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Utstillingen “Om framveksten av elektronisk litteratur” omfatter bøker, plakater 
og artifakter samt datamaskiner og programvare som dokumenterer framveks-
ten av elektronisk skjønnlitteratur over de siste førti årene. Elektronisk litteratur 
er litterære verk som tar i bruk datamaskinens og nettverkets egenskaper. 
Sjangre som har oppstått innen den elektroniske litteraturen er f.eks. hypertekst-
fiksjon og -poesi, kinetisk poesi, teknologisk installasjonskunst med litterære 
aspekter, interaktiv fiksjon, romaner og fortellinger som publiseres som en serie 
enkelteposter eller SMS-meldinger, eller som en rekke bloggposter eller i andre 
sosiale medier, og litterære performancer på nettet som utvikler nye måter å 
skrive på. Feltet er først og fremst fokusert på potensielt transformative bruk for 
datamaskinen som utvikler nye litterære sjangre, og på eksperimentene som 
samtidens forfattere og kunstnere gjør innen vår tids nye kommunikasjons-
paradigmer. 
 
De viktigste artefaktene i denne utstillingen kjører på datamaskinene som er 
utstilt. Flere historiske verk er installert, som Colossal Cave Adventure av Will 
Crowther (1976), det første teksteventyrspillet som startet sjangeren interaktiv 
fiksjon: interaktive fortellinger og spill som leseren interagerer med gjennom en 
tekstparser. Colossal Cave Adventure var først utgitt på en DPD-10 datamaskin 
og ble skrevet i programmeringsspråket FORTRAN. Leseren utforsker et land-
skap basert på Mammoth Cave i Kentucky. På den samme datamaskinen kan 
besøkende til utstillingene spille teksteventyret Zork I, som ble utgitt i 1981 av 
Infocom. Zork var en av de første interaktive fiksjonene som nådde et stort  
publikum, og i tiden før hjemmedatamaskiner fikk grafikkort og kunne kjøre 
grafiske spill var Infocom den første spillprodusenten som gjorde kommersiell 
suksess. Teksteventyrspillene forsvant fra det kommersielle markedet da de 
grafiske spillene gjorde sitt inntog på slutten av 1980-tallet, men et svært aktivt 
amatørmiljø har holdt sjangeren i live og utviklet den videre. Det er utviklet nye 
programmeringsspråk for interaktiv fiksjon eller IF, som sjangeren kalles i dag, 
og det er databaser, wikier og arkiver som dokumenterer og gir spillere tilgang 
til spillene, og det holdes årlige konkurranser for nyskrevne spill. IF-miljøet har 
de siste par tiårene skapt spill av stor litterær interesse med et aktiv miljø av 
forfattere og entusiaster. I utstillingen kjøres Adventure og Zork på en ny  



maskin, mens man i et av montrene kan se en original harddisk fra en Apple IIe 
fra 1983 og floppydisken med Zork som kjørte på denne maskinen. 
 
Michael Joyce sin hypertekstfiksjon afternoon, a story ble utgitt av Eastgate 
Systems i 1990, og kjører med Storyspace programvaren den er skrevet i på 
en vintage PowerMac fra midten av 90-tallet. Afternoon var den første hyper-
tekstfiksjonen som fikk stor litteraturfaglig oppmerksomhet, og den er fortsatt 
klart det mest siterte verket elektronisk litteratur. Verket til Joyce bruker den 
alluderende og intertekstuelle stilen til høy-modernistisk fiksjon, og er fokusert 
på den fragmenterte bevisstheten til en intellektuell protagonist som kanskje har 
eller ikke har vært vitne til sin sønns død i en bilulykke. 

 

Fig. 1 afternoon, a story kjører på en 1995 Apple Power Macintosh. 



