
Interview med Kenneth Bøgh Andersen
Bogbranchen går nye veje
Dansk litteratur i den store verden

F
O

R
FA

T
T

E
R

E
N

4·2015



 kvalitetslitteratur i 
fremtiden – eller vil I ikke? Vil I have 
et levende og selvstændigt dansk sprog, 
der hele tiden udvikler sig – eller vil I 
ikke? 

Disse to enkle spørgsmål har Dansk 
Forfatterforening opfordret nuværende 
og kommende kulturpolitikere til at 
besvare i valgkampen. For det er afgø-
rende, at politikerne indser nødvendig-
heden af at understøtte dansk litteratur 
bedre og mere målrettet, hvis de vil 
have sikkerhed for, at der overhovedet 
findes dansk kvalitetslitteratur og et 
selvstændigt dansk sprog om måske 
40-50 år. Hvis bogen fortsat får lov til at 
tumle ukontrolleret rundt i de skiftende 
retninger, markedskræfterne dikterer, 
og hvis forfatternes vilkår fortsat forrin-
ges, vil det kun gå én vej for litteraturen 
og sproget: Ned ad bakke. 

Det er, som om mange politikere har 
glemt, at det samfund, vi lever i nu, er 
et resultat af fortidige beslutninger, at 
fremtidens virkelighed dannes af de 
valg og prioriteringer, vi foretager i dag, 
og at politik ofte sætter sig mærkbare 
spor, som går langt ud over næste valg. 
Der skal fx utrolig lidt til at ændre dan-
ske forfatteres livs- og dermed arbejds-
vilkår til det ringere, hvilket straks kan 
aflæses i forfatternes produktion. For 
modsat hvad visse politikere måske 
tror, så skaber vi ikke bedre bøger på 
tom mave og med stresshormoner ton-
sende rundt i kroppen.

Helt konkret har vi i valgkampen 
bl.a. anbefalet politikerne at iværksætte 
følgende tre litteratur- og sprogunder-
støttende initiativer, gerne sideløbende, 
med den helt bevidste og langsigtede 
målsætning at understøtte dansk lit-
teratur og dansk sprog og ikke mindst 
os, der skriver bøgerne: 

1. De faste bogpriser skal genindføres 
i en periode på fx fire måneder efter 
bogens udgivelse. Det vil understøtte 
forlagenes og boghandlernes økonomi 
og dermed forfatternes. 

2. I dag kanaliseres 28 % af bogmom-
sen på i alt ca. 800 mio. kr. årligt tilbage 
til litteraturen via Statens Kunstfond 
og Biblioteksafgiften. Denne andel skal 
fordobles over en periode, hvorefter 
beløbet i øvrigt vil svare til den årlige 
danske statsstøtte til musikområdet. En 
stor del af den øgede tilbageførsel af lit-
teraturmomsen til litteraturen skal gå 
ubeskåret til forfatterne med henblik 
på at sikre arbejdsro i længere, sam-
menhængende perioder. 

3. En del af midlerne skal anvendes 
til en markant øget satsning på eksport 
af dansk litteratur. Danmark har i høj 
grad noget at byde på i form af fremra-
gende bøger, der kan gøre sig gældende 
i verden. Men verden ved det bare ikke. 
Endnu. Eksport af dansk litteratur skal 
gå hånd i hånd med danske virksomhe-
ders initiativer på forskellige markeder. 
Konkret skal der afsættes en særbevil-
ling til oversættelse af dansk litteratur 
med tilhørende eksportstøtte i en 
forsøgsperiode på tre-fem år. En sådan 
ordning vil være til stor gavn for forfat-
terne, der får udvidet deres læserskare 
og med større sandsynlighed kan kon-
centrere sig fuldt ud om forfatterskabet. 
Jeg er sikker på, at investeringen tjener 
sig hjem gennem voksende eksport af 
både bøger og alle mulige andre varer 
samt øgede skattebetalinger fra forfat-
terne og bogbranchen som helhed. 

Jeg ønsker jer alle et godt folketings-
valg – og stem nu på en af litteraturens 
støtter i det politiske landskab. De 
findes!·
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Forsiden er skabt af 
Rasmus svaRRe, som er 
født i 1974. Han arbejder 
både som illustrator og 
forfatter. Han har tegnet 
den argentinske forfatter 
Jorge Luis Borges. Ras-
mus svarre har illustreret 

en stor graphic novel, ’Borges’, skrevet af Oscar K., 
og i juni 2015 udkommer Rasmus’ børnebog ’Drøm-
mespejlet’, som han har skrevet og illustreret, og 
som har Borges som omdrejningspunkt.

Jakob Vedelsby, formand

Foto: dan møller

Stem på litteraturens støtter!    
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Og prisvinderne blev …
The Blixen Literary Award og 100.000 kr. gik til Kamilla Hega 
Holst for romanen ’På træk’.
Zinklar-prisen for årets novelleforfatter gik til Julian Barnes.
Albert Dams Mindelegat gik til lyriker Signe Gjessing for  
debuten ’Ud i det u-løse’.
Blixenprisen for årets børne- og ungdomsforfatter, Høstprisen, 
gik til Lene Kaaberbøl for ’Genkommeren’. Hun donerede sin 
pris på 25.000 kr. til Rachel Röst og projektet Læs for livet.
Blixenprisen for årets journalistiske bog gik til Jesper Tynell 
for ’Mørkelygten’.
Blixenprisen for årets innovation, Saxos Innovationspris, gik til 
bogserien Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag.
Blixenprisen for årets oversætter gik til Kim Lembek for hans 
oversættelse af de islandske sagaer.
Blixenprisen for årets faglitterære udgivelse gik til Jeanette 
Varberg for bogen ’Fortidens Slagmarker’.
Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen Legat gik til forsker 
Knud Wentzel.  
Blixenprisen for årets bogomslag gik til Katrine Lihn for hendes 
forsideillustrationer til Thomas Bernhards værker.
Blixenprisen for årets boghandler gik til Helle Nancke fra  
Bog & Idé i Horsens. 
Blixenprisen for årets redaktør gik til Birthe Melgård fra  
Gyldendal. aB

Det var på alle planer en aften 
i Baronessens ånd, hvis hun 
fra sit skjul et sted deroppe 
holdt et vågent champagne-
øje med festen i Den Danske 
Frimurerordens lokaler den 
29. maj. Alle fra litteraturens 
afkroge var ankommet i tøj, 
man ellers ikke går rundt i til 
daglig, men som skulle luftes, 
fordi anledningen var værd at 
holde fast i og skylle ned med 
procenter.
   Litteraturen fejrer sjældent 
sig selv. Og hvis den gør, sker 
det ofte i underlige, tomme lo-
kaler, hvor fadøllene er dovne, 
og elefanter kun kommer på 
bordene, hvis det er ordner, 
som ifølge folkeviddet ellers 
kun pryder idioter. 
   Denne aften var de der, alle 
de litterære dyr – hyæner, 
giraffer, skambidte leoparder, 
en enkelt papegøje og ellers 
rovdyr i alle afskygninger. Som 

forfatter arbejder man alene, 
og fester sådan generelt 
hænger på ingen måde på 
stamtræerne. Hvis de endelig 
ankommer, skal anledningen 
ofte være forlagenes fortje-
neste eller en pris til en eller 
anden, man ikke ved, hvem er, 
og som alligevel også er væk 
i morgen. 
   Sådan var Baronessens 
hofbal på ingen måde. Det 
blev en fest, hvor alt til sidst 
hang i garderoberne, rangord-
ner, titler, bestsellerlister. Og 
i stedet dansede man til det 
lyse morgen og gik hjem på 
cykelstier med en skygge af 
Baronessens ord i nakken om, 
at livet uden champagne ikke 
er værd at skrive hjem om. 
Champagne skal der til. 
   Vi skriver nok stadig vores 
bøger alene, men vi fester 
helst i flokke på de 300, 400 
stykker – mindst!     

Man har altid lidt af  
en baronesse under tøjet  
Blixenfesten tilførte bogbranchen lidt af den festivitas  
og glamour, som forfattere af og til savner.

Af Tomas Lagermand Lundme, fotos Jonna Rönnlund

Kamilla Hega Holst modtog Blixenprisen 
og 100.00 kr. for romanen ’På træk’

Stephanie Surrugue var aftenens  
konferencier ved Blixenprisfesten

Britiske Julian Barnes var kommet til 
danmark for at modtage Zinklarpri-
sen for sine noveller.

Forsker Knud Wentzel modtog dansk 
Forfatterforenings H.C. andersen legat.

lene Kaaberbøl blev prisvinder for bedste 
B&U bog, men donerede præmiesum-
men til rachel röst og projektet ”læs for 
livet”.
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alget af bøger til store 
teenagere slår alle rekor-
der for tiden. Trenden går 
under betegnelsen young 
adult, og det er ikke kun et 

dansk fænomen. Mange af de populære 
ungdomsbøger er amerikanske. Young 
adult dækker over forskellige genrer, der 
har det til fælles, at hovedpersonerne er 
unge, handlingen er dramatisk, og histo-
rierne tager afsæt i de stærke følelser og 
de store valg, der kendetegner ungdoms-
perioden. Ofte filmatiseres bøgerne, og 
salget stiger yderligere.

Danske Kenneth Bøgh Andersen 
er en del af den trend. Han har succes 
med at skrive bøger med særlig appel 
til unge læsere og skriver både fantasy, 
gyserhistorier, science fiction og super-
heltehistorier om drengesuperhelten 
Antboy. Over 30 bøger er det blevet til. 
Hans seneste bog, ’Tempus fugit’, udkom 
i efteråret 2014, og biograferne havde i 
starten af året filmatiseringen af –’Ant-
boy – den røde furies hævn’ på plakaten. 
Filmen er den anden film, der bygger på 
serien om drengesuperhelten Antboy. 

Fantasy stiller spørgsmål
Selvom Kenneth Bøgh Andersen spre-
der sig over forskellige genrer, har hans 
bøger alle én ting til fælles: De behandler 
store spørgsmål. Gud og Djævlen, godt 
og ondt, skæbne og frihed er blandt de 
temaer, hovedpersonerne i hans bøger 
må forholde sig til. Han fortæller, at 
fantasygenren kan noget unikt i behand-
lingen af filosofiske spørgsmål. Og det er 
dét, han bruger den til. I sine fantasyro-
maner lader han for eksempel handlin-
gen starte i vores verden og så bevæge 
sig over i en alternativ verden. Alene dét 
rejser spørgsmålet, om hovedpersonen 

reelt bevæger sig over i en alternativ ver-
den, eller om personen i virkeligheden 
trækker sig ind i sig selv – ind i en indre 
verden. 

Kenneth Bøgh Andersen vil gerne 
udfordre vores syn på ting, vi anser for 
entydige. For eksempel har han afskaffet 
døden i ’Den Store Djævlekrig’. Det gør 
det muligt at diskutere, om døden ikke 
er noget godt – for hvad er alternativet? 
Han forklarer, at han i fantasy kan etab-
lere et scenarie, hvor han kan trække 
periskopet lidt længere ud og se det hele 
mere fra oven. 

For Kenneth Bøgh Andersen drejer 
det sig om at bruge fantasy til at fortælle 
noget relevant. Han interesserer sig 
egentlig ikke for drager og andre fanta-
sivæsner som sådan, men for det, de kan 
bruges til. Derudover er det spændende, 
når nye regler for en alternativ verden 
skal defineres. Bag de fantastiske histo-
rier ligger en skjult dagsorden. 

