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Alt om din generalforsamling
Aktivistisk litteratur vender tilbage
Alternative familier ind i børnebøgerne

LEDER

Djøf’erne truer
det fysiske bibliotek

INDHOLD

Den gennemgribende djøficering af
samfundet har betydet, at der er skudt
kiler af mistillid ind i arbejdsrelationerne og opbygget bureaukratier omkring kontrol. Men kontrol og mistillid
slår idékraften ihjel og stækker modet
til at tænke vidt, bredt og visionært.
Det ser man lige nu udmønte sig på
mange af landets biblioteker. Jeg
deltog forleden i en paneldebat om
fremtidens bibliotek og fremførte det
indlysende synspunkt, at litteraturen
skal spille en hovedrolle. Det står imidlertid i kontrast til den faktiske udvikling på bibliotekerne, hvor omsorgen
for papirbøgerne smuldrer for øjnene
af os. Den igangværende proces, hvor
djøficerede lokalpolitikere i samråd
med djøficerede bibliotekschefer
udvider biblioteket med alt fra borgerservice til ungdomsklub, forsamlingshus og andre tiltag, kunne i princippet
være okay, hvis det ikke i så høj grad
foregik på bekostning af det værdifulde rum for litteraturen. Det er til skade
for bogens udbredelse og i sidste ende
udviklingen af det danske sprog.

kød og blod, der kan så utroligt meget
mere end en søgemaskine på nettet,
og som har uvurderlig betydning som
litteraturens bindeled til borgerne. For
der ér faktisk et stykke vej fra bøger
linet op på biblioteksreoler, til at man,
som ikke i forvejen aktiv boglæser,
finder sin vej ind i litteraturens forunderlige verden.
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Det er bibliotekets eksistensberettigelse på lidt længere sigt, som er på spil.
For hvis biblioteket udvander sine kerneopgaver, herunder ikke mindst den,
der handler om at sortere i og stille et
varieret udbud af litteratur til rådighed
og på kvalificeret vis formidle bl.a.
papirbøger til borgerne, vil biblioteket
gradvist miste sin samfundsrelevans.
Og så står de magtfulde djøf’ere helt
sikkert klar med sparekrav og minutiøse regneark, der kan begrunde
det endelige dødsstød. Herefter må
borgerne nøjes med en iskold, men
velassorteret platform på internettet.
eReolen er et udmærket initiativ, men
jeg må slå helt fast, at rygterne om
papirbogens død er stærkt overdrevne.
Alt tyder tværtimod på, at der så langt
øjet rækker vil være stor efterspørgsel
efter den trykte bog. Borgerne kan
slet ikke undvære det fysiske bibliotek
med papirbøger en masse – og rigtigt
levende bibliotekarer. Det er derfor på
høje tid at give magten over bibliotekerne tilbage til visionære litteraturog kulturelskere, som har mod, vilje
og evne til at udvikle en model for
fremtidens bibliotek, som naturligvis
følger med tiden, og hvor litteraturen
og formidlingen af den er tilbage i
højsædet.

Men det går hen over hovedet på
djøf’erne, der har travlt med at ”italesætte partnerskabernes merværdi” for
biblioteket. Og man forstår, at merværdien bl.a. opstår ved, at de mange
forskelligartede aktiviteter tiltrækker
mennesker, som ellers ikke ville være
kommet på biblioteket, og at disse
bliver fristet til at kaste sig over de bøger, der stadig findes på reolerne. Det
kunne muligvis have været tilfældet,
hvis man ikke også havde sparet en
stor del af bibliotekarerne væk. Disse
omvandrende litteraturformidlere i
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JETTE BASTIAN har været
illustrator og grafisk designer siden 1972. På forsiden
har Jette Bastian portrætteret Suzanne Brøgger.
Jakob Vedelsby, formand
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SIDEN SIDST

De bedste
bøger fra
efteråret
2015

Dødsfald

Erik Christiansen døde d. 28.
februar 2016. Erik, som blev 70
år, var i mange år et engageret
medlem af Forfatterens redaktionsudvalg og stod bag et
grundigt nyhedsbrev, som han
udsendte på vegne af Dansk Forfatterforenings BU-gruppe. Erik
var forlagsuddannet og arbejdede derefter på DR i 30 år, inden
han blev freelancejournalist. Erik
Christiansen skrev omkring 20
historiske fiktionsbøger for børn
og unge, men hans allerførste udgivelse var en rejsebog om Kattegat, som han udgav som 19-årig,
og som solgte bredt og førte til
ansættelse i forlagsbranchen. AB

Forlaget Siesta
lukker

Forlaget Siesta var et medudgiverforlag, som har eksisteret
siden 2005, hvor forlagsredaktør
Stig Petersen grundlagde det.
Han gisner om, at en årsag til
konkursen kan være, at det er
blevet langt lettere for forfattere
at selvudgive, og at der derfor er
mindre behov for et medudgiverforlag, hvor forfatterne er med til
at finansiere udgivelserne.
Medlemmer af Dansk Forfatterforening, der har udestående
med Siesta, kan kontakte foreningens jurist Anne Kolbæk. AB

Fem forfattere modtager
hver 75.000 kroner fra
Kunstfondens Legatudvalg
for Litteratur. De er blevet
præmieret for deres udgivelser i 2015.

Vinderen af De Gyldne Laurbær 2015 er
Jesper Stein for krimien ’Aisha’. Det er
tredje bind i serien om vicekommissær
Axel Steen, der rummer titlerne ’Bye bye
Blackbird’, ’Akrash’ og ’Aisha’. AB

Ellen Boen får
Dansk Oversætterforbunds
Ærespris

Den 11. marts 2016 modtog Ellen Boen Dansk Oversætterforbunds Ærespris 2015. Prisen er på 75.000 kr. og
bevilges af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for
Litteratur.
Valget af Ellen Boen motiveredes bl.a. med følgende ord:
”Ellen Boen har et sprogligt overskud og en opfindsomhed
og evne til at få enhver bog, hun oversætter, til at blive en
fornøjelse at læse på dansk.”
Dansk Oversætterforbunds Ærespris blev indstiftet i 1945
og tildeles ”en oversætter, som ved fremragende gengivelse af et eller flere betydende, udenlandske værker har
beriget dansk litteratur”.

Nixen Blixen

Blixenprisen 2016
var udsolgt inden
for et døgn efter,
at billetsalget blev
åbnet. I år afholdes
festen i Den Sorte
Diamant, hvor der
er flere pladser end
der var i Frimurerlogen til sidste års
Blixenfest. Dog lover
undergrundstyper,
at der afholdes en
alternativ fest for alle
dem, der gik forgæves. Hold øje med
Facebook.AB

De præmierede er tegneserieskaber Karoline
Stjernfelt, digterne Caspar
Eric og Nicolaj Stochholm,
fagbogsforfatteren Pia Fris
Laneth og oversætteren
Tine Roesen

“

Udvalget har
valgt at præmiere
fem bøger fra efteråret 2015, som
på hver sin måde
har fundet sin
helt egen stemme og stemning.
Det er fem modige udgivelser.
Og fem meget
mangfoldigt strittende værker, der
fortæller særlige
og ærlige historier om det at leve
og overleve som
menneske,
siger formand for
Legatudvalget Tomas
Lagermand Lundme om
de præmierede værker.

Medlemmerne af Litteraturkritikernes Lav
har udpeget vinderen af kritikerprisen:
Ursula Andkjær Olsen.
Samtidig udnævner lavet Hans Otto Jørgensen
som modtager af Georg Brandes-Prisen.

Kilde: Statens Kunstfond
AB
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Dansk Forfatterforenings
ordinære generalforsamling
30. APRIL 2016 KL. 15 I STRANDGADE 6, ST., KØBENHAVN K

DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse

3.

Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår
til godkendelse

4.