Gjennom de siste tre årene har ELMCIP-prosjektet vært sentralt i elektronisk 
litteratur-forskning og -utvikling ved Universitetet i Bergen og utover i Europa. 
ELMCIP er et flernasjonalt forskningsprosjekt støttet av HERA (Humanities in  
the European Research Area) med det fulle navnet “Developing a Network-
Based Creative Community: Electronic Literature as a Model of Creativity and 
Innovation in Practice”. Prosjektet, som ble finansiert med en million euro, gikk 
fra 2010-2013 og hadde partnere i Sverige, Finland, Storbritannia, Nederland 
og Slovenia. To viktige utfall av prosjektet er The ELMCIP Electronic Literature 
Knowledge Base, en database over elektronisk litteratur, forskningsartikler, 
arrangementer og mer, og The ELMCIP Anthology of European Electronic  
Literature (2012), en samling av 13 verk på ni forskjellige europeiske språk,  
i tillegg til pedagogiske materialer relatert til elektronisk litteratur. Både  
kunnskapsdatabsen og antologien er installert på maskiner i utstillingen.  
Utstillingen omfatter også en rekke plakater som dokumenterer forsknings-
resultater fra ELMCIP-prosjektet, i tillegg til visualiseringer av feltet som UiB-
forskere i Forskergruppen for elektronisk litteratur arbeider med nå, gjennom 
analyser av materiale fra ELMCIP-databasen i nettverksanalyseprogramvare og 
andre visualiseringsverktøy. En annen maskin kjører flere videodokumentarer 
som ble produsert i løpet av ELMCIP-prosjektet: Richard Ashrowans  
“Remediating the Social” dokumentar og Talan Memmotts “Interrogating 
Electronic Literature” og “Touching Words” videoessays produsert ved to av 
ELMCIP-seminarene i Ljubljana og Bristol. Robert Coovers keynote-forelesning 
for UiB-konferansen “Electronic Literature in Europe” i 2008 er også inkludert 
på videomaskinen. 



 

Fig. 2 Video av Robert Coover som presenterer "A History of the Future of Narrative" på 2008 
Electronic Literature in Europe-konferansen ved UiB. 

Universitetet i Bergen har spilt en viktig rolle innen framveksten av elektronisk 
litteratur som en litteraturvitenskapelig, praktisk og kreativ disiplin. Espen  
Aarseths Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature (1997) er fortsatt en 
kjernetekst både innen elektronisk litteratur og spillforskning, og er basert på 
hans doktoravhandling med samme navn skrevet i litteraturvitenskap ved UiB. 
Cybertext inneholder Aarseths typologi over kybertekster, eller tekster som 
krever en ikke-triviell innsats fra leseren for å kunne leses. Som en av grunn-
leggerne av og underviserne i humanistisk informatikk på 1990- og tidlig 2000-
tall hadde Aarseth også en svært viktig rolle i oppbyggingen av digital kultur 



som internasjonalt forskningsfelt. Med støtte fra Forskningsrådet og andre, 
etablerte Aarseth konferanseserien Digital Arts and Culture, som ble holdt i 
Bergen i 1998, Georgia Tech i 1999, Bergen igjen i 2000 og fem ganger til i 
USA, Danmark og Australia. Konferanseserien var viktig i en tid da digital kul-
turstudier ikke var et etablert felt, før man fikk dagens langt mer spesialiserte 
konferanser. 
 
Samtidig, på den andre siden av Atlanterhavet, skrev nåværende første-
amanuensis i digital kultur på UiB, Scott Rettberg, hypertekstromanen  
The Unknown med medforfatterne William Gillespie, Frank Marquadt og Dirk 
Stratton. I denne komiske road-trip-romanen reiser de eponyme karakterene på 
en absurd bokturné som utvikler seg i karakter og dimensjoner til en rocketurné 
ute av kontroll. Romanen var en av de første webbaserte hypertekstromanene 
som fikk et stort publikum og var valgt ut av romanforfatteren Robert Coover 
som en av to vinnere av trAce/AltX Hypertext Competition in 1999. Da Coover 
inviterte forfatterne av The Unknown til Brown University til konferansen  
Technology Platforms for 21st Century Literature, kom Rettberg, Coover og 
internett-finansiøren Jeff Ballowe sammen og diskuterte det som ble starten  
på en ideell organisasjon til støtte for elektronisk litteratur. Etter å ha etablert  
et styre og sikret startkapital fra individer og internettbedrifter ble the Electronic 
Literature Organization (ELO) stiftet i 1999. Scott Rettberg ledet organisa-
sjonen de neste to årene, og har vært aktiv styremedlem siden. Utstillingen 
inneholder flere artifakter relatert til ELO, bl.a.  Scott Rettbergs første hånd-
skrevne notater og den første beskrivelsen av stiftelsen, konferanse- og festival-
plakater, plakaten for the Electronic Literature Awards som ble avholdt i 2001, 
konferansepublikasjonen fra 2002 State of the Arts, første utgave av The 
Electronic LIterature Collection på CD og andre utgave på USB minnebrikke.  