”I mine bøger rejser jeg spørgsmål. 
Jeg besvarer dem aldrig. Jeg vil sætte 
tanker i gang,” siger han. 

Det kan være spørgsmål som: ”Er 
Gud bare god?” ”Kan vi undvære dø-
den?” ”Hvad skal vi med ondskab?” Som 
Kenneth Bøgh Andersen siger: ”Forfat-
teren er jo Gud over historien.”

God og dårlig fantasy
Kenneth Bøgh Andersen skelner mel-
lem god fantasy og dårlig fantasy. For 
ham er dårlig fantasy lig med de histo-
rier, der ligger tæt op af klichéer. Hvor 
det drejer sig om kampen mellem det 
gode og det onde. Og hvor det gode er 
hvidt, og det onde er sort. Han understre-
ger, at sådan behøver fantasy ikke være, 
men tilføjer, at det nok ligger lidt til 
fantasygenren, at den ofte ikke er særlig 

litterært skrevet. Men det kan den godt 
være. ”Bibelen er jo en fantasyhistorie, 
og den er litterær. Gud er den vildeste 
troldmand. Gandalf når ham ikke til 
sokkeholderne. I Biblen har vi paral-
lelverdener − jorden og Guds rige − og vi 
har liv efter døden, en evig sjæl, der lever 
videre i paradis eller helvede. Og så er 
der endda nogle, der tror på det.” 

Har vi brug for ondskab?
Da Kenneth Bøgh Andersen får stillet 
spørgsmålet: ”Hvordan undgår du, at 
dine romaner bliver skabelonagtige?”, 
bliver han først stille. Fortæller så, at 
han ikke kender nogen skabeloner. 
Historier kommer før skabeloner i hans 
øjne og ikke omvendt. Han får en idé, 
han synes er god, og så arbejder han ud 
fra den. Den gode idé kan være, hvad 
der ville ske, hvis en almindelig dreng, 
der blev mobbet i skolen, pludselig fik 
superheltekræfter? Det var ideen bag 
Antboyserien. Eller hvad der ville ske, 
hvis Djævlen var døende, og man ved en 
fejl kom til at udvælge en god dreng til 
oplæring som Djævlens arvtager, så han 
kunne overtage ledelsen af helvede? Det 
var idéen bag ’Den Store Djævlekrig’. 
Når idéen er der, går forfatteren i gang 
med at undersøge, hvad idéen kunne 
handle om. For eksempel om vi har brug 
for ondskab. Og hvad der kan få en god 
dreng til at blive ond. 

Fantasy har ingen alder
I Bøgh Andersens verden har fantasy 
ingen alder. Genrens mulighed for at 
fremmane vilde billeder og handlinger 
og dens evne til at behandle temaer på 
en utraditionel måde appellerer på tværs 
af alder. Til gengæld appellerer genren 
måske til en særlig persontype. Han for-

Bibelen er   
jo fantasy 

S

Kenneth Bøgh Andersen 
kan lide at vende tingene  
på hovedet i sine bøger.  
Hvad er alternativet til 
døden? Er ondskab nødven-
dig? Er Gud udelukkende 
god? Forfatteren er aktuel 
som aldrig før og del af en 
international trend: 
young adult fiction.  
Af Tina Ovesen
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klarer, at hvis du er typen, der godt kan 
lide ikke at vide, hvad der venter om-
kring det næste gadehjørne, så er fantasy 
sikkert noget for dig. Når handlingen 
udspiller sig i et andet univers, hvor du 
ikke kender reglerne, er det umuligt at 
forudsige, hvad der sker. 

Der findes fantasy, der er rettet mod 
børn, og fantasy, der er rettet mod unge 
og voksne. En af forskellene mellem 
fantasy til børn og fantasy til voksne 
ligger i kompleksiteten, og en anden 
forskel ligger i de temaer, der behandles. 
Fx handler tv-serien ’Game of Thrones’ 
om magtspil og er en politisk historie. 
Temaet er irrelevant for børn. Bøgh 
Andersen forklarer videre, at temaerne 
og historien skal gå hånd i hånd, og at 
der findes temaer, som ikke passer til 
bestemte historier. Han nævner, at han 
aldrig ville skrive om pædofili i ’Den 
Store Djævlekrig’, for temaet er for tungt 
for seriens lethed og galgenhumor. Bøgh 
Andersen understreger dog, at der ikke 
findes temaer, han principielt aldrig 
ville tage op. Det er historien, der sætter 
grænserne for temaerne – eller åbner op 
for dem.

Selv om Kenneth Bøgh Andersen 
ikke mener, at fantasy har nogen alder, 
er hans hovedpersoner oftest unge men-
nesker. ”Ungdommen er jo den mest 

spændende periode, hvor man bliver et 
andet menneske,” siger han og forklarer, 
at man som ung let lader sig påvirke af 
idéer, som vækker genklang i tanker, 
man selv har tænkt, eller giver nye 
tanker, der sætter gang i spekulationer. 
Derfor er hans hovedpersoner unge. 

Flittig forfatter
Kenneth Bøgh Andersen skriver nor-
malt flere bøger om året, og han siger, at 
især Gud, Djævlen og amerikanske su-
perhelte inspirerer ham. Til spørgsmålet 
om, hvilke forfattere der særligt inspi-
rerer ham, nævner han Stephen King 
og andre amerikanske gyserforfattere. 
Allerede som ung var Kenneth Bøgh 
Andersen inspireret af Stephen King. 
Han var ikke kun inspireret af Stephens 
Kings bøger, men også af den amerikan-
ske forfatters store produktivitet. ”Jeg 
vidste, at jeg ikke ville være en forfatter, 
der skrev få bøger, men at jeg ville være 
en forfatter, der skrev mange bøger”. 

Bøgh Andersen fortæller, at hans 
mavefornemmelse fortæller ham, når en 
historie er god og rummer noget origi-
nalt og anderledes. Han har ingen læser 
i baghovedet, men skriver det, han selv 
godt kan lide. Han bruger heller ikke 
testlæsere og tager ingen med på råd 
undervejs. Den første, der får lov at se 

manuskriptet, er hans forlægger, når han 
selv mener, at historien nu er på plads.

Men han lægger ikke skjul på, at det 
er hårdt arbejde at skrive de mange bø-
ger. Det værste ved at være forfatter er, at 
han er alene med sliddet og problemer-
ne. Der er ikke nogen vikar, der kan tage 
over, når han ikke kan få handlingen til 
at fungere. Han fortæller videre, at hans 
bedste øjeblikke som forfatter faktisk er, 
når han går i gang med retteprocessen. 
For så er det hårde arbejde med at finde 
på ovre, og han ved, at historien funge-
rer.

Der findes en pige, der hedder Satina
Det overrasker Kenneth Bøgh Andersen, 
når han hører, at hans bøger har haft 
stor indflydelse på nogle af læserne. Han 
mødte en dreng på Ballerup Bibliotek, 
som fortalte, at han havde læst første bog 
i ’Den Store Djævlekrig’, da han gik i 3. 
klasse. Nu gik han i 6. klasse og havde 
læst hele serien seks gange. 

Bøgh Andersen modtog også en mail 
fra en flok piger, der ville lave deres egen 
religion baseret på ’Den Store Djævle-
krig’. De spurgte ham, hvad han syntes, 
de skulle kalde den nye religion. Han 
har også mødt en pige, der havde fået 
navneforandring til Satina, navnet på 
heltinden i ’Den Store Djævlekrig’. Bøgh 
Andersen udbryder: ”Det er lidt vildt, at 
nogen vælger at skifte navn efter navnet 
på en person i en roman, jeg har skre-
vet.” ·

Tina Ovesen læser filosofi og 
skrivekunst på SdU og under-
viser på Campus Vejle. 
 
 

I mine bøger rejser jeg spørgsmål.  
Jeg besvarer dem aldrig.  
Jeg vil sætte tanker i gang.“
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e danske bogforlag klarer skæ-
rene trods krise, og der tjenes 
også penge på de fleste større 

forlag. Strategierne drejes dog langsomt 
i takt med ændrede udfordringer i en 
branche, hvor definitionen på, hvor 
meget en bog skal sælge for at blive kaldt 
”bestseller”, hele tiden falder.

For ti år siden skulle der et salg på 
10.000 bøger til, før man kunne kalde en 
bog for en bestseller. For fem år siden 
var tallet dalet til 5.000. I dag er det 
endnu lavere, selvom det er svært at vide, 
hvor grænsen egentlig går.

Succeskriterierne ændrer sig, og de 
bøger, der sælger godt, er anderledes i 
dag end før i tiden. Jakob Kvist, kreativ 
direktør hos People’sPress, nævner, at 
teenagerne Marie og Laura med bogen 
’Fletninger’ nu nærmer sig de 100.000 
solgte eksemplarer. 

Den omtalte bog er skrevet af to sko-
lepiger, 15-årige Laura Kristine Arnesen 
og 14-årige Marie Moesgaard Wivel 
fra Gentofte. Den blev til på baggrund 
af pigernes popularitet på de sociale 
medier, hvor deres guides til at flette hår 
bl.a. havde 77.000 følgere på Instagram. 
People’sPress fik øje på pigernes popula-
ritet, og bogen blev til virkelighed: ”Den 
bog var ikke blevet til noget for ti år si-
den. Det er helt vildt sjovt, og det betyder 
jo også, at mange unge mennesker får 
købt en bog med noget så gammeldags 
som tekst og billeder, og hvem ved, hvad 

de køber næste gang? Som bogen om 
fletninger er der flere bøger, der opstår 
ud af de sociale medier, men slutresul-
tatet er meget konkret rørende og sært 
gammeldags,” konkluderer Kvist.

Mere bevidst om købmandsrollen
Bjarke Larsen, redaktør af BogMarkedet 
og mangeårig observatør af bogbran-
chen, beskriver udviklingen således: 
”Der er ikke så meget idealisme over det 
at udgive bøger længere. Man er blevet 
mere kynisk på direktionsgangene og 
parat til at regne nøje på hver enkelt bogs 
mulighed for at give overskud. Kan en 
bog ikke det, så bliver den ikke lavet. Po-
litikens Forlag har endda sagt offentligt, 
at de kun satser på bøger, som de mener, 
kan sælge mere end 5.000 eksemplarer.”

Jakob Kvist medgiver, at forlags-
folk skal være gode købmænd: ”Sådan 
har det altid været. Vi skal bygge både 
katedraler og børser, som man siger. 
Balancen skal holdes, og det synes jeg 
også generelt, at danske forlag er gode 
til. Jeg tror simpelthen på bogen som 
produkt og kulturelt samlingspunkt. Alt 
tyder nemlig i øjeblikket på, at bogen får 
en mere og mere eksklusiv position som 
bærer af den fælles historie og den fælles 
samtale. Hvis Facebook står for den hete-
rogene diskurs, hvor alle råber i munden 
på hinanden, er en bog et langt roligere 
sted, som vi kan samles om og diskutere. 
Mange mennesker føler, at de må skrive 

en bog for at få samlet det, de gerne vil 
sige. Tænk også på, at man jo stadig stop-
per op og gør status i medierne, når der 
udkommer en bog. Den bliver anmeldt 
og diskuteret og ofte opfattet som et auto-
ritativt bud på, hvad der sker inden for et 
bestemt område,” siger Jakob Kvist.