Budget:
a. Gennemgang af individuel fordeling og Autorkontoen fremover
b. Fastsættelse af kontingent for indeværende år og forelæggelse
af budget til godkendelse (bestyrelsen foreslår kontingentstigning).

5.

Valg af statsautoriseret eller registeret revisor

6.

Valg af to kritiske revisorer

7.

Indkomne forslag

8.

Eventuelt

Medlemmer med bopæl uden for HT-området kan få
rejsegodtgørelse mod efterfølgende indsendelse af
billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller
busbillet med fradrag af kr. 75.
Associerede medlemmer og medlemmer, der er i
kontingentrestance, kan ikke deltage i generalforsamlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger, jf.
vedtægternes § 11.

HUSK MEDLEMSKORT
TIL GENERALFORSAMLINGEN.
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TILMELDING TIL MIDDAG
EFTER GENERALFORSAMLINGEN
Da vi gerne vil sikre os, at der er mad nok til alle, der
ønsker det, efter generalforsamlingen og samtidig nødig
vil købe til flere, end der kommer, skal du tilmelde dig,
hvis du vil deltage i middagen.
Tilmeldingen skal ske senest den 25. april 2016 til
df@danskforfatterforening.dk
Middagen betales i døren og koster 100 kr. inkl. fri bar.
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RESULTATOPGØRELSE 2015
Resultatopgørelse 2015
INDTÆGTER
Grundkontingent
6% af kopivederlag
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter m.m.
Indtægter ialt
UDGIFTER
Gager og lønninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m.
- IT-udgifter
- Revision Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m..
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger
- Hensættelse, opstart af individuel uddeling (Autorkonto)
Udgifter ialt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

Resultat
2015
kr.

Budget
2015
kr.

Resultat
2014
kr.

3.486.203
361.242
842.811
280.343
4.970.599

3.423.100
353.000
542.000
219.000
4.537.100

3.325.976
375.201
491.852
292.938
4.485.967

-1.968.014
-481.628
-488.114

-1.941.000
-462.700
-527.000

-1.963.476
-494.523
-502.537

-520.257
-205.000
-262.399
-89.220

-505.000
-205.000
-241.200
-70.000

-529.327
-203.000
-109.112
-71.547

-191.589
-118.451
-59.800
8.518
-171.245
-400.000
-4.947.199

-180.000
-106.000
-59.000
-60.000
-217.000
0
-4.573.900

-175.420
-199.212
-56.675
-50.500
-116.324
0
-4.471.656

23.400
7.963
31.363

-36.800
10.000
-26.800

14.311
25.781
40.092

Årets resultat foreslås overført til kapitalkontoen

BUDGET 2016
Budget 2016
INDTÆGTER
Grundkontingent
6% af kopivederlag
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter og div tilskud
Indtægter ialt
UDGIFTER
Gager og lønninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m.
- IT-udgifter
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m.v.
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger
- Hensættelse, opstart af individuel uddeling (Autorkonto)
Udgifter ialt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

Budget
2016
kr.

Resultat
2015
kr.

3.527.400
327.000
733.500
256.000
4.843.900

3.486.203
361.242
842.811
280.343
4.970.599

-2.012.000
-678.000
-510.000

-1.968.014
-481.628
-488.114

-529.000
-208.000
-260.500
-91.000

-520.257
-205.000
-262.399
-89.220

-205.500
-129.000
-59.800
-20.000
-194.000
0
-4.896.800

-191.589
-118.451
-59.800
8.518
-171.245
-400.000
-4.947.199

-52.900
-4.000
-56.900

23.400
7.963
31.363

BALANCE
PR. 31.12.2015
Balance pr. 31.12.2015
AKTIVER
Andelslejlighed
Inventar
Materielle anlægsaktiver i alt

2015
kr.

2014
kr.

738.731
171.850
910.581

738.731
116.963
855.694

6.608
49.042
55.650

258.152
51.024
309.177

Likvide beholdninger

8.309.880

7.447.151

Omsætningsaktiver i alt

8.365.530

7.756.328

Aktiver i alt

9.276.111

8.612.022

PASSIVER

Tilgodehavender
Mellemregning, projekter m.m.
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
Tilgodehavender i alt

Egenkapital
Kapitalkonto, inkl. årets resultat
Primære grupper
Interessegrupper
Egenkapital i alt

2015
kr.

2014
kr.

5.044.832
434.327
143.600
5.622.758

5.013.468
335.281
96.573
5.445.322

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum
Periodeafgrænsningsposter
Forudbetaling vedrørende Vietnamprojekt
DR Arkivpakke 1 Bonanza (til uddeling)
DR Arkivpakke 2 Autorernes hæderspris (til uddeling)
Kursusafdelingen
Mellemregning andre projekter m.m.
Skyldige omkostninger
Hensættelse, opstart af individuel uddeling (Autorkonto)
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

36.000
8.075
0
87.061
75
12.621
1.828.660
195.944
400.000
1.084.917
3.653.353

36.000
147.853
269.643
103.447
1.044.290
53.061
425.229
205.853
0
881.324
3.166.700

Gældsforpligtelser i alt

3.653.353

3.166.700

Passiver i alt

9.276.111

8.612.022
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Kassererens
beretning
Af kasserer Frank Egholm Andersen, formand for den faglitterære gruppe

Regnskabet 2015 sluttede med et beskedent overskud på ca. 30.000 kr., hvilket er acceptabelt og i tråd med de foregående regnskabsår. Foreningen mister pr. januar 2017 en del
af det nuværende indtægtsgrundlag, nemlig 6 % af medlemmers vederlag fra Copydan på
grund af et nyt EU-direktiv. Bestyrelsen tager naturligvis dette alvorligt og har
bl.a. initieret en kontingentstigning som kompensation herfor.
Indtægter

Indtægtsstigningen i 2015 på godt
400.000 kr. skyldes dels øget indtægt
fra udlejning af lokaler og dels større
administrationsindtægt end forventet i
forbindelse med Autorkontoen. Desuden
er der en svag stigning i indtægter fra
grundkontingent hvilket først og fremmest skyldes tilgangen af associerede
medlemmer.
Midler fra Copydan AVU, Verdens tv
og Kulturplus og Billedkunst har hidtil
været uddelt via Autorkontoen som
legater til ansøgning blandt alle landets
forfattere, oversættere og illustratorer,
hvilket Dansk Forfatterforenings sekretariat har stået for administrationen
af. Som følge af et nyt EU-direktiv skal
rettighedshaverne nu findes individuelt.
Det kræver, at vi fremover administrerer
Autorkontoen på en anden måde. I første
omgang vil det betyde færre legater til
ansøgning. Til gengæld vil sekretariatet
fremover finde rettighedshaverne individuelt. Arbejdet med at finde rettighedshaverne pågår i tre år, hvorefter eventuelle ufordelbare midler vil blive overført
til Autorkontoen og som udgangspunkt
uddelt via legater efter samme procedure
som i dag – dette afhænger dog af fremtidige generalforsamlingsbeslutninger.
Omtalte EU-direktiv betyder i øvrigt
også, at medlemmer af foreningen ikke
længere vil få fraregnet det hidtidige
foreningsbidrag på 6 % af deres udbetalinger fra Copydan Tekst & Node.
Endvidere har bestyrelsen i Copydan
Tekst&Node besluttet at frigive de
såkaldt internationale uanbringelige
midler, hvor Tekst&Node i tre år
6 FORFATTEREN·2·2016

forgæves har forsøgt at finde de udenlandske rettighedshavere. Disse midler
overføres til medlemsorganisationer som
bl.a. DFF. Beslutningen skal genforhandles hvert år af Tekst & Nodes bestyrelse.
Midlerne skal benyttes til projekter med
en skarp ophavsretslig profil. DFF’s
bestyrelse besluttede i 2015 at igangsætte
forskellige ophavsretslige tiltag herunder
bl.a. at lave en hensættelse til at kunne
føre principielle ophavsretslige retssager.
En del af beløbet blev også allokeret til
Autorkontoen. Det er tanken at holde liv
i Autorkontoens legater til ansøgning via
denne pulje fra 2016 og frem.
Set i lyset af det store pres på og den
udvikling ophavsretten står overfor i disse år, har bestyrelsen i 2016 besluttet at
allokere en del af de internationale uanbringelige midler til et ophavsretskontor
med en ophavsretsansvarlig, der står for
det intensiverede politiske lobbyarbejde
for danske forfatteres ophavsretslige interesser. Den juridiske del af arbejdet, for
eksempel kontraktforhandlinger, vil ske
i tæt samarbejde med foreningens jurist,
og der er også blevet knyttet et udvalg
til indsatsen generelt. Dette optræder
som et projekt på balancen – og er derfor
håndteret ligesom kursusmidlerne, der
også har tilknyttet en stilling. Den del af
juristens arbejde, der vedrører sager og
forhandlinger, der sker bredt på vegne
af alle forfattere, illustratorer og oversættere i Danmark, er også dækket ind
her. Igen er det tanken, at restmidlerne
overføres til Autorkontoen.