 

Fig. 3 Scott Rettbergs håndskrevne første skisse til etableringen av Electronic Literature Organization 
(1999). 



Jill Walker Rettberg, professor i digital kultur ved UiB, var også opptatt av elek-
tronisk litteratur på 1990-tallet. Etter å ha skrevet hovedoppgave i litteratur-
vitenskap ved UiB om tre sakprosa-hypertekster, vant hennes artikkel “Piecing 
Together and Tearing Apart: Finding the Story in afternoon” nykommerprisen 
ved ACM Hypertext-konferansen i 1999. Artikkelen var en tolkning av Michael 
Joyce sin kjente hypertextfiksjon og kan leses i utstillingen. Hun fortsatte arbei-
det i doktoravhandlingen “Fiction and Interactive: How Clicking a Mouse Can 
Make You Part of a Fictional World” (2003) som utforsket konsepter som  
ontologisk interaksjon og leserens rolle i møte med elektronisk litteratur.  
 
ELO flyttet fra Chicago til Los Angeles ved UCLA i 2001. Etter å ha organisert 
konferansen State of the Arts ved UCLA i 2002, flyttet Scott Rettberg til New 
Jersey hvor han underviste i nye medier og litteratur ved Richard Stockton Col-
lege og skrev ferdig sin ph.d, Destination Unknown: Experiments in the 
Network Novel (2002), som kontekstualiserer The Unknown og flere andre 
1990-talls webbaserte hypertekstromaner fra deres spesifikke kontekst som 
nettverksfortellinger. I utstillingen kan man se avhandlingene til Espen Aarseth, 
Scott Rettberg og Jill Walker Rettberg, i tillegg til Hans Kristian Rustads Tekst-
spill i hypertekst (Universitetet i Agder, 2008), som var en av de første avhand-
lingen som spesifikt så på skandinavisk elektronisk litteratur, og Talan 
Memmotts Digital Rhetoric and Poetics: Signifying Strategies in Electronic Lite-
rature (Malmö högskola, 2012). Memmott blir en del av staben ved UiB i 
2013 og skal jobbe med forskningsprosjekter innen Digital Humanities innen 
datalingvistikk og digital kultur.  
 
En rekke trykte bøker som har vært viktige for sjanger og praksis i elektronisk 
litteratur er også utstilt. Theodor Holm Nelson (Ted Nelson) var den som først 
brukte ordet hypertekst (i 1965), og han skrev viktige og svært innflytelserike 
tekster om hypertekst, om viktigheten av å forstå datamaskiner og om assosia-
tivt indeksert litteratur. En stor del av elektronisk litteratur springer direkte ut av 
hans konseptualisering av hypertekst. Femte utgave fra 1977 av hans selvpubli-
serte to-sidige bok Computer Lib/Dream Machines, opprinnelig publisert i 
1974, er utstilt i monter.  
 



 
Fig. 4 Computer Lib / Dream Machines av Ted Nelson.  

                                  
Mange av nåtidens sjangre innen elektronisk litteratur er arvtagere av innova-
tive formelle praksiser og sjangre innen det tyvende århundrets kunst og littera-
tur. For eksempel kan vi ikke snakke om kinetisk poesi for datamaskinen uten  
å tenke på arbeidet til lettrismen som hos Stéphane Mallarmé eller futurismen  
til Filippo Tommaso Marinetti. 



 
Fig. 5 Cent Mille Milliards des Poems, Gallimard utgave. 
 

