
Sherlock Holmes’ evige appel
Børnebøgerne lever i skyggen
Harry Potters sproglige univers
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Forfatteren AnneLise Marstrand- 
Jørgensen blev for nylig udsat for en 
veritabel shitstorm på bl.a. sociale me-
dier, efter at hendes reportage fra en 
teltlejr for flygtninge blev kritiseret af 
udlændinge-, integrations- og boligmi-
nister Inger Støjberg på Facebook. Jeg 
skal ikke her forholde mig til sagen, 
men blot konstatere, at mange forfat-
tere ville have haft mere end vanske-
ligt ved at håndtere en lignende tur i 
gabestokken. Men sådan er vilkårene 
i dag, når man ytrer sig i det offentlige 
rum. En forfatter med holdninger 
og ambitioner om at påvirke verden 
risikerer at få en fyldt lortespand i 
hovedet, når folk springer til tasterne 
og skyder fra hoften.    

Forløbet med AnneLise Marstrand-
Jørgensen vil kaste lange skygger og 
øge selvcensuren blandt forfattere. For 
hvem ønsker at ende i en tilsvarende 
situation? Måske endda uden at være 
tilsmilet af den massive opbakning, 
Marstrand-Jørgensen trods alt også 
oplevede.    

Dansk Forfatterforening var i 
decem-ber 2015 blandt initiativtagerne 
til en undersøgelse af udbredelsen af 
selvcensur og trusler mod ytringsfri-
heden blandt forfattere og illustratorer 
i Danmark. Heraf fremgik det, at 13,4 

% af de medvirkende havde afstået fra 
at deltage i samfundsdebatten, fordi de 
var bange for repressalier. 50 % af disse 
afstod, fordi de frygtede kommenta-
torer på blogs, Facebook, debatfora og 
lignende, 42 %. var bange for religiøse 
grupper, og 34 % frygtede højreradikale 
politiske grupperinger. Vi står med 
andre ord med et reelt problem med 
selvcensur, som efter min vurdering 
er voksende. Det kan vi ikke sidde 
overhørig i Dansk Forfatterforening, 
hvor et af vores vigtigste formål er at 
forsvare ytringsfriheden.  

Det er afgørende for både demokra-
tiet og samfundsdebatten, at det ikke 
blot er folk med dagblade, tænketanke, 
politiske partier og lignende i ryggen, 
der føler sig nogenlunde trygge ved at 
byde ind med kritik og visioner i for-
hold til samfundsudviklingen. På den 
baggrund vil jeg gerne slå fast, at hvis 
du som medlem af Dansk Forfatterfor-
ening havner i en shitstorm, modtager 
trusler eller på anden måde oplever at 
blive genstand for alvorlige angreb på 
fx sociale medier i forbindelse med, 
at du inden for lovens rammer udøver 
din ytringsfrihed, så står vi naturligvis 
op for dig så godt, vi kan. Vi overvejer 
p.t. at nedsætte et egentligt beredskab, 
som kan håndtere denne type situatio-
ner og rådgive medlemmerne. Du er 
imidlertid allerede i dag velkommen 
til at henvende dig til sekretariatet, din 
gruppeformand eller undertegnede, 
hvis du føler dig klemt. Så tager vi en 
snak om situationen.  

Summa summarum: Drop selvcen-
suren, brug din ytringsfrihed og bland 
dig i den offentlige debat, hvis du vil. 
Og hvis jorden pludselig står i flammer 
under dig, så ved du, at du ikke alene.·
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Forsiden forestiller  
forfatter Jens Blendstrup 
med novellesamlingen 
’Laterna Vagina’.
Teknik: monotypi af  
illustrator Susanne Thea.

Portræt af Jens Blendstrup fordi: 
Vi bor i samme by. 
Vi er tilflyttere. 
Vi skal blot runde ét hjørne for at passere hinandens huse.
Vi er medlem af Dansk Forfatterforening.
Vi spiller musik.
Vi har aldrig besøgt hinanden, men jeg ser ofte Jens gå forbi 
mit galleri. 
Vi hilser altid på hinanden, udveksler et par ord,  
i dag flere end før. 
Jeg har hørt Jens læse højt til en udstilling, jeg var med i, hans 
småfrække ord med lødige undertoner sat ind i et genkendeligt 
univers med perspektiver bølgede som musik ud gennem skæg-
get og dannede indre billeder, som fik folket til at le. 
Det motiverede mig! 
En knallert efterlyst på Facebook stimulerede yderligere min 
nysgerrighed.
En knallert på forsiden af novellesamlingen ’Laterna Vagina’ med 
novelletitler, som danner selvstændige billeder, inspirerede mig. 
I dag ved jeg mere om Jens end før, hvad med dig? Jakob Vedelsby, formand

FOTO: DAN MØLLER

Vi er her for dig,  
hvis du havner i en shitstorm!   

“En forfatter med holdninger 
(...) risikerer at få en fyldt 
lortespand i hovedet ... 



BOGMARKEDET 
MED NYE EJERE
Tirsdag d. 29. marts kastede 
det elektroniske nyhedsbrev 
BogMarkedet håndklædet 
i ringen med en egen-kon-
kursbegæring. Den tidligere 
ejer af BogMarkedet, Bjarke 
Larsen, valgte at stoppe, da 
der ikke var penge til fortsat 
drift.   

BogMarkedet genopstår 
nu med nye ejere. På den 
daglige redaktørpost ansæt-
tes Mie Møller Nielsen, der 
er uddannet cand. mag. lit. 
Ejerne lover, at man vil drive 
BogMarkedet videre med 
samme fokus på kvalitets-
indhold rettet mod forlags-
folket og boghandlerne. 
Tidligere abonnenter vil 
fortsat modtage BogMarke-
det, så de kan vurdere, om 
de igen ønsker at abonnere 
på nyhedsbrevet. AB

Kilde: BogMarkedet

HÆDERS-
YDELSE
Fra litteraturens verden 
er der et enkelt navn, der 
modtager Statens Kunst-
fonds hædersydelse, nemlig 
oversætter Henning Vangs-
gaard. Han betegnes af kol-
leger som en fremragende 
oversætter og formidler af 
tysk tænkning og litteratur 
og som et aktivt og vellidt 
medlem af Dansk Oversæt-
terforbund, hvor han har 
ydet en stor indsats for at 
forbedre vilkårene for sine 
kollegaer.

Ydelsen er livsvarig og 
reguleres efter modtagerens 
indtægt, og kunstnere, der 
har en gennemsnitlig skat-
tepligtig indkomst på ca. 
387.000 kr./år eller derover, 
modtager ingen ydelse. Den 
maksimale ydelse udgør ca. 
kr. 156.100 kr./år før skat. AB

 
Kilde: Statens Kunstfond og 
Babelfisken.

SIDEN SIDST
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Der var ti nominerede, men flest stemmer fik Carsten Jensens 
”hæsblæsende mursten” om krigen i Afghanistan, ’Den første 
sten’, da Berlingskes og Danmarks Biblioteksforenings litteratur-
pris, Læsernes Bogpris, skulle uddeles.

Carsten Jensen modtog prisen og de medfølgende 100.000 
kr. i april ved Det Bibliotekspolitiske Topmøde, der i år blev 
holdt i Forum Horsens.

”Jeg er da enormt glad for at modtage prisen, så kort kan det 
udtrykkes,” sagde Carsten Jensen ved modtagelsen af prisen og 
tilføjede:

”Jeg har selvfølgelig satset på at skrive en bredt fortællende 
roman, men jeg ved jo godt, at det ikke er en feel good-roman. 
Det er en feel bad-roman, så derfor kan det godt undre, at den 
er nået så langt ud.” AB

Kilde: Berlingske

STØTTE TIL  
LITTERATURENS 
FOLK

Et utraditionelt bredt udvalg 

af ansøgerne til legatudval-

get for Litteratur modtager 

i år det treårige arbejds-

stipendium på 855.000 kr. 

Navnene er den skønlitteræ-

re forfatter og lyriker Olga 
Ravn, oversætter Claus 
Bratt Østergaard, skønlit-

terær forfatter og journa-

list Henrik List, børne- og 

ungdomsforfatteren Morten 
Dürr og illustrator Anna 
Margrethe Kjærgaard.
(Se begrundelserne på 

www.kunst.dk)

Udvalget har behandlet 

814 ansøgninger og har 

valgt at give støtte til 377 

ansøgere, svarende til 46,7 

% i form af enten treårige 

arbejdsstipendier eller 

arbejdslegater på beløb 

mellem 50.000 og 125.000 

kr. I alt er der blevet uddelt 

29.150.000 kr. AB

 
Kilde: Statens Kunstfond 

Søren Gyldendal 
Prisen  
til historiker

Onsdag d. 20. april mod-
tog historikeren Morten 
Møller Gyldendals fag-
bogspris for hans arbejde 
med mellemkrigstidens 
totalitarisme. På et solidt 
historisk-fagligt grundlag, 
uden forudfattede menin-
ger og i en fri fortællende 
form, har Morten Møller 
med sit portræt af de fire 
biograferede personer i 
bogen tegnet et billede af 
en tid og dens strømnin-
ger. AB

FOTO: ROBIN SKJOLDBORG

TILLYKKE
til tidligere formand i  
S-Styrelsen Anne-Sophie 
Lunding-Sørensen, som 
bliver ny kursussekretær hos 
Dansk Forfatterforening fra 
1. august.  
   Samtidig siger foreningen 
farvel til Mai Misfeldt, som 
fratræder stillingen. 
   Forfatteren siger tak for 
et forbilledligt og hyggeligt 
samarbejde. 
   Læs mere om Anne-
Sophie Lunding-Sørensens 

visioner i næste nummer. AB

Læsernes favorit
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      ed juletid 1887 gav en dr.  
    Arthur Conan Doyle 
verden en fin gave, en lille 
roman med titlen ’A Study in 
Scarlet’, hvor en rådgivende 
detektiv ved navn Sherlock 
Holmes optrådte i en historie 
fortalt af vennen og bofæl-
len dr. John Watson. Seks år 
senere havde Holmes vist sig 
i to romaner og 24 noveller, 
som Doyle i begyndelsen 
havde skrevet i den rigelige 
fritid, hans sparsomt besøgte 
lægepraksis gav ham, men 
da novellerne blev udgivet i 
hastig rækkefølge i løbet af 
to år, blev de meget hurtigt 
uventet og overvældende po-
pulære, og Doyles indtægter 
voksede dramatisk.

Han blev samtidens bedst 
betalte forfatter og lagde 
lægekitlen fra sig. Og i 1902 
blev han adlet. Der var bred 
enighed i offentligheden om, 
at han kunne takke Sherlock 
Holmes for, at han nu kunne 
kalde sig sir Arthur; men 
så enkelt var det naturligvis 
ikke. Eller var det? Kong 
Edward VII var vild med 
historierne.