Markedsføring kræver mere
Blandt truslerne mod forlagene de 
kommende år peger BogMarkedets 
redaktør på professionalisering blandt 
selvudgivere. Selvudgiverne har vokset 
sig store og professionelle i USA og 
Storbritannien, men også herhjemme 
breder der sig en erkendelse af, at det er 
nødvendigt at købe sig til bedre eksper-
tise. ”Samtidig er der vendt op og ned på 
markedsføringssituationen. Tidligere var 
det nok at sende anmeldereksemplarer 
ud, give nogle kapitler til aviserne og så 
sende bogen ud i boghandlerne. Nu er 
man i langt højere grad nødt til at have 
markedsføringen på sociale medier med. 
Selvom den slags markedsføring virker 
billig per klik, skal den langt hen ad 
vejen specialdesignes, så man rammer 
den rigtige målgruppe. Man kan finde 
langt mere spidsfindige målgrupper og 
ramme dem mere rent i dag, men det 
kræver et grundigere forarbejde,” siger 
Bjarke Larsen.

Han peger også på, at bestsellerismen 
er blevet værre, så de store forlag er 
blevet mere afhængige af blockbusters, 

nye strategier på bogmarkedet
Der snakkes om krise i bogbranchen, men der er ikke tegn på,  
at de store forlag går konkurs lige med det samme.  Af Jacob Wendt Jensen

Jacob Wendt Jensen er jour-
nalist og forfatter, senest til en 
biografi om Victor Borge, som 
udkom i efteråret 2014. 
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Jakob Kvist fra People’sPress er bevidst om, at han skal være både købmand og forlægger.

Jeg tror simpelthen på bogen som produkt og kultu-
relt samlingspunkt. Alt tyder nemlig i øjeblikket på, 
at bogen får en mere og mere eksklusiv position som 

bærer af den fælles historie og den fælles samtale. 
Jakob Kvist fra People’sPress“

D
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men det mener Jakob Kvist, er en generel 
tendens.

”Der er sket en koncentration af få titler, 
der sælger i mange eksemplarer, men det 
gælder ikke bare med hensyn til bøger, men 
også film og musik. Vi har fået en begiven-
hedskultur, der får os til at samles om for 
eksempel en ny Jussi-bog. Det kommer til 
at gå ud over mellembøgernes oplag. Der er 
færre bøger, der sælger 10.000 eksempla-
rer. Lidt flere, der sælger 100.000, og en del 
flere, der sælger fra 3.000 til 5.000. Vi sæt-
ter ikke gang i færre bøger, men vi bevæger 
os hele tiden.”

Kender ikke de gode tider
Turbine er et nyere forlag fra Aarhus. For-
laget har en meget bred profil med mange 
forskellige typer udgivelser, og de begræder 
ikke, at de gode gamle dage er forsvundet, 
for de var overstået, før forlaget blev født.

”Vi slås ud fra de forudsætninger, vi er 
født under, så vi klager ikke over faldet i 
bibliotekssalget. Vi er ikke etableret i en 
verden, hvor der var et “autosalg” på 2.000 
til 3.000 eksemplarer af en bog til bibliote-
kerne. Vi har derfor fra starten været nødt 
til at tænke alternativt og kreativt i vores 
salgsarbejde. Det har været vigtigt at slå vo-
res navn fast i et lidt tøvende og kriseramt 
marked. For eksempel blev vi i begyndelsen 
kritiseret for vores brede profil, mens den 
kritik løjer af nu, hvor vi er blevet større,” 
siger redaktør og direktør Jesper Tolstrup 
og fortsætter: ”Til gengæld har vi på en 
måde i vækst overhalet vores egen kend-
skabsgrad. Vi står over for en udfordring i 
at forklare, at vi som forlag godt kan løfte 
store bogprojekter. Det er stadig ikke sådan, 
at man automatisk nævner havnefronten i 
Aarhus, når man tænker på Turbine, som 
en adresse kan følge ældre og mere etable-
rede forlag. Der har vi en stor udfordring. 
Vi skal være endnu mere kendte, så vores 
ry svarer til vores indhold.”

Nye forfattere vil gerne sikre sig, at Tur-
bine kan løfte for eksempel store biografier 
eller en skønlitterær forfatters etablerede 
brand. ”Et af vores fokusområder er at 
vokse på det skønlitterære område, og der 
arbejder vi på at vokse via forfattere udefra 

Den danske forlagsbran-
che holder sin omsætning 
i 2014 i forhold til året 
før. Fordelingen af genrer 
er stadig rundt regnet 
30 pct. skønlitteratur, 30 
pct. faglitteratur, 30 pct. 
skolelitteratur og 10 pct. 
ungdomsbøger.

”Læser man regn-
skaberne, går det uden 
undtagelse nogenlunde 
godt for de 10 til 12 stør-
ste forlag. De fortjener 
ros for dygtigt købmand-

skab. Man har rent faktisk 
været i stand til at tage 
bestik af for eksempel 
digitaliseringsbølgen og 
har undgået at blive løbet 
over ende som musik-
branchen blev det i sin 
tid. Hvor de gik defen-
sivt ind og bekæmpede 
pirater, er bogbranchen 
gået fremtiden offensivt 
i møde,” siger Bjarke Lar-
sen, redaktør af BogMar-
kedet.

Godt og vel 14 pct. af 

forlagenes omsætning 
stammer fra digitale 
bøger i 2014 i modsæt-
ning til 12 pct. i 2013. 
Stigningen er blandet 
andet sket på baggrund 
af digitale udgivelser af 
bagkataloger, men også 
i en stigning i digitalt 
salg af kriminalromaner. 
Sidstnævnte udgør ofte 
omkring halvdelen af de 
skønlitterære udgivelser, 
men står typisk for en 
større del af indtjeningen.

Bogbranchen i tal i 2014

eller ved at skabe nogle dygtige skønlit-
terære forfattere selv. På den måde er der 
hele tiden nye udfordringer, selvom man 
vokser”.

Ny form for udlandssalg
Samtidig er Turbine så småt begyndt at 
operere anderledes end de etablerede forlag, 
når det gælder udlandssalg. Jesper Bugge 
Kolds litteraturprisnominerede ’Vinter-
mænd’ er solgt til potentielt hele verden via 
forlaget AmazonCrossing, der er den store 
internationale webforhandlers bogforlag.

”Vi har klare ambitioner om at blive 
større inden for det skønlitterære område 
særligt med salg af rettigheder til udlandet, 
hvor vi de seneste par år har solgt rettig-
hederne til Ketil Brandt-serien af Henrik 
Brun til Sverige, Tyrkiet og Slovenien. Med 
’Vintermænd’ har vi solgt rettighederne 
bredt til hele verden på en gang. Vi har ikke 
prøvet det før, og der er sandsynligvis både 
fordele og ulemper ved den fremgangsmåde 
frem for at sælge til et udenlandsk forlag ad 
gangen. Ulempen kan være, at man sælger 
det hele på én gang, og vi ikke får den helt 
optimale salgsaftale på hvert enkelt mar-
ked. Omvendt så har vi slået mange fluer 
med et smæk,” siger Jesper Tolstrup. Han 
kalder salget af ’Vintermænd’ for en yderst 
interessant case i forhold til fremtiden. I 
2015 er der foreløbig planlagt to udgivelser 
af ’Vintermænd’ på engelsk og tysk. ·

romanen om to brødre i nazityskland  
udkommer snart i england og tyskland.

Bogen om fletninger vandt orlaprisen 2015.
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er er en å og nogle gamle træ-
bygninger på forsiden af Dorte 
Hummelshøj Jakobsens krimi 

’Anna Märklin’s Family Chronicles’. 
Træerne på billedet er sprunget ud, og 
der er meget vand i åen. Midt i forårs-
idyllen lurer der dog noget skummelt 
i træernes mørke skygge. Eller er det 
kun fantasi? Dorte Hummelshøj formår 
i hvert fald at skrive en uhygge frem i 
sine krimier og spændingsbøger, som 
hun selv udgiver på Amazon.com som 
e-bøger. På spørgsmålet om, hvorfor hun 
udgiver bøger i udlandet, svarer hun: 

”Jeg har en baggrund som lektor i en-
gelsk, og da jeg begyndte at udgive bøger, 
havde jeg allerede et godt netværk fra 
min engelske krimiblog, så det var oplagt 
at udgive mine krimier på Amazon.” 

Dorte Hummelshøj har igennem tre 
år opbygget et internationalt netværk 
på sin krimiblog. Her skal der deles og 
sparres med andre forfattere og interes-

senter. Med andre ord er det ”give and 
take”. Det har været tidskrævende, men 
har betydet, at hun havde kunder til sine 
e-bøger fra dag ét. Dorte Hummelshøj 
skriver både på dansk og engelsk. Det 
er fx psykologiske mysterier, krimier 
i skandinavisk stil og de såkaldte cosy 
mysteries, der er humoristiske krimier. 
Hun bruger en indfødt korrekturlæser 
til de engelske udgivelser, for kvalitet er 
utrolig vigtig, når hun sender sine histo-
rier ud i verden.

Amazon og CreateSpace
”Intet kunne være lettere,” siger hun om 
at udgive e-bøger på Amazon og paper-
backs på CreateSpace. Man har som 
udgiver kun brug for en velformateret 
Word- eller pdf-fil og en forside. Derefter 
skal man åbne en forfatterkonto, klikke 
på ”add new title” og følge instruktioner-
ne trin for trin. Fireogtyve timer senere 
ligger bogen til salg over hele verden. 

Amazon tegner sig for cirka 80 % af 
Dorte Hummelshøjs salg. Det er især det 
amerikanske marked, hendes bøger går 
til. På andenpladsen er det Storbritan-
nien, mens hendes salg i Australien er 
steget her i foråret 2015. Hun får seks-ot-
te afregninger fra Amazon om måneden: 
En fra hvert land, hun har solgt bøger i. 

På sin første roman havde hun efter 
halvandet år et overskud på 40.000 kr. 
Hendes seneste engelske kortroman 
har på nuværende tidspunkt genereret 
et overskud på omkring 30.000 kr. Når 
enkeltudgivelserne begynder at give 
overskud, fokuserer hun igen på bund-
linjen for alle udgivelserne. Men hvad 
hendes samlede indtægt på e-bøgerne er, 
siger hun ikke noget om.

Læserne
Dorte Hummelshøj ved ikke nøjagtigt, 
hvor mange læsere hun har. Hendes 
bedst sælgende novelle har solgt i titu-

Dansk litteratur  
i den store verden
Litteraturen er blevet global, og danske forfattere når vidt omkring. To af dem fortæller 
her om deres udgivelser i udlandet, og kontorchef Annette Bach fra Kulturstyrelsen giver 
et indblik i dansk litteratur, der når ud over landets grænser. Af Inge-Helene Fly

Forfatter Carsten 
rené nielsen 
er cand.mag. i 
kunsthistorie og 
dansk.

dorte Hummelshøj 
Jakobsen er tidligere 

lektor i engelsk og kan 
derfor skrive på engelsk.

D
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sindvis og den bedst sælgende roman 
mellem fem og ti tusinde eksemplarer. 

”Det er først for nylig, jeg er begyndt 
at udgive flere bøger i samme serie på 
engelsk, og det vil sikkert komme til at 
gøre en forskel. Rigtig mange krimilæ-
sere elsker at følge en serie, så jeg vil tro, 
min Tora Skammelsen-serie vil betyde 
flere trofaste læsere i fremtiden.”

Af og til lægger hun gratis noveller ud 
på Amazon. Hvis læserne kan lide, hvad 
de får, vender de tilbage og køber andre 
bøger af forfatteren. Så i det lange løb 
kan det godt betale sig.