Denne utstillingen inkluderer en rekke eksempler på trykt litteratur som er tett 
knyttet opp mot framveksten av hypertekstfiksjon, til tenkning omkring tekstens 
materialitet og generative tekster. Raymond Queneaus Cent Mille Milliards des 
Poemes (1961) er en klassisk Oulipo-tekst som består av ti 14-linjers sonnetter, 
trykt på ark som er klippet opp slik at man kan bla om hver linje i hvert dikt 
individuelt. Fordi strukturen og rimmønsteret til alle diktene samsvarer, kan  
enhver linje i alle diktene erstattes med en linje i samme posisjon i hvert som 
helst av de andre diktene, noe som resulterer i en generativ struktur som kan 
produsere 1014 (100,000,000,000,000) ulike dikt. Julio Cortazars Rayuela 
(eller i norsk oversettelse, Paradis) fra 1963, gir leseren to mulige rekkefølger 
å lese kapitlene i. Marc Saportas Composition No. 1, som er utstilt i engelsk 
oversettelse fra 1963, er en bok publisert på løsark i en eske. Leseren blir bedt 
om å stokke arkene som om de var en kortstokk. Rekkefølgen leseren så leser 
arkene i har innvirkning på hvordan fortellingen så oppleves, f.eks. om man 
oppfatter at en affære inntreffer før, etter eller mens protagonisten er gift.  
Vladimir Nabokovs Pale Fire (1962) er utgitt som et dikt på 999 linjer med et 
svært ekstensiv paratekstuelt apparat som inkluderer forord, etterord og fotno-
ter. Historien om forholdet mellom poeten og akademikeren som i romanens 
fiksjonsverden har skrevet noteapparatet fortelles gjennom kryssreferanser og 



annotasjoner. I Cybertekst skriver Espen Aarseth at Pale Fire er et eksempel  
på ergodisk litteratur fordi det kan leses rett frem, “unicursally”, eller ved å 
hoppe fram og tilbake mellom kommentarene og diktet, altså “multicursally”. 
Den amerikaske postmoderne forfatteren Robert Coover, som ledet de første 
workshops for forfattere av elektronisk litteratur ved Brown University på 1990-
tallet, har også lenge utforsket linearitet og idéen om en avsluttet fortelling i sin 
trykte fiksjon. Hans innovative novellesamling Pricksongs and Descants fra 
1969 inkluderer den klassiske novellen “The Babysitter” som bretter seg ut og 
bretter seg om som en serie hendelser som kan ha funnet sted mellom en barne-
vakt i tenårene, hennes kjæreste, og faren i huset. Coover utforsker den poten-
sielle multilineariteten til hendelser, potensielle hendelser, fantasier og transgre-
sjoner som kan finne sted innen dette trekantforholdet ved å gjenfortelle histo-
rien om deres relasjoner på flere forskjellige måter. Coovers novelle “Heart 
Suit” fra 2005 ble publisert i McSweeny’s nr. 16 som en stor kortstokk. Ved å 
stokke om på kortene opplever leseren en forskjellig historie hver gang. 
Milorad Pavics Dictionary of the Khazars (1984) er en annen trykt roman som 
utfordrer det materielle begrensningene i romanformen på to måter: først ved å 
presentere en fortelling i form av tre leksikon skrevet av tre forskjellige kulturer  
i fiksjonsverdenen som presenteres, og ved å utgi selve boken i to kjønnede 
utgaver, en “mannlig” og en “kvinnelig” utgave hvor noen få viktige deler  
av teksten varierer.  
 
Flere skandinaviske verk kan også sees på som forgjengere til den elektroniske 
litteraturen. I 1971 utga science fiction-forfatterne Tor Åge Bringsværd og Jon 
Bing det de kalte en “konvoluttroman”, Sesam ‘71. I konvolutten lå det bl.a. en 
ti siders novelle av Bringsværd skrevet på løsark og fortalt i form av en ordbok. 
Teksten beskriver et fremtidssamfunn hvor overbefolkningen er så overveldende 
at man har måttet regulere takhøyden på leiligheter og kontorer for å få plass 
til flere mennesker i høyden, derav tittelen på novellen: “Faen. Nå har de sen-
ket takhøyden igjen. Må huske å kjøpe nye knebeskyttere.” Ordboknovellen 
ble adaptert for web i 1996, med hypertekstlenker i stedet for kryssreferansene 
i originalteksten, og ble dermed det første eksempelet på elektronisk litteratur 
tilgjengelig på norsk. En dansk forgjenger for elektronisk litteratur er Sven Åge 
Madsens Dage med Diam eller Livet om natten fra 1972. Her kan leseren  
velge mellom flere forskjellige stier gjennom boken ved å velge kapitler man 