Men vejen dertil var ikke 
glat og ligetil for Doyle. I den 
24. novelle slog han Sherlock 
Holmes ihjel for at være sik-
ker på, at han ikke behøvede 
at fortsætte med at bruge tid 
og fantasi på at fortælle om 
sin mesterdetektiv. Han ville 

Sherlock  
Holmes’ 
evige appel

V skrive historiske romaner og anden se-
riøs litteratur, og det gjorde han. Offent-
ligheden reagerede med chok og vrede 
over likvideringen. Havde begivenheden 
udspillet sig i dag, ville Doyle være 
blevet ramt af en tordnende shitstorm 
på Facebook. Han modtog sækkefulde 
af breve som beklagede og protesterede. 
Men Doyle var ubøjelig. I syv år.

Forklaringen på, at Sherlock Hol-
mes-historierne blev så ufattelig popu-
lære ved deres fremkomst, er ikke den 
samme som forklaringen på, at Holmes 
stadig er sprællevende i den kollektive 
bevidsthed. Tilbage i 1890’erne kunne 
man have sporet en del af årsagen til 
Sherlock Holmes’ evige appel til Doyles 
dygtige pen. Han var en meget bedre 
forfatter, end han vist almindeligvis af 
uindviede antages at være. Måske kan 
man spore årsagen til Holmes’ tiltræk-
ning til Doyles fortællekunst. Men i dag 
har mange af dem, der elsker Sherlock 
Holmes, aldrig læst de originale, og en 
del er blevet overraskede over at få at 
vide, at han kan opleves i noget så gam-
meldags som bøger.

Makkerparret Holmes-Watson
Hvorfor blev historierne så fantastisk 
populære? Detektivhistorierne var jo 
først og fremmest spændende; brillant 
udtænkte plots og lige så brillant opkla-
ringsarbejde, dramatiske højdepunkter 
og medrivende baggrundshistorier. Det 
er bare ikke nok til at forklare, hvorfor 
læserne med glæde vendte og stadig ven-
der tilbage til de samme tekster igen og 
igen. Men der er det konstante element 
– makkerparret Holmes og Watson og 
deres samspil og venskab. Med den duo 

må Doyle have ramt en helt rigtig formel.
    Holmes: Verdens første rådgivende 
detektiv udstyret med en unik logisk be-
gavelse og fremragende evner til forklæd-
ning, inkarneret piberyger, som opbevarer 
sin tobak i en persisk tøffel, en dygtig 
bokser og en habil violinist; en dygtig 
kemiker, som udfører stinkende eksperi-
menter i den hyggelige ungkarlelejlighed 
på den mytiske adresse Baker Street 221B. 
En gentleman, der klæder sig ulasteligt 
og sjældent tager sig betalt for sit arbejde. 
Har ikke tillid til kvinder og tillader ikke 
ømme følelser at trænge ind i sin logiske 
hjerne og forstyrre den. Møder ofte min-
dre begavede personer end sig selv med 
ironi; det er ofte Scotland Yard og Watson, 
der rammes af den. En melankoliker, der 
kan synke ned i dybt tungsind – og i en 
kort periode i begyndelsen af sin karriere 
hos Doyle forfalden til en grim last, den 
intravenøse anvendelse af kokain (i en syv 
procents opløsning). Ikke nogen entydigt 
omgængelig person.
    John Watson: Som uddannet læge 
udrustet med sund fornuft og rimelig 
begavelse; slet ikke den dumrian, han ofte 
er blevet skildret som. En loyal ven. En 
værdig læsernes repræsentant i histo-
rierne. De øjne, alt opleves igennem, og 
den pen, det skildres med. Og udstyret 
med et navn, der signalerer normalitet – i 
skarp modsætning til ”Sherlock”, et meget 
usædvanligt og uforglemmeligt navn, 
højst personligt og nærmest et advarsels-
signal om individualitet og excentricitet.

Holmes i den kollektive bevidsthed
Conan Doyle gav slip på Holmes i 1894, 
men offentligheden ville ikke slippe ham. 
Allerede da de første noveller blev udgi-



XXXXXXX

FORFATTEREN·3·2016   5

vet, følte andre skribenter sig inspi-
reret til at skabe deres egne inkarna-
tioner af den karismatiske skikkelse. 
Både som parodier og pasticher. Hvad 
parodierne angik, havde Doyle skabt 
et navn, der kaldte på at blive for-
vansket – Picklock Holes, Sheerluck 
Soames, Hemlock Jones, Sherlaw 
Kombs, Holmlock Shears og Stately 
Homes er nogle få eksempler på disse 
humoristiske forvrængninger. Doyles 
første udkast til navnet var Sherrin-
ford Holmes. Og Watson skulle have 
heddet Ormond Sacker. Et lykketræf, 
at Doyle skiftede mening.

Der er tre ting, som alle ved om 
Sherlock Holmes: Han bærer altid 
en deerstalker, han ryger altid på en 
krum pibe, og han siger ofte: ”Elemen-
tært, min kære Watson.” Men ingen 
af disse tre elementer stammer fra 
Doyle. De er de mest markante eksem-
pler på egenskaber ved Holmes, som 
er opstået og fastholdt i den kollektive 
bevidsthed, udskilt fra andre større og 
mindre medskaberes værker.

Holmes på scenen
I 1898 fik den amerikanske skue-
spiller og dramatiker William Gil-
lette tilladelse af Doyle til at skrive et 
teaterstykke om Holmes (”Må jeg lade 
Holmes gifte sig, mr. Doyle?” – ”For 
min skyld kan De lade ham gifte sig, 
slå ham ihjel, eller hvad De ellers 
har lyst til.”). Gillettes romantiske 
melodrama fik den opfindsomme 
titel Sherlock Holmes, og det blev en 
ufattelig succes, både i England og 
USA og såmænd også i Danmark. En 
13-årig Charles Chaplin fik en af sine 

Næste år kan vi fejre, at det er 130 år 
siden, den monumentale litterære  
skikkelse debuterede på tryk, og  
hans popularitet er på ingen måde  
dalet siden debuten. Af Svend Ranild  
illustration Tomas Björnsson

første roller som tjenerdren-
gen Billy i stykket.

Stykkets store succes 
vendte Doyles skabertrang 
tilbage på Holmes. Det var 
trods alt ham, der havde 
opfundet skikkelsen, så 
hvorfor skulle han ikke pro-
fitere af den nye interesse? 
Han trængte også til penge, 
da han skulle bygge et hus. 
Et stort og luksuriøst et. Så 
han skrev den bog, der ofte 
er blevet kåret til verdens 
bedste kriminalroman, The 
Hound of the Baskervilles, 
og genoplivede Holmes i nye 
profitable noveller.

Gillette spillede selv 
hovedrollen i sit melodrama 
og blev det 20. århundredes 
første legemliggørelse af 
Sherlock Holmes, og detek-
tivens tre nævnte attributter 
stammer fra ham. Gillette 
blev identificeret med rollen 
og spillede den 1300 gange, 
sidste gang i 1923. I 1916 
spillede han rollen i en 
filmatisering af sit stykke; 
en film, der i næsten 100 år 
kun mentes at have overle-
vet som enkelte stills.

Men i 2014 skete et mi-
rakel: På et lager i Frankrig 
fandt man en kopi af den 
forsvundne stumfilm, 
som siden er blevet 
restaureret og har fået 
repremiere. Den er en 
af filmene i en Sherlock 
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Holmes-kavalkade på Cinemateket i 
København i april-maj i år.

Sherlock Holmes på film
Sherlock Holmes levede et frit liv uden 
for Doyles kontrol. Først på tryk, natur-
ligvis, siden altså også på teatret, og fra 
begyndelsen af 1900-tallet også på film-
lærredet. Engang var det alle mandlige 
skuespilleres ambition at spille Hamlet. 
Efter nogle banebrydende manifesta-
tioner på film og tv i de seneste årtier 
siges det (spøgefuldt?), at det nu er deres 
ambition at spille Sherlock Holmes. Og 
mange har fået denne ambition opfyldt, 
ikke mindst på film. Hundredvis af skue-
spillere har taget rollen på sig. Sherlock 
Holmes er den fiktive karakter, som har 
optrådt på film suverænt flest gange af 
alle.

Da historierne udkom første gang, 
var Holmes en skikkelse fra samtiden, 
1890’ernes senvictorianske England, og 
et varsel om fremtiden, en videnskabens 
mand. De historier, Doyle skrev efter 
århundredskiftet, foregik hyppigt i det 
forgangne årti. Han mente, at Holmes 
ikke hørte til i den moderne verden, der 
voksede frem, og da der begyndte at 
blive lavet film om detektiven, var Doyle 
utilfreds med de moderne, samtidige 
elementer, som filmene introducerede, 
såsom biler og telefoner.

I mange år var det almindeligt blandt 
de Holmes-dyrkere, som kalder sig sher-
lockianere, at mene, at Sherlock Holmes-
historiernes tiltrækning skyldtes en no-
stalgisk længsel efter victoriatiden. Men 
i fire årtier mente de samme mennesker, 
at den bedste film-Holmes af alle var 
Basil Rathbone, som spillede rollen i 14 
film fra 1939-46. Og kun de to første film 
foregik i victoriatiden. Resten udspillede 
sig i samtiden, hvor Holmes bekæmpede 
nazister. Rathbone havde den rigtige 
skarpe profil og udstrålede den krævede 
ro og intelligens. Man savner de mere 
skæve sider af Holmes, men filmene 
var rigtig gode, selvom kun den første i 
serien, den med hunden, var en filmati-
sering en af Doyles originale historier.

I 1984-94 overraktes stafetten til 
Jeremy Brett, som i en ambitiøs tv-serie, 
der var tro mod originalhistorierne og 
udspilledes i det rigtige tidsmæssige 

miljø, spillede Holmes med en hidtil uset 
perfektion. Bretts Holmes var lynende 
begavet, manieret og forfængelig. Ofte 
chokerende, men på sin egen overra-
skende måde tro mod urteksterne. Det 
var ikke kun sherlockianere, som var 
henrykte; serien var også en stor succes 
hos uindviede.

Aktuelle inkarnationer
I de seneste år er der mirakuløst frem-
kommet tre samtidige, ambitiøse og 
meget forskellige eksempler på brugen 
af Sherlock Holmes-skikkelsen. De to 
grandiose film Sherlock Holmes og A 
Game of Shadows med Robert Downing 
jr. og Jude Law i hovedrollerne, den 
amerikanske tv-serie Elementary med 
Jonny Lee Miller som Holmes og Lucy 
Liu som en kvindelig dr. Watson i forelø-
big fire sæsoner, og BBC’s serie Sherlock 
med Benedict Cumberbatch og Martin 
Freeman som makkerparret i foreløbig 
10 episoder.