·

Bestyrelsens opfølgning på
kontingentomlægning

Fra og med 2017 har Dansk Forfatterforening ikke længere mulighed for via
Copydan at opkræve 6 % af medlemmers
kopivederlag som supplerende kontingent. Dette skyldes et EU-direktiv. Vi er
derfor nødt til at lave kontingentstrukturen om, hvis vi vil bevare foreningens
nuværende service og aktivitetsniveau.
Indtil nu har visse af vores medlemmer (dem der modtager kopivederlag for
brug af tekster mv.) ud over deres grundkontingent og gruppekontingent bidraget
med 6 % af deres Copydan-vederlag til
Dansk Forfatterforening. 6 % -bidraget
har beløbet sig til ca. 400.000 kr. årligt
i det samlede driftsbudget, og denne
manglende indtægt er Dansk Forfatterforening fremover nødt til at opkræve via
alle medlemmers samlede kontingent.
På generalforsamlingen 2015 blev det
besluttet, at hæve grundkontingent med
100 kr. årligt de næste 3 år. Det betød at
kontingentet blev vedtaget til 2700 kr. i
2015, og at budgettet i 2016 er lagt an på,
at kontingentet hæves til 2800 kr., og det
i 2017 hæves til 2900 kr. Det sker efter en
længere periode uden stigning i kontingentet. Fra og med 2017 forventer vi så
igen at kunne holde kontingentet i ro et
godt stykke tid fremover.
Kontingentet er fortsat fradragsberettiget, og det er heldigvis nu muligt igen
at trække op til 6000 kr. i kontingent til
faglige organisationer fra i skat. Derudover vil medlemmer, der i øjeblikket
betaler 6 % af deres Copydan-vederlag til
foreningen, fremover modtage det fulde
beløb fra Copydan.

·
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De kritiske revisorers
bemærkninger til
regnskabet for 2015
Af Henrik Nilaus og Flemming Madsen Poulsen

Udgifter

De fleste udgiftsposter har
været budgetteret realistisk.
Udgifter til etablering af
ny hjemmeside er stort set
afholdt inden for budgetrammen. Foreningens arrangementer har været mere
udgiftskrævende end først
antaget, hvilket for så vidt
kun kan hilses velkomment.
Udgifter til rejser og kongresdeltagelse har til gengæld været mindre udgiftskrævende
end forventet. Vi kan endvidere glæde os over en vunden erstatningssag mod BT,
hvilket afspejles i det positive
beløb på udgiftskontoen for
ekstern rådgivning. Udgifter
til foreningens drift har været
afholdt inden for budgetrammen, mens der er hensat
ekstraordinært 400.000 kr til
imødegåelse af nye opgaver
med at identificere rettighedshaverne individuelt i
forbindelse med udbetaling af
Copydan-vederlag.

·

Budget 2016

Budgettet for 2016 afspejler
på en række poster de nye
tiltag, som bestyrelsen har
set det nødvendigt at implementere. Hvad broderparten
af budgetkonti angår, så
holder budgettet sig tæt op ad
resultatet for 2015. Der skal
knyttes følgende bemærkninger til budgettallene. Der er
indkalkuleret en kontingentstigning på 100 kr. til i alt kr.
2.800 kr. årligt. Det er sidste
år med indtægter fra 6 % af
kopivederlag.
Der er i indtægtsposten
lejeindtægter indkalkuleret,
at IUM betaler for brug af
kontorplads. Der er i budgettet taget højde for en omlægning fra udelukkende legatadministration til at finde
individuelle rettighedshavere
i Autorkontoen. Udgifter til
formandshonorar er øget
ekstraordinært med 120.000
kr. under forudsætning af,
at der er økonomisk ekstern
finansiering af en del af
juristens arbejde, der vedrører
generel ophavsret på vegne af
forfatterstanden. Overordnet
gør budgettallene rede for, at
de ændringer, som bestyrelsen har måttet tage højde for
i 2016, og som ligeledes viser
sig i forventningerne til et
beskedent underskud på godt
50.000 kr.

·

Generelt
Med fare for at blive beskyldt for selvplagiering i
forhold til vores bemærkninger for forrige år, må
vi igen sige, at 2015 viser
et fint regnskab. Derfor
vil vi også uddele ros til
sekretariatet, bogholderiet,
formandskab og bestyrelse
for at have haft godt styr til
tingene. Men når vi nu er
kritiske revisorer, skal vi da
også pege på et par forhold.

Medlemstallet
Medlemstallet ligger, trods
forskellige hvervetiltag,
uændret omkring 1.300
medlemmer og ”Tab på
debitorer” (ubetalte kontingenter) viser et minus på
116.513 kr.
Det er dog positivt at stadig
mange kommende forfattere ser en mulighed i at
blive associerede medlemmer. Det er afgjort et plus
for foreningen.

Hensættelse på
400.000 kr.
Et beløb på 400.000 kr. er
øremærket til opstart af
administrationen af arbejdet med at finde frem til
rettighedshavere fra Copydanforeningerne (undtagen
Tekst&Node, som i forvejen
uddeler vederlag individuelt). På sigt vil denne
hensættelse formentlig
blive udlignet af indtægter
for dette arbejde, så vi vil
nævne det som et positivt
element. Det, at beløbet er
afsat, vil gøre det muligt at
tilføje sekretariatet ekstra
ressourcer om nødvendigt,

så de også fremover vil
kunne levere en god medlemsservice.

Aktivitetsniveauet
I forhold til 2014 har der
i 2015 været mere end en
fordobling af udgifterne til
”Aktiviteter og projekter”,
og en mindre overskridelse
af budgettet på knap 10 %.
Men der skal kun uddeles
ros for, at området er blevet
prioriteret så højt. Det er
et vigtigt område, som på
længere sigt vil kunne
lokke nye medlemmer til
og/eller gøre associerede
medlemmer til fuldgyldige
medlemmer.

Juridisk bistand
I budgettet har der været
afsat 60.000 kr. til juridisk
bistand, men regnskabet
viser et plus på 8.518 kr.
Det dækker over en vunden
retssag på det ophavsretslige område (se vores
bemærkninger fra sidste
år). Det er glimrende, at
foreningen satser på at
varetage det ophavsretlige
område, også økonomisk; at
retssagen oven i købet blev
vundet, og der kom et samlet plus ud af det, er kun så
meget desto bedre.

Konklusion
Igen må vi sige, at foreningen har en sund økonomi,
og at regnskabet er udtryk
for et højt og godt aktivitetsniveau.

·
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Nedenstående er rettidigt indsendt som forslag
til Dansk Forfatterforenings generalforsamling.

