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A bstra ct . The author presents main institutions and ideas concerning
the Nordic cooperation within children’s literature. The Nordic culture-model
is analyzed with focus on children’s fiction. The paper includes some
reflections about the Danish way o f circulation o f children’s literature
in Denmark and exam ines cooperation strategies in Nordic countries.

B0melitteraturen, betragtet som en del af de kulturelle
aktiviteter er forholdsvis sent blevet inddraget i det nordiske samarbejde. F0rst
i 90erne begyndte man for alvor at st0tte og synligg0re dette bornelitteraere
nordiske sliegtskab pa regionalt plan. Om dette skyldes den evige diskussion
om b0rnelitteraturens omstridte status mellem kunst og psedagogik, mangelen
pä institutioner som kunne forestä dette samarbejde eller mäske begge dele. er
svffirt at afg0re entydigt. Men selv om b0rn og unge laenge har vEeret opfattet
som en prioritet i Nordisk Ministerräds projekter, har de litteraere aktiviteter
stäet i skyggen af andre b0mekulturelle omräder. I l0bet af de sidste 10-15 är
har billedet dog asndret sig betydeligt og b0rnelitteraturen er ved at finde sin
plads i det nordiske netvaerk.
For at belyse denne udvikling vil jeg starte med at skitsere de formelle
rammer for det kulturelle samarbejde og demaest placere b0melitteraturen i denne
sammenhaeng. Med Danmark som et nordisk eksempel vil jeg endvidere skildre hvordan det b0rnelitteraere milj0 er blevet organiseret og hvordan denne
S tr u k t u r pävirker litteraturens udvikling. Til sidst gär jeg over til det regionale
plan og unders0ger hvordan de danske forhold er blevet koblet sammen med
andre nordiske og med hvilket resultat.
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1. D E T N O R D IS K E S A M A R B E J D E P Ä K U L T U R O M R Ä D E T

En faelles nordisk kulturpolitik blev etableret som en del af Nordens velfaerdsstrategi efter Anden Verdenskrig. Heit konkret blev denne Struktur formaliseret
pä regeringsplan efter landene tilträdte Kulturaftalen i 1972.1 Under udarbejdelse af kulturpolitikken tog man udgangspunkt i en balance mellem stimulering af individuel kunstnerisk udfoldelse pä den ene side og offentlig kollektiv
regulering af kunstst0tteordninger pä den anden. Formälet med denne mekanisme var at sikre lige muligheder for modtagelse af kulturelle tilbud for alle
Nordens borgere. I praksis f0rte det til, at man i de nordiske lande oprettede
statslige kunsträd, som fik ansvaret for forvaltning og distribution af de statslige kunstst0tteordninger.
Det karakteristiske for den nordiske kulturmodel er, at man i modsaetning
til andre lande i Europa ssetter fokus pä at give st0tte til individuelle kunstnere
(f.eks. i form af arbejdsstipendier og legater) og ikke som det er tilfseldet i Holland
eller England til konkrete projekter af innovativ eller kollektiv karakter. Kunst
nerisk kvalitet opfattes som det_vigtigste kriterium for tildeling af st0tte og for
delingen af midleme sker efter armlasngdeprincippet.2 Bortset fra den direkte
st0tte som tildeles konkrete kunstnere, findes der i den nordiske kulturpolitik
en raekke redskaber, som udg0r den indirekte subvention til kulturens udfoldelse.
I tilfaelde af litteraturaktiviteter findes der mindst fire omräder af betydning:
- biblioteksafgiften som er kom pensation for gratis udlän af beskyttede vaerker fra folkebiblioteker,
- offentlige indk0bsordninger (f.eks. har man i Norge faste regier om indk0b af et vist antal
af b0m eb0ger til bibliotekem e),
- rettighedsbeskyttelse af de kunstneriske vaerker,
- st0tte til kunsterorganisationer.