De to første eksempler griber og 
overdriver to af de perifere egenskaber 
Holmes oprindelig var udstyret med: 
hans dygtighed som bokser og den 
narkotikaafhængighed, som Doyle gav 
ham, men hurtigt pillede af ham igen. 
Downing portrætterer Holmes som en 
ubarberet slagsbror, og Miller viser en 
Holmes i rehab. Der viser sig sandelig 
stadig uprøvede muligheder i den snart 
130 år gamle figur.

Hvis det tredje eksempel, Sherlock, 
griber og overdriver en egenskab, så er 
det den arrogance og nedladenhed over 
for mindre begavede medmennesker, 
der ligger som en uudfoldet mulighed 
i Doyles originale historier. Her har vi 
en Holmes uden empati og tålmodighed 
med andre, hvis de ikke straks leverer 
det, han har brug for. Han er ”en velfun-
gerende sociopat”, udstyret med lynende 
begavelse, gnistrende excentricitet og 
skarp humor. Cumberbatch er en åben-
baring i rollen, en fryd at se i udfoldelse 
og udstyret med et sæt skarpe kindben, 
som en hel del af de kvindelige tv-seere 
finder umådeligt tiltalende.

Seriens episoder er modelleret over 
originale Doyle-historier og har titler, 
som peger på dette. Og for dem, der ken-
der de oprindelige tekster godt, gemmer 

der sig et væld af referencer, som det er 
en fryd at afkode. På en hidtil uprøvet 
måde er denne serie meget tro mod 
urteksterne, men samtidig er de ført helt 
frem til nutiden på en yderst avanceret 
måde. Historierne inddrager således 
smartphones og de sociale medier som 
noget fuldstændigt naturligt og uomgæn-
geligt, og i markedsføringen af serien 
har BBC dygtigt udnyttet de selvsamme 
medier til at skabe en fankultur, som vist 
er uden sidestykke. I pauserne mellem 
de enkelte sæsoner er interessen blevet 
gødet på internettet, og den således op-
ståede fankultur er endda blevet indar-
bejdet i senere episoder. En tv-serie kan 
næppe forankres bedre i den aktuelle 
virkelighed, der omgiver den.

Sherlockianerne, de fanatiske dyrkere 
af Sherlock Holmes, har i mange år 
typisk været mænd. Verden over findes 
der tusindvis af den slags frimureragtige 
foreninger, hvor kvinder er et populært 
mindretal. Men en nyligt fremblomstret, 
international gruppe Sherlock-tilhæn-
gere består af kvinder, typisk yngre af 
slagsen. ”Cumberbitches” kalder de sig 
med stolthed.

I mere end et århundrede har den 
litterære skikkelse som en ukendt dr. 
Doyle opfandt i sin rigelige fritid, bredt 
sig ud over alle tilgængelige medier. Det 
er vanskeligt med sherlocksk logik at 
forklare hvad der har gjort denne excent-
riske, superintelligente og vanskeligt 
omgængelige enspænder som kun har 
én ven, til den tilpasningsdygtige super-
stjerne han er blevet. Men jeg behøver 
ikke forklare det for mig selv. Jeg er 
tilfreds med at være vild med Sherlock 
Holmes. ·
Hjemmesider med alt om Sherlock Holmes:  
sherlockian.net & sherlocktron.com
Hjemmeside for Sherlock- og Cumberbatch-fans: 
sherlocked.dk
Cinematekets program: dfi.dk/filmhuset/cinemateket

Svend Ranild er oversætter, 
lyriker og vicepræsident i 
Sherlock Holmes klubben i 
Danmark, hvor han også  
står for medlemsbladet 
Sherlockiana. 
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eg møder Hanne Kvist på en lille 
café ved nedgangen til Nørreport 
Station. Hun er netop kommet 
tilbage til København efter et 
skriveophold på Hald Hoved-
gård, og har, på trods af en travl 
kalender, sagt ja til at mødes 
med mig til et interview. Hun 
bestiller en dobbelt espresso og 
allerede inden, hun får overtøjet 
af, beder hun mig om at fortælle 

lidt om mig selv. Jeg fortæller, 
at jeg studerer skrivekunst på 
Syddansk Universitet, hvor jeg 
undervises af hendes forfatter-
kollega og veninde Trisse Gejl. 
Det var i en samtale med netop 
Trisse Gejl, at jeg fik kendskab 
til Hanne Kvists nyeste børne-
bog, som hun selv har illustreret. 
Bogen ’Dyr med pels – og uden’ 
gjorde mig nysgerrig efter at 

høre hendes tanker om børnelit-
teraturens plads i det litterære 
landskab. 

Børneforfatter ved et tilfælde
Hanne Kvist blev i 1983 færdig-
uddannet som grafisk designer 
og arbejdede inden for dette felt 
i mere end ti år, før hun fandt ud 
af, at hun skulle noget andet. I 
1997 debuterede hun som både 

HANNE KVIST er  
aktuel med børnebogen 
’DYR MED PELS – OG 
UDEN’, der har høstet stor 
anmelderros. Her fortæller 
hun om sin nyeste udgivelse  
og svarer på, hvilken plads 
børnelitteraturen har i  
Danmark anno 2016. 

Af Sophie Heiberg Nielsen

Bøger  
til børn  
lever i  
skyggen

FOTO THOMAS DOHN
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forfatter og illustrator med bogen 
’Alle tiders rejse’, som hun skrev 
sammen med Ida Toldbod. Ifølge 
Hanne Kvist var det dog lidt af et 
tilfælde, at hun blev børnebogs-
forfatter: ”Det var ikke et valg. Jeg 
havde aldrig gået og drømt om, at 
jeg skulle blive forfatter. Det duk-
kede bare op.” 

Hun tilføjer, at selv om det 
umiddelbart var tilfældigheder, der 
afgjorde, at hun endte som en af 
Danmarks dygtigste børnebogsfor-
fattere, så giver det ret god mening. 
Hendes baggrund som grafisk 
designer fornægter sig heller ikke 
i hendes nyeste børnebog, hvor 
80 siders graphic novel udfylder 
det tomrum, der opstår, da bogens 
hovedperson Freddy holder op med 
at tale. Billederne tager over, hvor 
ordene slutter. 

Et afgrænset reservat 
Det er afgjort børnelitteratur, der 
fylder mest på Hanne Kvists CV, og 
hun har kun udgivet én voksenro-
man, ’Det snakker vi ikke om’, fra 
2011. Hanne Kvist føler dog ikke, 
at hun har valgt børnelitteraturen 
frem for voksenlitteratur. ”Jeg tæn-
ker ikke, at der er så stor forskel, og 
jeg vil gerne begge dele”.  Hun smi-
ler og tilføjer, at der i hendes nyeste 
udgivelse også er virkelig meget til 
den voksne læser. 

”Der må gerne være flere lag i 
børnelitteratur, og jeg er sikker på, 
at der er meget, man som voksen 
genkender. Måske skriver jeg sim-
pelthen til forskellige dele af mig 
selv. Det er ikke så svært, jeg inde-
holder mange dele, og jeg kan nemt 
skifte mellem dem – barnet og den 
voksne, tegneren og forfatteren”.  

Selvom Hanne Kvist ikke mener, 
at der er så stor forskel på børne- og 
voksenlitteratur, så mener hun, at 
børnelitteraturen kan ses som et 
afgrænset reservat i det litterære 
landskab. Dette skyldes, ifølge 
Hanne Kvist, at børnelitteraturen 
ikke er alles interessefelt. 

”Der er ikke så mange, der inte-
resserer sig for børnelitteratur, hvis 
de ikke selv har børn.” Det forven-
ter hun heller ikke. Hun fremhæver 

dog, at børnelitteraturen indeholder præcis lige så 
megen kvalitet, som voksenlitteraturen gør. Hun 
uddyber: 

”På den ene side irriterer det mig grænseløst, 
at det rangerer lavere, på den anden side har jeg 
svært ved at argumentere imod det.” 

Skilsmisse og inkompetente forældre
Hanne Kvist nyeste roman handler om Freddy, hvis 
forældre er skilt. Freddys mor får hele tiden nye 
kærester, hvilket betyder, at de hele tiden er nødt til 
at flytte. Hanne Kvists forrige roman ’To af alting’, 
der blev nomineret til Nordisk Råds børne- og 
ungdomslitteraturpris 2014, handlede ligeledes om 
en dreng i en skilsmissefamilie. Jeg spørger Hanne 
Kvist, om hun har gjort sig nogle tanker om, hvorfor 
det er det emne, hun tager op. Hun fortæller, hvor-
dan hun i processen med at skrive ’Dyr med pels 
– og uden’ meget udsædvanligt for hende besluttede 
sig for emnet, inden hun gik i gang med at skrive: 

”Jeg vidste, at jeg ville skrive om en hovedper-
son i en skilsmissefamilie og om de indbyrdes 
relationer, der opstår mellem nye søskende”. 

Normalt kommer historien til Hanne Kvist, 
inden emnet gør det. Hun tilføjer, at det ikke er 
underligt, at det netop er børn i problemfyldte 
hverdage, der sniger sig ind i hendes bøger: 

”En af hovedreglerne inden for litteratur er, 
at en hovedperson uden problemer er en meget 

kedelig hovedperson, så når jeg 
skriver, overvejer jeg altid, hvordan 
jeg kan sætte min hovedperson 
under pres.” 

Tematikken i hendes seneste 
børnebøger hænger også sammen 
med, at hverdagen er Hanne Kvists 
inspirationskilde: 

”Jeg synes, at hverdagen er super 
interessant, og den magi, som den 
indeholder, elsker jeg.” 

At hendes romaner afspejler den 
hverdag, som vi lever i, kan også ses 
i sprogbruget. Det første ord i bogen 
’Dyr med pels – og uden’ er ”fuck”. 
Da jeg spørger Hanne Kvist, om 
hun har tænkt over effekten af det, 
slår hun en spontan latter op. 

”Helt ærligt, så har jeg tidligere 
brugt meget værre bandeord.” 
Hun forklarer, at det at bruge et 
bandeord er med til at etablere det 
univers, bogen foregår i. 

”Rent æstetisk bruger jeg ikke 
for mange, men det ville være 
mærkeligt, hvis Eskild ikke sagde 
fuck,” smiler hun og refererer til en 
af bipersonerne i hendes roman. 

”Selvfølgelig er der grænser for, 
hvad man kan skrive om, men jeg 
synes bestemt ikke, at børn skal 
beskyttes. De kommer jo hele tiden 
i berøring med alt muligt skræk-
keligt.” Hanne Kvist mener faktisk, 
at man kan forberede børn på livets 
udfordringer ved netop at skrive 
om de svære ting: 

”Børnelitteratur er en super god 
mulighed for at få en samtale om 
svære emner”. 