Dansk Forfatterforening er nødt til
at honorere sin formand langt bedre
Af Karsten Pers

Jeg stiftede for snart 5 år
siden forfatternetværket
NewPub, som varetager en række kollegiale
funktioner, som ikke
ligger naturligt i Dansk
Forfatterforenings regi.
Siden dengang i 2011 har
jeg haft en tæt dialog og
et frugtbart samarbejde
med DFF’s vekslende
formænd. Og jeg har fået
et godt indblik i, hvor
enormt mange opgaver
og arbejdstimer der ligger i rollen. Der har nu
været tre formænd over
de fem år. Jeg synes, det
er mange. Og kigger jeg
lidt længere tilbage, kan
jeg konstatere, at der har
været fem forskellige formænd de seneste 12 år.
Det er et snit på under to
et halvt år pr. formandskab. Og det i den måske
mest turbulente periode,
bogbranchen nogensinde har været i.
DFF’s formand er
ikke bestyrelsesformand
i den klassiske udgave
som støtte og rådgiver
for en direktion. Han/
hun er direktøren i DFF.
Jobbet er et fuldtidsarbejde, hvor mobilen skal
stå åben alle døgnets
timer for journalister og

8 FORFATTEREN·2·2016

kontakter i hele verden.
Og når man betænker,
hvor meget der er at
sætte sig ind i som ny
formand (direktør), hvor
meget netværk og tillid
der fx skal opbygges i relation til branche og politikere, og hvor utrolig
meget bogbranchen har
gennemløbet siden årtusindeskiftet – frie priser,
ebøger, streaming, selvudgivere og meget mere
– så er det fortvivlende
kort tid vi har glæde af
vores formænd, når de
først har etableret sig og
fået pondus i rollen.
Der er nok mange
grunde til, at vores forening oplever så hyppige
skift i formandsstolen,
men der er en enkelt,
som må være åbenlys.
Honoreringen er fuldkommen utilstrækkelig.
I mange år har lønnen været på 20.000
kr. om måneden, og for
mange af os er det nok
en god forfatterindtægt.
Men formandskabet er
ikke forfatterarbejde!
Det er krævende politisk, organisatorisk og
helst også visionært arbejde, der skal sikre foreningens medlemmer de

bedst mulige forhold. Og
fra den vinkel er det en
helt utilstrækkelig hyre.
De, som har forudsætningerne for den slags
arbejde, kommer typisk
fra jobs med betydeligt
bedre aflønning, og har
skolepenge, boliglån og
at muligt, der skal betales. 20.000 kr. slår bare
ikke til. Slet ikke.
Mange af os forfattere
tjener de fleste af vores
penge ved skriveopgaver,
redaktion, oversættelse
osv. En ny formand for
DFF må ofte svigte en
etableret kundekreds og
kan heller ikke arbejde
på egne nye værker, som
ellers er investeringen i
fremtidige indtægter.
Jeg er helt overbevist om, at det vil
tjene foreningen og alle
medlemmernes interesser snarest at sikre en
honorering af formanden på mindst det dobbelte af de nuværende
20.000 kr. om måneden.
Vi har brug for, at en god
og kvalificeret formand
ikke drives fra opgaven
fordi han/hun ikke har
råd til at varetage vores
interesser. Vi har brug
for at have formænd, der

sidder længe nok til at
skabe sig værdifuldt netværk, søsætte ambitiøse
projekter og tage store
beslutninger. Og føre det
igennem. I hele forrige
århundrede var en bog
en bog og et forlag et forlag. Siden årtusindeskiftet har intet været som
før, og hvert år har budt
på helt nye udviklinger,
indviklinger og afviklinger. Foreningen – vi
medlemmer – har mere
end nogensinde brug
for dygtige og langtidsholdbare formænd. Det
kræver en lederløn, man
kan leve af.
Jeg ved ikke, hvor
pengene skal findes,
men det første skridt
er, at beslutte, at de skal
findes.
Det er hermed min
opfordring, at det indstilles til hovedbestyrelsen
straks at sætte i gang
med at løse denne opgave.

·

Karsten Pers
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Der skal også lyde en varm tak til dig,
der, udover at betale dit kontingent, er
aktiv i en eller flere af de bestyrelser
og udvalg, som står bag langt de fleste
af vores faglige og sociale arrangementer. Det er ikke mindst din fortjeneste,
at vi har en blomstrende og livfuld for-

Ytringsfrihed og ophavsret

I Dansk Forfatterforening har vi som
første punkt i vores formålsparagraf
at forsvare ytringsfriheden. Ingen må
være i tvivl om, at vi holder fanen højt
for litteraturens og kunstens frie udfoldelse i en tid, hvor ytringsfriheden er
under pres i Danmark og mange andre
lande verden over.
Vi er samtidig meget bevidste om,
at vi indgår i en globaliseret verden,
og vi udvider løbende vores internationale aktiviteter. Vi er i dag en del af
en række internationale forfatter- og
kunstnersammenslutninger, hvilket
giver os politisk indflydelse i bl.a.
EU. Sideløbende arbejder vi på flere
fronter målrettet for at fremme dansk
litteratur internationalt.
Men vi har naturligvis først og
fremmest fokus på forfatternes og litteraturens vilkår i Danmark. Forudsigeligheden i den danske bogbranche er
fortid. Forlagenes satsning på forfat-

ening til glæde for vores mere end 1300
medlemmer. Endelig er det også på
sin plads her at fremhæve vores meget
velfungerende sekretariat med Sara
Strand i spidsen. Tak til alle jer i sekretariatet for et stort og fokuseret arbejde
i det forløbne år.
I det følgende vil jeg omtale nogle af
de mange aktiviteter, vi har udfoldet i
Dansk Forfatterforening i 2015 og lidt
ind i 2016, så du kan danne dig et billede af, hvad der foregår i din forening.
Tøv ikke med at melde dig som aktiv
under fanerne, hvis du har tid og lyst. Vi
har altid brug for nye ideer og hænder.
Skriv til din gruppeformand eller til
mig på mail@jakobvedelsby.dk.

terskaber er stort set historie – hvis du
ikke sælger, ryger du ud. Men troløsheden er gensidig. Forfatterne stiller også
større krav til forlagenes indsats og
tøver ikke med at skifte, hvis de finder
forlagsarbejdet utilstrækkeligt.
Forfatternes kontraktvilkår er
under pres fra stadig større og mere
magtfulde forlagskoncerner. Sideløbende er der en udvikling, hvor både
debutanter og mere garvede forfattere
etablerer mikroforlag, som udgiver
egne og måske også andres værker.
I Dansk Forfatterforening holder vi
skarpt øje med både giganterne og
de bittesmå, og vi skrider ind, når
det er nødvendigt. Vores jurist, Anne
Koldbæk, rådgiver medlemmerne om
kontrakter og ophavsret og tager en
snak med forlag, som ikke tilbyder
rimelige betingelser for overdragelse
af rettighederne. Det var fx tilfældet
i juni 2015, hvor det lykkedes os at få
L&R til at ændre deres kontrakter for

FOTO: DAN MØLLER

Jeg vil gerne begynde med at rette en
stor tak til dig, der er medlem af Dansk
Forfatterforening. Via din årlige kontingentbetaling viser du solidaritet med
kollegerne og anerkender betydningen
af, at vi står sammen i arbejdet for at
skabe bedre vilkår for forfattere, oversættere og illustratorer i en fragmenteret dansk bogbranche, hvor ikke særlig
meget er, som det var.