Det var mest i begyndelsen, at hun 
var i direkte kontakt med sine læsere, 
der blandt andet kom med idéer til 
noveller. Det resulterede i antologien ’De 
røde sko’, som indeholder humoristiske 
og satiriske kriminal- og spøgelseshi-
storier. Derudover er der læsere, som 
lægger anmeldelser af bøgerne på fx 
Amazon. Det kan både være læsere, der 
elsker bogen, og læsere, der hader den. 
Men det store flertal af læsere kender 
hun ikke.

Gode råd
”Kvalitet, kvalitet, kvalitet!” Sådan siger 
Dorte Hummelshøj, når det drejer sig 
om at selvudgive bøger i udlandet. 

”Hvis man vil gøre sig håb om at få 
sine bøger solgt i et fornuftigt antal og 
undgå sønderlemmende kritik, kan det 
ikke nytte noget, man bare tænker, at 
danskere da er gode til engelsk, og over-
sætter bogen selv eller får sin nevø med 
studenterhuen til at læse korrektur.” 

Hun siger desuden, at en engelsk blog 
kan være et godt sted at begynde. Det er 
gratis, men det kræver en stor og målret-
tet indsats at gøre bloggen synlig og opnå 
kontakt med de rette følgere, der senere 
kan blive til købere. Det sidste råd går ud 
på at opsøge nogle af de mange online-
netværk, se sig lidt omkring og deltage i 
de bedste. Selv har hun fået meget hjælp 
fra britiske og amerikanske forfattere, 
men hun har også investeret tid i at 
hjælpe dem. 

House Inspections
I 2011 udkom Carsten René Nielsens 
digtsamling ’House Inspections’ på det 
kendte amerikanske forlag BOA Editi-
ons. Det er en tosproget version af hans 
danske digtsamling ’Husundersøgelser’. 
Vejen til amerikansk udgivelse har 

været helt anderledes for ham og kunne 
have heddet ’Website Inspections’. 
C.R. Nielsen fortæller: ”Det begyndte 
engang omkring 1999-2000, hvor den 
amerikanske digter David Keplinger 
mere eller mindre tilfældigt faldt over 
nogle af mine digte på mit website. Jeg 
havde dengang netop udgivet samlingen 
’Cirkler’ fra 1998, der var lidt af et gen-
nembrud for mig, og David oversatte så, i 
et tæt samarbejde med mig, et udvalg af 
digte fra denne bog.” 

Carsten René Nielsen har fået udgivet 
to bøger i USA, nemlig ’The World Cut 
Out with Crooked Scissors’ i 2007 og 
så den førnævnte ’House Inspections’. 
Han siger videre: ”Vejen til udgivelse på 
BOA blev i høj grad banet, da The Paris 
Review sidst i 2009 trykte ti af Davids 
oversættelser af mine prosadigte fra 
’Husundersøgelser’, der var udkommet i 
2008. Det gav naturligvis noget opmærk-
somhed.”

Der er intet økonomisk motiv for ud-
givelserne, da hverken forlag eller digter 
tjener på dem, heller ikke i et stort land 
som USA. Den sidste udgivelse har kun 
været mulig på grund af støtte fra The 
Lannan Foundation. Han har ikke noget 
klart svar på, hvad amerikanernes motiv 
er for at udgive lyrikken:

”Ja, jeg må gå ud fra, det skyldes, at 
man virkelig kan lide mine digte.”    

8 animali e 14 morti
Sidste år udkom der et udvalg af Carsten 
René Nielsens digte i Italien med titlen 
’8 animali e 14 morti’ på forlaget EDB 
Edizioni. Digtene er oversat af Elena 
Graziano. C.R. Nielsen har været i Itali-
en og læse op af digtene, men det er hans 
italienske oversætter Elena Graziano, 
der har taget initiativ til udgivelsen. Hun 
har læst dansk på universitetet i Milano, 
har boet en periode i Danmark og har et 
godt kendskab til dansk litteratur. 

C.R. Nielsen anbefaler danske forfat-
tere, der gerne vil udkomme i udlandet, 
at få personlige kontakter fx ved delta-
gelse i internationale litteraturfestivaler 
eller ved arbejdsophold på refugier i 
udlandet. Han tilføjer:

”Det er nok også en god idé at have en 
engelsk sektion på sit website.”

En del af et nordisk brand
Udlandet er blevet mere interesseret i 
dansk litteratur inden for de seneste år, 

men interessen kommer i bølger. An-
nette Bach fra Kulturstyrelsen siger:

”Kulturstyrelsen tæller antallet af 
solgte titler baseret på forlagenes indrap-
porteringer, og derudfra kan man se, at 
der sælges flere titler til udlandet end 
tidligere. I 2009 var der 196 salg, hvor det 
i 2013 er steget til 373.”

Der er især interesse for krimier fra 
de nordiske lande. Interessen er steget 
efter Stieg Larssons internationale gen-
nembrud med Millennium-trilogien. 
De danske tv-dramaseriers store succes 
i udlandet kan også forklare den øgede 
interesse. Annette Bach tilføjer:

”Og så er vi en del af et nordisk brand, 
som er interessant for en del markeder.” 

Udenlandske forlag går efter bø-
ger med ”en dansk vinkel”, der virker 
eksotisk, men bøgerne må heller ikke 
være for danske. Eller med andre ord for 
smalle. De fleste forlag er på udkig efter 
en god historie, gerne litterær, men helst 
med en bred appel.

Netværk
Annette Bach råder danske forfattere, 
der gerne vil udgive i udlandet, til at 
bruge professionelle aktører fx forlag, 
agenter og oversættere. Der er hård 
konkurrence om forlagenes og læsernes 
opmærksomhed. 

”Det er meget svært, kræver stort ben-
arbejde og lykkes sjældent for en forfat-
ter at sælge sit eget værk – medmindre 
man har en forbindelse til forfattere, 
forlag eller tidsskrifter i det land, man 
ønsker at udkomme i. Skal man sælge 
selv, skal man opbygge netværk.”

Det er muligt for danske og uden-
landske forlag samt oversættere at søge 
støtte til prøveoversættelser hos Statens 
Kunstfond. Når bogen er udkommet i 
udlandet, kan forlaget eller andre aktø-
rer også søge støtte til markedsføring af 
den. Endelig er der mulighed for støtte til 
forfattere, så de kan rejse ud og promo-
vere deres bøger i udlandet. ·

Inge-Helene Fly er formand for 
lyrikerne hos dansk Forfatter-
forening. 
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Da Vagn Steen for ca. 15 år siden op-
fordrede Gerda Leffers til at indtræde i 
bestyrelsen for den nystartede senior-
gruppe, var hun i tvivl. Var det rigtigt og 
fornuftigt at afgrænse medlemmer af for-
eningen som en gruppe alene ud fra det 
kriterium, at de skulle være fyldt 60 år?

Hun valgte dog at sige ja efter længere 
diskussioner i gruppen. Hendes begrun-
delse kom direkte til at indgå i senior-
gruppens formålsparagraf: “At bevare 
og udvikle det skrivende talent i forfat-
terkarrierens modne år.” Og så bliver der 
mere og mere erindringsstof, jo ældre 
man er.

Gerda Leffers har erindringsstof helt 
tilbage fra 1920’erne, for hun blev født 
i 1919. Med sine nu 95 år er hun den 

ubestridte nestor blandt seniorerne. 
Og lysten til at skrive går helt tilbage til 
1920’erne. Således debuterede hun alle-
rede som 8-årig ved at vinde en digtkon-
kurrence i Brønshøj Tidende. Men hun 
var samtidig født i en tid, hvor kvinders 
uddannelse ikke blev prioriteret på højde 
med mandens. Karrieren startede derfor 
med at være hustru og mor til to børn 
født i de første efterkrigsår. Skrivelysten 
førte blot til spredte notater, der blev lagt 
i skuffen. 

Børnene var voksne, før moderen blev 
klar til cand.mag.-uddannelsen i dansk 
og retorik – så kandidaten nåede at fylde 
50. Men så kom der gang i forfatterkar-

rieren. Hendes første bog kom på Hans 
Reitzels Forlag og handlede om H.C. An-
dersens kunstnerproblematik. Det var 
hendes speciale på Københavns Univer-
sitet. Notaterne i skuffen blev til en bog 
med titlen ’Barndommens oase’. I første 
omgang fik hun manuskriptet retur fra 
Gyldendal, ikke et endeligt afslag, men 
en konstruktiv vejledning i at nå frem til 
en udgivelse. 

Gerda Leffers valgte et alternativt 
forlag og fik bogen udgivet på Attika, idet 
hun efter en række kronikker var blevet 
indmeldt i Dansk Forfatterforening.

”Det blev en inspiration for mig at 
blive medlem af seniorgruppens besty-
relse,” fortæller Gerda Leffers. Det blev 
ikke kun til diskussioner, men også 
igangsætning af konkrete skriveprojek-
ter. På et møde i gruppen læste hun op 
fra en erindringstekst fra skoleårene. 
”En eftermiddag, da jeg som 16-årig kom 
hjem fra skole, lå der et brev fra min 
mor til min far. Hun var rejst bort, flyttet 
sammen med en anden mand. En meget 
dramatisk og indgribende begivenhed. 
Det var en dag, der ændrede meget i mit 
og familiens liv.” Gerda var fra den dag 
alene med faderen og en storesøster.

Andre i seniorgruppen kunne også 
berette om, at der i deres liv havde været 
særlige dage, som på afgørende vis æn-
drede deres liv, og det førte så til et fælles 
bogprojekt med titlen ’En dag i mit liv’. 
20 forfattere, hver med et kapitel om en 
dag af særlig betydning for deres liv.

Gerda Leffers havde også sine helt 
egne projekter. I 2012 udkom hun med 
essays og digte i bogen ’Min årstid’ på 
Forlaget Mellemgaard. Hun har imid-
lertid også udfoldet sin interesse for 
sprog og litteratur i andre fora. Hun blev 
indmeldt i ModersmålSelskabet ved 
stiftelsen i 1979 og har nu været redaktør 

af 33 numre af selskabets årbog. Hver 
årbog har sit tema om sprogets mange 
facetter, og hun lægger hvert år mange 
kræfter i forordet og begrundelsen for 
det valgte tema.

Selvom alderen ikke i sig selv for-
årsager problemer, øges risikoen for, 
at noget kan støde til. For den 95-årige 
forfatter har synshandicappet været det 
store problem. I 15 år har hun lidt af en 
langsomt udviklet makuladegeneration 
af nethinden (tidligere populært kaldet 
øjenforkalkning). Hvad gør en forfat-
ter med fighteregenskaber i en sådan 
situation? Søger oplysning og anskaffer 
hjælpemidler, og nu har hun fået digitalt 
udstyr med taleoversættelse fra både 
computer og papirtekst. Det gør hende i 
stand til at håndtere e-mail, læse bøger 
og aviser – og skrive bøger.

Drivkraften og viljen bremses ikke 
af synshandicappet. Sidste år oplevede 
seniorgruppens bestyrelse endnu et ek-
sempel på hendes energi. Hun var blevet 
lidt bekymret for, om gruppens aktivite-
ter i for høj grad blev præget af arrange-
menter for medlemmerne. Det var vig-
tigt at udnytte det potentiale for at skrive, 
som findes i seniorforfatternes kreds. 
At aktivere frem for blot at underhol-de. 
Hun foreslog, at medlemmerne blev in-
viteret til at skrive kapitler til en antologi 
om afbrydelser. Et langt liv rummer 
uvilkårligt en række afbrydelser, og for 
en forfatter i moden alder er det ikke 
ukendt med skrivepauser. Der gik ikke 
så lang tid fra idé til handling. Medlem-
merne modtog invitation i oktober 2014, 
manuskripterne var i hus i december, 
og 11. maj udkom antologien med de 21 
bidrag på Forlaget Mellemgaard.