Loven om biblioteksafgift, den f0rste af sin art blev indf0rt i Danmark i 1946
og har siden hen gennemgäet en raskke modifikationer, men den vigtigste asndring
som fik sserlig betydning for b0melitteraturen blev implementeret 40 är senere
og forudsaetter, at illustratorer skulle have afgift pä lige fod med forfattere.3 De
offentlige indk0bsordninger sikrer, at staten lovmaessigt forpligter sig til indk0bet af et aftalt antal udgivne b0ger, som senere bliver distribueret til folkeog skolebiblioteker og pä den mäde 0ger b0ms adgang til kvalitetslitteratur.
Bade de indirekte og direkte kunstst0tteordninger varierer i omfang i de
nordiske lande og bliver modificeret i forhold til den aktuelt gaeldende nationa
1 Kulturaftalen af 15. marts 1971 m ellem regeringem e i Danmark, Finland, Island, Norge
og Sverige om kulturelt samarbejde.
2 Armlasngdeprincippet skal forstis som en bevillingspolitik, hvor den overordnede bevilling
tildeles et fond eller rSd best&ende af fagfolk, der uafhxngigt (pS arm lsngde) af de politiske
str0mninger fordeler m idlem e til kunstnere.
3 Torben W einreich, B^rnelitteratur - en grundbog, H0st, K0benhavn 2003, s. 71.
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le kulturpolitik, men hovedforudsastningen, d.v.s. armslsengdeprincippet garanterer en adskillelse af kompetencer mellem lovgivende (Nordisk Ministerräd),
d0mmende (kunsträdene, ekspertpaneler) og ud0vende (kunstnere, organisationer)
instanser.
I henhold til Nordisk Ministerräds statistikker omkring st0rrelsen af kulturfinansieringen i perioden 1975-2000, kan man konstantere, at den samlede
kunstst0tte i Norden har ligget meget konstant pä omkring 0.5% af BNP4 og
dens fordeling pä forskellige kulturomräder har ligeledes vseret stabil. Samtidig
kan det bemaerkes, at der siden 1980erne er sket en forskydning i finansieringen af det kulturelle kredsl0b, idet flere og flere ikke offentlige instanser - private
virksomheder og fonde overtager sponsorering af kulturen, og pä den mäde bidrager til dens kommercialisering.

2. B 0 R N E L I T T T E R A T U R E N S S T A T U S I D E T N O R D IS K E S A M A R B E J D E

Det nordiske kultursamarbejde har fra begyndelsen h0rt til de h0jeste prioriteringsomräder i Nordisk Ministerräd. Med tiden er et af de overordnede mal
i denne kulturformidling i Norden blevet et 0nske om at synligg0re nordisk
identitet udtrykt gennem kunsten. Disse anbefalinger blev i nässten uaendret form
overf0rt til b0rne- og ungdomskultursamarbejde i 90eme. Det juridiske grund
lag for implementering af disse politiske mal blev fastsat i form af N M ’s strategidokument Nordisk kultursamarbejde ved ärhundredeskiftet (1998) og pä
b0mekulturomrädet suppleret med to handlingsplaner. Den f0rste hed Et kom
mende Norden - nordisk b0me og ungdomssamarbejde 1996-2000 og senere
som nummer to i rsekken fulgte Det unge Norden - fselleskab og mangfoldighed 2002-2006. Den sidste tager udgangspunkt i et netvcerkssamarbejde mellem
kulturinstitutioner, skoler, foreninger, biblioteker og fokuserer pä fire strategiske omräder: det flerkulturelle samfund i Norden, leg og legetraditioner, nye
medier og udtryksformer samt viden og erfaringer.
Nordisk b0melitteratur naevnes ikke direkte i Strategien som et konkret fokusomräde, men bliver indirekte indskrevet i det politiske program. Interessen for
nordisk b0melitteratur skal fremmes for eksempel ved etablering af m0depladser for b0m og forfattere fra andre nordiske lande (st0tte til litteraturfestivaler,
forfatterbes0g pä skoler og biblioteker, lassekampagner). Litteraturen opfattes
samtidig som det medium der styrker nordisk identitetsbevidsthed, fordi den
henviser til den faelles nordiske kulturelle baggrund. Det fremgär af strategidokumentet, at man for tiden ikke satter fokus pä de klassiske kulturomräder som
teater, film, musik eller litteratur, tvasrtimod, planen fremhaver f0rst og fremmest
4
Peter Duelund, Den nordiske kulturm odel - historie, erfaringer og udfordringer, Nordisk
Kulturinstitut, K0benhavn 2003, s. 58.
