lagde vi i 2016 mere op til, at brugerne kunne 
debattere på vores fanside på Facebook, og det har betydet, 
at vores fans er blevet langt mere aktive i forhold til at like, 
kommentere og dele links. Stadig oftere linker både forfat-
tere, biblioteker og forlag til sitets anmeldelser på deres 
sider på Facebook, hvilket er en effektiv markedsføring, ikke 
mindst til nye brugere. 

Vores engagerede forfatterambassadører i 2016, de 
bogaktuelle Lotte Kaa Andersen og Lotte Kirkeby, har også 
været med til at fremhæve Litteratursiden på de sociale 
medier via deres kæmpe netværk. Desuden havde Littera-
tursiden et tæt samarbejde med en flere biblioteker om et 
projekt, der skulle styrke bibliotekernes personlige litteratur-

formidling på de sociale medier, og det var dermed helt i tråd 
med et af Litteratursidens vigtigste strategiske satsningsom-
råder i 2016. 

Samtidig præsenterede vi allerede i årets første måneder 
en række nye tiltag på Litteratursiden, der både har været 
med til at appellere til nye brugere og fastholde de eksi-
sterende brugere. Først og fremmest lancerede vi i april et 
nyt nyhedsbrev, som gav mulighed for at præsentere sitets 
indhold på en langt mere fængende og moderne måde. 
Desuden lavede vi en ændring af sitets menustruktur, der har 
gjort det nemmere og mere enkelt for brugerne at navigere 
på sitet. Derudover oprettede vi en lyriklæseklub på Face-
book, hvor vi diskuterede lyrik med læserne og med deltagel-
se af forfatterne.

Ligeledes har vi, for at række ud til flere brugere, forsøgt 
at være endnu mere i flow med brugernes interesser og koble 
os på tidens tendenser med en række korte lister med de 
bedste bøger inden for et givent emne. 

Fysiske møder mellem forfattere og læsere 
I tilknytning til temaet om Murakami lavede vi en udstilling i 
Litteratursidens stand på Bogforum om Murakamis forfatter-
skab, og vi havde et velbesøgt arrangement med Murakamis 
oversætter Mette Holm. Litteratursidens populære skamler 
var et flot omdrejningspunkt for udstillingen. Standen på 
BogForum var i det hele taget en stor succes, både hvad an-
gik de mange interviews og aktiviteter og den uformelle snak 
med gæsterne på standen. Designet i standen havde fået et 
løft, og vi havde produceret nye flotte forfatterplakater med 
Merete Pryds Helle, Jussi Adler-Olsen, Eva Tind og Trisse Gejl. 
Litteratursiden havde interviews med alle fire forfattere på 
messen.

Ud over redaktionen var flere biblioteksambassadører 

  Forfatteren Marlene Ravn (tv) interviewes på Litteratursidens stand af 
biblioteksambassadør Marianne Träff fra Ishøj Bibliotek.

  I forbindelse med Haruki Murakamis besøg, for at modtage H. C. Andersens 
Litteraturpris i efteråret 2016, stillede vi skarpt på forfatterens værker i et stort 
tema på sitet i november. Foto: Jacob Keinicke.
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engageret på standen og stod for interviews med 
forfattere og for at tale med gæsterne på standen. 
Vi havde samtaler med 11 af landets populære 
forfattere, herunder Kirsten Thorup, Merete Pryds 
Helle og Kristina Stoltz, som alle er nomineret til 
DR Romanprisen i denne sæson. Igen i 2016 sam-
arbejdede vi med bibliotekernes stand om et par 
forfatterinterviews, bl.a. med Jussi Adler-Olsen. 

I det hele taget kommer redaktionen i kontakt 
med både brugere og potentielle nye brugere 
ved at deltage i bogmesser og festivaler. Ud over 
standen på Bogforum var vi også på litteraturfesti-
valen Vild med Ord i Aarhus samt på Krimimessen i 
Horsens.