Af Jakob Vedelsby,
formand for Dansk
Forfatterforening

digital genudgivelse af bagkataloget, så
der nu er ret til genforhandling efter to
år, og derudover bliver der formuleret
en markedsføringsplan for udgivelsen.
Det er vigtigt at fastholde ret til genforhandling og tilbagegang af digitale rettigheder inden for en forholdsvis kort
tidsramme på to, tre eller maksimalt
fire år på grund af det endnu meget
umodne digitale bogmarked.
Når der er tale om udnyttelse af
bagkataloget, er det i det hele taget
vigtigt, at man sikrer sig, at rettighederne kun er ”til låns” hos forlaget, så
længe forlaget gør en rimelig indsats.
Kontrakten skal kunne opsiges, hvilket
nogle forlag er uenige med Dansk
Forfatterforening i.
Som forening reagerer vi naturligvis også på krænkelser af ophavsretten, og vi har allokeret en del af de
såkaldte uanbringelige ophavsretlige
midler til at føre mulige retssager af
principiel ophavsretlig karakter over
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de kommende år. Jeg vil gerne understrege, at vi altid forsøger at få en mindelig aftale i stand, før vi tager retslige
skridt. I 2015 afsluttede vi en retssag,
som vi førte på vegne af et medlem
mod dagbladet BT. Vores medlem
havde en aftale med BT om brug af
uddrag af et værk i avisen, både trykt
og digitalt, men vi fik medhold i, at et
særskilt digitalt format, der kun var
tilgængelige mod særskilt betaling,
ikke var en del af avisen, og dermed
var brugen en krænkelse, da den ikke
var omfattet af aftalen. Sagen er vigtig,
fordi den markerer, at der også i den
digitale verden findes forskellige formater og udgaver.
Dansk Forfatterforening har med
virkning fra årsskiftet 2015/16 valgt at
opprioritere arbejdet med ophavsret.
Finansieret for et år ad gangen af de
førnævnte uanbringelige ophavsretlige
midler har vi etableret en ny deltidsstilling i sekretariatet som politisk
ophavsretsansvarlig, og vi har ansat
Morten Visby, der sideløbende er
formand for DOF. Han arbejder nu, i
tæt dialog med Anne Koldbæk, med de
dele af foreningens virke, der vedrører
ophavsret generelt, kollektiv forvaltning, biblioteksafgiften og kontraktforhandlinger for alle faggrupper. På
tværs af disse felter vil Morten Visby
især koncentrere sig om konsekvenserne af digitalisering og nye forretningsmodeller, samspillet mellem
offentlige og kommercielle aktører på
litteraturområdet, implikationerne
af bogmarkedets liberalisering, de
ideologiske trusler mod ophavsretten
og videreudviklingen af den danske
model for kollektiv forvaltning og aftalelicens. Morten Visby er i forbindelse
med sit nye job fratrådt som foreningens næstformand, og denne post er
overtaget af Nanna Gyldenkærne, der
også er formand for BU-gruppen.
Blandt nyskabelserne i det forløbne
år er endvidere et nyt fast udvalg ved
navn ”Udvalget vedrørende digitale
læremidler”. Digitale lærermidler er
et område, hvor vi som forfattere, over10 FORFATTEREN·2·2016

sættere og illustratorer er hårdt pressede bl.a. på grund af nye kontraktformer, der stiller os væsentligt dårligere
end før. Den udvikling ønsker vi at
modarbejde. Det nye udvalg skal
derfor arbejde for at sikre forfattere og
illustratorer rimelige vilkår i udviklingen af digitale læremidler. Udvalget
indsamler og bearbejder viden både
internt og i dialog med offentlige og
private organisationer. Samtidig kan
udvalget arbejde aktivt for at fremme
specifikke vilkår for forskellige faggrupper.

Omstrukturering
af Autorkontoen

Som følge af et EU-direktiv må vi fra
og med 2016 sige farvel til Autorkontoen i dens nuværende form. Midlerne
skal fremover forsøges uddelt individuelt til rettighedshaverne. Det betyder,
at vi skal til at finde de forfattere, der
har rettigheder i forbindelse med filmog tv-produktioner, hvilket i sig selv er
en god nyhed. Vi er samtidig bevidste
om, at det bliver en tidskrævende udfordring, men sekretariatet er heldigvis godt forberedt og rustet til opgaven.
De midler, som det ikke lykkes at finde
ophavsmændene til efter tre års forsøg, vil som udgangspunkt overgå til
Autorkontoen til legater til ansøgning,
som vi kender det i dag. Den endelige
model for denne procedure beror dog
på en beslutning, som skal træffes på
generalforsamlingen i 2017.
Der er i 2016 nogle restmidler fra
tidligere år, og fremover vil der, som
det ser ud i skrivende stund, stadig
være internationale uanbringelige
midler, som kan fordeles via Autorkontoen. Status er således, at det
formentlig også fremover vil være
muligt at søge midler til arbejdslegater,
rejselegater og projektlegater gennem
Autorkontoen. Men der bliver væsentligt færre penge i puljerne, og ansøgningsfristen vil ligge tidligere på året.

Strategier
og indsatsområder

På det årlige strategiseminar for hovedbestyrelsen og sekretariatet, som i
2015 blev afholdt på Scenekunstskolen
i Odsherred, udarbejdede vi strategioplæg på otte forskellige litteraturpolitiske indsatsområder: Ytringsfrihed,
konkurrenceretlige restriktioner,
hvervning, ophavsret, e-bøger og
eReolen, bibliotekernes materialevalg,
biblioteksafgiften og statslig litteraturstøtte. Det videre udviklingsarbejde
med strategierne er foregået i regi af
faste udvalg og ad hoc-udvalg, ligesom
hovedbestyrelsen har diskuteret og
godkendt de endelige formuleringer
og aktivt arbejder med eksekvering af
strategierne i samarbejde med sekretariatet.
Med det formål at kommunikere
foreningens strategier og indsatsområder og for at etablere et godt netværk
på Christiansborg, har Sara Strand
og jeg henover efteråret og vinteren
gennemført en møderække med
Folketingets kulturordførere. Jeg har
derudover mødtes med kulturminister
Bertel Haarder.

Hvervning
af nye medlemmer

Hvervning af nye medlemmer og
fastholdelse af de eksisterende er helt
afgørende for Dansk Forfatterforening,
hvis vi skal bevare et velfungerende sekretariat, gratis juridisk rådgivning og
alle de andre medlemsgoder. Jo flere vi
er, des mere slagkraft har vi desuden
i forhold til at sætte politisk dagsorden
og forbedre medlemmernes vilkår.
Foreningens hverveudvalg har i det
forløbne år arbejdet stålsat på sagen.
Udvalget har besøgt samtlige faggrupper for at indsamle og udveksle
ideer og sikre, at hverveaktiviteterne
koordineres på tværs. Det har betydet,
at hvervning i dag er bedre indarbejdet i flere af vores tilbagevendende

2015-2016
arrangementer for bl.a. debutanter.
Selv har jeg bl.a. medvirket ved to
informationsarrangementer i Aarhus
og ét i København, hvor vi også har
budt på optræden af en kendt forfatter
og ”åben mikrofon”, hvilket adskillige
forfattere in spe benyttede sig af. Alle
fremmødte fik tillige et gavekort til et
gratis ”Kom-og-skriv-arrangement” i
København.
Vi udbygger løbende foreningens
kontante medlemsfordele, som ligger
ud over alt det faglige og sociale, da
vi erfaringsmæssigt ved, at dette kan
have betydning for beslutningen om at
melde sig ind. Du kan se alle de aktuelle medlemsfordele på hjemmesiden.
Der er penge at spare!
Vi har endvidere i det forløbne år
kørt en ganske omfattende kampagne
for Dansk Forfatterforening med bannerreklamer på bl.a. Litteratursiden.
dk. En række af vores mere kendte
medlemmer fra alle grupper har
deltaget med foto og nogle udsagn om,
hvorfor de hver især har valgt at være
en del af Dansk Forfatterforening. En
stor tak til alle jer, der på den måde
har hjulpet med at udbrede de gode
budskaber om, hvad vi gør som forening, og hvorfor vi er her.
Derudover har vi en fast praksis i
sekretariatet med løbende at udsende
breve til forfattere, oversættere og illustratorer, som endnu ikke er medlem
hos os. Sekretariatet er endvidere ved
systematisk at gennemgå listen over
modtagere af biblioteksafgift. En del af
dem, der ikke er medlem, vil i det kommende års tid modtage en henvendelse.
Dansk Forfatterforenings årlige
aktivitet ”DM i novelleskrivning” har
som delformål at gøre unge forfattere
og forfattere in spe interesserede i
Dansk Forfatterforening. Målgruppen
er 16-19-årige gymnasieelever, og der
indløb i 2015-udgaven ca. 175 noveller fra unge i hele landet. 14 forfattere
blev udvalgt til et weekendkursus på
Strandgade. Der blev optaget en lille
film fra weekenden, som kan ses på
hjemmesiden.

