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Fra elektronisk tekst til den trykte bog. 

Af Niels Ole Finnemann. Lektor, dr.phil., Institut for Informations- og Medievidenskab, 

Aarhus Universitet. 

Trykt i Bogmarkedet, 6/7, 14.2 2000. 

 

Hvad er det, der adskiller computerne fra andre medier, og hvad er 

konsekvenserne af medierens digitalisering spurgte Frands Mortensen i 

stafetten i Bogmarkedet 4/5.  

Jeg vil tage tråden op og se lidt på forholdet mellem den trykte og den 

elektroniske tekst, der også har været diskuteret i tidligere stafetartikler. 

Lad mig starte med et par kendsgerninger, der godt kan tåle at være 

udgangspunkt for denne diskussion. 

Den første kendsgerning er, at alle trykte tekster i de sidste 15-20 år er 

blevet produceret ved hjælp af en elektronisk version. Der foreligger med 

andre ord i dag altid en elektronisk udgave af tekst før den bliver trykt. Den 

elektroniske tekst er derfor altid billigere end en trykt og udviklingen går 

altså ikke fra bogen til den elektroniske tekst, men fra den elektroniske 

tekst til den trykte bog.  

Den anden kendsgerning er, at en elektronisk tekst kan bruges til at 

producere en trykt tekst i en hvilken som helst satskvalitet, papirkvalitet og 

indbindingskvalitet. Den samme elektroniske sats kan bruges til at 

fremstille en komprimeret billigbogsudgave på 150 sider og en pragtudgave 

på høj papirkvalitet på 300 sider i fineste indbinding. Vil man have sin bog 

med på fiskeri i nordsøen, kan man lade den printe ud på coated papir, der 

bedre klarer saltvandet. 

Den tredje kendsgerning er, at en elektroniske tekst kan kopieres næsten 

gratis, fylder og vejer mindre end enhver trykt tekst. Den elektroniske tekst 

kan derfor altid både kopieres og distribueres hurtigere og billigere end en 

trykt tekst. 

Den fjerde kendgerning er, at den, der ser en PC med næsten usvigelig 

sikkerhed også kan se et kabel der fører til en printer. 

Den femte kendsgerning er, at internet i dag er ligeså vidtforgrenet og 

fintmasket som det danske postvæsen. Nettet når længere ud i hele 

samfundet end de danske og udenlandske boghandeler. Mens en hvilken 

som helst læser overalt i Damark kan få øjeblikkelig adgang til enhver 

tekst, der distribueres via internet, udkommer der tonsvis af trykte bøger, 

der stort set kun er tilgængelige på markedet i ganske få boghandler i de 

store universitetsbyer og ofte kun i ganske få måneder.  
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Vi står her med fem kendsgerninger, der tilsammen viser, at der ved 

siden af det velkendte, gamle, hæderkronede bogmarked findes et helt 

andet og sammenhængende system for produktion, kopiering, distribution 

og trykning tekster. Et system, der når ud til og med landets yderste 

forblæste forposter, hvortil ingen boghandler nogensinde har bragt en bog. 

Dette system bliver flittigt brugt og denne brug vil akcelere stærkt i de 

kommende år, efterhånden som man opdager de konkurrencestærke 

kvaliteter. Systemet er ikke bare billigere, mere fintmasket, vidtforgrenet og 

lettilgængeligt. Det er også hurtigere, og det er ikke bare hurtigere, det gir 

også adgang til en langt større rigdom af tekster, heriblandt talrige tekster, 

klassikere og mindre klassikere, der aldrig dukker op i boghandlerne. 

Hvorfor, kun man så spørge, har bogfolket ikke forlængst gjort oprør 

mod de ublu overpriser, der idag tages for bøger, der fremstilles og 

distribueres på en teknisk håbløst forældet og økonomisk irrationel måde? 

Hvorfor finder vi os i bogpriser, der er for høje, hvorfor finder vi os i at 

betale for kæmpelagre af trykt papir og for kassation af det ene trykte rest-

oplag efter andet? Altsammen unødige omkostninger, der tilmed er moms-

forstærkede. Og hvorfor finder vi os i at vente i dage- eller ugevis på at 

boghandleren skaffer den eller hin bog hjem? Hvorfor står der ikke masse-

vis af pc're med seriøs elektronisk information om bøgerne fra alle 

tænkelige forlag til kundernes rådighed i butikkerne? Og hvorfor står der 

ikke i enhver dansk boghandel i dag farvelaserprintere og indbindingsma-

skiner med frit valg af papir- og omslagskvalitet, så den enkelte selv kan 

afgøre om den pågældende bog skal være en billigbog, en lidt pænere 

mellembillig bog eller en rigtig fin aura-belagt - og derfor noget dyrere - 

»klassisk« bog? Hvorfor finder bogkøberne sig i at forlag og boghandlere 

ikke forlængst har flyttet indbindingsmaskinerne derhen hvor de kunne 

gøre mest gavn? 

»Tak, jeg vil gerne have de tre bedste danske oversættelser af Odyseen i 

seks indbindinger, den ene skal kunne læses under vandet, men en anden 

skal ligge fremme som fetich, da jeg får fine gæster - og inden i aften, tak«. 