Derudover lancerede vi, for at styrke mødet 
mellem forfattere og brugere, et nyt tilbud til bru-
gerne, hvor de via quizzer kunne vinde en middag 
på en restaurant med en af de forfattere, der var 
nomineret til DR Romanprisen. Dette initiativ førte 
til flere mindeværdige middage for forfattere og 
deres dedikerede læsere.

  Eva Tind:

’  Litteratursiden er et sted, der med omhu og 
omtanke sætter samtaler om litteratur i 
gang. Og bedst af alt: her er altid åbent.’

→ Bibliotekernes litteraturside / Forfattere / Anmeldelser / Debat / Temaer / Læseklubber
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Nye forfatterplakater med 
Merete Pryds Helle, Jussi 
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Statistik
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Unikke 
besøgende 
2014–2016

Antal besøg / 
Unikke 
besøgende pr. 
måned 2016

Unikke brugere 2016 

Unikke brugere 2015 

Unikke brugere 2014 

Unikke besøg

Besøg

Unikke besøgende  
2015: 2.702.193
2016: 2.881.144

Det unikke besøg tælles én 
gang i døgnet og baseres 
på den enkelte bruger 
frem for, hvor mange 
klik, der foretages på 
hjemmesiden. Besøget 
er sessionsbestemt. Der 
tælles et besøg for en sam-
menhængende session. 
En ny session (og dermed 
et nyt besøg) begynder 
fx, hvis brugeren vender 
tilbage til litteratursiden 
efter en time.

Antal besøg
2015: 3.233.093
2016: 3.468.774
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Mest anvendte 
sektioner

Forsiden 49%

An
m

el
de

lse
r 1

4%

Tema 6%

Lister 8%

Forfattere 15%

Analyser 5%

Læ
seklubber 3%

Forfattere Temaer Anmeldelser Læseklubber Lister

Naja Marie 
Aidt

21475  Mellemkrigsti-
den i litteratu-
ren (sept 2011)

6504 Hosekræmme-
ren af Steen 
Steensen 
Blicher

13387 Kunsten at 
græde i kor

10595 Danske novel-
ler 2000-2009

10450

Helle Helle 18713 Graphic novels 
(2013)

4718  En mand der 
hedder ove 

12199 Henrik 
Pontoppidan: 
Naadsens 
brød

4674 100 fantasti-
ske ungdoms-
romaner

9480

Jesper 
Wung-Sung

18407 Den afrikanske 
farm (2008)

4050 Flaskepost 
fra P

10823 Det post-
moderne i 
Natmaskinen

3509 Det moderne 
gennembrud

7588

Kim Fupz 
Aakeson

16393 Magisk Realis-
me i litteratu-
ren (2006)

2842 Alt det lyd vi 
ikke ser

9935 læsning af et 
dukkehjem

2808 Højtlæsning 
for børn

4988

Klaus Rifbjerg 10507 De nye kvinder 
stemmer i! 
(2014)

2013 Dig og mig ved 
daggry

9875 Gud taler ud 2642 Alle tiders 
kærlighedsro-
maner

4884

Benny 
Andersen

9060 Alle tiders 
noveller

1931 Kvinden i 
toget

9229 Harpiks 2352 Danske novel-
ler 2010-2015

4154

Jesper Stein 8273 New York i 
litteraturen

1880 Min geniale 
veninde

8007 En ny tid 2305 Top 10-liste: 
nyere kærlig-
hedsromaner

4133

Herman Bang 8095 Sted og identi-
tet i ny dansk 
litteratur

1853 Mig før dig 7707 Kvinden i 
korshæren

2034 Korte danske 
romaner

3941

Anders 
Bodelsen

7852 Fiktion eller 
virkelighed

1840 Ondskaben 7473 Den første 
sten

1958 Danske 
klassikere

3908

Nb. Hovedsiderne er taget ud af top 10 selvom de i de fleste tilfælde har flest clicks. 