En særlig hverveaktivitet i det
forløbne år har rettet sig mod unge
forfattere. I første omgang har vi været
i kontakt en række unge forfattere og
spurgt ind til, hvad de ved og mener
om Dansk Forfatterforening. Vi er på
den måde blevet klogere på, hvad der
muligvis vil kunne få flere unge og
yngre til at melde sig ind hos os. Denne
viden kommer vi også til at anvende i
det kommende års mangefacetterede
hvervearbejde.

Balladen om eReolen

Det er ikke mange rolige øjeblikke,
eReolen har oplevet i sin korte levetid.
Senest har Gyldendal, People’s Press
og flere andre forlag trukket deres
e-bøger ud af eReolen. Den situation
kan vi fra Dansk Forfatterforenings
side kun beklage. På den anden side
forstår vi godt forlagenes argumentation for at trække sig. De frygter, at
det vil ødelægge deres arbejde med
at skabe et levedygtigt kommercielt
marked for e-bøger, når bibliotekerne
via eReolen vænner folk til, at e-bøger
er noget, man gratis downloader med
et klik på en telefon, e-bogslæser
eller computer. Hvis den nuværende
udvikling fortsætter, kan vi ende i en
situation, hvor eReolen reelt er eneaftager af e-bøger i Danmark. Og da der
ikke er nogen tvivl om, at e-bøgerne
gradvis vil hale ind på papirbøgerne
og udgøre en voksende andel af
forbruget af bøger, kan det meget vel
være forlagenes overlevelse på længere sigt, der er på spil. Så selvfølgelig
er de bekymrede. Det er ikke for sjov,
at de trækker sig og dermed går glip
af de indtægter, som salget af e-bøger
til bibliotekerne trods alt indbringer.
Det går også ud over forfatternes i
forvejen ofte slunkne pengepung, da
de jo modtager royalties af forlagenes
salg til eReolen. Og det går ud over
lånerne, som ikke har adgang til ebøger fra en række af landets største
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forlag. Det er med andre ord uholdbart for alle parter.
Når forlagenes og bibliotekernes
samarbejde om e-bøger ligger i ruiner,
er det resultatet af en langstrakt fejde
om, hvordan man skal skrue en model
for udlån af e-bøger sammen. Lidt
firkantet sagt ønsker bibliotekerne at
stille en meget stor del af dansk litteratur frit til rådighed i e-bogsform,
mens forlagene vil beskytte det kommercielle salg af e-bøger ved at lægge
hindringer i vejen for et frit udlån. I
Dansk Forfatterforening mener vi, at
situationen skriger på politisk indgriben, og vi har meddelt parterne samt
kulturpolitikerne, at vi har konkrete
ideer til kompromiser, som kan sætte
en stopper for det aktuelle kaos og skabe ro om e-bogens fremtid i Danmark.
2016 vil vise, om vi får mulighed for at
indtage en sådan mæglerrolle.

Biblioteksafgiften

Kulturstyrelsens Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik, hvor
Dansk Forfatterforening havde to
repræsentanter, offentliggjorde i foråret 2015 en rapport med anbefalinger
vedrørende digital biblioteksafgift for
bøger og musik.
I foråret 2016 bliver hele biblioteksafgiftsloven genåbnet, hvilket bl.a. sker
med henblik på at integrere en digital
biblioteksafgift i lovgivningen. Derfor
har Dansk Forfatterforening nedsat
et udvalg med repræsentanter for alle
faggrupper, der diskuterer foreningens
strategi i forbindelse med biblioteksafgiften for trykte bøger, som sidst var
til forhandling i 2002. Udvalget har
i skrivende stund afholdt et møde og
planlagt to mere, inden det skal fremlægge sin anbefaling for hovedbestyrelsen i slutningen af marts 2016.

Internationalt arbejde

Foreningen har iværksat en række
internationale aktiviteter i det forløbne
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år – først og fremmest via Internationalt Udvalg. Et af hovedprojekterne er
”Write&Sleep”, som bliver en global
platform på nettet, der gør det muligt
for bogskabere verden over at finde
overnatning hos hinanden, netværke
osv. Erfaringerne viser, at personlige
kontakter meget ofte er det, der kan
gøre forskellen i forhold til, om ens
værker finder vej til udlandet. Internationalt Udvalg har for få midler
produceret en foreløbig hjemmeside
for Write&Sleep og er derudover i gang
med at søge penge forskellige steder
til at udvikle den egentlige platform
på nettet. Write&Sleep har været et
meget stort skib at søsætte, men er nu
for alvor ved at tage form. Senest er
projektet blevet præsenteret for forfatterforeningerne fra de øvrige nordiske
lande, og de er positive. Arbejdet med
Write&Sleep fortsætter ufortrødent i
2016.
Internationalt Udvalg har valgt Tyrkiet og Chile som hovedfokuslande i
2016. I Tyrkiet lægger vi os i slipstrømmen på Det Danske Kulturinstitut, der
arbejder på at åbne et institut i Istanbul i løbet af året og gerne vil samarbejde med os om forskellige aktiviteter.
Chile er et af de lande i Sydamerika,
som Kulturstyrelsen prioriterer. Internationalt Udvalg planlægger bl.a. en
række virtuelle forfattermøder mellem
forfattere og oversættere fra henholdsvis Danmark, Tyrkiet og Chile, der
kan vises på storskærm og samtidig
følges live af publikum i flere lande på
en gang.
Dansk Forfatterforening nedsatte
i 2015 ”Tysklandsgruppen”, der er
en arbejdsgruppe med fokus på at få
mere dansk litteratur ud i Tyskland.
Der bliver allerede gjort en del for at
promovere dansk litteratur i udlandet.
Her er Kulturstyrelsen, de danske
ambassader, de danske lektorer på de
udenlandske universiteter, oversættere, forlag, agenter og deltagelse i
bogmesser og andre litterære arrangementer af den største betydning.
Tysklandsgruppen ønsker at forstærke
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indsatsen. Vores ambition er at synliggøre dansk litteratur syd for grænsen
endnu mere. Tyskland er det største
marked i Europa for oversat litteratur.
Men alt for få danske bøger udkommer
på tysk.
Vi har også igangsat andre internationale aktiviteter, som bl.a. har til
formål at skabe større interesse for
dansk litteratur ude i verden. I 2015
udgav Dansk Forfatterforening og Skt.
Petersborg Forfatterforening novelleantologien ”Frihed og skæbne” med
10 russiske og 10 danske noveller, som
alle er trykt på begge sprog. Et af hovedmålene med projektet var at åbne
for en politisk samtale mellem danske og russiske forfattere for at vise,
at litteraturen kan bidrage til større
forståelse mellem to befolkninger i en
krisetid. Samtalerne udspillede sig i
2015 mellem de danske og russiske forfattere i henholdsvis Skt. Petersborg,
København og på Kulturmødet Mors.