»Sågerne, hr., kan de selv printe ud eller skal vi?« 

Hvorfor, kort sagt, finder vi os i at bogmarkedets aktører snorksover, 

mens den hidtil mest vidtrækkende teknologiske revolution i bøgernes 

historie, finder sted lige midt for vore øjne?  

 

Nu har disse spørgsmål jo været diskuteret flere gange tidligere også i dette 

blad. Der har været ført mange diskussioner for og imod den tekniske ud-
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vikling. Det er vel ikke mere end et par år siden, der var en heftig diskus-

sion for og imod den indbildte trussel om bogens død. Her som mange 

andre steder diskuterer man forholdet mellem gamle og nye medier som om 

det er et forhold mellem det gode og onde. Man fører den samme forkerte 

diskussion hvad enten man står på den ene eller anden side af frontlinjen og 

er vildt uenige om det nu er det gamle eller nye, der er godt eller ondt.  

I virkeligheden er det anderledes. Forholdet mellem gamle og nye 

medier er sjældent et modsætningsforhold. Nye medier udkonkurrerer ikke 

gamle: 

Talen forsvandt ikke da vi fik skriften 

Skriften forsvandt ikke da vi fik bogtrykket 

Bogen forsvandt ikke da vi fik avisen 

Maleriet forsvandt ikke da vi fik fotografiet  

Avisen forsvandt ikke da vi fik radioen  

Avisen og radioen forsvandt ikke da vi fik fjernsynet  

Den trykte tekst er da heller ikke forsvundet nu hvor vi har fået den 

elektroniske tekst. Tværtimod: vi bruger bl.a. den elektroniske tekst til at 

producere den trykte bog. 

Gamle medier forsvinder ikke fordi vi får et nyt. Der sker noget helt 

andet: det gamle medie blir aflastet for nogle af sine funktioner og bliver 

derefter brugt på nye måder. Det er nøjagtig det, der i disse år sker i for-

holdet mellem elektronisk og trykt tekst. Den elektroniske tekst afløser 

langsomt og sikkert den trykte tekst som det basale lagermedie. Når den 

trykte tekst ikke længere er det vigtigste lagermedie vil vi i højere grad 

bruge den ude i virkelighedens mange forskellige sammenhænge og i de 

forskellige tilretninger, der passer hertil: Vi vil få mere »just in time« og 

»appropiate physical form« - dvs tekster til en bestemt situation og i en 

fysisk klædning, der svarer hertil. Vi kommer til at bruge den samme elek-

troniske tekst til at producere en stadig bredere vifte af forskellige fysiske 

versioner.  

Hvordan kan vi nu vide det? Det kan vi, fordi denne udvikling allerede i 

var i gang før det blev klart, at computeren også er det nye lagermedie for 

tekst.  

Der er mange der har undret sig over at antallet af nyt bogtitler fortsat 

stiger år for år. De ville undre sig endnu mere, hvis de gjorde sig klart, at 

det kun er toppen af isbjerget, når det gælder den samlede vækst i forbruget 

af trykt tekst. 
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For oven i stigningen i antallet af nye bogtitler kan man roligt lægge 

endnu støre stigninger i antallet af trykte kompendier, rapporter, 

beretninger, betænkninger, referater, indstillinger, reklametekster og alle 

mulige andre former for trykt tekst. 

Vi har således i hele perioden efter anden verdenskrig set en hastigt 

voksende brug af tekster i stadig mere forskellige iklædninger og genrer. Vi 

finder teksterne på gader og veje, på biler, på madvarerne i køleskabet, som 

brugsanvisninger ved vore redskaber, på fabrikkerne, i svinestaldene og på 

fiskerbådene. Og vi finder dem i alle størrelser og former, fra ultra-korte 

sætninger til en ikke tidligere set rigdom af forskellige genrer, såvel 

faglitterære som skønlitterære - undertiden også i en uskøn blanding.  

Vi lever idag i en kultur, hvor der dårligt kan træffes en beslutning uden 

at der foreligger en trykt tekst. Det gælder på alle planer, i familien, i 

idrætsforeningen, græsrodsbevægelserne, kommunen, overalt i 

erhvervslivet og fritidslivet. Vi har aldrig været længere væk fra det 

papirløse kontor og det papirløse samliv end i dag, men det er vi morgen, 

for vi fjerner os stadig hurtigere derfra. 

Mens denne udvikling i det væsentlige er gået helt udenom det gamle og 

trætte bogmarked, vil den til gengæld blive opfanget i den elektroniske 

verden. Den elektroniske tekst passer som hånd i handske til vor tids 

dramatiske vækst og differentiering i brugen af tekster til lands, til vands og 

i luften, som billigbog og som fetich. 

Hvis bogbranchen ikke vil være med, kan man bare lade være. Vi skal 

nok få de tekster vi vil have, brede som smalle, fkata som fiktion ‘just in 

time’, ‘on demand’, og ‘in an appropiate physical form’.  

Bogbranchens tilbagelænede, afventende ageren i denne historie er et af 

vor tids mysterier. 

 

 