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de tværsektorielle projekter, som knytter forskellige grene af b0mekulturen sammen i form af et netværk mellem faglige organisationer og institutioner.
.
I denne sammenhæng balancerer b0melitteraturen som en del af det politisk
konstruerede kultursamarbejde pä to s0jler. Den f0rste kan defineres som en
bred forstâelse af b0mekultur, den anden er forankret i litteraturen. Derfor har
det nordiske samarbejde om b0melitteraturen draget en stor fordel af oprette] sen af Nordisk Litteratur- og Bibliotekskomite NORDBOK i 1998, hvis aktiviteter ikke begrænses til voksenlitteratur, men i h0j grad koncentrerer sig om
tilgængelighed, kendskab og popularisering af nordisk b0rnelitteraur.

3. B 0 R N E L I T T E R A T U R E N O G D E N S L E G IT IM E R IN G
- D A N M A R K SO M ET E K SEM PEL

Den nordiske kulturmodel, der forudsætter kulturens adskillelse fra politiske
og Okonomiske formal, danner samtidig grundlag for de institutioneile rammer
for de forskellige kunstgrene, herunder ogsä b0melitteratur. Det danske kultur
ministerium har siden slutningen af 1990eme været særligt opmærksomt pâ b0m
og unge og har i denne forbindelse etableret en række styrelser, komiteer og râd,
hvis opgave er at styrke udviklingen af b0melitteraturen. Det f0rste fors0g pâ
at oprette en institution, som skulle varetage de b0mekulturelle interesser blev
iværksat i 1975, da man etablerede Arbejdsgruppe om B0m og Kultur. Blandt
gruppens kendteste aktiviteter var gennemf0relsen af en stor unders0gelse om
b0ms fritidsvaner (kendt som Kulturens B0m 1980). I 1999 etableredes Kulturrâdet for B0m, hvis formal var at afpr0ve nye samarbejdsformer mellem insti
tutioner med henblik pâ at formidle kulturarven til b0m. Da forskellige unders0gelser viste, at de igangsatte kulturelle b0meprojekter virkede forholdsvis
isoleret i forhold til hinanden, besluttede kulturministeren i 2003 at oprette et nyt
organ under navnet “Det b0mekulturelle netværk”. Netværket bestâr i dag af
en række styrelser, der omfatter forskellige kulturgrene som litteratur, film, billedekunst, teater og andre. Med hensyn til den litterære dimension er der mindst tre
af disse, som har betydning for udvikling af b0rnelitteraturen, nemlig Biblioteksstyrelsen, Kunststyrelsens Litteraturudvalg og Kunstrâdets Litteraturcenter.

Kunstrâdet fremmer udvikling af kunsten i Danmark hovedsagelig ved at yde
finansiel st0tte til kunstneriske formal. I tilfælde af b0melitteraturen findes der
en række puljer, som omfatter f.eks. rejse- og arbejdslegater, tilskud til oversættelser, midier til afholdelse af litterære arrangementer, og ikke mindst en særlig
b0rnelitteraturpulje. Kunstrâdet iværksætter selv ikke projekter, dets funktion
kan defineres som en tilskudsgivende institution med overskuelige kriterier for
ans0gere. Derimod star Kunststyrelsens Litteraturcenter ikke udelukkende for
tilskudsbevillinger, men varetager samtidig en international kulturudveksling
pâ litteraturomrâdet ved at formidle information om dansk litteratur og litteratur-
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politik til den professionelle kunst- og forskningsverden i Danmark og i udlandet,
blandt andet via intemetportaler.5 Biblioteksstyrelsen er den institution, der udover at fastsastte retningslinjer for de danske skole- og b0mebiblioteker og
deres rolle i formidlingen af sk0nlitteraere vaerker, samtidig administrerer biblioteksafgiften, der betragtes som en form for st0tteordning. Den har gennem de