Blixenprisen

Dansk Forfatterforening lykkedes i
2015 med det, som uden held havde
været forsøgt i bogbranchen i over 10
år – nemlig at skabe en prisevent for
den samlede bogbranche. Det blev et
meget succesfuldt arrangement med
overrækkelse af en lang række litteraturpriser i Frimurerlogens bygning
på Blegdamsvej med plads til 400
tilhørere. Se video og fotos fra premierefesten og følg med i forberedelserne
til Blixenprisen 2016 på Blixenprisens
hjemmeside: www.blixenprisen.dk.
Straks efter, at Blixenprisen 2015
var gennemført, gik styregruppen bag
arrangementet i gang med at forberede 2016-udgaven. I den forbindelse
oplevede vi et ønske i branchen om
at finde større rammer for festen.
Derfor rykker vi i 2016 til Dronningesalen i Den Sorte Diamant, hvor der
er plads til 600 deltagere. I 2016 tager
vi i det hele taget Blixenprisen til et

nyt niveau. Vi har meldt ud, at målet
med Blixenprisen, ud over at fejre den
samlede danske bogbranche fra forfatter over redaktør til boghandler, er at
sætte fokus på litteraturens vigtighed.
Litteratur er en uundværlig del af
utrolig mange menneskers liv – til
nydelse, inspiration, underholdning og
indsigt. Litteratur er derudover meget
ofte dagsordensættende for den politiske debat og derfor med til at flytte
samfundet i nye retninger. Samtidig er
litteraturen afgørende for den løbende
udvikling og vedligeholdelse af det
danske sprog.
Vores ambition er, at Blixenprisen
skal udvikle sig til at blive et omdrejningspunkt for en regulær folkefest
for litteraturen. I de kommende år er
det derfor vores mål at skrue op for
det udadvendte aspekt af prisfesten
og udvikle en begivenhed, der på én
gang samler og løfter bogbranchen og
åbner sig mod alle litteraturinteresserede i hele landet, så vi får skabt større
interesse for og fokus på litteraturen
i al dens mangfoldighed. Det er også
baggrunden for, at Dansk Forfatterforening som optakt til Blixenprisen 2016,
den 2. maj 2016 afholder en konference
på Christiansborg om litteraturens og
forfatternes rolle i samfundet.

Romankonkurrence
med flygtninge som tema

I 2015 tog Dansk Forfatterforening,
sammen med Dansk Flygtningehjælp
og forlaget Tiderne Skifter, initiativ
til at etablere en romankonkurrence
med flygtninge som tema. Baggrunden
er indlysende: Vi befinder os i den alvorligste flygtningekrise siden Anden
Verdenskrig. De massive flygtningestrømme i verden og den manglende
politiske vilje til på internationalt niveau for alvor at tage hånd om årsagerne og de konkrete udfordringer er et af
de helt store temaer i vores samtid.
Det er et næsten uoverskueligt
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problemkompleks, som må og skal
løses. Hvad betyder situationen for
mennesker, for samfund og for verden
som helhed? Med romankonkurrence
opfordrer vi til at bearbejde flygtningetemaet gennem litteraturen. Konkurrencen er åben for alle og deadline er
1. juli 2016. Præmien er på 100.000
kr., og vinderen bliver offentliggjort i
oktober 2016 i forbindelse med Dansk
Flygtningehjælps 60 års jubilæum.
Vinderbogen udgives på forlaget Tiderne Skifter.

knap 60 % mener, at ytringsfriheden i
Danmark er mere truet i dag end for
fem år siden. 48 % fastslår, at terrorhandlingerne har gjort det vigtigere
at skabe debat om ytringsfriheden.
Sidstnævnte vil vi også fremover lægge
os i selen for at gøre i Forfatteren og
på foreningens debatmøder og andre arrangementer. Samtidig vil jeg
benytte lejligheden til at opfordre til,
at du, kære medlem af Dansk Forfatterforening, fortsætter med at skrive,
oversætte og illustrere på præcis den
måde, der kunstnerisk set giver størst
mening for dig.

Ytringsfrihed og selvcensur

For at tegne et klart billede af ytringsfrihedens og selvcensurens vilkår
blandt danske forfattere, oversættere
og illustratorer gik Dansk Forfatterforening henimod slutningen af 2015
sammen med bogbranchens fagtidsskrift, Bogmarkedet, om at gennemføre en undersøgelse af netop ytringsfrihed og selvcensur.
Hensigten var at kvalificere debatten, efter at der var kritik ikke mindst
fra vores side af en undersøgelse af
samme emne, som netmediet A4
gennemførte tidligere på året. Den nye
undersøgelse kom hele vejen rundt
om emnet ved at undersøge, i hvor høj
grad forfattere, oversættere og illustratorer oplever, at deres ytringsfrihed
er truet, om de har oplevet at være
udsat for censur, og hvorvidt de udøver
selvcensur i forhold til bestemte emner – og hvad årsagen i givet fald er.
Spørgeskemaet blev i december 2015
sendt til 1500 personer, hvoraf ca. 400
svarede. Resultaterne blev behandlet
grundigt i et temanummer af Forfatteren om netop ytringsfrihed og selvcensur (01-16).
Her skal det blot nævnes, at for 14
% af deltagerne i undersøgelsen fylder
tanken om, hvorvidt deres ord eller
illustrationer kan virke provokerende
eller krænkende, mere efter terrorhandlingerne i Paris og København, og

Arrangementer en masse

En vigtig del af arbejdet i Dansk
Forfatterforening går ud på at skabe
opmærksomhed om og forståelse for
de særlige udfordringer, forfattere,
oversættere og illustratorer har i Danmark, hvor befolkningsunderlaget er
så lille, at det er vanskeligt grænsende
til umuligt at leve af sine bøger alene.
Det gør vi dels ved at mødes med
lands- og lokalpolitikere, og dels ved at
ytre os i medierne og deltage i debatmøder over hele landet. Men vi gør det
også ved at skabe arrangementer, som
er åbne for alle. I 2015 lancerede vi det
nye arrangementskoncept ”Litteraturen blander sig”. Litteraturen og forfatterne har sådan set altid blandet sig og
været med til at sætte dagsordenen for
samfundsdebatten og i det hele taget
udfordre tidsånden. Både via bøgerne,
og når forfattere har udfoldet sig som
debattører.
Alligevel bliver vi ofte skudt i
skoene, at vi er verdensfjerne og kun
interesserer os for det, der udspiller
sig i vores egne navler. Det er klart, at
vi interesserer os i vid udstrækning
også for det. Men mange af os vender
samtidig blikket ret kraftigt udad mod
det samfund, vi er en del af. Årets
seneste ”Litteraturen blander sig”arrangement havde ”krigens aftryk i
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mennesker og litteratur” som tema.
Det trak fulde huse og afstedkom masser af debat.
Der er i det hele taget konstant
aktivitet i Dansk Forfatterforening.
Faggruppestyrelserne og enkeltmedlemmer arrangerer møder, foredrag,
workshops, litteraturfestivaler, skriveaftener, sociale arrangementer og meget andet. Oveni skal lægges de talrige
kurser, som vores kursussekretær og
kursusudvalg stabler på benene, og de
mange aktiviteter, interessegrupperne
i København og ude i landet sætter i
værk. Det seneste år har vi kunne byde
på alt fra en oplæsningsaften med
syrisk lyrik på arabisk og dansk over
en workshop om, hvordan man gør sig
på sociale medier, til en arrangementsrække under overskriften ”Fra idé til
bog” om forfatteres og illustratorers
arbejdsproces, rådgivningsmøder om
bogføring og skat, indblik i redaktørens verden, forfatterens kreative
proces, og hvordan man bliver sin egen
pressechef. For blot at nævne en brøkdel af de faglige tilbud.
På festfronten har vi blandt meget
andet budt på foreningens efterhånden
legendariske cocktailparty, storstilet
julefrokost og den traditionelle årsfest
for alle medlemmer. Og så blev 2015
året, hvor Dansk Forfatterforenings
afdeling i Aarhus holdt sin allerførste
årsfest. Må dette historiske og meget
vellykkede arrangement, som samlede
mange af foreningens medlemmer i
det jyske, og som jeg også havde den
store glæde at deltage i, blive begyndelsen på en tradition, der holder så langt
øjet rækker.
Jeg vil også gerne nævne sommerbegivenheden ”Blæst omkuld af ord”,
hvor en lang række medlemmer fra
forskellige grupper læser op fra adskillige scener i H.C. Ørstedsparken. Solen
skinnede og der var mange tilhørere,
som gik fra scene til scene.
F-gruppen fejrede med stor succes
deres koncept ”Den Faglitterære Dag”
med arrangementer tre forskellige
steder i landet med forskellige temaer:
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I Århus på Godsbanen, i Odense på
Centralbiblioteket og i København i
Dansk Forfatterforening. I 2016 vokser
begivenheden yderligere, og fejringen
af ”Den Faglitterære Dag” er lagt ud
på i alt 12 biblioteker fordelt over hele
landet.
Vores Litteratour-projekt, der i
løbet af sommeren 2013 og 2014 kørte
gennem det meste af Danmark med
litterære arrangementer på torve
og pladser, havde også store planer
for 2015. Det endte med et lidt mere
begrænset, men meget vellykket
program. Senere på efteråret var der
til gengæld adskillige forfattere fra alle
grupper samt illustratorer med på en
uges ophold arrangeret under Litteratour-paraplyen på Jaruplund Højskole
i Sydslesvig. Med ”grænser” som det
overordnede tema blev der holdt
foredrag, skrevet og tegnet og besøgt
skoler og institutioner i grænselandet.
Opholdet resulterede bl.a. i et tillæg til
Flensborg Avis.
I sensommeren 2015 blev Kulturmøde Mors afholdt med en perlerække
af kulturelle begivenheder. Dansk
Forfatterforening stod for det litterære
program, som indholdt optrædener
og debatter med medlemmer fra alle
grupper, herunder en lang række af
vores jyske medlemmer. Med økonomisk støtte fra Det Danske Kulturinstitut inviterede vi endvidere fire russiske
forfattere til Mors. Dansk Forfatterforening deltager også i Kulturmøde
Mors i 2016.
Foreningens traditionsrige Kulturnat-arrangement var i 2015 én lang
hyldest til netop afdøde Klaus Rifbjerg.
Arrangementet trak mange interesserede gennem hele aftenen.
I løbet af året har ”Den Røde Sofa”,
som er en tilbagevendende begivenhed, hvor forfattere, oversættere og
illustratorer bliver interviewet, holder
oplæg og læser op, ikke haft mange
hvilepauser. Alle arrangementer kan
(gen)høres på http://den2radio.dk.
Det skal også nævnes, at BU-grup14 FORFATTEREN·2·2016