leser ut fra den uvanlige innholdsfortegnelsen. Historien om Alian og hans  
elsker Diam kan ende på 32 forskjellige måter, avhengig av hvilke valg leseren 
tar. Slik kan boken sees som en mer litterær forgjenger for Choose-Your-Own-
Adventure-bøkene som ble populære på 80-tallet. Dage med Diam er oversatt 
til engelsk og finnes også i en iPad-utgave som ble utgitt i 2013. I tillegg til slike 
eksempler på litterære eksperimenter som har hatt innflytelse på den elektronis-
ke litteraturen, ser vi at det digitale også har innflytelse på den trykte litteratu-
ren. Et godt eksempel på dette er Audun Mortensens diktsamling al-
le_forteller_meg_hvor_bra_jeg_er_i_tilfelle_jeg_blir_det som ble utgitt på 
Flamme forlag i 2010. Selv om dette ikke er elektronisk litteratur i seg selv er 
nettets innflytelse tydelig, både i klipp-og-lim stilen brukt i noen svært repetitive 
dikt og i bruken av fonter og eposter.  
 
En annen trend er hybride prosjekter som omfatter komponenter fra den  
elektroniske litteraturen og trykte materialer og andre ganger ytterlige  
aspekter i tillegg, som f.eks. performance, museumsinstallasjoner eller filmer. 
Dette er verk som kan forstås som “prosjekter” som har flere instanser i ulike 
medier, og hvor hver instans kan forstås i sin mediespesifikke kontekst som et 
adskilt verk og samtidig som en del av et større konseptuelt prosjekt. Stephanie 
Stricklands Vniverse prosjekt (2002) eksisterer både som en trykt bok og på 
nettet. Som tykt bok er det en to-sidig bok med to begynnelser (V: 
WaveSon.nets / Losing L’una); på nettet har den to deler til: V: Vniverse (med 
Cynthia Lawson Jaramillo) og Errand Upon Which We Came (med M. D. Co-
verley). Midt i den trykte boken finner vi en URL som leder leseren til et vakkert 
interaktivt Flash-arbeide som leseren navigerer i gjennom ved å følge kombina-
toriske konstellasjoner, og hvor hvert av disse utgjør et dikt. Scott Rettberg og 
Nick Montforts Implementation (2004 web, 2012 papir) er på samme måte et 
prosjekt som krysser flere medier. Romanen er skrevet i åtte deler, hvor hver 
del består av 30 korte narrative fragmenter som ble skrevet ut på klistremerker. 
Disse klistremerkene ble sendt fysisk i posten til lesere som abonnerte på  
fortellingen, og leserne ble bedt om å lese fragmentene, klistre dem opp på et 
offentlig sted de mente passet til innholdet, og ta bilder som de da sendte  
tilbake til forfatterne. Bildene ble så samlet på et nettsted hvor lesere kunne se 
dem som del av prosjektet. I perioden 2009-2012 ble prosjektet så “re-



implementert” med nye lesere og fotografer, og en praktbok ble publisert med 
bilder av alle narrative fragmenter i romanen situert i den fysiske verden. 
 