I skyggen af klassikerne 
Flere af Hanne Kvists bøger hen-
vender sig til børn i alderen 9-12 
år, og ofte indgår hendes bøger i 
undervisningen på mellemtrinsni-
veauet i folkeskolen. Men kig-
ger man i boghandlerne eller på 
børneværelserne rundt omkring i 
landet, så er det den ældre klas-
siske børnelitteratur, såsom Astrid 
Lindgrens, H. C. Andersens og Ole 
Lund Kirkegårds bøger, der domi-
nerer. Ifølge Hanne Kvist har det 
en væsentlig betydning for salget af 
bøger, at børnebøger er den eneste 
genre, hvor målgruppen ikke selv 

Om Hanne Kvist 
Hanne Kvist er dansk forfatter, illustrator, 
foredragsholder og underviser på Forfatter-
skolen for Børnelitteratur. Hun er født i 1961 
i Skjern og debuterede som børnebogsfor-
fatter og illustrator i 1997 med bogen ’Alle 
tiders rejse’. Hun er mest kendt for bogen 
’Drengen med sølvhjelmen’, der er filmatise-
ret, opsat som teaterstykke og oversat til en 
lang række sprog. 
I 2013 var hun nomineret til Nordisk Råds 
Børne- og ungdomslitteraturspris med bil-
ledbogen ’To af alting’. 

“Børnelitteratur er en super god  
mulighed for at få en samtale  
om svære emne
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køber bøgerne, og hvor anmeldelserne af 
bøgerne ikke bliver læst af målgruppen. 

”Hvis man skriver en anmeldelse af 
en børnebog, er det ikke målgruppen, 
der læser den, den skal en omvej forbi 
en formidler, enten en forælder eller en 
pædagog.” Hun fortsætter efter en lille 
tænkepause: 

”Jeg tror, at dét lille ekstra skridt er 
det, som tit devaluerer det.” Hanne Kvist 
mener, at det ekstra skridt kan være 
afgørende for, om den nyere børnelittera-
tur når ud til børneværelserne. Derud-
over har det også afgørende betydning, 
at de gamle værker som H.C. Andersens 
eventyr, Brødrene Løvehjerte og Gummi 
Tarzan er forbundet med nostalgi for de 
forældre og bedsteforældre, som køber 

bøgerne til børnene, mener Hanne Kvist. 
Hun tilføjer, at det er ærgerligt, at nuti-
dige forældre ikke i højere grad køber de 
børnebøger, der udgives i samtiden. Da 
jeg spørger, hvad den nyere børnelitte-
ratur kan, som de gamle klassikere ikke 
kan, forklarer hun, at en nutidig bog kan 
spejle den verden, som børnene lever i, 
fx når den handler om børn i skilsmis-
sefamilier.  

”I en god børnebog genkender man 
sig selv, og man opdager, at andre har de 
samme udfordringer som en selv”. 

Børnelitteraturens omdømme 
I Danmark udgives der årligt ca. 2.000 
nye børnebøger, men de færreste af dem 
høster seriøse anmeldelser og spalte-

plads, som ’Dyr med pels – og uden’ 
har gjort det. Disse anmeldelser tæller 
imidlertid kun tre styks, noget som de 
færreste forfattere til voksenlitteratur, 
ifølge Hanne Kvist, ville være særligt 
glade for. Da jeg spørger Hanne Kvist, 
om børnelitteratur bliver taget seriøst, 
kommer hendes svar hurtigt: 

”Nej, det gør den ikke. Jeg synes, at 
det er super irriterende, men det hjæl-
per ikke at sidde og være sur over det”. 
Hanne Kvist tilføjer, at der internt i det 
børnelitterære miljø er mange, der tager 
genren enormt seriøst, herunder forske-
re, redaktører, forfattere og illustratorer. 
Hun uddyber, at hun ikke selv skriver 
børnelitteratur med udgangspunkt i 
læring og et bestemt lixstal. 

”Folk, som ikke er børnebogsfagfolk, 
forventer ofte, at børne- og ungdomsbø-
ger har et didaktisk indhold, men ikke 
nødvendigvis en æstetisk berettigelse. 
Det, synes jeg, er en ærgerlig tilgang, 
og én, som man stort set aldrig går til 
voksenbøger med”. 

Når hun præsenterer sig som børne-
bogsforfatter, oplever hun, at det ikke 
er alle, der deler hendes oplevelse af, at 
børnelitteratur kan være æstetisk i lige 
så høj grad, som voksenlitteratur kan 
det. En reaktion, hun nogle gange får, 
er:

”Nå, du skriver børnebøger? Går du 
i børnehave?” Hanne Kvist griner og 
forklarer, at det måske også handler om 
det store antal af oversatte Disneybørne-
bøger og kendisudgivelser: 

”Det er helt klart, at der udgives me-
get børnelitteratur, som ikke kan tages 
alvorligt som et æstetisk udsagn. Men 
det samme gælder for voksenlitteratur.” 

Hun slutter af med at konkludere, at 
man ikke kan tvinge nogen til hverken 
at interessere sig for eller tage børnelit-
teratur seriøst. 

”Men man kan ikke sidde og tude 
over det, man skal derimod gøre sit 
bedste for at højne børnelitteraturens 
omdømme”. ·

Sophie Heiberg Nielsen 
studerer skrivekunst på Syd-
dansk Universitetscenter og 
har skrevet dette interview 
som en del af faget. 
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er er den væsentlige 
forskel på en forfatter og 
en skønlitterær oversæt-
ter, at forfatteren typisk 
har brugt meget lang 

tid på skriveprocessen, ofte flere år. 
Forfatteren har grublet og lavet drama-
turgiske modeller, gået lange ture med 
hunden og holdt vaske- og kaffepauser, 
når hjernen var overophedet. Det kan 
oversætteren ikke. Tidspresset står ofte 
i stærk kontrast til den inderlighed, som 
kræves af oversætteren.

”Netop her ligger en af de oversete 
udfordringer ved at være oversætter af 
litteratur,” siger oversætter og mag. art i 
litteraturvidenskab, Hanna Lützen. Hun 
er kvinden bag samtlige oversættelser 
af J. K. Rowlings syv Harry Potter-
bøger. I starten fik hun rimelig tid til 
oversættelserne, men jo mere populære, 
bøgerne blev, jo hurtigere skulle hun 
levere. Læserne stod nærmest i kø foran 
boghandlerne, mens hun skrev.

Musikalitet
”Musikaliteten forsvinder, hvis man 
er træt. Overskud og energi er faktisk 
noget af det allervigtigste, hvis man skal 
spejle en bogs ånd og sprogtone,” siger 
Hanna Lützen.  Hendes største udfor-
dring var bog nr. fem, ’Harry Potter og 
Fønixordenen’, som er på næsten 700 
sider, helt præcis 278.215 ord. I ni uger 
oversatte hun op til 18 timer om dagen. 
Hver dag røg siderne til korrektur hos 
redaktør Mette Nejmann hos Gylden-
dal, og netop denne synkrone arbejds-
metode var afgørende for, at tidsfristen 
kunne overholdes. For at få tilstræk-

I stue med J.K. Rowling  
og Harry Potter
Som oversætter af skønlitteratur må man ikke blot selv være en god læser, 
man skal også evne at kunne bringe sig selv i samme stue som forfatteren 
og dennes fortællestemme. Er man tilmed oversætter af J.K. Rowlings 
syv Harry Potter-bøger, skal man derudover kunne oversætte 18 timer om 
dagen, skrive sange, opfinde gåder og skabe helt nye ord, som ikke findes i 
nogen ordbog, fortæller oversætter Hanna Lützen.  

Af Karin Feit Almberg

Mag. art i litteraturvidenskab, Hanna Lützen: ”Det er vigtigt, at jeg gør 
bogen dansk. Men jeg skal ikke gøre den pæredansk. Det ville jo være 
skrækkeligt, hvis jeg fik Harry Potter-bøgerne til at lyde som ”Far til Fire”.”

kelig hvile, pauser og uforstyrret skrivetid sendte hun 
mand og barn i sommerhus i en hel måned, så hun i 
det mindste kun havde sine egne pauser at tage hensyn 
til.

J. K. Rowlings sprog er ikke kompliceret, men der 
er mange jokes og gåder, som ikke kan oversættes 
direkte. I slutningen af fjerde bog, ’Flammernes Pokal’, 
optræder der eksempelvis en sfinks, som giver Harry 
tre gåder. Svarene på gåderne består af tre engelske 
ord, som giver Harry løsningen, når de sættes sammen. 
Her måtte Hanna Lützen opfinde tre helt nye gåder på 
dansk, som hver især giver en løsning med tre forskel-
lige danske ord, samtidig med at meningen bevares. 
Det samme gælder de sange, som ”fordelingshatten” 
synger til ære for Hogwarts skole for heksekunster og 
troldmandskab. Dem måtte Hanna Lützen digte og 
rime på ny.

”Jeg sad i meget lang 
tid med de sange. Det var 
så vigtigt at undgå moster-
komik a la festsang, for det 
er jo dybt seriøst i original-
versionen, hvor teksterne 
fremstår på værkets egne 
præmisser.”

Konsekvenslisten
”Jeg har lavet en lang liste 
med mine oversættelser 
og selvopfundne ord, så jeg 
kan sikre konsekvens hele 
vejen igennem bøgerne, si-
ger Hanna Lützen. Hendes 
såkaldte ”konsekvensliste” 
omfatter syv A4 sider fyldt 
med ord som ”Imperius-
forbandelsen”, ”Kakerlak-
Bruno”, ”Krumhornet 
Snorkbøffel”, ”Næsel” osv..

Nogle af oversættel-
serne har været relativt 
direkte at lave, som for 
eksempel ”Departementet 
for Magisk Lovgivning”. 
Andre af J. K. Rowlings 
selvspundne ord har kræ-
vet en form for nyfortolk-
ning eller drejning som 
eksempelvis ”Glitterik 
Smørhår” (på engelsk: 
Gilderoy Lockhart) eller 
”pixignomer” (på engelsk: 
Cornish pixies).

”Flere af de engelske 
ord lod jeg være, som de 
var,” siger Hanna Lützen. 
”Det gælder for eksempel 

D
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ordet ”Mugglere” (en person uden magiske 
evner, red.). Det ord betyder ikke noget på 
engelsk, og det er et godt ord i sig selv, så det 
kunne jeg lige så godt bevare. Det samme gæl-
der nogle af de latinsk klingende betegnelser 
for besværgelser og trylleformularer, såsom 
Mimbulus Mimbletonia. Hvad skulle man 
oversætte det til?” 