sidste ärtier faet en stor betydning for udviklingen af b0melitteratur og der
igennem har mange b0rnebogsforfattere faet mulighed for i stor udstraekning at
leve af deres forfatterskab.6
Der udgives ca. 3-4 millioner danske b0rneb0ger om äret, hvoraf omkring
halvdelen saslges gennem boghandlere, mens resten ender pä skole- og b0mebibliotekemes hylder. När man derudover tager i betragtning, at selvom b0meb0ger per definition er rettet mod b0m, sä bliver de dog skrevet, udgivet, anmeldt og i h0j grad vurderet og indk0bt af voksne. Derfor spiller b0rne- og
skolebiblioteker en stor rolle i formidlingen af b0melitteratur. B0mebibliotekeme
er en del af det samlede folkebibliotekssystem og i biblioteksloven fra 1964 er
enhver kommune forpligtet til pä bibliotekeme at have en b0rneafdeling og en
ledende b0rnebibliotekar. I praksis svarer det til 967 b0rnebiblioteker (3,5 per
kommune) med en bogsamling pä 10 mio b0ger.7 Pä disse biblioteker skelnes
mellem forskellige former for formidlingsstrategi. Nogle steder vaslger man at
blande sig mindst muligt i b0menes hjemlän af b0ger, man s0rger for at der er
stor mangfoldighed pä hyldeme og let, overskuelig adgang for läneme. Den modsatte holdning forudsaetter, at bibliotekareme engagerer sig i forhold til brugeme.
Denne kulturpaedagogiske mälsaetning f0rer til, at man gennem indk0bet af b0ger
fremmer besternte former for litteratur pä bekostning af andre. Dette f0rer til, at
det bliver bibliotekareme der bestemmer hvad der er bedst for b0m og ikke
b0rnene selv. De fleste b0mebiblioteker laegger dog stor veegt pä b0rnenes
egne 0nsker og prteferencer (projekter - b0m som konsulenter ved udarbejdelse
af indk0bslister) og eksperimenterer samtidig med nye former for fomidling
som forfatteraftener, h0jtl£esning og lassevarksteder. Skolebiblioteker, ofte benaevnt psdagogiske servicecentre er en integreret del af skolen og har en taet
forbindelse til undervisningen. Deres samlinger omfatter udover b0ger til fritidslaesning ogsä alt materiale som bruges pä skolen. Der findes ca. 1700 skole
biblioteker i Danmark som räder over ca. 24 mio bind. En lc£seunders0gelse gennemf0rt i slutningen af 90eme viste, at der hvert är udläntes ca 51 mio b0ger fra
disse to typer biblioteker, hvilket svarer til 60 b0ger per bam i alderen 3-15 är.8

5 www.litteraturnet.dk indeholder forfatterprofiler, base over dansk litteratur i overssettelse
og nyhedssevice mens ww w.childbooks.dk er et altemativt bibliotek for b0m .
6 Mens biblioteksafgiften i 1980 udgjorde 33,8 mio dkk, steg den i de efterf0lgende 25 Sr
til 144, 3 mio dkk, hvoraf nulevende sk0nlitt£erere b0meforfattere udg0r 13,8 %. Statistik om
biblioteksafgift af 30. juni 2005, Biblioteksstyrelsen, K0benhavn.
7 Torben Weinreich, op.cit., s. 75.
8 Ibid., s. 85.
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Der er meget at vaslge imellem när det gaälder b 0 rneb 0 ger. Danmark tilh0 rer de lande i verden, hvor der udkommer fiest b 0 m eb 0 ger i forhold til antallet af b 0 m. I 1999 blev landets rekord forbedret til 1916 titler (incl. skon og
faglitteratur), mens det i begyndelsen af 1900-tallet blot var 42 b 0 rneb 0 ger .9
Selv om tallene skal tages med et vist forbehold, fordi forlagene selv bestemmer
hvad der registreres under denne betegnelse, er der uden tvivl tale om en voldsom og imponerende stigning i Produktionen af litteratur for b0m. Derudover
skal der tilf0 jes, at 8 6 % af de udgivne sk 0 nlitterasre vserker er f0 rsteudgaver,
hvilket tyder pä, at kun en lilie del kommer i flere oplag.