Rob Wittig er en av pionérene når det gjelder kreative eksperimenter i  
digitale fortellinger. På 80-tallet etablerte han og en gruppe forfattere kjent 
som “The Invisibles” prosjektet Invisible Seattle. Gruppen samlet informasjon  
i en litterær database som ble brukt til å produsere en rekke forskjellige  
versjoner av “the novel of Seattle”, et verk som ikke ble skrevet av noe individ 
men som var trukket ut av anonyme bidrag fra et kollektiv. Gruppen hadde 
flere strategier for å samle inn tekster til romanen. For eksempel kledde de seg 
opp som “litterære arbeidere”, i hvite kjeledresser og arbeidshjelmer og gikk ut 
i Seattles gater for å spørre forbipasserende spørsmål som “Hva er den beste 
restauranten i Seattle for å gjøre det slutt med kjæresten?” eller “Hvor er den 
beste plassen for et mord i Seattle?” Wittig dokumenterte dette og andre tidlige 
elektroniske litterære eksperimenter i sin bok Invisible Seattle. Etter mange års 
praksis, fullførte Wittig en masteroppgave i digital kultur ved UiB i 2011 med 
oppgaven Networked Improv Narrative (Netprov) and the Story of Grace, Wit 
& Charm. Wittigs masteroppgave, som var knyttet til en kompleks online og 
fysisk teatralsk framføring av en netprov, beskrev en ny sjanger innen elektro-
nisk litteratur, “netprov”, som tar i bruk aspekter fra sosiale medier, alternative 
reality gaming og improvisasjonsteater for å skape en ny sjanger performativ 
fiksjon. Wittig har fortsatt å arbeide i denne sjangeren, som blander nettverkets 
skrivestil med storskala spill og improvisasjon med forfattede scenarioer.  
Han står også bak nye verk medforfattet med Mark Marino som “Occupy 
MLA” og “TempSpence Poets” hvor det er brukt performance, forfalskning og 
fiksjon, og som har utspilt seg med deltagelse fra store publikum på Twitter og  
i den fysiske verdenen. 
 
Publiseringsmediene for elektronisk litteratur har slett ikke vært ensartede. En 
rekke forskjellige eksempler av fysiske medier og innpakning av elektronisk 
litteratur er utstilt. Vi ser floppy disketten med Zork I, 3,5-tommers diskettene og 
CD-ROMmene som Eastgate Systems publiserte hypertekster på 90- og 2000-
tallet, vi ser John McDaid’s Uncle Buddy’s Funhouse fra 1992, som består av 
både lydkassetter, papirmateriale og Hypercard-filer på diskett, og tilslutt ser vi 
CD-ROM og USB-utgaver av Electronic Literature Collection 1 og 2 og av 



ELMCIP Anthology. Den elektroniske litteraturens publiseringsformer er like 
varierte som de digitale lagringsmediene og kommunikasjonsmediene de siste 
tiårene. Noen verk, som litterære installasjoner, er skapt for en svært spesifikk 
kombinasjon av programvare og maskinvare. Den siste tiden har selvsagt nettet 
vært den viktigste publiserings- og distribusjonskanalen for elektronisk litteratur. 
Alle disse mediene skaper nye utfordringer for bibliotek og arkiver. Mens  
bokens medium har vært relativt stabil i flere århundrer, har de fleste digitale 
lagringsmedier et langt kortere liv. I tillegg til at selve lagringsmediet ikke varer 
så lenge, eller ikke kan leses med nytt utstyr, er de stadige oppdateringene og 
endringene av programvare et problem når man prøver å ta vare på viktige 
verk innen den elektroniske litteraturen. Antologier som Electronic Literature 
Collections og ELMCIP Anthology of European Electronic Literature hjelper til 
en viss grad, både fordi de samler en mengde arbeider ett sted og fordi de 
gjør dem tilgjengelige både på nett og i offline-formater som kan tas vare på  
i bibliotek og andre steder. På denne måten har vi en viss sikkerhet for at  
bitsene, i det minste, vil overleve, selv om vi ikke kan sikre oss at vi vil kunne 
kjøre programmene. 

 
Fig. 6 En utstilling som demonstrerer mangfoldet av mediaformater for elektroniske litteratur  
publikasjoner. 



Det er verdt å merke seg at Universitetet i Bergen har vært en av sponsorene 
både av Electronic Literature Collection Volume 1 (2006) og Volume 2 (2011), 
og i tillegg har UiB ledet ELMCIP-prosjektet som skapte den første europeiske 
antologien for elektronisk litteratur. De nordiske landene har generelt vært et 
teoretisk og litteraturviten-skapelig senter for elektronisk litteratur. Forskere som 
Raine Koskimaa og Markku Eskelinen (Finland), Søren Pold, Lisbeth Klastrup 
og Susana Tosca (Danmark), Maria Engberg og Anna Gunder (Sverige), Hans 
Kristian Rustad, Anders Fagerjord, Anders Løvlie, Anne Mangen og Ture 
Schwebs (Norge) har alle kommet med viktige bidrag til feltet.  
 