Til gengæld er Hanna Lützen befriet for at 
skulle oversætte slangudtryk. Dem har J. K. 
Rowling behændigt undgået. Måske primært 
for at have sit eget sproglige udtryk, men sik-
kert også for at forhindre bøgerne i at fremstå 
forældede efter få år, når de valgte slangord 
ikke længere benyttes.

Loyalitet
Èt er, at meningen med sproget viderefø-
res, og at oversættelsen er tro mod både det 
engelske udgangspunkt og det danske sprog, 
men hvad med loyaliteten over for forfatte-
ren? Hvor vigtigt er det at holde sig tæt op af 
originalmanuskriptet, og hvor langt kan man 
tillade sig at gå på kompromis med kulturfor-
skelle for at gøre udtrykket mere spiseligt på 
dansk?

”Man skal falde i hak med forfatteren. Vi 
skal være på bølgelængde, og jeg skal have 
den følelse, at jeg er i stue med Rowling,” 
siger Hanna Lützen. ”Rowling har en særlig 
humor, som jeg skal have ind under huden 
for at kunne give den videre. I modsætning 
til for eksempel Philip Pulmann, som skriver 
alvorlig fiktion (fx ’Det Gyldne Kompas’, red). 
Der er en helt anden tone i hans bøger, og 
den skal jeg naturligvis også kunne formidle. 
Det er vigtigt, at jeg lader bogen tale selv, 
hver gang jeg oversætter. Der er mange lag i 
skønlitteratur: Tonen, fortællestemmen, nu-
ancerne, pauserne, temposkift og ikke mindst 
karakterernes forskellige personligheder. ”Jo 
flere nuancer, jo mere stemning – jo større 
landskab,” siger Hanna Lützen.

Dialoger
Hver gang, Hanna Lützen oversætter en bog, 
må hun omstille sig og dele humør, stil og 
kultur med et andet menneske. Og specifikt 
for oversættelse af skønlitteratur er det ikke 
kun fortællestemmen for en given forfatter, 
hun skal ramme, det er også forskellene i 
karakterernes dialoger.

Karin Feit Almberg er ud-
dannet på Forfatterskole for 
Børnelitteratur og debute-
rede i 2003 med ungdomsro-
manen ’Ud af stedet’. Karin 
har siden da udgivet en lang 

række bøger for børn og unge og har modtaget legater 
fra Statens Kunstfond. 

Forsiden er fra den femte bog i Harry Potter-
serien, som var den Harry Potter-bog, som 
voldte oversætteren flest vanskeligheder.

”I Harry Potter bøgerne kom 
jeg især til at holde af Ron (Har-
rys bedste ven, red). Hans sprog 
skiller sig ud, og det er vigtigt at få 
hans sproglige udtryk og dermed 
hans personlighed med ind i over-
sættelsen.”

 I de perioder, Hanna Lützen 
oversatte Harry Potter-bøgerne, 
deltog hun i et forum bestående 
af Potters oversættere fra hele 
verden.

”Vi havde oprettet en gruppe på 
Facebook, hvor vi kunne disku-
tere de ting, vi var i tvivl om på 
tværs af landene. Alle sad jo ved 
tasterne samtidig. Her blev der 
blandt andet debatteret kulturfor-
skelle, og jeg husker, at oversæt-
teren i Brasilien havde et problem 
med ordet ”halvblods”. Det var et 
kulturelt problematisk ord i hen-
des land. I Norge oversætter de 
alt. De kan ikke få det norsk nok. 
Som dansker har jeg ikke oplevet 
de helt store kulturforskelle. Der 
er nogle passager, hvor det engel-
ske sprog er meget aristokratisk, 
men det har som regel en mening, 
og den har jeg forsøgt at overføre. 
Når der står ”blimey”, som er 
sådan et lidt gammeldags udtryk, 
så bevarer jeg den fornemme 
tone og skriver ”du fredsens” på 

dansk, selv om ingen ville sige sådan i 
dag. Men netop Ron kan altså finde på 
at bruge det ord. Det er vigtigt, at jeg 
gør bogen dansk. Men jeg skal ikke gøre 
den pæredansk. Det ville jo være skræk-
keligt, hvis jeg fik Harry Potter bøgerne 
til at lyde som ’Far til Fire’.”

Symbiose
En særlig udfordring i at oversætte 
skønlitteratur er selvsagt, at man hver-
ken kommer til at vildlede læseren eller 
røbe handlingen gennem antydninger 
i sprogtonen. Ligesom man heller ikke 
skal overdrive uvidenhed i fx dialo-
gerne.

”Jeg starter altid med at læse hele 
bogen,” siger Hanna Lützen. ”Blandt 
andet for at kunne koncentrere mig 
bedre om selve oversættelsen, når jeg 
går i gang. Men det er vigtigt, at jeg 
undrer mig sammen med læserne, når 
jeg oversætter. Det sker tit i denne første 
gennemlæsning, at jeg tænker: ”det ord 
kommer jeg aldrig til at oversætte”, men 
så kommer det alligevel, når jeg skriver 
mig frem til det sted - og er i en anden 
sindstilstand.”

Hanna Lützen har stor respekt for 
den symbiose, der opstår mellem forfat-
teren og oversætteren. Hun oplever, at 
hun med egne ord ”får adgang til det 
sted, som sproget kommer fra”.

Udover de sproglige kompetencer og 
evnen til selv at være en god læser, fore-
kommer især én egenskab at være sær-
lig nødvendig for at kunne sætte sig ind 
i så mange forskellige forfatteres hjerner 
fra gang til gang. Hanna Lützen bekræf-
ter, at gode, litterære oversættelser nok 
ikke lod sig gøre uden en stor portion af 
netop enne egenskab: empati. ·
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Dansk Forfatterforening og Danske Forlag mener,  
at der hersker ulovlige forhold om Notas brug af  
tekster. Hvad er det, der sker?
Nota producerer og distribuerer e-bøger til Notas 105.000 
medlemmer til trods for, at der ikke er hjemmel hertil i den del 
af ophavsretsloven, som regulerer adgangen til at producere 
tilgængelige tekster til syns- og læsehandicappede. 

Ophavsretsloven giver Nota ret til fx at omdanne trykte bøger 
til Braille-tekst, som er særligt bestemt for blinde, og der er en 
udtrykkelig hjemmel til at fremstille lydbøger, som ikke er udgi-
vet kommercielt. I forhold til lydbogsproduktionen har forfattere, 
forlag og Nota indgået en samarbejdsaftale, som bl.a. tager stilling 
til Notas brugere, kopisikring mm.

Hvilke af Notas aktiviteter vedkommer forfattere?
Notas ulovhjemlede aktiviteter har i sidste ende konsekvenser for 
forfatternes indtjening. Notas kerneaktiviteter består i at omdanne 
bøger og andre tekster til tilgængelige formater og stille dem til 
rådighed for Notas medlemmer. Bøgerne og mange af teksterne er 
skrevet af forfattere. 

Selvfølgelig er det en god ide, at Nota, dvs. staten, hjælper syns- 
og læsehandicappede med at få adgang til bøger i de tilfælde, hvor 
forlagene ikke selv har udgivet bøgerne som e-bøger eller lydbøger. 
Men det er også kun rimeligt, at Nota/staten betaler forfattere og forlag, 
ligesom de betaler alle andre, som leverer varer og ydelser til Nota/sta-
ten. 

I 2015 udlånte Nota 263.640 e-bøger, og allerede i første kvartal 2016 
er der blevet registreret 109.505 e-bogsudlån. Det er e-bøger, som er 
udlånt, uden at der blev betalt nogen form for vederlag til forfattere og 
forlag. Langt hovedparten af udlånene sker til studerende og erstatter der-
med de studerendes pensummateriale. Der er primært tale om pensumbø-
ger i form af lærebøger, men der indgår også mere generelle fagbøger og 
skønlitterære bøger i samlingen.

Notas opgave er at formidle tekster til syns- og læse- 
handicappede. Hvorfor kan foreningerne ikke støtte det arbejde?
Foreningerne vil meget gerne støtte op om tilgængelighed for syns- og 
læsehandicappede. Digitaliseringen og det stigende udbud af lyd- og e-bøger 
giver nye forbedrede muligheder for at give de syns- og læsehandicappede 
adgang til tekstmateriale på lige vilkår med ikke-læsehandicappede, og det er 
åbenbart, at disse nye muligheder skal udnyttes. På nogle områder vil forla-
gene på kommercielle vilkår kunne udnytte den nye teknologi til at tilgodese 
de læsehandicappede, men vi anerkender også, at det på andre områder, hvor 
forlagene ikke udnytter de kommercielle muligheder, kan være oplagt, at Nota 
tilgodeser de læsehandicappede. 

Derfor inviterede forfattere og forlag helt tilbage i 2012 Nota til en dialog om, 
hvordan vi kan samarbejde om at sikre, at Nota får hjemmel til at producere og 
tilgængeliggøre de e-bøger, som forlagene ikke stiller kommercielt til rådighed. 

5 skarpe om Nota

Danske Forlag og de to forfatterforeninger er 
kritiske over for Notas brug af tekster, hvilket 
sker uden afregning eller aftale med forfattere og 
forlag. Foreningerne har opfordret til dialog og 
samarbejde, men Nota fortsætter og udvider deres 
aktiviteter. Christine Bødtcher-Hansen fra Danske 
Forlag fortæller her, hvad problemerne med Nota 
består i.

Christine Bødtcher-Hansen er direktør for Danske Forlag, 
som er en interesseorganisation for forlag i Danmark, 
der har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles 
interesser. I forhold til Nota har de to forfatterforeninger 
fuldstændig sammenstemmende interesser. 
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Foreningerne tilbød en løsning i regi af Copy-
dan Tekst og Node, men få dage før første 
forhandlingsmøde i foråret 2014 aflyste Nota 
med henvisning til, at der var nogle juridiske 
aspekter, som skulle afklares. Der er nu to år 
siden, og trods utallige rykkere er det ikke 
lykkes foreningerne at få Nota til at genoptage 
forhandlingerne.

Hvordan ser det gode samarbejde  
med Nota ud?
I det gode samarbejde ville Nota have fortsat 
forhandlingerne med forlag og forfattere om at få 
lovliggjort Notas aktiviteter, da det opleves som 
helt urimeligt, at en offentlig myndigheds aktivite-
ter er ulovlige. 

En af de ting, som vi skulle tale om, var, hvordan 
Nota forebygger, at Notas materialer bliver spredt 
til andre end Notas brugere. Forlag og forfattere 
oplever et stigende antal sager, især hvor studerende 
uden læsehandicap har modtaget deres pensum-
materiale via en Nota-bruger. Det opleves voldsomt 
frustrerende for både forlag og forfattere, at man mag-
tesløs må se på, at mange timers arbejde og ressourcer 
bliver misbrugt. Det er vigtigt for os, at Nota får helt 
styr på, at deres materialer ikke bliver piratkopieret. 

