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Litteraturen længe leve!                                  
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Bogen er døende. De fine brune læderbind pryder i dag sjældent reolerne i vores hjem, men ligger hulter til bulter 

i antikvariaternes rodekasser – tre for en tier. IPads, Netflix og Youtube har været blandt bogens mest hensynsløse 

gerningsmænd. Alligevel vover Dan Ringgaard, lektor i nordisk sprog og litteratur ved Aarhus Universitet, pel-

sen: Litteraturen lever! For litteratur er slet ikke forbeholdt hvide sider mellem et nydeligt omslag; den er slet ikke 

en genstand, men en måde at læse verden på, som heldigvis vil overleve til vore dages ende.

Dan Ringgaard

Lektor ved Institut for Æstetik & Kommunikation – Nordisk Sprog og 

Litteratur, Aarhus Universitet. Han har udgivet en række bøger, heriblandt 

Stedssans fra 2010, der blev tildelt Georg Brandes-prisen for årets bedste faglit-

terære udgivelse.

Forfatteren kan kontaktes på 

nordr@dac.au.dk

Tlf.: 87 16 31 47

                                                     

”Jeg husker engang, jeg hørte en forelæsning af den svenske litte-

raturkritiker Horace Engdahl, hvor han talte om litteraturen som 

noget, der var forbi. ’Nu er Horace blevet gammel’, tænkte jeg. 

Men langsomt forstod jeg, at han talte om en særlig slags littera-

tur, som var ved at forsvinde, den der er knyttet til det moderne 

Europa.”

 ”Litteratur er ikke noget, jeg beskæftiger mig med. Den er en til-

stand, som er med til at definere mig. Den er et filter at se verden 

igennem.”

 ”Når man først opdager, at litteraturen ikke behøver bogen og 

skriften, begynder det at gå op for én, hvor stor en befrielse det 

også er. Det er helt vildt, hvad det åbner af muligheder – og dybt 

melankolsk.” 


