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Publiceringsformer
Der går et spøgelse gennem litteraturens verden – digitaliseringens spøgelse. Hvad der længe blot forekom at være en utopi eller skrækscenarie,
alt efter overbevisning, synes nu en realitet: digital publicering er i stor stil
ved at fortrænge den trykte bog. I sidste kvartal af 2010 overgik Amazons
salg af e-bøger for første gang salget af softcovers. Og herhjemme bliver 2011
året hvor både Gyldendal og Lindhardt & Ringhof for alvor satser digitalt
med et stort antal titler. Det samlede litterære system, forlagsverdenen,
forfatterstanden og boghandlerne, holder vejret og vånder sig ved tanken,
for hvad bliver konsekvenserne, når det medium der gennem de seneste
500 år har udgjort litteraturens privilegerede publiceringsform, erstattes
af en digital sky af tekstfiler i cyberspace?
Undergangsvisioner skorter det ikke på. I en kronik i Politiken for nylig
forklarede forfatteren Leif Davidsen, hvorfor han har modsat sig digital
publicering af sine værker. Davidsen var ikke tilfreds med de royalties
han blev tilbudt af sit forlag for at frigive sine værker til digital cirkulation,
men han gør samtidig sit eksempel til genstand for nogle mere almene
betragtninger over forfatterens livsbetingelser på et digitalt bogmarked.
Og her ser det sort ud: Digitaliseringen (og udsigten til ulovlig fildeling
som man kender det fra musikbranchen) vil betyde at ingen i fremtiden vil
kunne leve af at skrive eller udgive bøger i Danmark. Forfatterne vil ligesom rockmusikerne skulle finde andre indtægtskilder end selve værkerne.
Med digitaliseringen af bogen uddør den frie kunstner.
Fra et andet ringhjørne af det litterære felt har forfatteren Mikkel
Thykier udtrykt en lignende bekymring for litteraturens livsbetingelser i
sin nylige pamflet Over for en ny virkelighed (Edition After Hand). Thykier
forholder sig ikke direkte til digitaliseringen, men den forandring af den
litterære offentlighed som han beskriver, er tæt forbundet med netop den
skærpede konkurrencesituation som forlagsverdenen og de trykte medier
befinder sig i disse år, som følge af digitaliseringen. De etablerede forlag
har ikke længere ressourcer til at opdyrke den smalle litteratur, der i stedet
henvises til småforlag med begrænset distribution og omtale til følge. Bøgerne anmeldes ikke i aviserne og findes kun i ringe grad på bibliotekernes hylder. Konsekvensen er at smalle bøger forsvinder fra offentligheden
nærmest samtidig med at de udkommer, hvilket er det samme som at de
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slet ikke eksisterer. Hos Thykier er den frie kunstner gået i indre eksil. Det
er selve det litterære værkbegreb, som vi kender det, der er i opløsning.
Temaet for dette nummer af Den Blå Port er publiceringsformer og
dermed også de rådvilde undergangs- og nulpunktsforestillinger som
hjemsøger den litterære kultur netop nu. For givetvis er vi inde i en proces
der på afgørende områder vil ændre vores forestillinger om litteraturen og
forfatterrollen, men hvor radikale er de forandringer vi er vidne til? – Er
litteraturen dømt til at forsvinde med den fysiske bog, eller kan man forestille sig at den nye situation åbner nogle nye muligheder for litteraturen
og forfatterrollen, herunder for den smalle litteratur som i Thykiers optik
trues af destruktion og glemsel?
Som den amerikanske forlægger Jason Epstein gør rede for i sit essay
om publiceringens “revolutionære fremtid” er en af digitaliseringens mest
åbenlyse gevinster at det bliver lettere og mindre omkostningskrævende
at publicere og distribuere litteratur. At drive et forlag vil i fremtiden ikke
indebære udgifter til fysisk lager, distributionsapparat og andre fordyrende mellemled. På den baggrund spår Epstein at vi i fremtiden vil se en
fremvækst af små halvautonome forlag på bekostning af de store kommercielle forlag som vi kender dem. Altså alt andet lige gode vilkår for litterær fornyelse. Til gengæld er Epstein mere tilbageholdende når det gælder
selve e-bogens æstetiske udvidelser af læseoplevelsen (med lyd, animationer osv.) som han mener står i modsætning til litteraturens naturlige
fordring på fordybelse og koncentreret stillelæsning uden for mange udefrakommende distraktioner.
Men måske er netop en sådan opfattelse af det litterære værk som ren
tekst også i skred i lyset af den aktuelle medieudvikling som det fremgår
af Tore Rye Andersens og Thomas Hvid Kromanns og Jakob Schweppenhäusers bidrag til temaet. De fremholder hver især forskellige eksempler
på hvordan litteraturen i den nye mediesituation udvider sit æstetiske udtrykspotentiale i nye (og genopfundne) genrer der indbefatter interessante
former for konvergens mellem nye og gamle medier på tværs af gængse
barrierer mellem traditionel litterær finkultur og moderne populærkultur.
Den frie kunstner kan starte her.
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