Endelig skal Nota naturligvis sørge for at betale 
forfattere vederlag for den ulovlige distribution, som har 
fundet sted de seneste par år. Det vil blive oplevet som 
åbenbart urimeligt, hvis det viser sig, at det kan betale 
sig for en offentlig myndighed at spekulere i ulovlige 
aktiviteter. Vi har på et tidligt tidspunkt forbeholdt os et 
vederlagskrav, og vi forventer derfor, at Nota som minimum 
har sikret, at der er afsat midler til at dække forfattere og 
forlags krav på rimeligt vederlag.

Kan man ikke bare nægte adgang til teksterne,  
så Nota ikke kan få fingrene i dem? For hvis der ikke 
er aftaler om distribution, er det vel tyveri, og så kan 
Nota retsforfølges?
Nota producerer typisk deres e-bøger på baggrund af den 
trykte bog, der som bekendt kan anskaffes hos de fleste for-
handlere, så forfattere og forlag har ikke mulighed for ”fysisk” 
at forhindre Notas ulovlige aktiviteter.

Reelt er der tale om tyveri. Vi har dog været indforstået med, 
at Nota stillede ikke-tilgængelige pensummaterialer til rådighed 
for de studerende, men under klart tilkendegivet forudsætning 
af, at Nota aktivt ville fremme forhandlingerne om en Copydanaf-
tale og en samarbejdsaftale for e-bøger, og at der skulle findes en 
løsning for betaling af vederlag – også bagudrettet. Dette er ikke 
sket, så selvom vi har gjort alt for at finde pragmatiske løsninger, så 
står vi nu i en situation, hvor vi kan blive tvunget til at anlægge en 
retssag mod Nota, da det er eneste mulighed for at undgå, at krav 
for de udlån, som allerede har fundet sted, forældes.·
OM NOTA
Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet,  
der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift  
til mennesker, der ikke læser almindelig, trykt tekst.

5
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ognepræst Egil Hvid-Olsen 
hævder i sidste nummer af 
Forfatteren, at de kristne 
heldigvis ikke er så slemme 

som muslimerne, hvad angår ”voldelige 
reaktioner” mod ytringer, de ikke bryder 
sig om. Sin begrundelse finder han 
Biblen – hvor man jo rigtignok kan finde 
begrundelse for hvad som helst. 

Ned gennem kristendomens histo-
rie er millioner af mennesker fx blevet 
udryddet med klar begrundelse fra Jesus 
selv, som ikke kendte til barmhjertighed 
mod dem, der ikke troede på ham. Med 
en fundamentalistisk vrede, som vi i dag 
gerne vil projicere over på muslimerne, 
sagde han: ”Mine fjender der, som ikke 
vil have mig til konge, før dem herhen 
og hug dem ned for mine øjne.” Jesus 
garanterede ved en anden lejlighed, at 
de, der ikke omvender sig, vil blive udsat 
for et veritabelt blodbad. Det var ved en 
sådan lejlighed, at besindige jøder mente, 
han måtte være besat af en ond ånd. 
Kirken har i dag valgt at fortrænge disse 
Jesus-ord, skønt de kan læses hos Lukas 
19/27 og 13/1-5. 

Jesus’ fristelse
Og helt op til vor tid har kristne såmænd 
reageret på, hvad de opfatter som kræn-
kelser, med samme grumhed som mus-
limer. Da et af Martin Scorseses hoved-
værker, ’The Last Temptation of Christ’, 
havde premiere i 1988, opstod der optøjer 
i adskillige europæiske storbyer. Mange 
kristne opfattede det som en krænkelse 
af deres religion, at Scorsese lod Jesus 
længes efter et normalt liv med kone og 
børn, mens han hang på korset. Til sidst 
overgav filmens Jesus sig dog, som det 
sig hør og bør, til Guds grumme planer. 

Specielt i Paris var optøjerne mod 
filmen grove: demonstranter satte ild til 

premierebiografen Théătre Saint-Mi-
chel, mens de viste filmen. Tretten blev 
såret, hvoraf fire blev alvorligt forbrændt. 
Ærkebiskoppen af Paris, Cardinal 
Jean-Marie Lustiger var ikke så ”lustig”, 
som hans efternavn kunne antyde. Han 
fordømte filmen i stærke vendinger uden 
at have set den, skønt det jo normalt ikke 
regnes for i orden at udtale sig om et 
kunstværk, man ikke kender. Men man 
må formode, at ærkebiskoppen har fået 
en åbenbaring.

Thorsens Jesus-film
Også i Danmark har talrige kristne og 
sågar regeringen reageret mod uønskede 
kunstneriske ytringer, nemlig Jens-Jør-
gen Thorsens aldrig realiserede Jesus-
film. Thorsen havde skrevet en drejebog 
til en film om, at også Jesus var forsynet 
med et seksualliv, hvad der vel egentlig 
ikke burde komme bag på så mange. Det 
Danske Filminstitut bevilgede på helt 
legal vis støtte til filmens produktion, 
men over hele verden rejste der sig et 
ramaskrig blandt kristne, skønt absolut 
ingen uden for filminstituttet havde læst 
Thorsens drejebog.

Det kunne den danske regering 
imidlertid ikke leve med, for allerede 
dengang var Danmark jo en kristen stat. 
Den socialdemokratiske kulturminister 
Niels Matthiasen bad filminstituttets 
bestyrelse om at trække støtten tilbage, 
men bestyrelsen fastholdt støtten – og 
valgte derpå af uransagelige grunde at 
træde tilbage. En ny bestyrelse kunne 
ikke modstå det politiske pres, men trak 
støtten tilbage med den begrundelse, 
at filmen ville være en krænkelse af 
evangelisternes ophavsret! Det havde 
Niels Matthiasen nemlig bedt dem om 
at mene.

Kammeradvokaten havde ganske 

vist i et responsum meddelt ministe-
ren, at såfremt et værk udsættes for fri 
omdigtning, vil det ikke være beskyttet 
af ophavsretten. Men kulturministeren 
og hans bestyrelse valgte at negligere 
statens juridiske ekspert og trak støtten 
tilbage.

Ombudsmanden kendte siden kultur-
ministerens handling ulovlig, men da 
var skaden sket, og den blev ikke gjort 
god igen. En minister føler sig ikke for-
pligtet til at følge dansk lov, hvis han har 
kristne over hele verden imod sig.

Thorsen lavede senere en ren porno-
film, ’Jesus vender tilbage’ (1992), men 
den har intet med hans oprindelige 
projekt at gøre, skønt de to film ofte 
regnes for identiske, bl.a. i Gyldendals 
encyklopædi. 

På den baggrund er det virkelig 
besynderligt, at Egil Hvid-Olsen kan 
karakterisere kristne som bedre men-
nesker end muslimer og Biblen som en 
fredeligere bog end Koranen. For der er 
ingen forskel: hvor religionen går ind, 
går forstanden ud. Der er ikke plads til 
begge. 

Der er heller ikke plads til Martin 
Scorseses og Jens Jørgen Thorsens 
skæbne i de kristnes historiefortælling.

Politisk kontrol med kunsten
Når der er grund til at dvæle ved spe-
cielt Thorsen-filmens tragiske skæbne, 
skyldes det, at det var første gang i nyere 
tid, at politikere overtrådte armslængde-
princippet og blandede ulovligt i kunst-
neriske afgørelser. Denne tendens er ved 
atter at få vind i sejlene. Dansk Folkepar-
ti er således tilhænger af, at kunststøtten 
skal under stram politisk styring og kri-
tiserer, at Lars von Trier har fået støtte 
til mesterværket ’Dogville’, som partiet i 
sin enfold finder ”u-amerikansk”.

Af Christian Braad Thomsen,
forfatter og filminstruktør
Illustration Bob Katznelson

Kristne & muslimer
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Af Christian Braad Thomsen,
forfatter og filminstruktør
Illustration Bob Katznelson

Også Dansk Folkepartis spydspids 
i litteraturen, lektor Hans Hauge, går 
ind for politisk styring af kunsten. Han 
mener, at støtten til Det Kgl. Teater 
bør reduceres, fordi skuespilchef 
Morten Kirkskov har givet udtryk for 
politiske synspunkter, som Hauge ikke 
deler, og han har tilsvarende kritiseret 
Århus Universitet for at have tildelt 
Kasper Mathiesen et ph.d.-stipendium. 
Hauge kender udtrykkeligt ikke 
Mathiesens videnskabelige kvaliteter, 
men forholder sig udelukkende til, at 
Mathiesen er muslim.

Denne sindelagskontrol har hidtil 
været uforenelig med de demokratiske 
spilleregler. Ifølge dem skal videnska-
belig eller kunstnerisk støtte udeluk-
kende tildeles efter videnskabelige 
eller kunstneriske kriterier. Men dette 
totalitære kunstsyn vinder i stigende 
grad indpas herhjemme takket være 
Dansk Folkeparti og dets sympatisører. 

Der er nemlig ingen principiel 
forskel på kristne og muslimske funda-
mentalister. Begge grupper sætter reli-
giøse principper højere end loven. ·

Christian Braad Thomsen 
(født 1940) har udsendt 
mere end 50 bøger og film i 
alle genrer. Thorsen-sagen 
har han beskrevet nærmere 
i bogen ’Min syge moster’ 
(1986). Blandt hans seneste 

bøger er ’Film med håndskrift’ (2011) om seks af hans 
foretrukne danske instruktører. Hans seneste fim er 
’Fassbinder - at elske uden at kræve’ (2015), som er 
blevet en international succes med ca. 70 festivalin-
vitationer. 