Alder er ingen hindring, men der skal 
vilje til. Og, som Gerda understreger, en 
heldig skæbne. ·

hyldest til en nestor
Gerda Thastum Leffers er født i 1919 og 
Dansk Forfatterforenings ældste aktive 
medlem. Den skrivende cand.mag. i dansk 
og retorik har skrevet både fag- og skønlit-
teratur og debatindlæg og kronikker.
 Af Henning Kirk, formand for DFF’s seniorgruppe

Det blev en inspiration  
for mig at blive medlem af  
seniorgruppens bestyrelse“
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Selvfølgelig ikke alle mænd, 
ikke altid og ikke til alt. Bare i 
bred almindelighed. Mænd er 
bedst. I hvert fald når vi taler 
om kunst.

De største billedkunstnere, 
komponister og forfattere 
har kønnet til fælles. De er 
mænd. Sådan har det været 
fra arilds tid, og sådan er det 
i dag. Kvinder kan også noget 
med kunst, men sjældent 
overgår en kvinde en mand. 
For mænd er bare bedst.

Det er indlysende, at det er 
sådan. Nogle synes sikkert, 
det er trist, for forskellighed 
er godt, hvis en kultur skal 
udvikle sig. Det er også ke-
deligt, fordi menneskeheden 
består af to køn (mindst), og 
hvis vi ønsker, at kunsten skal 
spejle og fortolke alt men-
neskeligt og umenneskeligt 
og fra tid til anden inspirere, 
så har vi brug for alle køns 
ligeværdige indspark.

Når mænd prises mest, 
er det nok, fordi de er flest. 
Det er et gæt, for ingen aner, 
hvor mange der er af hver 
slags inden for litteraturen. I 
Danmark er der ganske vist 
lidt flere kvindelige medlem-
mer af de to forfatterforenin-
ger, men mængden gør det 
selvfølgelig ikke, kun kvalitet 
betyder noget, og kvinder er 
ikke på omdrejningshøjde 
med mænd, når det kommer 
til mod, originalitet, kompro-
misløshed. Kvinder skriver 
heller ikke meget om de 
virkelig vigtige emner. Sådan 
er det bare.

Sådan må det være, ellers 
fatter jeg intet.

Spørg bare tilfældige men-
nesker på gaden eller spørg 

rundt i omgangskredsen, hvil-
ken roman der er den bedste, 
de nogensinde har læst. 
Man vil få mange forskellige 
svar, for der er skrevet rigtig 
mange fremragende romaner, 
digte og noveller i årenes løb, 
men de er alle – næsten – 
skrevet af mænd. Spørg efter 
den største, mest betydnings-
fulde forfatter, og svarene 
vil næsten alle munde ud i 
navnet på en mand.

Der kan være mange gode 
grunde til, at tilfældige men-
nesker næsten altid vil svare 

med et mandenavn. Fx at det 
bare er det første svar, der 
dukker op, eller at navnet på 
en mand lige i den situation 
forekommer som det sikreste. 
Man vil jo nødig afsløre sig 
som en dummernik.

Men de professionelle 
læsere, litterater, der tildeler 
priser og legater, er af samme 
overbevisning, nemlig at de 
bedste og vigtigste litterære 
værker er begået af mænd. 
Disse professionelle læsere 
har alle en dyb kærlighed til 

litteraturen. De har studeret 
den, diskuteret den, drømt 
om den og gjort den til deres 
felt. På alle andre områder 
er de forskellige. De profes-
sionelle læsere er unge som 
gamle, mænd som kvinder, 
venlige som sure, selvpromo-
verende som tilbageholdende, 
men fælles for dem – udover 
deres professionalisme – er, 
at de synes, at mænd gør det 
bedst.

Den fornemste pris, 
Nobelprisen i litteratur er 
kun givet ganske få gange til 
kvinder. Den er overvejende 
en mandepris, og ingen ved 
sine fulde fem vil vel nægte, 
at det svenske akademi, som 
uddeler prisen, består af 
mennesker med forstand på 
litteratur. Der er ganske vist 
mere end dobbelt så mange 
mænd som kvinder i akade-
miet, men de få kvinder, der 
har en stol i akademiet, er 
nogle af Sveriges dygtigste. 
Det er ikke til at forestille sig, 
at de ville lade sig overtale til 
at kaste deres stemmer på en 
mandlig forfatter, blot fordi 
han er en mand.

Den næstfornemste pris 
her i Norden er Nordisk Råds 
Litteraturpris. Den tildeles 
af en komité af litterater af 
begge køn fra alle de nordiske 
lande. I dette årtusinde er 
prisen gået til en mand to ud 
af tre gange.

Og så er der alle de andre 
store og mindre priser. 
Hvis man regner dem alle 
sammen, viser de samme 
mønster. Mændene tager 
broderparten. Fuldstændig 
som når en søskendeflok i 
middelalderen skulle dele 

en arv. To tredjedele til søn-
nerne og resten til døtrene. 
Men den sammenligning er 
sikkert helt skæv. Vi har for 
længst lagt middelalderen 
og dens kønsmønter bag os. 
I dag tildeles litterære priser 
jo ikke efter køn, men efter 
litterær kvalitet, og der viser 
de mandlige forfattere sig at 
være bedst.

Sådan må det være, ellers 
fatter jeg intet.

Blixenprisuddelingen 
havde en anderledes og mere 
lige fordeling af kvindelige 
og mandlige prismodtagere, 
men selvfølgelig ingen regel 
uden undtagelse. Og reglen er 
stadig, at mænd er bedst. Kig-
ger man på en god håndfuld 
af de mest omtalte danske 
priser i dette århundrede, fx 
Akademiets store pris, De 
Gyldne Laurbær, Weekenda-
visens romanpris, Politikens 
romanpris, DR Romanprisen, 
Læsernes Bogpris og Det 
Danske Kriminalakademis 
priser, er der i alt uddelt 105 
priser, og heraf har mændene 
fået godt 70 %. Og det er bare 
helt rimeligt, for mænd er nu 
engang bare bedst.

Hvis de ikke er det, fatter 
jeg intet. ·

Mænd er bare bedst
Birgitte Jørkov ironiserer her over, at mænd, trods al debat om det modsatte, 
stadig har førertrøjen på i kulturlivet. Hun debuterede med en novelle  
i Politikens Magasin i 1989 og har siden udgivet romaner og noveller. 

Det er ikke til  
at forestille sig,  
at de ville lade sig 
overtale til at kaste 
deres stemmer på  
en mandlig forfatter, 
blot fordi han er  
en mand.

Birgitte Jørkov 
er født i 1946, 
er cand.mag. i 
dansk, historie og 
filosofi og sidder 
i styregruppen 

for Kvindelige Forfattere i dansk Forfat-
terforening. 

“
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Trine Kolding er forfatter og driver 
selvstændig virksomhed med rådgivning 
om tidsoptimering. Hun har skrevet fem 
fagbøger, fire er udgivet på Gyldendal. 
I august 2013 udgav Trine selv e-bogen 
’Overskud i familien – 149 konkrete tips 
til mere familietid i hverdagen’. Trine 
udsendte pressemateriale til en række 
medier med henblik på anmeldelser 
eller omtale. Hun har god erfaring med 
at få sine bøger omtalt i en featureartikel, 
hvor mediet får et emne serveret mod at 
omtale bogen. Det er en balancegang, da 
artiklen ikke skal overflødiggøre køb af 
bogen. 

Når et medie uden aftale med forfat-
teren laver en artikel ud fra kernen i 
en bog kaldes det at ”skrælle” bogen. I 
2014 blev BT dømt for at have skrællet 
Ninkas bog om Helle Thorning-Schmidt, 
’Helle – i samtaler med Ninka’. BT havde 
fået bogen til anmeldelse, men dagen 
før bogen udkom, bragte avisen centrale 
uddrag fra bogen. BT blev dømt for at 
krænke ophavsretten, og forlaget samt 
forfatteren fik tilkendt erstatning, fordi 
artiklen havde skadet salget af bogen.  

Trine blev kontaktet af en journa-
list fra BT, der ville bruge uddrag fra 
Trines bog sammen med en artikel, hvor 
journalisten interviewede en familie, 
der havde bidraget til bogen. Da Trine 
var opmærksom på ovennævnte om at 
”skrælle” bogen, fik hun journalisten til 
at afstemme artiklens omfang og ind-
hold med hende.

Aftalen mellem Trine og journali-
sten er ikke et særskilt dokument med 
juridiske ord. Det er en e-mailkorrespon-
dance mellem Trine og journalisten, der 

beskriver tilblivelsen af artiklen, hvor 
meget fra Trines bog journalisten må 
bruge, hvorfor og ikke mindst hvornår. 
Det fremgår, at uddraget begrænses fra 
20 til 13 råd, og Trines begrundelse for, 
hvorfor 20 råd var for meget, er: ”Det 
er næsten alle de vigtigste tips … og jeg 
synes, læserne får for meget forærende. 
Faktisk så meget, så jeg ikke selv ville sy-
nes, det var nødvendigt efterfølgende at 
investere i bogen.” Det fremgår også, at 
artiklen skal bruges i ”avisen d. 5. januar 
2014”. Artiklen ”Hurra for børnearbejde” 

blev bragt søndag d. 5. januar 2014 som 
godkendt af Trine.

Trine har Google Alerts på sine titler, 
der giver hende besked, når bøgerne 
omtales på nettet. I februar får hun 
besked om, at e-bogens titel er dukket 
op i en Plus Guide med titlen ’Få mere 
tid i hverdagen’. Plus Guiden kostede 16 
kr. mod 149 kr. for Trines e-bog. En Plus 
Guide er et elektronisk magasin om et 
afgrænset emne, der kræver særskilt 
betaling enten enkeltvist eller i abonne-
ment til 29 kr. om måneden. 

Først skrev Trine og siden Dansk 
Forfatterforening til BT for at få guiden 
fjernet eller indgå en aftale om brugen. 
BT afviste, at denne brug af uddragene 
var en krænkelse, da de påstod, det var 
en del af den elektroniske version af 

avisen, som Trine måtte have samtykket 
til ved aftalen.

Dommeren i Københavns Byret gav 
Dansk Forfatterforening medhold i, at 
BT ikke kunne bevise, at de havde til-
ladelse til brugen i Plus Guiden, hvilket 
betyder, at retten fandt, at avisen og Plus 
Guiden var to forskellige udnyttelsesfor-
mater. Det følger af specialitetsprincip-
pet i ophavsretslovens § 53, at en aftale 
om udnyttelse af et værk på en bestemt 
måde fortolkes indskrænkende til fordel 
for ophavsmanden. 

DFF valgte at føre sagen i retten for 
Trine, fordi sagen var principiel i forhold 
til at få fastslået, at der er forskel på 
forskellige elektroniske udgivelsesforma-
ter, ligesom der er med trykte formater. 
Sagen var bevismæssigt nem at føre, 
fordi hele drøftelsen om, hvad BT måtte 
bringe, forelå på e-mail, dvs. på skrift, fra 
de angivne adressater og var dateret. Sa-
gen handlede ikke om, hvorvidt artiklen 
måtte bringes i en elektronisk version af 
avisen. Den handlede om, at vi mente, 
at Plus Guiden var et format, der ikke 
var en del af avisen. Som Trine skrev til 
mig: ”Umiddelbart synes jeg, at den store 
forskel på ”avisartikel” vs. ”guide” er, at 
avisens læsere ikke nødvendigvis køber 
avisen blot for at få mine råd, mens det 
er dét guiden lægger op til.”

