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Den belgiske litterat Georges Poulet (1902-1991) skriver et sted at et 
ideal for bogmediet er dets transparens, altså at man ikke ser bogen 
under læsningen. Dermed ikke være sagt at den konkrete bog bliver 
usynlig … eller jo, det gør den på en måde. En ”bog” er synonym med 
”læsning”. Og når en læser tager en bog i sine hænder, åbner bogen 
og påbegynder læsningen, så forsvinder bogen, den bliver usynlig, 
den er ikke længere en materiel realitet (det er den selvfølgelig, dog 
ikke rent perceptorisk), men derimod en serie af ord, af handlinger, af 
billeder og ideer etc. Når skriften står for småt eller gnidret i en billig 
paperback, så lægger vi mærke til det materielle underlag, der er bet-
ingelsen for skriften. Ligeledes når der er tale om en særlig fornemt 
illustreret bog i lækre materialer (som medlemmerne af  Forening for 
Kunsthaandværk ville sætte pris på) eller når iPad’ens LED-baggr-
undsbelyste skærm ikke fungerer optimalt i forhold til læsningen. Det 
er denne idé om bogmediets transparens som bogobjektet ofte leger 
med, nogle gange endda tematiserer og problematiserer.
 
Hvad er et bogobjekt? Det kan være svært at komme med en præ-
cis definition, også materielt. Nogle gange kan bogobjektet ligge 
særdeles langt væk fra hvad, der normalt forbindes med en bog og 
integrere f.eks. metal, voks, påklistrede stykker papir og så videre. 
Nogle gange er bogryggen bibeholdt, andre gange ikke. Ofte er disse 
bogobjekter unika, men ikke altid. Bogobjekter befinder sig mellem 
Bogen og Objektet, dvs. mellem det, der entydigt er en bog, og det, 
der tydeligvis er noget andet. Måske med en let hældning til det 
første, altså bogobjekt, ikke bogobjekt. Men det er ofte med en stadig 
understregning af at bogen er et objekt, f.eks. gennem en manipula-
tion af bogryggen eller siderne i bogen. Det vender jeg tilbage til.
Det sjove er jo, at hvor sådanne eksperimenter inden for voksenlit-
teraturen (og kunsten) ofte betegnes som ”eksperimenterende” eller 
”avantgarde”, så er sådanne tiltag langt mere almindelige inden for 
børnelitteraturen, hvor de dog ofte har en lavstatus eller i hvert fald 
en lavere status end ”rigtige” bøger. At lære at læse bliver også en 
fravænning af alle de materielle hjælpemidler og til sidst er der kun 
skriften tilbage.

Denne leg med materialerne er, men jo kun hos børnene, så velkendt 
at vi næsten ikke tænker over den. Men hvad er forskellen mellem 
bogobjekter for børn og voksne? Den danske forfatter Martin Larsen 
har i et essay fra 2009 reflekteret lidt over disse sager. Larsen skriver 
i sit essay: “Der findes to slags bøger, hvor der evt. kan ske noget 
andet [end den traditionelle brug af bogen]. Den første er børnebo-
gen. I den kan der ske alt muligt, bare børnene er små nok; der kan 
være huller i den, der kan være sider, der skal foldes ud eller sider 
der overlapper hinanden eller hvad har man. Så snart børn er gamle 
nok til at læse selv, gider de åbenbart ikke distraheres af den slags, 
men vil bare have historien fortalt så effektivt som muligt. Den anden 
slags er bogobjektet, og det er overhovedet ikke for børn. Det er af 
en eller anden grund næsten definitorisk forbundet med “avantgarde” 
og “eksperiment” og alle den slags trættende og vanskelige sager.” 
Larsen skelner altså mellem bogobjekter for børn og voksne og argu-
menterer i essayet for, at det er det narrative element, altså historien, 
der skal fortælles, der efterhånden vinder indpas hos børnene. Larsen 
skriver også, at der med bogobjektet er tale om et ”kognitivt stimul-
erende materiale” (altså i bedste fald, i værste fald en ”køn æstetisk 
silkefrakke”). Martin Larsen har selv været der, han er forfatter, men 
udgav i 2004 Svanesøsonetterne, en brun papæske fra Rigsarkivet 
fyldt med sammenkrøllede papirstykker, 60 stk. i alt. Værket, der er 

trykt i flere hundrede eksemplarer, var forfatterens forsøg på at skrive 
en mestersonet à la Inger Christensens berømte Sommerfugledalen. 
Det mislykkedes (heldigvis? desværre?) og den planlagte bog med 
mestersonetten blev til et bogobjekt med skitser til værket i stedet. 
Resultatet er ikke en køn æstetisk silkefrakke, men en kognitivt stimul-
erende rigsarkivsæske! Bogobjekterne til voksne har ofte et legende 
element til fælles med de bogobjekter, der er lavet til børn. En legende 
tilgang, der ikke tager de gængse regler og kategorier for givet.