Kristne & muslimer
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De store oversættelser – et Haldkursus
For alle (oversættere har første prioritet) 
Undervisere: Erik Skyum-Nielsen, Claus Bratt Østergaard, Flemming Chr. Nielsen 
og Niels Lyngsø
Fredag d. 20. maj kl. 14 til søndag d. 22. maj kl. 13
Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg.
Kursus 16001
Vi fokuserer på de store oversættelser af klassiske værker (både 
skøn- og faglitteratur), som udkommer i disse år. Både med fore-
drag, der diskuterer, hvorfor det netop sker i disse år, og hvor det 
peger hen, og med foredrag, som dykker mere ned i det enkelte 
værk og også tager fat i oversætterrelevante problemstillinger. 
Kontakt kursussektæren for ledige pladser:  
kursus@danskforfatterforening.dk 

Fortællende journalistik
Primært for F
Underviser: Ole Sønnichesen
Lørdag d. 11. juni kl. 11-17
Kursus 16006
Du har den faglige indsigt og viden. Men får du dit stof formidlet 
på en måde, så det også er en læseoplevelse? På dette kursus læ-
rer du, hvordan du kan bruge greb fra den skønlitterære fortælling 
såsom plot, synsvinkler, replikker mv. til at formidle dit stof.
Kontakt kursussektæren for ledige pladser:  
kursus@danskforfatterforening.dk 

Den realistiske ungdomsroman
Primært for BU og S
Undervisere: Sarah Engell, Sanne Munk Jensen og Jonas Holm Hansen
Lørdag d. 20. og søndag d. 21. august kl. 10-16
Kursus 16008
Et praktisk og teoretisk kursus med den realistiske ungdomsro-
man i fokus. Den første dag byder på et forfatterforedrag og en 
redaktørs vinkel, mens andendagen er en skriveworkshop. 
Motiveret tilmelding senest 29. juni til kursussekretæren:  
kursus@danskforfatterforening.dk  

Tekstlæsning med  
Hans Otto Jørgensen
Primært for BU
Underviser: Hans Otto Jørgensen
Lørdag d. 10. september kl. 11-17
Kursus 16009
Du har skrevet en tekst for børn/unge, eller du har læst en tekst 
for børn/unge, men hvad står der egentlig i teksten? Kan den 
læses på andre måder, og hvordan? På dette kursus har vi invi-
teret forfatter og tidligere rektor for Forfatterskolen, Hans Otto 
Jørgensen, til at læse tekster med deltagerne. Der er plads til 20 
kursister, og mellem 8-10 af deltagerne får deres tekster læst i 
plenum. 

Motiveret tilmelding senest 3. august 2016 til kursussekretæren:  
kursus@danskforfatterforening.dk 

Universbygning og historieverdener – 
et Haldkursus 
For alle, men primært Ill, BU, S
Undervisere: Morten Brunbjerg og Valdemar Schultz Andreasen
23. september kl. 14 - 25. september kl. 13
Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg
Kursus 16002
Skriver eller tegner du bøger, noveller, film/TV, teaterstykker eller 
andre typer historier, hvor det er vigtigt at gennemtænke hvilket 
samlet univers, der ligger til grund for din historie og persongalleri?

Kursets hovedmål er todelt: Du lærer systematisk at kon-
struere fiktive verdener, der virker – uanset medie. Du lærer 
også, hvordan interaktion både fysisk og digitalt kan udvide og 
udforske din fiktive verden og historie på nye måder. På kurset 
samarbejder vi om at opbygge nye universer. Kurset er praktisk 
orienteret og kræver ingen forudsætninger.
Motiveret tilmelding senest 22. juni 2016 til kursussekretæren: 
kursus@danskforfatterforening.dk 

Photoshop for øvede
Primært for Ill.
Underviser: Sille Jensen
Lørdag d. 8. til søndag d. 9. oktober kl. 11-17
Max. deltagerantal 12
Kursus 16013
Kurset er for dig, som allerede arbejder i Photoshop, men som 
har lyst til at lære mere end de basale teknikker – eller måske ikke 
har fået opdateret programmet i nogle år og derfor ikke har fået 
kigget på de nye funktioner. Undervisningen består af praktiske 
øvelser, nogle på forhånd fastlagte og også fri workshoptid, hvor 
kursisterne kan afprøve teknikkerne på deres egne ting og få  
hjælp til konkrete problemer. Se mere på hjemmesiden. Motiveret 
tilmelding senest 24.august 2016 til kursussekretæren: kursus@
danskforfatterforening.dk  

At blive interviewet
Primært for L
Underviser: Mia Hesselbjerg Thomsen
Lørdag d. 29. oktober kl. 11-17
Max. 12 deltagere
Kursus 16014
Et kursus for lyrikere om roller, kommunikation og fortællinger i 
interviews. For mange lyrikere er det en svær situation at blive 
interviewet. Hvordan fortæller man ”hvad bogen handler om”? 
Hvordan fortæller man om sin skriveproces og sine bøger foran et 
publikum eller til et medie? Kurset arbejder med performance og 
fortælling og veksler mellem teori og praktiske øvelser.
Motiveret tilmelding senest 31. august til kursussekretæren:   
kursus@danskforfatterforening.dk  

KURSER læs mere på 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.  

Kom og skriv
Onsdage kl. 18.30-21.30
11. maj og 18. maj
Tag din computer og dit manuskript 
med i Strandgade. Malene Kirkegaard 
og Lea Carlsen Ejsing indleder aftenen 
med et kort oplæg, derefter er der 
skrivetid. Aftenen rundes af med 
kaffe og kage. Gratis for medlemmer. 
Tilmelding nødvendig hver gang til 
plot@malenekirkegaard.dk 

Torsdagsmøde  
i Aarhus 
Kom og hør  
om ophavsret
Torsdag d. 19. maj kl. 16-19
Godsbanen/ Aarhus Litteraturcenter 
Tilmelding: Kaare Øster: kaos@via.dk

Lyrikseminar: 
Migration og identitet i 
digte
Lørdag d. 21. maj kl. 11-16
Hør Flemming Røgils om “Eksilet som 
platform – eksilet som tunnel: Løsag-
tige refleksioner om eksil, migration 
og litteratur”, René Rasmussen om ”I 
sproget er vi alle migranter”,
Tidskriftet VisAvis om ”Voices on 
Asylum and Migration”.
Abdul Malik Beakasyar, Alen Mescovic 
og Jan Khorto læser op af og fortæller 
om deres tekster. 
Undervejs vil der blive mulighed for 
debat. Alle er velkomne.
Tilmelding kan ske til:  
Kirsten.marthedal@gmail.com
Arrangementet er gratis, og deltager-
ne skal selv sørge for forplejning.

Haikugruppen
Søndag d. 22. maj kl. 13 - 17 
Møde i Haikugruppen
Kl. 13 fortæller Bo Lille nyt fra Japan
Kl. 14 holder Kai Falkman foredrag 
med titlen ’Haikurymdens mørka hål 
och ljusa energi’.
Bagefter er der diskussion.

Læremidler i fokus
Onsdag d. 25. maj kl. 16.30-18.00
Møde i interessegruppen for forfattere 
og illustratorer af læremidler.

Hvad kan vi lære af hinanden? 10 
minutters oplæg om én egen udgivel-
se set som en business- eller udvik-
lingscase – vælg selv!

Vi satser på tre-fire korte oplæg. 
Vil du holde et oplæg, så skriv gerne 
til gruppen via Lotte på lrienecker@
gmail.com. Man kan blive medlem 
af facebookgruppen, hvis man har 
udgivet et læremiddel som bog eller 
digital udgivelse.

Den kreative 
proces med 
Anne-Cathrine  
Riebnitzsky
Torsdag d. 2. juni kl. 19-21 
For medlemmer af S-gruppen
Anne-Cathrine Riebnitzsky fortæller 
om sin kreative proces. Anne-Cathrine 
Riebnitzsky debuterede i 2010 med 
biografien ’Kvindernes krig’, der var 
nomineret til Weekend Avisens Lit-
teraturpris. Bogen beskriver hendes 
udsendelser til Afghanistan og det far-
lige, men interessante, arbejde med de 
afghanske kvinder. Siden fulgte roma-
nerne ’Den stjålne vej’ (2012), som hun 
modtog BogForums debutantpris for, 
og ’Forbandede Yngel’ (2013), vinder 
af Politikens romankonkurrence og 
De Gyldne Laurbær. Senest, i januar 
2016, udkom romanen ’Orkansæsonen 
og stilheden’. Du kan læse mere om 
forfatterskabet på 
anne-cathrineriebnitzsky.dk. 
Tilmeld dig ved at sende en mail til 
birtekont@mail.tele.dk senest fredag 
d. 27. maj.

Torsdagsmøde i Aarhus 
Forlagskontrakter og  
ophavsret
Torsdag d. 2. juni kl. 19-21
Godsbanen, Vogn 1
Åbent kursus for alle interesserede
Anne Kolbæk, jurist i Dansk Forfat-
terforening, giver indblik i forfat-
teres, illustratorers og oversætteres 
rettigheder. Kurset vil blandt andet 
omhandle illustratorrettigheder, andre 
billedrettigheder, oversætterrettighe-
der og de særlige forhold for forskel-
lige forfattergenrer.  
Tilmelding senest d. 26. maj til  
Gunvor Ganer Krejberg på  
ggk@kreativskole.dk
Arrangør: Lyrikstyrelsen i Aarhus

LEGAT- 
RECEPTION
Torsdag d. 16. juni kl. 16

Simon Fruelund modtager 
Henrik Pontoppidans  
mindefond

Puk Damsgaard modtager 
Drassows legat 

Sidsel Falsig Pedersen  
modtager et legat fra  
Harald Kidde og Astrid 
Ehrencron-Kidde samt  
Peder Jensen Kjærgaard  
og hustrus fond.

Alle medlemmer  
er velkomne!
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Kursus sætter spor
Af Egon Clausen

I oktober 2015 var femogtyve medlemmer af Dansk 
Forfatterforening på en uges workshop på Jarup-
lund Højskole, der ligger i Sydslesvig. Deltagerne var 
en blandet skare, idet der både var forfattere, der 
skrev for børn og unge, fagforfattere, skønlitterære 
og illustratorer. Temaet, alle arbejdede med, var 
grænselandet.
    I ugens løb var der afsat tid til ture i omegnen og 
besøg på skoler og biblioteker. Der var også et godt 
samarbejde med Flensborg Avis, der bragte gode 
omtaler af forskellige arrangementer og portrætter 
af nogle af de deltagende forfattere. Nogle af tek-
sterne og tegningerne, der blev produceret i ugens 
løb, blev offentliggjort i et otte-siders tillæg til Flens-
borg Avis, og det er ikke gjort med det, for det viser 
sig, at der vil udkomme hele tre illustrerede bøger 
på et lokalt forlag. Endvidere vil der blive afholdt et 
skrivekursus og et illustratorkursus for lokale talenter 
på højskolen. Alt sammen som et direkte resultat af 
workshoppen.
    Ideen med at afvikle den slags workshops fort-
sætter. I februar 2017 bliver der afviklet en lignende 
workshop, denne gang på Vestjyllands Højskole ved 
Ringkøbing, og vi håber, at den vil afsætte lige så 
mange litterære og illustrerede produkter som den i 
Sydslesvig. 
Flere oplysninger om bl.a. tilmelding følger senere.

Faglitterært  
tirsdagsmøde 
Tirsdag d. 7. juni kl. 19-21
Flemming Madsen Poulsen, Michael Næsted Niel-
sen og Sigurd Kværndrup præsenterer StORD-
strømmens antologi 2015. Temaet er skønlitterært 
arbejde på et faglitterært grundlag.