Formidling af b 0 m eb 0 ger star i taet relation til forsknings- og anmeldervirksomhed pä dette omräde. Denne opgave forestäs af Center for B0 melitteratur,
oprettet i 1998 og pläceret pä Danmarks Paedagogiske Universitet. Institutionens mäl og intention er baseret pä fortsat udbygning af samlingen af b0 melitteratur pä Danmarks Pcedagogiske Bibliotek, der er en af Europas st0 rste og
i dag bestär af ca. 80 0 0 0 bind dansk og udenlandsk (isaer nordisk) b 0 rnelitteratur, b0 rneblade, dansk og udenlandsk videnskabelig litteratur og anden fag
litteratur om b0 melitteratur samt tidsskrifter. Institutionen anssetter forskere i b0 melitteratur ud fra sestetiske, sociologiske, historiske og formidlingsmsessige betragtninger og formidler viden om b 0 melitteratur gennem foredrag, konferencer og
seminarer. Forskningen har indtil videre haft fokus pä emner som b 0 melitteraturens egenart, billedb 0 ger, fantastisk litteratur, b0 ms lEesevaner og bliver bl.a.
publiceret i en skriftserie under titlen Nedslag i b 0 mebogforskningen (udgivet
siden 2000). Centret tilbyder ogsä en to-ärig uddannelse pä Forfatterskolen for
b 0 raelitteratur, hvis tilknytning til en statslig forskningsinstitution - Danmarks
Paedagogiske Universitet - og uddannelsesopbygning er et stort skridt i retning
af popularisering af b 0 rnelitteraur blandt potentielle unge forfattere.
Hvis kulturformidling opfattes som aktiviteter, der pä en made skal bidrage
til kunstoplysning og en positiv modtagelse af denne, sä er det hensigtsmsessigt at nasvne et par tidskrifter, der henvender sig til det b 0 rnelitteraere milj0 .
Blandt de mest populäre h0 rer BUM - B0 m e- og Ungdomslitteratur Magasinet,
B0 rn og B0 ger, udgivet af Danmarks Skolebibliotekarforening og dertil kommer
mange andre tidskrifter, der jasvnligt beskasftiger sig med b0 melitteratur og inde
holder anmeldelser bl. a. Skolebiblioteket, Lasepcedagogen og Folkeskolen
samt ärbogen Ply s.
Set ud fra et tids- og indholdsmaessigt perspektiv har kulturformidlingen
blandt b0 m i Danmark gennemgäet en del forandringer i forhold til de strategiske mal, fastsat af Kulturministeriet. I 70eme var demokratisering af kulturen
et n 0 gleord og man tog meget hensyn til at sikre lige adgang til kulturprojekter/initiativer rundt omkring i landet. Derimod var kunstformidlingen i 80eme
mere prasget af en slags beskyttelse af b 0 m s egne kulturelle_udtryk, b 0 rns egen

9
Kari S0nsthagen, Torben W einreich, Leksikon f o r Bprnelitteratur, Branner og Korch,
Frederiksberg 2003, s. 461.
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verden. I dette lys kan tiden fra 90eme og fremefter karakteriseres som en satsning pä m0 det mellem barn og kunst, og i denne sammenhaeng b 0 rnelitteratur.
Denne tendes udtrykkes tydeligt i forskellige b0 mebogskampagner og projektet
“LcEselysten” 10 kan tjene som et relevant eksempel. Projektet startede i 2003
og har intil videre fäet et budget pä 8.5 mio dkk. For nuvaerende är 2005 omfatter kampagnen mange laeseprojekter som et resultat af et samarbejde mellem
lokale myndigheder (kommuner) og andre kulturformidlingsinstitutioner. Projekteme spaender fra oprettelsen af b 0 mehavebiblioteker til laesekampagner pä
maslkekartoner, fra forfatterskole for unge, til “Godnat og sov godt!”-historier
og ikke mindst konferencer og publikationer om lassning.