Sagen viser dog også, hvor vigtigt et 
skriftligt aftalegrundlag er, og at dette 
sagtens kan foreligge i form af en e-mail-
korrespondance. Det vigtigste i en aftale 
er i mange tilfælde ikke de korrekte 
juridiske begreber, men beskrivelsen af 
de faktiske forhold i en sprogbrug som 
begge parter forstår. ·

Man  
Må ikke  
stjæle  
tekster
Dansk Forfatterforening har vundet en  
retssag mod BT på vegne af et medlem.  
BT er dømt til at betale 20.000 kr. i erstatning.
Af Anne Koldbæk, Dansk Forfatterforenings jurist

!
Sagen viser, hvor  
vigtigt et skriftligt  
aftalegrundlag er.
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Der er ikke noget nyt i, at læ-
rere også er fagbogsforfattere 
og selv skriver lærebøger. Der 
er i Danmark en lang og god 
tradition for samarbejde mel-
lem offentlige lærerkræfter og 
private undervisningsforlag. 
Men nu er VUC Syd gået 
skridt videre og er selv blevet 
et forlag. 

VUC Syd, med 200 lærere 
og 8.000 kursister årligt, har 
næsten helt afskaffet fysiske 
lærebøger. Skolebiblioteket 
er nedlagt. Alle kursister 
har siden 2012 fået udleveret 
en gratis iPad, alle lærings-
midler er i princippet digi-
tale, og man ønsker at være 
fuldstændig selvforsynende 
med undervisningsmateria-
ler. Skolens lærere skal selv 
skrive lærebøgerne i arbejds-
tiden, naturligvis indpasset 
i normeringen. Hvor skolen 
tidligere har benyttet en 
blanding af selvudviklede 
digitale læringsmidler og 
forlagsindkøbte produkter, 
da satser man nu på helt at 
afvikle materialeindkøbet 
hos private, danske lærebogs-
forlag gennem et samarbejde 
med Apple. 

Lærere arbejder  
som forfattere
Gennem det seneste års tid 
har man helt konkret gjort 
det, at 16 af skolens lærere er 
blevet allokeret til produktion 
af lærebøger i Apples iBooks 
Author. Bøgerne er typisk 
på 15-30 ’sider’ og meget 
temafokuserede, således 
at de kan integreres i helt 
konkrete pædagogiske forløb 
på en levende måde. Der skal 
produceres ca. 200 små bøger 
årligt. Disse udbydes, under 

forlagsnavnet Lighthouse 
Publish, også til salg i iBooks 
til en pris af ca. 13 kroner. 
Prisen er delvist fastsat af Ap-
ple. Formatet er låst i iBooks 
Author og kan kun benyttes 
på iPads. Lighthouse Publish 
satser efter eget udsagn på at 
dække alle fag, og udgivelser-
ne er rettet mod alle folkesko-
ler, efterskoler, gymnasier og 
andre ungdomsuddannelser, 
der bruger iPads i undervis-
ningen. Også i udlandet.

Over for bl.a. Dansk Forfat-
terforening har de offentligt 
fuldfinansierede lærebogsud-
givere fra VUC Syd nedtonet 
de kommercielle ambitioner 
med projektet. Det handler 
først og fremmest om pæda-
gogisk kvalitet på skolen selv. 
Det handler om at udnytte 
potentialet i de digitale me-
dier bedst muligt til gavn for 
skolens kursister. 

Forlaget er business
Et lidt andet indtryk får man 
imidlertid, hvis man ser på 
en stillingsannonce, hvor 
Lighthouse Publish søger en 
erfaren markedsføringskon-
sulent til at ”drive salget af 
iBooks og markedsføringen 
af LighthousePublish.com … i 
forhold til strategisk udvalgte 
interessenter.” Der ønskes en 
person med ”erfaring med 
salg fra privatmarkedet”, 
som kan medvirke til at gøre 
VUC Syds ”iBooks [til] det 
foretrukne valg af digitale 
læringsmedier til udskoling 
og gymnasialt niveau, til 
iPads, nationalt og interna-
tionalt.” Annoncen pointerer, 
at VUC Syd, ”en selvejende 
uddannelsesinstitution under 
staten, skal være en synlig og 

markant aktør på markedet 
for digitale læringsmedier, 
nationalt og internationalt.” 

Ifølge skolen har projektet 
været en stor succes. Pædago-
gisk er bøgerne langt bedre, 
end hvad der udbydes på det 
private lærebogsmarked, hvor 
de digitale lærebøger minder 
for meget om traditionelle 
klassebøger og typisk ikke 
kan bruges på iPad, siger 
VUC Syd. Skolen sparer på 
materialeindkøb, men de be-
sparelser skal sammenholdes 
med udgifterne til indkøb af 
iPads til alle skolens kursi-
ster. 

Benhård kontrakt
”Forfatterne”, som de 16 
lærere konsekvent omtales på 
skolen, har en udgivelseskon-
trakt med VUC Syd på den 
enkelte titel. I Dansk Forfat-
terforening har vi fået lov at 
se et eksempel på en sådan 
kontrakt. Den går kort fortalt 
ud på, at skolen én gang for 
alle erhverver retten til al 
udgivelse af bogen både på 
dansk og på fremmedsprog. 
Forfatteren modtager ikke 
noget honorar som sådan, 
men får en royalty på 10 % af 
nettosalget, hvis det oversti-
ger 100.000 kr. Ellers intet, 
ud over lærerlønnen forstås. 
Forfatteren har personligt 
ansvar for eventuelle kræn-
kelser af ophavsretten i 
materialet. Endelig forbydes 
forfatteren at drive anden 
forfattervirksomhed, så længe 
han eller hun er ansat på sko-
len, medmindre skolen giver 
eksplicit samtykke. VUC Syd 
vil således ikke acceptere, at 
for eksempel forfatteren af en 
lille digital bog om ”vristspar-

ket” efterfølgende udgiver en 
bog om sparketeknik generelt 
på et privat forlag. 

Mange spørgsmål
VUC Syds digitale forlags-
virksomhed giver skolen og 
dens kursister både konkrete 
gevinster og spændende mu-
ligheder. De demonstrerede 
produkter var imponerende 
og af høj kvalitet. 

Set med forfatterøjne er 
der imidlertid også nogle 
bekymrende perspektiver i 
projektet. Det gælder i første 
omgang kontraktvilkårene, 
som på flere punkter er på 
kant med dansk lovgivning. 
Men det gælder også i bre-
dere forstand. Vil en offentlig 
budgetgevinst ved omgåelse 
af det liberale lærebogsmar-
ked kunne føre til en faglig 
og pædagogisk ensretning af 
udbuddet generelt? Vil stats-
finansieret, kommerciel lære-
bogsudgivelse udkonkurrere 
de private forlag så meget, at 
de mister evnen til at le-
vere de produkter, der måske 
stadig efterspørges i andre 
dele af uddannelsessystemet? 
Er et tiltag som Lighthouse 
Publish et ”lille anslag” mod 
ytringsfriheden, i og med at 
det forbyder en offentlig ansat 
at publicere i privat regi på 
baggrund af vedkommendes 
personlige faglighed? Eller er 
det – knap så dramatisk – blot 
en forskydning i den faglige 
økologi, hvor lærebøgerne 
udvikles i tæt samarbejde 
mellem offentligt ansatte 
lærerkræfter og kommercielt 
arbejdende redaktører og 
udgivere? Burde offentlige 
aktører som VUC Syd påtage 
sig et ansvar for at sikre et for-

Skolen som forlag
Grænsen mellem offentlig virksomhed og privat bogmarked er uklar,  
og det er problematisk. Af Morten Visby, næstformand i Dansk Forfatterforening
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matneutralt internet, hvor 
udviklingen og anvendel-
sen af nye produkter ikke 
fastlåses i kommercielt 
proprietære formater, 
frem for både økonomisk 
og domænemæssigt at be-
gunstige Apple, der i mod-
sætning til private danske 
lærebogsforlag aldrig har 
investeret i udviklingen 
af nye læremidler og ikke 
kan forventes at ville yde 
andre redaktionelle bidrag 
end puritansk censurering 
af upassende billedmate-
riale? 

Ingen klare svar
Der er formentlig ikke 
noget endegyldigt svar 
på disse spørgsmål. Men 
hvis man grundlæggende 
ønsker en sund balance 
mellem de offentlige ud-
dannelsesinstitutioners 
pædagogiske behov og 
hensynet til det private læ-
rebogsmarkeds overlevel-
sesmuligheder, bør man 
i hvert fald være varsom 
med at tro, at eksperimen-
ter som Lighthouse Pub-
lish kan foregå i et digitalt 
vakuum uden konsekven-
ser for de forlag, der i 
modsætning til VUC Syd 
ikke blot skal lægge hus 
til lærebogsudgivelse, men 
faktisk skal leve af det.

I andre sammen-

hænge afviser det danske 
samfund enhver form for 
statslig indgriben i et bog-
marked, som man på godt 
og ondt ønsker fastholdt 
som en ren kommerciel 
sfære. Det er kulturpoli-
tisk uhensigtsmæssigt på 
en række punkter, men 
for så vidt ganske kon-
sekvent. Virkelig konse-
kvent bliver det dog først, 
hvis man også afholder sig 
fra – gennem statsfinan-
sieret, kommerciel udgi-
velsesvirksomhed – aktivt 
at feje benene væk under 
det liberale bogmarked, 
der samtidig forudsættes 
at hvile i sig selv. I den 
henseende kunne man 
indimellem ønske, at også 
forlagsbranchen selv ville 
udvise lidt større konse-
kvens. For forfatterne og 
deres læsere ville det være 
et gevaldigt fremskridt, 
hvis både forlagene og det 
offentlige, indbyrdes og 
hver for sig, på et tids-
punkt kom til klarhed 
over, om de ønsker et 
liberalt bogmarked eller 
ej, frem for som hidtil at 
træffe den beslutning ud 
fra, hvad der umiddelbart 
virker mest attraktivt på 
kort sigt, fra situation til 
situation. ·

morten visby er næstformand i  
dansk Forfatterforening,   
formand for dansk oversætterforbund  
og har oversat 56 titler. 
 