Top 10 i 2016
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Produktion, involvering og ejerskab
Litteratursiden har styrket formidlingen på landets biblio-
teker ved blandt andet at give mere input til producenter 
og ambassadører: I starten af året udarbejdede vi et årshjul 
www.litteratursiden.dk/sider/116836 med alle årets temaer, 
som vi udsendte til ambassadørerne med henblik på udstil-
linger mm. Ligeledes fik bibliotekerne i slutningen af 2016 til-
budt PR-materiale: Forfatterplakater, orange/hvide skamler 
samt bogmærker og postkort. En række biblioteker lavede 
udstillinger i løbet af året med indhold fra Litteratursiden. 

PR-kampagnen var en konsekvens af dialogen på årets 
temadag for 65 ambassadører og producenter, hvor re-
daktionen fik konstruktive tilbagemeldinger i forhold til 
det fortsatte arbejde med at styrke brugen og synligheden 
af Litteratursiden på bibliotekerne, blandt via skamler og 
forfatterplakater. Det var en givtig dag med god faglig input 
fra oplægsholderne, fin stemning og diskussionslyst. Der var 
også en debat om, hvordan producenterne kan tage mere 
aktiv del i Litteratursidens Facebookside samt om, hvordan 
bibliotekerne kan drage fordel af vores indhold på Instagram, 
da vi gerne reposter bibliotekernes billeder.

Derudover modtog biblioteksambassadørerne hver må-
ned en mail med link til digitale materialer om det aktuelle 
tema. Samtidig er det, via koblingen til BPI som er en del af 
DDB, blevet nemmere at bruge Litteratursidens anmeldelser 
lokalt. Alle anmeldelserne fra de seneste fire år er lagt i BPI. 
For at styrke samspillet mellem Litteratursiden og bibliote-
ker med DDB CMS, sendte vi en søgestreng med bøgerne fra 
temaet til biblioteksambassadørerne. Søgestrengen kan sæt-
tes direkte ind i en indholdskarrusel i DDB CMS og præsente-
rer bogforsider af temaets bøger. De biblioteker, som ikke har 
implementeret en indholdskarrusel, kan i stedet vedhæfte 
faustnumrene i bunden af en side i DDB CMS. 

Litteratursiden er på den måde med til at effektivisere 
bibliotekernes arbejde med litteraturformidling. I stedet for 
at de enkelte biblioteker skal bruge ressourcer på littera-

turformidling på lokale websites, kan bibliotekerne trække 
Litteratursidens indhold ind på egne sites. Dermed under-
støtter Litteratursiden både den lokale og den nationale 
synliggørelse af litteratur: Rundt om på bibliotekerne sidder 
kompetente medarbejdere, som producerer indhold til Litte-
ratursiden, samtidig med at bibliotekarer andre steder i lan-
det bruger indholdet lokalt, såvel i det fysiske bibliotek som 
digitalt. Desuden skriver flere og flere bibliotekarer artikler til 
Litteratursiden op til og efter lokale forfatterarrangementer, 
og det er med til at styrke synergien mellem Litteratursiden 
og bibliotekerne.

Ønsket om at være en del af Litteratursidens produkti-
onsfælleskab bliver stadig større, og det manifesterer sig 
ikke mindst i antallet af redaktionelle anmeldelser www.
litteratursiden.dk/anmeldelser/vi-anmelder, som er steget 
markant: 633 anmeldelser i 2016, mens tallet var 464 i 2015. 
Samtidig har langt de fleste medlemsbiblioteker udnævnt 

Bred forankring på 
folkebibliotekerne

  På Litteratursidens temadag for producenter blev der med afsæt i det 
aktuelle New York tema diskuteret, hvordan bibliotekerne kan bruge vores 
digitale indhold og PR-materialer. Efterfølgende lavede en række biblioteker 
udstillinger med afsæt i temaet.
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en ambassadør for Litteratursiden, og de nu i alt 83 ambas-
sadører yder en stor indsats, både når de fortæller borgerne 
om sitet, og når de giver kollegaerne tips til, hvordan de kan 
bruge sitet som vidensbank og formidlingsværktøj. Vi har 
fået mange henvendelser fra biblioteker om at være partner 
i projekter og er allerede partner i projektet Advisory board 
for digital litteratur. Vi indgik flere samarbejdsaftaler om for-
midlingsprojekter som igangsættes i 2017, blandt andet Det 
digitale læsekompas som tænkes ind i DDB.