Et andet landsdtekkende initiativ er “Den Gode Historie” - b 0 m e- og ungdomslitteraturfestival, f0 rste gang afholdt i 1956, dengang som en B0 mebogsuge.
Efter en pause besluttede man i 1998 at arrangere en festival under navnet
“Den Gode Historie”. I är bliver festivalen knyttet til H.C. Andersen med
eventyr som et hovedemne. Visionen er, at festivalen derefter skal blive en tilbagevendende begivenhed, som skal afholdes hvert andet är, og som skal
munde ud i udarbejdelsen af et inspirationskatalog. Bag de lokale aktiviteter
star et landsdaekkende netvaerk af folk fra biblioteker, skoler, kirker, museer,
b0 me- og ungdomsinstitutioner, forfattere, fortaellere, forlag, boghandlere m. fl.
En anden strategi for at synligg 0 re b 0 melitteraturen pä er forbundet med
priser som uddeles hvert är og er med til at skabe opmaerksomhed omkring de
nominerede vaerker og deres forfattere. Den laengste tradition er knyttet til Kulturministeriets forfatterpris for b0 rne- og ungdomsb 0 ger for det originale, kvalitative vaerk, f0 rste gang uddelt i 1954 og senere fulgt af Illustratorpris (siden
1979). Til andre prestigefyldte priser h 0 rer Danmarks Skolebibiliotekarforenings
pris (siden 1978), B 0 rnebibliotekarens Faggruppes pris B 0F A og BMFs boghandlermedhjffilpemes pris (siden 1980). Den danske afdeling af IBBY International Board on Books for Young People - uddeler ogsä en pris til personer som pä en sserlig made har bidraget til at fremme b 0 melitteraturen, mens
Kulturministeriet for to är siden oprettede en pris som uddeles af b0 rn. Derudover har de danske forlag taget initiativ til at komme i kontakt med bade
etablerede og debuterende forfattere i form af bogkonkurrencer (f.eks. Nordisk
konkurrence om roman for b 0 rn og unge, udskrevet af af Gyldendal i 2001
med en praemie pä 100 000 kr. Der blev modtaget 130 manuskripter).
Det b 0 rnelittera 2re kredsl0b i Danmark med dets organisatoriske S t r u k t u r ,
st0tteordninger og formidlingskanaler kan vaere det mulige svar pä b0mebogens h0je status ikke mindst blandt de yngste, men ogsä i hele befolkningen.
10
"Laeselysten” er et projekt indledt af Kulturministeriet og har til formal at inspirere b0 m til
at laese og opleve bogens fiktionsverden. Kampagnen omfatter bl. a. en sserlig biblioteksbetjening
for b0mehaver, h0jlaesningskonkurrcncer, ärets b0 mebog udvalgt af b0m, udbygning af web-sider om
b0 melitteratur, husforfatterordningen og projektet Ordenes magi - om lssningens terapeutiske
virkning.
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Antallet af udgivne b 0 m eb 0 ger, dækning med skole- og b 0 rnebiblioteker, h0jt
udlänstal og anvendelse af b 0 m eb 0 ger i undervisningen i skoleme er med til at
skabe et fast grundlag for b 0 melitteraturens udvikling, sâvel den æstetiske di
mension og som det pædagogisk sigte.