HUsk
dansk forfatterforenings  
sekretariat holder  
sommerlukket i hele juli. 

god sommer!
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KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk

at undervise børn i at skrive
Primært for Bu, s, ILL
underviser: Hanne Kvist
27. august kl. 18-21, strandgade 6
Kursus 15012
Bliv klædt bedre på til at bruge tilbud om at komme ud på 
landets skoler. De traditionelle forfatterforedrag på skolerne er 
i høj grad blevet afløst af skriveværksteder, men hvordan bæ-
rer en forfatter uden pædagogisk uddannelse sig ad med at 
aktivere en skoleklasse kreativt og konstruktivt med fokus på 
at skrive skønlitteratur? Hvad kan eleverne magte? Hvor store 
krav kan man stille? Hvad kan man forvente af lærerne?
Hanne Kvist er både forfatter og illustrator. Hun har undervist 
på flere skoler, både alene og sammen med andre.
Tilmelding senest 24. juni til: kursus@danskforfatterforening.dk 

Hjælp, jeg er gået i stå. 
eller: Bryd skrivekrisen og lær af den!
For alle
underviser: Bo skjoldborg.
4. september kl. 9-16, strandgade 6 
maks. antal 16
Kursus 15016
Kender du det, at du har skrevet tyve eller hundrede sider og 
pludselig går i stå? Eller du har udgivet en bog, og nu vil du 
gerne skrive den næste – problemet er bare, at du ikke kan 
komme videre. På kurset ’Hjælp, jeg er gået i stå!’ får du en 
række forskellige værktøjer til at overvinde dine skriveforhin-
dringer – det kan være et skrivestop, en skriveblokering, ud-
sættelse, fornemmelsen af at have opbrugt dit stof, fremmed-
hed over for dit manuskript, angst, usikkerhed osv.  Hvordan 
diagnosticerer og løser du skriveudfordringerne?  Og kan du 
måske ligefrem få noget godt ud af den kreative krise? 
Tilmelding senest 4. august til: kursus@danskforfatterforening.dk 

indie-oversætteren.
Oversætteren som forlægger og/eller selvudgi-
ver
Primært for DOF
undervisere: marie andersen, Jesper Kistorp, morten visby
12. september, strandgade 6
Kursus 15005
Teknologien hjælper oversætterne på vej. Hvad med selvudgi-
vende oversættere? Hvilken risiko er forbundet med at være 
selvudgiver? Hvordan håndteres kontrakter, rettigheder, lay-
out, produktion, distribution og markedsføring? Oplægshol-
der: Formand for DOF, oversætter Morten Visby, oversætter 
og forlægger Jesper Kistorp fra oversætterforlaget Bogreser-
vatet samt oversætter og forlægger Marie Andersen
Tilmelding senest 4. august til: kursus@danskforfatterforening.dk

Hvem skriver historien − og hvordan? 
et Hald-seminar.
For alle
undervisere: astrid Nonbo andersen, Rasmus Glenthøj, Kim Leine, Dorte 

sommerskole for forfattere
Tirsdag den 30. juni: 
Forfatter online: Grundindføring i online  
markedsføring på sociale medier
Tirsdag den 4. august: 
Forfatter og (kommende) blogger:  
Sådan styrker bloggen dit forfatterskab
Tirsdag den 11. august: 
Fagbogsforfatter: Brug LinkedIn til at skabe en  
professionel synlighed om din fagbog
Pris pr kursus: 985 kr. Halv pris for medlemmer af Dansk Forfatterforening
Tid og sted: kl. 13.00-17.00, La Officina, Frederiksberg
Tilmelding: www.abeloneglahn.dk/sommerskole  underviser: abelone Glahn (F)

annOnCe 

Chakravarty
18.- 20. september, Hald Hovedgaard, Ravnsbjergvej 76, viborg
Kursus 15001
I hvor høj grad er historieskrivning et fælles ansvar? Hvordan forhol-
der forfattere sig til ”vores fælles historie”? Og ved vi altid, hvad vi 
mener, når vi siger ”vores”? På dette kursus præsenterer vi en række 
bud på, hvordan vi i dag forholder os til begrebet historieskrivning. 
Hvem skriver historien, og hvordan skrives den? Du får fire stærke 
oplæg, der giver dig nye perspektiver på historien.
Tilmelding senest 24. juni til: kursus@danskforfatterforening.dk. 
Nyindmeldte og forfattere, der ikke tidligere har været på Hald, har første prioritet.

Plot. Masterclass
Primært for s og Bu
underviser: Dan Hoffmann
17.-18. oktober kl. 9-16, strandgade 6
Begrænset deltagerantal
Kursus 15018
Hvordan slutter din historie? Forløser slutningen den emotionelle 
kerne? Opbygger den suspense fra start til slut? Hvilke mekanismer 
bruger du? Hvordan er dine karakterer orkestreret? Rejser plottet 
effektivt et dramatisk spørgsmål? Hvordan udvikler plottet histori-
ens tema?  Hvis du ikke kender svarene, har din historie måske har 
et problem. Men at løse problemerne behøver ifølge underviser Dan 
Hoffmann ikke at være en kamp. Deltagerne skal medbringe og frem-
lægge en kort synopsis (maks. en halv side) til en roman.
Tilmelding senest 26. august til: kursus@danskforfatterforening.dk 

to digtere – en workshop
Primært for L
undervisere: Niels Frank og René Jean Jensen
21. november kl. 10-16, strandgade 6
Begrænset deltagerantal
Kursus 15009
En workshop med digterne Niels Frank og René Jean Jensen, hvor vi 
både skal diskutere tekster og arbejde selv. En udvidet kursusbeskri-
velse følger på hjemmesiden.
Tilmelding senest 30. september 2015 til: kursus@danskforfatterforening.dk 
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KALENDER
Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6, 1401 København K.
Evt. aflysning eller ændring af et arrangement vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside. Sekretariatet holder lukket i juli.

legatuddelinger
Torsdag d. 18. juni kl. 16
Følgende legater bliver uddelt:
Peter Bejder modtager Drassows Legat.
Peter-Clement Woetmann modtager legat 
fra Harald Kidde og Peder Jensen  
Kjærgaards Fond.
alle medlemmer er velkomne!

Cava, tapas og dans! 
Fredag d. 19. juni kl. 19-24
BU, L og S holder sommerfest. Hop i dine 
dansesko, og kom. Vi serverer lette tapas 
(ikke stor middag) og kølige bobler, og det 
koster 100 kr., som betales i døren.
Tilmeld dig senest mandag d. 15. juni  
til nanna.gyldenkaerne@gmail.com
For medlemmer af s, Bu og L

workshop i oplæsning 
med louise fischer- 
nielsen
søndag d. 21. juni kl. 10-13
søndag d. 28. juni kl. 10-13
For medlemmer af s-gruppen
Når man som forfatter er ude og læse op 
af sine bøger, er det vigtigt, at man rører 
tilhøreren. Ellers mærker tilhøreren ikke 
forfatterens tekst, og bogen bliver ikke 
købt. Mange forfattere mangler værktøjer 
til at lave den gode oplæsning. På oplæs-
ningsworkshoppen diskuterer vi, hvad det 
mundtlige rum er og kan, og hvad oplæs-
ning som genre er. Vi arbejder i praksis, og 
alle læser op flere gange og får feedback. 
Vi arbejder med værktøjer, der er lette at 
bruge, og som rykker deltagerne langt på 
kort tid. Deltagerne bliver filmet, så de kan 
se, hvordan de virker, når de læser op.
Der vil blive serveret kaffe, te og frugt.
Louise Fischer-Nielsen er cand.mag. i 
retorik og har firmaet Taleværkstedet. Hun 
underviser bl.a. præster i oplæsning, og 
hun er fast oplæsningslærer på Gladiators 
skriveskole. Hun er derudover tilknyttet 
SAXO.com, hvor hun også tilbyder  
oplæsningstræning.
maks. 10 deltagere pr. workshop.  
mail til anne-sophie@mail.dk og fortæl,  
hvilken dato du foretrækker.

Digitaliser dit bagkatalog
mandag d. 22. juni kl. 16-18
Her præsenteres eReolens digitalise-
ringsprojekt, der giver mulighed for at få 
digitaliseret bøger, som ikke allerede findes 
som e-bøger. Digitaliseringen, der sker i 
samarbejde med Saxo Publish, er gratis for 
forfatteren, som dog ikke får betaling for 
de første 75 udlån gennem eReolen. For 
at en forfatter kan deltage i projektet, skal 
han eller hun selv have alle rettigheder til 
tekst og eventuelle illustrationer. Forfat-
teren får ejerskabet over den digitale fil 
og kan frit udlåne og sælge den gennem 
andre kanaler. Repræsentanter for eReolen 
og SAXO deltager i mødet sammen med 
foreningens jurist. Det kan være en fordel 
at medbringe forlagsaftaler på sine bøger. 
Tilmelding til: nanna.gyldenkaerne@gmail.com.
 

faglitterært  
tirsdagsmøde
Sjusker vi med  
det danske sprog?
Tirsdag d. 1. september kl. 19 
I samarbejde med Modersmål-Selskabet 
afholdes en temaaften om dansk sprog i 
dag.
Programmet byder på et oplæg af ph.d. 
Ruben Schachtenhaufen: ’Sjusker vi med 
det talte sprog, eller udnytter vi sprogets 
muligheder rationelt?’
alle er velkomne.

Fyraftensmøde i Aarhus
mandag d. 7. september kl. 16
Café Hos sofies forældre, Frederiksgade 74, aarhus.
Niels Kjær vil læse Århushistorier fra sin seneste bog, 
og flere interessante emner er under opsejling.  
Tilmelding til allan Kolstrup senest 4. september: 
akolstrup@stofanet.dk 

fagbogens dag 
Lørdag d. 26. september i aarhus, Odense  
og København.
Den faglitterære styrelse sætter fokus på 
fagbogen i tre byer på samme dag i sep-
tember. Tanken er på sigt at lade arrange-
menterne vokse til en faglitterær festival 
eller fagbogens uge. Fagbogens dag skal 
kaste lys over fagbogens uomgængelig-
hed. Arrangementerne i Aarhus og Odense 
støttes økonomisk af Statens Kunstfond.
Detaljeret program udsendes senere.

På godsbanen i aarhus: Et kig ind i fag-
forfatterens værksted. Anna Marie Holm, 
billedkunstner og forfatter, fortæller om sin 
research og udgivelser som: ’Øko-art med 
små børn’. Fagforfatter Ole Steen Hansen 
læser op af sin nyeste bog ’Tyskernes ka-
tastrofe’ og fortæller om sit arbejde. Teddy 
Petersen, forlagschef på Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskoles forlag Ajour, læser 
op fra biografien om Johannes Jørgensen, 
’Et menneske kommer derhen, hvor det vil’.

På Odense Centralbibliotek: Rejs og Skriv. 
Dagen arrangeres i samarbejde med Oden-
se Centralbibliotek. Forfatteren Henrik List 
fortæller om sine rejser til Los Angeles, 
som han har beskrevet i den grænseover-
skridende ’Scener fra Sunset Boulevard’. 
Lærebogsforfatteren Gitte Pedersen for-
tæller om sine rejser i Mellemamerika, og 
den skønlitterære forfatter Camilla Stock-
marr fortæller om rejser til Indien og læser 
fra rejsebogen ’Den anden bred’.

Hos dansk forfatterforening i københavn: 
Biografiens styrker og aktualitet. 
Om biografiens popularitet og de nye 
helgenlegender. Der udgives mange tykke 
værker om kendte mennesker. Biografien 
er blevet en stor genre og sælger for-
rygende, men den er samtidig udskældt. 
Biografien, selvbiografien og autofiktionen 
inddrages. 

illUStration: KriStina riCKen
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LEGATER
legater fra statens 
kUnstfOnd
Se mere på kunst.dk

LØBENDE ANSØGNINGSFRIST

litteratur- og person- 
udvekslingspuljen
Støtte til forfatteres rejse- og hoteludgifter. 

Prøveoversættelser
Tilskud til oversættelse af dansk litteratur i 
uddrag. Kan søges af oversættere, forlag, 
agenter, udenlandske teatre og tidsskrifter. 

det internationale research- 
program (litteratur)
Udenlandske festivalledere, forlæggere 
m.fl. kan søge om støtte til rejser og  
ophold i Danmark.

Pulje til støtte af fribyer
Danske kommuner kan søge tilskud  
til litterære aktiviteter i forbindelse med  
fribyordningen.

AANSØGNINGSFRIST 15. AUGUST

Pulje til forfatteres ytringsfrihed
Støtte til initiativer til sikring af og forsvar 
for forfatteres ytringsfrihed.

ANSØGNINGSFRIST 1. SEPTEMBER

Børn og unges møde med  
forfattere og illustratorer
Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, 
skoler og gymnasier samt seminarie- 
uddannelser. 