Tæt samarbejde i organisationen 
I løbet af året har redaktionen arbejdet med at skærpe den 
redaktionelle profil ved at være mere aktuelle og samtidig 
forsøge at fange den dybde og seriøsitet, som vores brugere 
efterspørger. Ud over at give vores producerer endnu mere 
sparring på indhold har vi lavet en skarpere vinkling af tema-

Den personlige formidling, som læseklubredaktør Jørgen 
Dissing Nørgaard her praktiserer, bliver mere og mere 
populær i indlæg på sitet og på de sociale medier.

er og produceret korte lister, der ofte kobler sig på en aktuel 
begivenhed eller tendens. Samtidig har redaktørerne skrevet 
blogs med en personlig tone og deltaget i den litterære debat 
i dagblade og på andre sites samt på de sociale medier. 
Denne aktivitet har været med til at give såvel Litteratursiden 
som bibliotekerne en stærkere stemme i offentligheden.

Der er stor motivation for at udvikle Litteratursiden både 
på det redaktionelle niveau og i forhold til at styrke bruger-
venligheden og dialogen med brugerne på sitets forskellige 
platforme. Ligeledes har der været en god dialog mellem be-
styrelsen og redaktionen om med afsæt i besøgsstatistikken 
at arbejde med at professionalisere og styrke sitets faglige 
kvalitet. I fællesskab blev det besluttet at prioritere i arbejdet 
med læseklubberne, således at aktiviteterne samles i DR 
Læseklubberne på sitet, ligesom der var enighed om at forslå 
bibliotekerne nye regler for brugerskabt indhold på sitet.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen  
14. marts 2016 af: 

Peter Høybye (formand), vicebibliotekschef,  
Roskilde bibliotekerne.
Sanne Caft, vicebibliotekschef, Københavns Kommu-
nes Biblioteker. 
Susanne Gilling, chef for lokalbibliotekerne, Aarhus 
Kommunes Biblioteker.
Anna Margrethe Nygaard Skov, publikumschef, 
Fredericia Bibliotek. 
Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne. 
Birthe Mogensen (suppleant), afdelingsleder,  
Vejle Bibliotekerne.
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Litteratursiden sendte i 2016 en ansøgning til Danskernes 
Digitale Bibliotek og fik bevilget driftsmidler for 2017-18. 
Samtidig har bestyrelsen indgået en aftale med DDB om at få 
Litteratursiden over på en sikker platform og samle IT-driften 
og -styringen af Litteratursiden og Biblo. Litteratursiden er 
lavet i drupal 6, som ikke er blevet sikkerhedsopdateret si-
den februar 2016, hvor drupal 8 blev lanceret. Det betyder, at 
hvis der kommer et eller flere sikkerhedshuller, vil det være 
muligt for andre at få adgang til serveren. Da der således 
ikke længere er officiel understøttelse af udvikling til Drup-
al har det været et ønske hele vejen rundt at fremtidssikre 
sitet. Formålet med skiftet af platform er således at udvikle 
og idriftsætte en ny teknisk version af Litteratursiden, som 
er baseret på backend-services fra Den åbne platform, for 
dermed at skabe en mere bæredygtig platform. 

Den nye platform giver mulighed for at optimere bru-
gervenligheden, ikke mindst hvad angår søgefaciliteten, og 

styrke og udvikle en række funktionaliteter, hvilket samlet 
set vil medføre et bedre og mere tidssvarende website. 
Samtidig betyder skiftet til den nye IT-platform, at bibliote-
kerne kan spare ressourcer ved at trække Litteratursidens 
indhold ind på deres websites frem for at producere digitalt 
indhold lokalt. 