Inden for det seneste tiår kan man iagttage en betydelig forskning 
inden for det boghistoriske område. En forskning, hvor der er fokus 
på bogmediets historie, dvs. bogmediets udviklingshistorie. Bogens 
lange udviklingshistorie fra bogrulle til kodex, fra papyrus over perga-
ment og papir og nu til computerskærm. Parallelt med den boghis-
toriske forskning er der også kommet en stærk interesse for kunst-
neriske eksperimenter med bogobjekter. Hvorfor nu det? En del af 
årsagen kan formentlig tilskrives den teknologiske udvikling. Netop 
fordi tekster i stigende grad digitaliseres, kommer der en ekstra 
forkærlighed for bogmediet? Nu er den almindelige bog jo langtfra 
død, men den øgede digitalisering giver nok et fornyet fokus på de 
materielle og taktile aspekter ved det gamle medie. 

Bogobjektet som form har dog en længere forhistorie. Man kan 
nævne avantgardebevægelserne i 1910erne og 1920erne, herunder 
de franske surrealister. såsom Marcel Duchamp og dennes bog 
Prière de toucher (”Vær venlig at røre”), en bog, der havde et påmon-
teret kvindebryst på forsiden… I 1960erne og 1970erne var det bl.a. 
Fluxus-bevægelsen, der legede med bogmediet, og allersenest finder 
man altså eksperimenter med bogen inden for avantgardekunsten og 
litteraturen. Her er der som sagt tale om et bredt spektrum. Bogob-
jekter kan være bøger med materielle ”tilføjelser”, boginstallationer 
eller deciderede bogskulpturer.

Helt overordnet kan man udpege tre strategier for bogobjekterne: 1) 
manipulation med bogens omslag og ryg, 2) manipulation med bo-
gens papir og/eller tryksværte, og 3) ”destruktion” af bogen. Samlet 
set er der tale om en bearbejdning af de materielle kendetegn af hvad 
man normalt opfatter som en bog – og en helt uforanderlig del af 
bogen. 

Som eksempel på det første (manipulation af bogens omslag og ryg) 
kunne man netop nævne Martin Larsens Svanesøsonetterne. Der er 
jo tale om en bog, men en bog, der organiserer sit materiale på en 
anden måde, end vi er vant til. Siderne er ikke nummereret, og der 
er ikke nogen logisk rækkefølge, men derimod en række mulige læs-
ninger. Andre eksempler på sådanne ”boks-værker” er fluxus-bevæ-

gelsens bokse, f.eks. George Brechts Water yam fra 1963. Strategi 
nr. 2, manipulationen af papir og/eller tryksværte, finder man f.eks. i 
Per Højholts bogobjekt og digtsamling Punkter (1971), hvor bogme-
diets traditionelle papirsider er blevet erstattet af plastic, der er holdt 
sammen af to metalringe (der er altså også tale om en bearbejdning 
af bogens sider og omslag). Bogen er ”usynlig”, skriften står midt i 
rummet, men derved bliver bogmediet paradoksalt nok samtidig tem-
melig synligt. I et gammelt klip, der for nyligt blev vist på DR K, omtalte 
Per Højholt bogen som ”Danmarks reneste bog” – den kunne nemlig 
tørres af med en våd klud! Den tredje og sidste strategi, destruk-
tionen af værkerne,
er relativt sjældent forekommende. Bogobjektet kan nemlig hurtigt 
blive til et bogobjekt og dermed noget helt andet, en genstand blandt 
alle denne verdens mange genstande. Den tysk-schweiziske kunstner 
Dieter Rot (1930-1998) har lavet sin Literaturwurst (”Litteraturpølse”), 
der eksisterer i forskellige udgaver, men som oftest består af bøger, 
aviser og tidsskrifter, der er blevet hakket og proppet i et pølseskind 
sammen vand, gelatine og andre pølseingredienser, herunder krydd-
erier. En version af Rots litteraturpølse består f.eks. af den tyske fi-
losof Hegels samlede værker… Hvad er det, der sker her? Et angreb 
på den status som bogen har i den borgerlige dannelseskultur som 
selve indbegrebet af viden, af oplysning, af dannelse? Det kunne i 
hvert fald være ét bud. Selv har Dieter Rot udtalt: “Fra tid til anden så 
tager jeg bøger, jeg ikke kan li’ eller forfattere som jeg vil irritere og 
laver: pølser, ca. 40 cm. lange, 8 cm. tykke, et oplag på ca. 50, titel 
på ydersiden, signeret, nummeret, 100 DM”. Avantgardens destruk-
tive impuls får her noget spøgefuldt og legende over sig, selvom 
bogdestruktionerne, ikke mindst bogafbrændingerne, har sin egen 
dystre historie i det 20. århundrede og tidligere. En bog er ikke bare 
en række ark, der er samlet i ryggen. Viden er skriftbaseret dynamit. 
Dieter Rot forvandler dog ikke pølsetyskeren Hegel til intet, men de-
rimod til noget andet.