Huskunstnerordningen
Der kan søges om støtte til kunstner- 
honorar i forbindelse med børn og unges 
møde med professionelle kunstnere. 

ANSØGNINGSFRIST 15. SEPTEMBER

de generelle midler
Forlag, der udgiver dansk litteratur i  
Danmark eller i udlandet, kan få  
udgivelsesstøtte. 

rejselegater
Rejselegater for skabende kunstnere  
inden for litteraturområdet tildelt af  
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg  
for Litteratur.

illustrator efterlyses
Mor til tommeltot-høje klitnisser fra Brøndby 
Strand leder efter illustratorer, der kan levende-
gøre to søde, hidsige, varmhjertede, tossede og 
kærlige nisser. 
Nisserne er Polle og hans kone Putte. 
   
Polle har røde strømpebukser med en blåstribet 
lap bagpå, han har grå trøje, stor rød nissehue og 
ingen sko på. Putte har lyserøde strømpebukser 
og en grønprikket trøje på. Hun har rød nissehue 
og lange gule fletninger og som Polle ingen sko. 
De skal kunne spæne hurtigt, når de er i fare … 
Mon nogen kunne tænke sig at tegne mine nisser 
og lade mig købe tegningerne, eller måske én 
kunne tænke sig at illustrere min bog?
    Jeg er en 80-årig pensionist, der synes, det 
kunne være morsomt at få udgivet min bog på ca. 
100 sider om de små nisser – og med tegninger, 
mange eller få.
Venlige hilsener fra Jonna

Kontakt: Jonna Bøgelund Larsen, 
jonna.larsen@broendbybredbaand.dk

Medlemstilbud!
Vi kan igen i år tilbyde vores medlemmer favorable priser 
på køb af seminariekort til ’Bok & Bibliotek’ i Gøteborg 
d. 24.-27. september 2015. 

Læs mere på foreningens hjemmeside. 

læs!
link til gf-referat 2015 til forfatteren
se referat af velbesøgt generalforsamling 2015 her: 
http://danskforfatterforening.dk/om-dff/organisation/
vedtaegter-mm.aspx
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Bestyrelsen
Jakob Vedelsby (fmd.), morten 
Visby (næstfmd.), Juliane Wammen 
(kasserer), Frank egholm andersen, 
Pia deleuran, nanna gyldenkærne, 
lotte thrane, inge-Helene Fly, lotte 
Petri, Kåre Bluitgen og anne-Sophie 
lunding-Sørensen. Suppl. Jørgen 
Buchardt og Sanne Udsen. 

Gruppernes styrelser
S-gruppen
anne-Sophie lunding-Sørensen (fmd. 
anne-sophie@mail.dk), tomas la-
germand lundme (næstfmd.), Johan 
ottosen (kasserer), anne Hjælmsø, 
Birte Kont, Christine tjalve, amdi 
Silvestri, Harald Havsteen-mikkelsen 
(suppl.), Cecilie rosdahl (suppl.), 
Sanne Udsen (suppl.) og Stephanie 
gaarde Caruana (suppl.).

BU-gruppen (børne- og ungdomslit-
teratur)
nanna gyldenkærne (fmd. nanna.
gyldenkaerne@gmail.com), Karin 
Feit almberg, Sally altschuler, anne 
Sofie Hammer, tove Krebs lange, 
Birde Poulsen, michèle Simonsen. 
lise Bidstrup (suppl.), Kåre Bluitgen 
(suppl.).

l-gruppen (lyrik)
inge-Helene Fly (fmd. ingehe-
lene@live.dk), Cindy lynn Brown 
(næstfmd.), Knud Steffen nielsen, ole 
Bundgaard, rené rasmussen, trine 
Juul, Joachim lykke andersen Uschi 
tech og Kirsten marthedal.
 
F-gruppen (faglitteratur) 
Frank egholm andersen (fmd. 
egholm@postmesteren.dk), Birgit 
Knudsen (næstfmd. tlf. 2248 5893), 
Kaare øster, lise Bostrup, Pia de-
leuran, Sigurd Kvændrup, erik dekov, 
anne Hedeager Krag (suppl.), Birgitte 
andersen (suppl.).

doF (dansk oversætterforbund) 
www.d-o-f.dk
morten Visby (fmd. mortenvisby@
hotmail.com), Juliane Wammen 
(næstfmd. og kasserer), Kim lembek, 
Ulla lauridsen, rasmus Hastrup, marie 
andersen, Birgitte Steffen nielsen, 
Birthe lundsgaard (suppl.), Svend 
ranild(suppl.).

illustratorgruppen (gruppe under BU)
tove Krebs lange (fmd. tokl@mail.
dk, tlf. 2143 5377), Bente Bech, tomas 
Björnsson, lea letén, Jan mogensen, 
Jesper tom-Petersen, Susanna 
Hartmann (suppl.), martine noring 
(suppl.).

Kvindelige forfattere i dFF
Birte Kont (fmd. tlf. 3535 8611, 
birtekont@mail.tele.dk)

Seniorgruppen i dFF
Henning Kirk (fmd. tlf. 4448 5380, 
e-mail: kirk@dadlnet.dk )

Haikugruppen
Hanne Hansen (fmd. tlf. 3538 9531, 
haikuhanne@gmail.com)

nYe MedleMMer
Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk

Pia stærmose
associeret medlem

stine Reintoft
associeret medlem
1368 Købehavn K

mette marie Bjerager Jensen
associeret medlem
2900 Hellerup

anne vibeke Jensen
associeret medlem

Karen Thorsen
associeret medlem

Christine Gasbjerg
associeret medlem

Ninka Nicoline Pedersen
associeret medlem

Gitte Christina Willumsen
associeret medlem

maria erica Jensen
associeret medlem
8700 Horsens

søren Baastrup Nielsen
Senest udgivne titel: ‘livvagt 
– mit hemmelige politiliv’, 
People’sPress, 2014

vibeke Dorph Nielsen
Senest udgivne titel: ‘Babyalarm’, 
Peeple’sPress, 2014

mikkeline Gudmand-Høyer 
Bu, ILL
Senest udgivne titel: ‘gajolmanife-
stet’, det andersenske Forlag, 
2007

Lotte Lykke Frederiksen F, K og 
aarhus
Senest udgivne titel: ‘ligesom 
regn’, mellemgaard, 2015

ann marie Buch Thorgaard L
Senest udgivne titel: ‘mit livs 
herbarium’, Printxpress, 2014

Johan Forsby s
Senest udgivne titel: ‘Sønner af 
mænd’, Politikens Forlag, 2015

Frank Ragnar studstrup F
8000 aarhus C
Senest udgivne titel: ‘Blokhus-
løbene’, Støtteforeningen for 
egnssamlingen, 2015

maria Gerhardt s
2900 Hellerup
Senest udgivne titel: ‘der bor 
Hollywoodstjerner på vejen’, 
People’sPress, 2014

manfred Christiansen
1817 Frederiksberg C
Senest udgivne titel: ‘the real 
Houdinis’, Valeta, 2014

Kristina aamand
2665 Vallensbæk Strand
Senest udgivne titel: ‘omar, 
Bruno og mussa og sagen om 
den mystiske numsevandkande’, 
gyldendal, 2015

Interessegruppe med forfattere til læremidler i DDF?
Der sker meget på lærebogsområdet i disse år, og nu er vi snart ikke længere lærebogs-
forfattere, men forfattere af læremidler.

Vi er en lille gruppe F-forfttere, der gerne vil lave et forum i DFF, hvor vi fx kan:

●  Følge med i processen omkring digitalisering af lærebogsmaterialet, udveksle erfa-
ringer, diskutere og måske også give vores besyv med i offentligheden

●  Få idéer til og stille forslag til kulturudvalget om afholdelse af kurser med appel til 
forfattere af undervisningsmateriale

●  Deltage på skolemesserne i København og Aarhus med udstillinger af vores bøger, 
bl.a. med henblik på at hverve flere medlemmer til DFF og gruppen af forfattere af 
læremidler. 

●  Afholde workshops sammen med illustratorer og grafikere om optimering af vores 
materialers visuelle side 

Interessegruppen kan udover F-medlemmer også omfatte illustratorer, BU-forfattere og 
oversættere, der beskæftiger sig med området.

Send en mail til os, og så vil I snart høre nærmere. 

Erik Dekov og Lise Bostrup 
Erik.dekov@mail.dk og L_bostrup@hotmail.com

Kirsten Jensenius forestillede sig skoleeleverne Søren og Mette på denne måde i 1959. 
Digitaliseringen skrider fremad, men Søren og Mette består, og den gode, gamle læsebog 
er netop her i 2015 blevet genudgivet på Alinea.



Hvad gør du, når du går i 
stå med skrivningen?
Jeg sørger for at få gang i 
kroppen, mediterer, løber 
eller går i træningscenter. 
Jeg har arbejdet med mu-
sik i de sidste 10 år og laver 
stadig nogle musikalske op-
gaver, og der føler jeg mig 
sikker, så jeg kan kaste mig 
over en musikalsk opgave 
et par timer og så vende 
tilbage til skrivningen, fuld 
af selvtillid. 

Skriver du også, når du 
ikke har lyst?
Ja, jeg presser indimellem 
mig selv i gang. Men jeg 
holder alle weekender fri. 
Og hele juli.
 

Har du ritualer for dig 
selv og din skrivning?
Næh, jeg hører musik og 
drikker kaffe og sætter pris 
på en udsigt med noget 
grønt og helst lidt solskin.
 

Hvem inspirerer dig?
Jeg får utrolig gode idéer 
under meditation. Jeg så 

David Lynch i tv-program-
met ’Den 11. time’, som 
ung, hvor han talte om sin 
metode, som han også har 
skrevet ’Catching The Big 
Fish’ om. Han sagde − frit 
efter hukommelsen; ”Its 
like taking the trash out 
and bringing home gold”, 
og lige siden har jeg gerne 
ville lære det. 
 

Hvad gør du for at  
få kollegialt samvær?
Jeg har både et kontor 
derhjemme og et inde midt 
i København, hvor der sid-
der forskellige skribenter, 
musikere og kunstnere, og 
derinde går vi ud og spiser 
frokost sammen og læser 
hinandens ting og hjælper 
hinanden på andre måder.
 

Kan du have dage, hvor 
du slet ikke får skrevet? 
Og hvad gør du så?
Ja, og så accepterer jeg det, 
og op ad dagen forkæler jeg 
slackeren i mig selv. 
 

Hvornår begyndte du  
at betragte dig selv  
som forfatter, hvis  
du altså gør det?
Siden december 2013, hvor 
jeg fik en forlagskontrakt 
og begyndte at skrive hver 
dag. 

Har du andre  
beskæftigelser?
Jeg laver musikalsk 
konsultation, blandt andet 
for Thomas Blachman og 
Mads Nørgaard, og spiller 
som dj og holder foredrag. 
Jeg hjælper også en del 
yngre skribenter med deres 
tekster. Det startede, da jeg 
havde mit eget magasin, 
Københavner, og er holdt 
ved. Det er ikke noget, jeg 
får penge for, men folk 
spørger mig tit om gode 
råd og vinkler og fortæl-
lerstemme og regnskabs-
programmer, og hvordan 
man opretter et firma eller 
slipper for moms, og jeg 
kan godt lide at dele ud af 
min viden. ·

Maria Gerhardt er også kendt som den københavnske dj Djuna Barnes og som freelance 
kulturjournalist for bl.a. Dagbladet Information og magasinet Cover. Hun debuterede som 
forfatter i 2014 med den roste selvbiografiske roman ’Der bor Hollywoodstjerner på vejen’.
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