I 2016 samarbejdede vi også bredt med de andre netbib-
lioteker, især eReolen, som fortsat viser Litteratursidens an-
meldelser. Vi har afholdt fælles redaktionsmøder med eReo-
len om de fire fælles temaer i løbet af året. Derudover holdt 
vi fælles møder mellem netbibliotekerne og DDB for at sikre 
snitflader og bredt samarbejde, ligesom vi havde en fælles 
stand på Bibliotekspolitisk Topmøde 2016 i form af et værelse 
i netbibliotekernes fælles hus. Her havde vi mange snakke 
med de biblioteksfolk og kulturpolitikere, som besøgte os på 
standen og fik tips til at profilere litteraturformidlingen lokalt 
via Litteratursiden. 

Forberedelse af Litteratursiden  
på DDBs platform

Chefredaktør: Lise Vandborg, Dokk1, Aarhus
Redaktør for sociale medier: Nadja Agerbak
Anmelderredaktør: Barbara Rugholm Hessellund,  
Gladsaxe Bibliotekerne
Læseklubredaktør: Jørgen Dissing Nørgaard,  
Aalborg Bibliotekerne
Temaredaktør Anne Birgitte Langkilde Hundahl,  
Vejle Bibliotekerne. (Barselsvikar i 1. halvår Thomas Vang 
Glud, Vejle Bibliotekerne
Teknisk redaktør: 1. halvår: Emil Aalykke, Vejle Bibliotekerne 
– 2. halvår: Thomas Vang Glud, Vejle Bibliotekerne

  Redaktionen har et særdeles tæt samarbejde med 
god dialog om vinkling af indhold, redaktionelle 
overvejelser og nye initiativer.

Redaktionen i 2016
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Vi etablerede flere nye partnerskaber i 2016, og vi er særlig 
stolte af partnerskabet om en Blixenpris for årets bedste 
professionelle litteraturformidler. Først og fremmest fordi 
prisen vil synliggøre de mange engagerede litteraturformid-
lere på bibliotekerne. Derudover blev vi samarbejdspartner 
på bibliotekernes forfatterpris på 50.000 kr. som tildeles en 
yngre forfatter hvert andet år. 

Ud over det tætte samarbejde om DR Romanprisen, hvor 
de seks nominerede værker bliver diskuteret i Litteratursi-
dens romanlæseklub med deltagelse af forfatterne, sam-
arbejder vi fortsat om Læsernes Bogpris og om Danmarks 
største debutantpris, Munch-Christensens Kulturlegat på 2 x 
50.000 kr. Vores samarbejde om debutantprisen blev ekstra 
synlig i 2016, da chefredaktør Lise Vandborg var i TV Østjyl-
land op til prisoverrækkelsen og fortælle om de shortlistede 
forfattere, ligesom Litteratursiden i samarbejde med Aarhus 
Kommunes Biblioteker stod for et velbesøgt arrangement 
med de to prisvindere.

Partnerskaber og synlighed  
i litteraturmiljøet

  Litteratursiden havde udarbejdet 
portrætter af de ti nominerede forfattere 
til bibliotekernes forfatterpris, og holdt 
talen for prisvinderen Stine Pilgaard, 
ved prisoverrækkelsen på Danmarks 
Biblioteksforenings kulturkonference i 
Flensborg i februar 2016.

  I 2016 gik debutantprisen til forfatterne Jonas Eika Rasmussen og Ursula 
Scavenius, som fik overrakt priserne på Vejle Bibliotek i september 2016.