Etter Espen Aarseth i 2003 forlot sin stilling ved UiB for å lede dataspill-
forskningen ved IT-universitetet i København, fortsatte Jill Walker Rettberg  
arbeidet for elektronisk litteratur ved UiB. I 2004 ledet hun ELINOR-prosjektet, 
som var et nordisk prosjekt for å dokumentere og promotere elektronisk littera-
tur i de nordiske landene, og var støttet av NORDBOK og Kulturrådet. I tillegg 
til en arrangementsserie, skapte ELINOR en database over elektronisk litteratur 
i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Databasen finnes ikke lenger, men  
informasjonen i den er overført til ELMCIP Electronic Literature Knowledge 
Base. Sammen med Thomas Brevik og Jon Hoem arrangerte Jill Walker  
Rettberg konferansen Digital og sosial i 2004, som tok opp sosiale medier, 
digital publisering og elektronisk litteratur.  
 
Arrangementer har vært viktige i utviklingen av feltet elektronisk litteratur. I den 
trykte litteraturens kultur er selve utgivelsen vanligvis sett på som det viktigste 
øyeblikket i et litterært verks livssyklus, sammen med resepsjonen av lesere og 
kritikere i andre trykte utgivelser. Linjene er mindre tydelige i elektronisk littera-
tur. Hvis noe først utgis på nettet, sammen med milliarder av andre tekster, er 
det vanskeligere å fastslå akkurat når det er utgitt. Var utgivelsesdatoen den 
dagen det ble lastet opp til nettet? Eller den dagen det ble annonsert på Twitter 
eller Facebook? Da det ble utgift i et nettidsskrift? I praksis er arrangementer 
som konferanser og festivaler, hvor kritikere og forfattere samles, viktigere enn 
noensinne fordi det er her verk ofte først presenteres og grundig diskuteres av 
et engasjert fellesskap av kritikere og forfattere. Samlingen av plakater som er 
tatt med i utstillingen kommer fra arrangementer holdt i Bergen og andre ste-
der. Samlingen viser GiG (1999), som var det første arrangementet til ELO, 



plakater fra ELO sine konferanser, E-Poetry-festivalene og Digital Arts and  
Culture-konferansene, som har vært viktige både som offentlige, fagfelle-
vurderte rom for å vise fram nye arbeider. Disse arrangementene gir kritikere 
og forskere mulighet til å etablere og utvikle en teoretisk diskurs som har  
utviklet seg i en rekke forskjellige spor, fra post-strukturalistiske teorier om  
digitale tekster, gjennom nye narrative moduser, diskusjoner om nivået av  

teknologisk determinisme i sjangrer av elektronisk litteratur, til diskusjoner 
om kroppsliggjøring og tekstens materialitet, eller til plattform og soft-
ware studier, codework og mediearkeologi.  
 
De siste årene har Bergens rolle i den internasjonale elektroniske  
litteraturen økt. Førsteamanuensis Scott Rettberg kom til UiB i 2006, og 
har siden organisert en rekke internasjonale seminarer om elektronisk  
litteratur og digital kunst ved UiB, bl.a. konferansen Electronic Literature 
in Europe i 2008, som samlet europeiske nøkkelaktører og førte til etab-
leringen av et transeuropeisk forskningsnettverk for elektronisk litteratur, 
konferansen Network as a Space and Medium for Collaborative Inter-
disciplinary Art i 2009; the 2010 ELMCIP Electronic Literature Communi-
ties seminar; the 2011 International Workshop on Databases and 
Documentation Standards for Electronic Literature. Bergen har vært ak-
sen i ELMCIP-prosjektet, som organiserte syv forskjellige konferanser 
ulike steder i Europa i tillegg til en lang rekke digitale og trykte publika-
sjoner, og den mest utførlige forskningsdatabasen for elektronisk littera-
tur. ELMCIP Knowledge Base og UiB er også del av det internasjonale 
Consortium for Electronic Literature (CELL), et nettverk bestående av 
organisasjoner, databaser og arkiver i feltet. Sammen arbeider de for  
å sikre at kompleksitetene i å dokumentere, bevare og formidle denne 
formen for litterær praksis blir adressert på en helhetlig måte av forskjel-
lige grupper på fire kontinenter. I tillegg til seminarene og konferanse-
ne, har Forskergruppen for elektronisk litteratur ved UiB organisert  
gjesteforelesninger og utvidede forskningsopphold for etablerte forfatte-
re og forskere, som N. Katherine Hayles, Michael Joyce, Robert 