4 . N O R D IS K S A M A R B E J D E O M K R IN G B 0 R N E L I T T E R A T U R

Den danske b 0 rnelitteraturs slaegtskab med nordisk kunst pä dette omräde
fremmes af Nordisk Ministeräds institutioner, hvor isasr to har betydning for
udvikling af b0 melitteraturen. Den f0 rste, Nordbok - Nordisk Litteratur- og
Bibliotekskomite, oprettet i 1998, (tidligere NABO - Kommiteen til oversaettelse
af nabolandlitteratur, 1975), star for udbredelsen af nordisk litteratur og bibliotekssamarbejde i Norden, bl.a. gennem tilskud til oversasttelser mellem nordiske
sprog . 11 Men selv om tilskudspuljen har vaeret en fast post i NM ’s budget siden
1981, virker antallet af littserere oversasttelser ikke saerlig imponerende. Hvis
man tager Danmark som eksempel udg 0 r oversaettelserne ca. 65% af alle udkomne b 0 m eb 0 ger. En overvejende del (65%) kommer fra det engelsksprogede
omräde, pä andenpladsen er svenske b 0 ger med 12 % og demasst f0 lger franske
8 % og tyske 7% mens 0 vrige 6 % kommer fra andre sprog. Situationen ser
anderledes ud den anden vej. En opg 0 relse foretaget af Dansk Litteraturinformationscenter i begyndelsen af 90eme viser, at de nordiske lande star for naesten
halvdelen (45%) af alle oversattelser fra dansk, tysksprogede omräder for 25%
mens den sidste fjerdedel er fordelt mellem 11 lande med engelsk i spidsen. 1“ Nord
bok igangscetter en raekke litteraturprojekter (fra en pulje pä omkring 1 mio dkk),
hvor midleme bliver uddelt i tilfaelde af et samarbejde mellem mindst 3 lande
og hvis projektets formal tjener den säkaldte “nordisk nytte”. Den mest udbredte samarbejdsform er udveksling mellem nordiske folkebiblioteker. Derudover bliver den mest prestigefylde litteraere pris i Norden - Nordisk Räds
Litteraturpris - og tidsskriftet “Nordisk Litteratur” finansieret over Nordboks
budget. Kommiteen stär ogsä bag projektet Biblioteksugen, som finder sted pä
mange biblioteker i hele Norden og afholdes i november under titlen
“Skumringstid” (for voksne) og “Morgengry” (for b 0 m). Denne ärlige begivenhed er blevet gennemf 0 rt siden 1997 og skal synligg 0 re den faelles nordiske
fortaellertradition ved h 0jtlaesning af samme tekst pä et besternt klokkeslset pä
alle deltagende biblioteker. Malet er at teksten leeses pä alle nordiske sprog og
temaet i är er “Pä rejse i Norden”.
11 Nordbooks budget for 2005 er pâ 7 838 000 dkk, hvoraf 2 300 000 dkk gâr til oversættelser m ellem nordiske sprog. K ilde Nordisk Ministerrâds budget for 2005 tilgæ ngelig pâ râdets
hjemmeside: w w w .norden.org.
12 Torben W einreich, op.cit., s. 59.
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Mens aktiviteter i Nordbok er relateret til konkrete projekter i form af oversasttelser, udgivelser og festivaler, er den Nordisk Skolebibliotekarforening (NSF)
mere et forum for udveksling af erfaringer og inspiration mellem skolebibliotekarer i Norden. Foreningen indbyder til en ärlig konference, som i är skal afholdes pä Island. Denne gang vil den handle om formidling af mundtlig og litteraer arv og dens veerdi for b0m. I denne sammenhaeng bliver der prassenteret
nordiske sagaer, myter, sagn og eventyr og deltagerne far mulighed for at diskutere og vurdere hvordan disse genrer med nytte kan bruges i skolearbejdet. Pä
konferencen har man siden 1985 uddelt Nordisk b0mebogspris for en markant
Produktion, enten for et enkelt sk0nlitteraert vaerk/billedbog eller for et forfatterskab. Det prisbel0nnede vaerk skal vaere nationalt forankret, men af en kvalitet, der
g0r det til en naturlig del af den faslles nordiske b0me- og ungdomslitteratur.
En forholdsvis ny form for formidling af nordisk litteratur er internet
portaler, som giver mulighed for at stifte bekendtskab med nabolandslitteratur
ogsä indenfor hjemmets fire vasgge. I efteräret 2001 äbnede det f0rste nordiske
virtuelle bomebibliotek BiBBi, hovedsagelig tenkt for b0m mellem 3 og 12 är.
Udover littasrere historier pä nordiske sprog indeholder biblioteket forfatteroplysninger og anmeldelser skrevet a f bäde voksne og b0m. Et lignede kon
cept ligger bag projektet “Ett läsande Norden” gennemf0rt i 1999-2000.