Gennem hele året har Litteratursiden været i tæt dialog 
med det litterære miljø og er blevet en stadig mere synlig 
aktør i den offentlige litteraturdebat, herunder i debatten 
om litteratur og biblioteker. Flere fra redaktionen deltog i en 
konference på Christiansborg i april måned om litteraturens 
rolle i samfundet, hvor direktør Michel Steen-Hansen fra 
Danmarks Biblioteksforening i plenum fremhævede Littera-
tursidens betydning i den offentlige debat om litteratur og 
samfund. Redaktionen er i det hele blevet mere offensiv i 
den litterære debat og har givet bud på nye litterære ten-
denser, årets bedste bøger, bogmarkedets udvikling mm i 
blandt andet Ud & SE, dagblade, TV Østjylland og flere af DRs 
platforme. Der er ingen tvivl om at Litteratursidens synlighed 
i medierne i 2016 er vokset markant.
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I 2017 ser vi frem til at kunne fejre både vores nye platform og Litteratur-
sidens 15 år fødselsdag. I september 2017 lancerer vi nemlig Litteratur-
siden på DDBs platform, og ambitionen er et teknisk set bedre site, hvor 
det bliver langt nemmere for bibliotekerne at bruge Litteratursidens 
indhold. Lige nu arbejdes der ihærdigt med at give Litteratursidens 
brugeroplevelse og funktionaliteter et løft på det nye site, således at 
for eksempel søgefaciliteten og debatdelen bliver langt bedre end i 
dag. Samtidig arbejder redaktionen med at styrke sitets indhold, så alt 
indhold lever op til sitets skarpe redaktionelle profil. Navnlig vil forfat-
terportrætterne blive prioriteret og gentænkt med afsæt i aktualitet, 
alsidighed og kvalitet. Derudover vil vi kvalificere anmelderne yderligere 
ved at tilbyde et anmelderkursus i CB-regi.

Desuden kan partnerskabet om biblioteksprojekter medvirke givtigt 
til sitets indhold i 2017, især det såkaldte retroprojekt i forbindelse med 
at 5.000 retrodigitaliserede, danske titler bliver lagt på eReolen de 
kommende år. Litteratursiden vil via projektet være med til at kaste nyt 
lys over disse klassiske værker fra vores kulturarv.

Det stadig tættere samarbejde med den nye redaktion for DR Kultur i 
Aarhus, både hvad angår Romanprisen, DR læseklubberne og det brede 
temasamarbejde mellem DR og Bibliotekerne bliver også synligt i 2017. 
Litteratursiden har et historisk tema i april i tilknytning til Historier om 
Danmark. Fokus er historiske slægtsromaner, som udspiller sig i peri-
oden forhistorisk tid – renæssancen og følger dermed første sæson af 
DRs kommende TV-serie.

Derudover står samarbejdet om den nye Blixenpris centralt i første 
halvår. Vi har opfordret bibliotekerne til at indstille deres bedste littera-
turformidlere til prisen, og vi er blevet interviewet til DR P1 og Bogmar-
kedet i forbindelse med prisen. Prisen er på 30.000 kr. og er en af de i 
alt 14 priser, der overrækkes til Blixenprisfesten i maj. Vinderen udpeges 
af en jury med Lise Vandborg fra Litteratursiden som formand. I maj vil 
vi præsentere et tema om Blixen-priserne, litteraturformidlere og hvad 
der inspirerer os til at læse som del af kampagnen #dufårmigtilatlæse. 
I temaet vil vi stille skarpt på den iderige formidling, som litteraturfor-
midlere med entusiasme og kreativitet arbejder med hver eneste dag. 

Litteraturformidling er også emnet for Blixenprisens konference på 
Christiansborg 5. april. Her er Litteratursiden repræsenteret i panelet af 
litteraturfolk ligesom i Blixenprisens paneldebat på litteraturfestivalen 
Vild med Ord i Aarhus den 21. maj.

Litteratursiden har igen i 2016 bidt sig fast som et netbibliotek med 
stor formidlingsmæssig, litterær og biblioteksfaglig betydning med en 
stor opbakning både fra landets biblioteker og det litterære kredsløb. 
Litteratursidens vision om at styrke læselysten og samtalen om littera-
tur samt at understøtte bibliotekernes litteraturformidling i samarbejde 
med andre litterære aktører er fortsat et pejlemærke for arbejdet i 2017.

Litteratursiden fylder 15 år i 2017

  I temaet i maj om Blixenpriserne vil vi 
fortælle om hvordan mange mennesker 
gør en kæmpe indsats for at formidle 
litteraturen til et bredt publikum og håber 
at være med til at inspirere andre til at 
give læseglæden videre på nye måder.



Jussi Adler-Olsen:
’ Litteratursiden er et enestående eksempel på, 
at hvis man løfter i flok, så gør det en forskel. 
Der er rigtig mange bidragsydere og utrolig 
meget godt indhold.’
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