Når man taler om disse bearbejdninger af bogmediet, så kunne man 
måske konkludere, at en bog kan være lavet af alt, men alt kan ikke 
være en bog. Litteraturpølserne er særtilfælde. Som oftest ligner 
bogobjekterne, rent formmæssigt, men ikke altid funktionsmæssigt, 
bøger. Findes gør de i hvert fald. Ofte uden for kunstverdenens 
søgelys, i USA og England hedder det ”Book Art” og ”Book Works”, 
se f.eks. bogen Masters: Book Art. Major works by leading artists, 
2011, hvor der er en masse eksempler. Men hvad skal fænomenet 
hedde på dansk? Her kalder jeg det bogobjekter, men bogkunst eller 
bogværker er også en mulighed, og mens man overvejer disse navne 
og kategorier og definitioner, så fortsætter denne praksis med egne 
festivaler og netværk, der utrætteligt stiller spørgsmål til hvad en bog 
kan, bør og må være.

ARRANGEMENTER          ONSDAG D. 28. MARTS KL. 16

Forsker Thomas Hvid Kromann fra Københavns Universitet fortæller 
om bogobjekter med udgangspunkt i den nyeste forskning, historiske 
eksempler og den aktuelle udstilling på Kunsthal Nord. Gratis ad-
gang.

ARRANGEMENTER          TIRSDAG D. 24. APRIL KL. 17

Koncert med ALTUS - Sopranen, den højeste sangstemme, og 
tubaen, det dybeste mess inginstrument, mødes. I kontrasten og 
modsætningen opstår musikken og klangene smelter sammen. Char-
lotte Hjørringgard Larsen, sopran & Mattias Johansson, tuba.
Ny musik af bl.a. H. Purcell, Mattias Svensson Sandell (SE) urop-
førelse.
Entré kr. 50,-

ARRANGEMENTER · ONSDAG D. 11. APRIL KL. 19 – 21

En aften hvor maleren Anita Houvenaeghel og kunstskribent Troels 
Laursen fortæller om kirkeudsmykninger og præsenterer bogen og 
filmen om Anita Houvenaeghel. Gratis ad gang.

ÅBNINGSTIDER 

Tirsdag, torsdag og fredag: 12-17
Onsdag: 12-19
Lørdag og søndag: 12-15.30
Gratis entré

HELLIGDAGS-ÅBNINGSTIDER 

Påsken 5—9. april
Bededag 4. maj
Kr. himmelfartsdag 17. maj
kl. 12-15.30

ARRANGEMENTER                ONSDAG D. 2. MAJ KL. 19

Kuffertshow – et foredrag om kunstpublikationer
Billedkunstner Lasse Krog Møller og redaktør Mathias Kokholm fold-
er kunstpublikationer ud. Bøgerne befinder sig i en gammel kuffert, 
hvorfra de på skift hiver en bog frem og taler om den enkelte bog, 
samt om fænomenet generelt.

KOMMENDE UDSTILLING                         25/05 – 28/05

AFGANG 2012: BGK-NORDS AFGANGSUDSTILLING 2012
Billedkunstnerisk GrundKursus’ afgangsudstilling er en tilbageven-
dende årlig udstilling med værker af dimitterende kunstnere og viser 
et repræsentativt udsnit af, hvad der optager den kommende genera-
tion af unge kunstnere. Udstillingen byder på en bred palet af visuelle 
udtryk og kunstneriske undersøgelser med maleri, udvidet maleri, 
tegning, papirarbejder, objekter, skulpturer, fotokunst, lyd, video, in-
stallation og konceptkunst.

SOMMERUDSTILLING                               09/06 – 12/08

Kunsthal Nord kan igen i år byde velkommen til en spændende som-
merudstilling, hvor der i samarbejde med Aalborg Kunstpavillon 
sættes fokus på den lokale kunstscene. Aalborg Kunstpavillon har 
inviteret multikunstneren Carsten Schmidt-Olsen til at lave en totalin-
stallation, hvor han lader andre kunstneres værker indgå. Udstillingen 
kaldes Tilstedeværelse-Fraværelse. Kunsthal Nord udstiller samtidig 
design og kunsthåndværk af anerkendte kunsthåndværkere, som ar-
bejder med forskellige kunstneriske udtryksformer i glas, keramik og 
metal

ARRANGEMENTER         TORSDAG D. 19. APRIL KL. 16

Aalborgs lyrikfestival 9000 ORD holder sit åbningsarrangement i 
Kunsthal Nord. Mette Moestrup læser op fra sin helt dugfriske digt-
samling, “DØ, LØGN, DØ”. Morten Søn dergaard fortæller om sit 
ORDAPOTEK, der indgår i Kunsthallens udstilling Artist + Book. 
Og du vil møde det talte ord i andre fascinerende former og farver. 
9000 ORD finder sted dagene 19.-21. april. Se hele programmet på 
www.9000ord.dk

KUNSTHAL NORD · KJELLERUPS TORV 5, 2. SAL · 9000 AALBORG · TLF.: 9982 4125 · INFO@KUNSTHALNORD.DK · WWW.KUNSTHALNORD.DK

23. MARTS 2012

“Parallelt med den boghistoriske 
forskning er der også kommet en 
stærk interesse for kunstneriske 
eksperimenter med bogobjekter.”

“Bogobjekter befinder sig mellem 
Bogen og Objektet, dvs. mellem 
det, der entydigt er en bog, og det, 
der tydeligvis er noget andet.”
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