Coover, Stuart Moulthrop og Roderick Coover. Forskergruppen har 
også invitert postdoc gjesteforskere som arbeider med spesifikke  
prosjekter relatert til ELMCIP Knowledge Base, bl.a. den brasilianske 
samlingen utarbeidet av Luciana Gattas, den russiske samlingen ut-
arbeidet av Natalia Fedorova og den spanske samlingen som vil bli 
utviklet av Maya Zalbidea. I tillegg kan gruppen vise til en lang rekke 
besøkende ph.d.-studenter som kommer til Bergen for å presentere og 
utvikle sine arbeider. Siden 2010 har digital kultur vært vertskap for 
Fulbright-forskere som er blant de mest dynamiske forskere og forfattere 
innen feltet i USA; som Mark Marino (UCLA), Rita Raley (UCSB), Davin 
Heckman (Siena Heights), Leonardo Flores (U Puerto Rico, Mayaguez) 
og Judd Morrissey (School of the Art Institute, Chicago). Flere av våre 
nåværende ph.d.-stipendiater, som Patricia Tomaszek, Elisabeth  
Nesheim og Álvaro Seiça Nieves, skriver avhandlinger om temaer  
innenfor elektronisk litteratur, som en studie av databasefortellinger og 
paratekstuelle aspekter av elektronisk litteratur, operasjonene og este-
tikken til ikke-visuelle synestetiske grensesnitt, og digital diasthma, eller 
temporalitet i digital poesi.  
 
Nå som ELMCIP-prosjektet avsluttes, fortsetter Forskergruppen for elek-
tronisk litteratur å arbeide med forskningsmateriale og -resultater fra 
prosjektet. To nye bøker skal publiseres av ELMCIP og West Virginia 
University Press sin Computing Literature Series: Electronic Literature as 
Model of Creativity and Innovation in Practice (2013) og Electronic 
Literature Communities (2014. I tillegg er Remediating the Social 
(2012), som man ser i utstillingen, allerede publisert. Den fortsatte ut-
viklingen av Electronic Literature Knowledge Base og analysene som 
fører til visualiserings-baserte forskningsresultater er noe man fortsetter  
å arbeide med. Elektronisk litteratur er også en viktig del av pensumet 
på digital kultur, i emner som Digitale sjangrer, Elektronisk litteratur, 
Digital medieestetikk og Praktiske prosjekter i digital humaniora. Vi plan-
legger også å arrangere en stor internasjonal konferanse om elektronisk 



litteratur i Bergen i 2015, når vi blir vertskap til Electronic Literature  
Organization sin årlige konferanse og utstillinger i samarbeid med  
litteratur- og kunstaktører fra hele Bergen. Dette blir den andre gangen 
konferansen holdes i Europa, som tidligere kun ble holdt i USA. Den 
første europeiske konferansen holdes i Paris i september 2013 på  
Bibliothèque Nationale de France, Pompidou-senteret, og École Natio-
nale Supérieure des Arts Décoratifs. Vi er sikre på at Begren, som har 
tilbudt så mye støtte til innovativt arbeid innen elektronisk litteratur og 
andre former for digital kunst, vil være et strålende sted å arrangere 
dette sentrale arrangementet i feltet elektronisk litteratur. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
Fig. 7 Plakaten ved Talan Memmott fra "Cabaret Voltage" - en ELMCIP arrangementet holdt  
i Karloskrona, Sverige i 2011. 



	  