“Lasseglaede i Norden” havde til formal at udvikle samarbejdet mellem biblioteker, laerere og b0m i aldersgruppen 6-15 är. Projektet resulterede i Publika
tionen “Läsglädje i Norden. Barn- och ungdomsböcker pä ätta spräk” med forslag til spasndende lasseoplevelser, som kunne anvendes i undervisningen i
Norden samt en intemetudgave af bogen pä web-siden www.ellen.nu. Og
endelig bliver det kulturelle samarbejde i Norden pä b0rne- og ungdomsomrädet registreret og formidlet via en intemetportal Valhalla som indeholder en
omfattende samling (700) af kommenterede links til websteder om b0rne- og
ungdomskultur i Norden.
En vigtig funktion i formidlingen og markedsf0ringen af b0melitteratur
tilskrives Nordisk B0mebogmesse, som for f0rste gang fandt sted i är 2000 og
sidenhen er blevet et uformelt m0dested for personer fra b0meforlagsbranchen
i Norden. Udover at prassentere et mangfoldigt tilbud af b0melitteratur udgivet
i Norden, skaber messen plads til andre kulturaktiviteter säsom filmfremvisninger, forfatteroplasg, tegnevaerksteder og foredrag.
Et suplerende led i det nordiske samarbejde omkring b0melitteratur skabes af forskning som i de pägaeldende lande i Norden har en forholdsvis lang
tradition. Allerede i 1967 etableredes Svenska Bamebokinstitutet der fungerer
som et litteraturinformationscenter med en omfattende bogsamling. Lignede
institutioner findes ogsä i Finland (Tampere) og Norge (Oslo). Ved Stokholms
Universitet findes Centrum for Bamkulturforskning (1980), hvor litteratur for
b0rn og unge er et af hovedforskningsomrädeme, mens forskningen i Danmark
koncentreres pä Center for B0rnelitteratur, etableret i 1998 ved Paedagogisk
Universitet i K0benhavn. Pä det regionale plan foregär forskningssamarbejdet
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over BIN-Norden (Bamekulturforskning i Norden) - et tyaerfagligt, nordisk
netvaerk af forskere i b0mekultur, hvor medlemskabet er personligt og ikke
institutionelt. For b0melitteraturens vedkommende b0r isaer naevnes Nordic
Network for Childrens Literature Research, som siden 2002 har arrangeret nordiske vaerksteder med b0melitteratur i fokus. Sidste är blev konferencen afholdt pä Island og handlede om b0melitteraturen mellem kunst og paedagogik,
mens man i är, denne gang pä Aland, vil have opmaerksomheden rettet mod
fortaellestrategier. Udover disse vaerksteder star netvaerket for oversaetterseminarer, hvor der dr0ftes problemer forbundet med litterasr oversasttelse af b0rnelitteratur. Netvaerkets aktiviteter registreres og bekrives pä egen hjemmeside
(www.littvet.su.se/norchilnet) der samtidig indeholder oplysninger om st0ttemuligheder i forbindelse med vejledning og forskning omkring b0rnelitteratur.
Som afslutning kan man konstantere, at b 0 melitteraturen siden slutningen
af 90eme er blevet mere synlig i det nordiske samarbejde isaer pä grund af formidlingsprojekter som nordisk b0mebogmesse, nordisk biblioteksuge, laesekampagner, festivaler og ikke mindst nordisk b0mebogpris. Man er samtidig i gang
med at etablere forskellige netvasrk med formidling (b0rne- og skolebiblioteker)
og forskning i fokus. Oprettelsen af saerlige puljer og st0tteordninger (f.eks
i NORDBOK) har fäet en stor betydning for oversaettelser af nabolandenes
b0melitteratur.
Pä den anden side kan disse initiativer ses som et udtryk for en besternt
politisk mälsaetning, som ikke n0dvendigvis stemmer overens med de unges
laesepraeferencer eller for den sags skyld forlagspolitik. Det danske eksempel
viser, at en forholdsvis lille del af de samlede oversaettelser til dansk stammer
fra nordiske lande. Det nordiske samarbejde har gjort en indsats for at fremme
kendskabet dl nabolitteratur i Norden, men laeselysten og preferencer lader sig
ikke pävirke af politiske mal, og siet ikke när der er tale om b0rn.

