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Jeg deltog i ABAs konference: Winter Institute i Seattle, USA 21.-24. januar 2014.
Det er den amerikanske boghandlerforening (ABA), som årligt arrangerer en fire dage lang konference for
deres medlemmer. I år var der yderligere indbudt en række udenlandske deltagere, og det var i den
forbindelse, jeg havde fået mulighed for at deltage. I alt var vi godt 500 amerikanske boghandlere, ca. 20
internationale boghandlere samt repræsentanter fra boghandlerforeninger verden over. Det hele blev holdt
på et stort hotel- og konferencecenter i centrum af Seattle.
Mandag aften før det egentlige program startede, var alle vi internationale besøgende indbudt til en middag
med ABAs medarbejdere og bestyrelse. Vi blev pænt budt velkommen og placeret ved runde borde, så vi
havde mulighed for at lære dem og hinanden at kende. Alle var meget venlige og imødekommende, og det
skulle vise sig at være en god indikation på, hvordan resten af konferencen forløb.
Dag 1 var fyldt op med boghandlerbesøg i Seattle og omegn. Vi blev kørt rundt med busser, og blev
undervejs introduceret til, hvad vi skulle se. Vi dækkede et stort geografisk område, og det var en meget
effektiv måde at se en lang række spændende – og meget forskellige boghandlere på. Det var alt lige fra en
kæmpestor boghandel med nye og brugte bøger samt cafe/restaurant ( www.thirdplacebooks.com ), en
mikrolille kogebogsboghandel som også husede madlavningsevents ( www.booklarder.com ), en
krimiboghandel ( www.seattlemystery.com ), en stor og levende universitetsboghandel
( www.bookstore.washington.edu/home/home.taf? )- samt mange flere interessante generelle boghandler.
Fælles for dem var at de alle udstrålede et stort engagement, og der var liv og aktivitet. De havde deres helt
eget specifikke udtryk, tilpasset deres lokalområde, og de var levende og inspirerende at gå på opdagelse i.
Aftenen blev sluttet af med en reception for alle deltagere ved en af Seattles mest berømte boghandler: The
Elliott Bay Book Company ( www.elliottbaybook.com ), som er en imponerende stor og dejlig boghandel
med en rustik indretning og masser af charme.
De efterfølgende tre dage var et sandt eldorado af seminarer, oplæg, diskussionsgrupper og forfattermøder.
Hver morgen startede med fælles morgenmad samtidig med, at vi blev ”underholdt” af en foredragsholder.
Herefter kunne man deltage i valgfrie seminarer, og jeg hørte bla. om butiksindretning, promovering af
events, markedsføring på sociale medier og om best practice fra small business indenfor andre brancher
(pladeforretning og chokoladeforretning).
Undervejs mødtes vi internationale deltagere for at netværke og blev af flere omgange præsenteret for oplæg
af amerikanske boghandlere samt andre aktører i bogbranchen, som fortalte om deres erfaringer.
Der var et rum afsat til gratis læseeksemplarer sponsoreret af forlag, og man kunne en af dagene møde en
lang række forfattere og få deres bøger med hjem.
Der var mange positive trends på det amerikanske bogmarked for de selvstændige boghandlere. De har en
meget lille del af markedet, men de havde haft deres bedste år nogensinde i 2013! Ebogssalget var fladet ud,
det har haft stor betydning at Borders er lukket, og Barnes & Noble har det hårdt. Men mest positivt er det,
at der er vokset en trend op, som dyrker de små selvstændige butikker med modeord som ”local” og
”independent”. Det rækker ud over bogbranchen, og er blevet en hel bevægelse. Man kan se det som en
modbevægelse ovenpå den eksplosive vækst der i mange år nu har været hos kapitalkæderne og stadig er i
nethandel. Det er nu positivt at dyrke det lokale, som noget der giver tilbage til lokalsamfundet og den
fysiske butik som et mødested, og som noget der har social betydning for det liv der leves. Her har
boghandlen en naturlig stor rolle, og de gode amerikanske boghandlere har forstået, at det er deres
overlevelsesmulighed og deres rolle i samfundet.
Det var en utrolig spændende og dybt inspirerende tur, som har givet mig masser af konkrete ideer til brug i
hverdagen men også fornyet blod på tanden og optimisme i forhold til det at drive boghandel.
Jeg takker for det venlige tilskud fra Bogbranchens Fællesfond.
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