Torsdagsmøde i Aarhus 
Bliv din egen pressechef:  
Workshop med Maria Rørby  
Wanscher
Mandag d. 29. august kl. 16-18.30
Godsbane, Vogn 1
Vil du gerne have mere omtale af dig selv og dine 
bøger? Så er det altafgørende, at du selv yder en 
indsats. På denne workshop støber du fundamen-
tet til at blive din egen pressechef og kommer 
hjem med udkastet til en pressemeddelelse. 
Underviseren, Maria Rørbæk, arbejder selv som 
journalist og er derudover forfatter. Workshoppen 
handler IKKE om arbejdet med sociale medier.
Tilmelding senest d. 25. august til Gunvor Ganer 
Krejberg på ggk@kreativskole.dk

Illustrationen er et af de 
værker, der blev skabt 
på Jaruplund Højskole. 
Illu: Søren Jessen

SÆT X  
I KALENDEREN D. 10. JUNI! 
S-STYRELSEN,
BU-STYRELSEN 
& 
L-STYRELSEN 
HOLDER DEN ÅRLIGE 

SOMMERFEST 
MED 

COCKTAILS 
& DANS! 
HOLD ØJE MED NYHEDSBREVENE.
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Bestyrelsen
Jakob Vedelsby (fmd.), Nanna Gyldenkærne, 
(næstfmd.), Frank Egholm Andersen (kasse-
rer), Sanne Udsen, Pia Deleuran, Kåre Bluitgen, 
Lotte Thrane, Inge-Helene Fly, Anne-Sophie 
Lunding-Sørensen og Lotte Petri. Jørgen 
Burchardt. (suppl.)

Gruppernes styrelser
S-gruppen
Amdi Silvestri (fmd. authorsilvestri@gmail.
com), Christine Tjalve (næstfmd.) Claus  
Willumsen, Cecilie Rosdahl, Anne Hjælmsø, 
Sanne Udsen, Johan Ottosen, Harald Havsteen-
Mikkelsen, Birte Kont, Stephanie Caruana, 
Christine Gasbjerg (suppl.).

BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur)
Nanna Gyldenkærne (fmd. nanna.gylden-
kaerne@gmail.com), Sally Altschuler, Brian 
Christensen, Anne Sofie Hammer, Lene Møller 
Jørgensen, Line Leonhardt, Inge Duelund 
Nielsen, Birde Poulsen, Karin Feit Almberg 
(suppl.), Lise Bidstrup (suppl.), Kåre Bluitgen 
(suppl.),Tove Krebs Lange (repræsentant for 
Illustratorgruppen).

L-gruppen (lyrik)
Kirsten Marthedal (fmd.) , Cindy Lynn Brown, 
René Rasmussen, Knud Steffen Nielsen, 
Ole Bundgaard, Trine Juul, Uschi Tech, René 
Sandberg, Louise Juhl Dalsgaard (suppl.).

F-gruppen (faglitteratur) 
Frank Egholm Andersen (fmd. egholm@
postmesteren.dk), Birgit Knudsen (næstfmd., 
tlf.: 22485893), Kaare Øster, Pia Deleuran, 
Erik Dekov, Anne Hedeager Krag, Flemming 
Sørensen, Birgitte Andersen (suppl.), Lene 
Halskov Hansen (suppl.).

DOF (Dansk Oversætterforbund) www.d-o-f.dk
Morten Visby (fmd. mortenvisby@hotmail.
com), Rasmus Hastrup (næstfmd.), Ulla Lau-
ridsen, Birgitte Steffen Nielsen, Kim Lembek, 
Svend Ranild og Birthe Lundsgaard, Lærke 
Pade (suppl.), François-Eric Grodin (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.).
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Birte Kont (fmd., tlf. 3535 8611,  
birtekont@mail.tele.dk)

Seniorgruppen i DFF
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haikuhanne@gmail.com)
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Louise Hvilshøj Andersen 
Trankjær
Associeret medlem

Vivian Mønsted Jørgensen
Associeret medlem

Steen Byriel Olesen
Associeret medlem
9240 Nibe

Ilse Bjerregaard
Associeret medlem

Lars Frisk Rossen
Associeret medlem
3450 Allerød

Jens Plesner
Associeret medlem
8000 Århus C

Christine Gasbjerg S
1418 København K
Senest udgivne titel:  
‘My Star’, Octavius, 2012

Ole Clifford Pejtersen S
4990 Sakskøbing
Senest udgivne titel: 
‘Katharerne’, Rosenkilde, 
2013

Signe Lyng DOF
2300 København S
Senest oversatte titel: ‘Et 
sving mod solen’, Jensen & 
Dalgaard, 2016

Hans Larsen DOF
Senest oversatte titel: ‘Det 
hun glemte’, Politikens 
Forlag, 2015

Peter Hermann BU, Illu.
6950 Ringkøbing
Senest udgivne titel:  
‘Springet’, Special-Pædago-
gisk Forlag, 2016

Asbjørn Rune Bourgeat S
5700 Svendborg
Senest udgivne titel: ‘Blod-
sværmen’, Turbine, 2014

Søren Poder S
Senest udgivne titel: ‘Sidste 
skoledag’ Turbinde, 2015

Marianne Mogensen F
2300 København S
Senest udgivne titel:  
‘Efter fødsel: Træning og 
babyleg’, Frydenlund, 2015

Kristina Rosenkrands 
Petersen F
1875 Frederiksberg C
Senest udgivne titel: 
‘Inklusion: En guide til in-
kluderende praksis i skolen’, 
Hans Reitzel, 2015 

René Sandberg L
2000 Frederiksberg
Senest udgivne titel: 
‘Ceremonien’, Det Poetiske 
Bureaus Forlag, 2009

Sofie Henriette Qvist 
Boysen BU
1617 København V
Senest udgivne titel: 
‘Skadedyrsbekæmperne’, 
Forlaget Blæs, 2015

Camilla Winther Nissen
Malmø
Senest udgivne titel: 
‘Volmer Nissen: I sagens 
interesse’, DreamLitt, 2015

Flemming Sørensen F
8800 Viborg
Senest udgivne titel: 
‘Nærvær(d)’, Viborg  
Kommune, 2016

LØBENDE  
ANSØGNINGSFRIST

Litteratur-  
og person- 
udvekslings-
puljen
Støtte til forfatteres 
rejse- og hoteludgifter. 

Prøveover- 
sættelser
Tilskud til oversættelse 
af dansk litteratur i ud-
drag. Kan søges af over-
sættere, forlag, agenter, 
udenlandske teatre og 
tidsskrifter. 

Det internatio-
nale research-
program  
(Litteratur)
Udenlandske festival-
ledere, forlæggere m.fl. 
kan søge om støtte 

til rejser og ophold i 
Danmark.

ANSØGNINGSFRIST  
1. SEPTEMBERR

Børn og unges 
møde med 
forfattere og  
illustratorer
Puljen kan søges af før-
skoleinstitutioner, skoler 
og gymnasier samt 
seminarieuddannelser. 

ANSØGNINGSFRIST  
15. SEPTEMBER

Nordiske oversættelser, 
Tidsskriftstøtte, De 
generelle midler, Puljen 
for fremmedsprogede 
forfattere, Rejselega-
ter, Oversættelse og 
produktion

LEGATER FRA STATENS KUNSTFOND
Se mere på kunst.dk



Hvad er vigtigst: at skabe illustrationer, 
eller at de bliver set?
En illustration knytter sig til en tekst og er 
lavet for at blive set. Billedet kan forholde 
sig til teksten én til én, tolke, uddybe eller 
tilføje. Da bøger til voksne sjældent er il-
lustrerede, er det børn, jeg henvender mig 
til. Jeg stiler efter, at tekst og billede skal 
danne en helhed, og at billedet skal hjælpe 
læseren til at forstå teksten og måske en 
smule mere end det, der lige står. Når jeg 
maler mine egne billeder, er det processen, 
der tæller, og jeg ret ligeglad med, om de 
bliver set.

Hvilket illustreret værk inspirerer dig? 
Billedbøgerne på min top-ti-liste skifter 
hele tiden. Jeg er især glad for mange 
svenske og tyske billedbogsillustratorer. 
Pt er det den belgiske illustrator Brecht 
Evens’ bøger, jeg kigger mest i. Den danske 
kunstner og illustrator Julie Kyhls værk er 
en evig kilde til inspiration og er altid på 
top-ti-listen. 

Hvad gør du, når du går i stå?
Jeg går væk fra mit arbejdsbord, cykler en 
tur, ser en udstilling eller går på biblioteket 
eller i en boghandel. Nogle gange hiver jeg 
en kæmpe stak bøger ned fra hylderne og 
bladrer dem igennem fra en ende af, sikker 
på, at nu er tiden kommet: Jeg får aldrig 
mere en idé og må stoppe med at være 
illustrator. Men mange års erfaring med 

panik over at gå i stå har lært mig, at dén 
ide, der får mig på sporet igen, dukker op 
før eller siden.

Hvilken klassisk bog ville du ønske,  
du kunne komme til at illustrere?
Jeg ville gerne illustrere Mozarts opera 
’Tryllefløjten’. Det er jo ikke en egentlig 
bog, og historien er mærkelig og sine 
steder ubehagelig. Men sikke et persongal-
leri: Mennesker i fugledragt, vilde dyr, tre 
drenge i en ballon, nattens dronning, prin-
sesse og prins, ypperstepræster og mange 
flere. Mystiske personer, som det ville være 
en fest at tegne og male.

Arbejder du også, når du ikke har lyst?
Ja, jeg har en helt almindelig arbejdsdag. 
Tit har jeg flere opgaver liggende. Jeg 
starter altid med dén, jeg har mest lyst til, 
og når sjældent til det, jeg har mindst lyst 
til: at støvsuge.

Har du særlige vaner, når du arbejder?
Jeg kan arbejde alle vegne, bare der er 
kaffe inden for rækkevidde. I de faser af 
arbejdet, hvor jeg rentegner og farvelægger, 
hører jeg gerne lydbøger. Sidste år havde 
jeg en stor udsmykningsopgave, hvor jeg 
nåede at høre 11 romaner undervejs. Jeg 
kan lide tanken om, at de historier jeg lyt-
ter til, mens jeg maler, ligger gemt inde i 
billederne som et tyndt arkæologisk lag. ·

TOVE KREBS LANGE er født i 1955 lidt uden for Flensborg. Hun er uddannet på kunstskole i 
Bruxelles og på Skolen for Brugskunst i København og har, siden hun tog afgang i 1983, arbej-
det som selvstændig illustrator og børnebogsforfatter. Desuden laver hun tegneworkshops 
og har gennem de sidste 10 år været involveret i et børnebogsprojekt i Vietnam. Hun er p.t. 
formand for illustratorgruppen.

illustrator  
liv
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