pen, efter inspiration fra F-gruppen,
har taget hul på en ny tradition med at
afholde nytårskur. Under festlige former og med rød løber, bobler og overrækkelse af ordensbånd præsenterede
en række BU-forfattere og illustratorer
deres bøger fra 2015. Her fik de al den
opmærksomhed og alle de velfortjente
klapsalver, som man ikke altid kan
regne med på et bogmarked, hvor det
er svært at skaffe opmærksomhed om
den enkelte børnebog.

Nye lokaler

En del medlemmer har i de forløbne år
udtrykt utilfredshed med vores lokaler
på Strandgade. Det er især den ikke
særligt imponerende akustik, som
volder problemer i forbindelse med
arrangementer. Hovedbestyrelsen besluttede derfor at gøre endnu et forsøg
på at forbedre akustikken. Vi har tidligere anskaffet puder til stolene, hvilket
hjalp lidt. I efteråret 2015 monterede vi
skjulte gardiner bag skodderne, lagde
tæppe på gulvet i det lille mødelokale og duge på alle bordene. Det har
forbedret akustikken en smule, men
vi må se i øjnene, at med de mange begrænsninger, vi arbejder under, fordi
lokalerne er fredede i klasse A, bliver
det umuligt at komme problemet helt
til livs. Fredningen udfordrer os i øvrigt også på mange andre områder. Vi
kan bl.a. ikke installere de up-to-date
teknologiske løsninger, som vi burde
have, når man tager vores mange arrangementer i betragtning. Derudover
er vi begrænsede af, at vi kun må være
75 mennesker i lokalerne. Problemet
må forudses at vokse i takt med, at
vores medlemstal heldigvis stiger. Det
er vidunderligt med flere medlemmer
og stor interesse for arrangementerne,
men vi har også et ansvar for, at der
altid er plads til alle interesserede.
Det er baggrunden for, at vi i
slutningen af 2015 nedsatte en arbejds-

gruppe, som skal tage de første skridt
til at afklare det nødvendige kapitalgrundlag og undersøge mulighederne
for at flytte til større og mere moderne
lokaler. Min drøm er, at Dansk Forfatterforening etablerer et egentligt Litteraturens Hus i København efter norsk
(og tysk) forbillede.

Presseaktiviteter

Til slut vil jeg nævne, at foreningens
nye hjemmeside efter mere end halvandet års arbejde i skrivende stund
er ved at være på plads. Jeg vil gerne
takke den dygtige og ihærdige arbejdsgruppe, som fra første færd har taget
ansvar for denne meget store opgave.
Vores nye hjemmeside kommer
naturligvis til at spille en afgørende
rolle i foreningens kommunikation
både internt og eksternt. Og apropos
kommunikation: Vi har i det forløbne
år været særdeles aktive i medierne.
Jeg er som formand også talsmand for
foreningen og er i den egenskab blevet
interviewet om mange forskellige litteraturrelaterede og mere bredt kulturrelaterede emner. Ofte til citat og ofte
som vidensbaggrund i forbindelse med
udarbejdelse af artikler og radio- eller
tv-programmer. Derudover har jeg i
det forløbne år publiceret en række
debatindlæg og kronikker.
I perioden 1. marts 2015 til 1. marts
2016 er Dansk Forfatterforening blevet
nævnt i alt 632 gange i skrevne medier
i Danmark. Den massive omtale er
medvirkende til, at vi kan fastholde og
yderligere manifestere foreningen som
en indflydelsesrig interesseorganisation, der arbejder for at styrke vilkårene
for litteraturen og dens bagmænd og
-kvinder. Tak for i år. Vi ses i det nye!

·

København, 8. marts 2016
Jakob Vedelsby,
formand for Dansk Forfatterforening

INTERVIEW

Kendsgerningerne
og bogkassering
Interview med Morten Visby

De københavnske biblioteker meddelte i efteråret
2015, at der skulle kasseres
470.000 bøger. Hvordan er
det tal sammenlignet med
tidligere års kassation?
Det er rigtig mange. Men det
er vist også kun 350.000, hvis
vi taler om egentlige bøger
og ikke alle mulige andre
materialer. Det er stadig
rigtig mange bøger, og det har
forståeligt nok vakt opsigt.
Man skulle have spredt kassationerne ud over en længere
årrække og sørget for, at landets største kommunale bogsamling kasserede løbende
i samme omgang som andre
kommuner.
I stedet har man gjort det
meget pludseligt. Og så er man
ovenikøbet kommet til at lække et internt arbejdsdokument,
som er blevet godt og grundigt
misforstået af offentligheden
som en manual for automatisk
kassation på baggrund af kolde
udlånstal. Det er faktisk ikke
sådan, det foregår, men så meget desto værre for kendsgerningerne, når PR-katastrofen
først ruller.

“

At læse decideret litteraturfjendskab ind i kassationerne er dog et udslag af slap
kulturjournalistik og dovne
profileringsbehov hos fantasiløse litteraturvogtere, som nu
med værdig indignation kan
væmmes ved det kommunale
felttog mod dansk litteratur.

Når nu der kasseres bøger,
hvordan skal borgerne så
kunne opleve de store,
men kasserede kulturskatte? Hvem løfter nu kulturformidlingen?
Bibliotekerne har altid
kasseret bøger. Det er ikke
uforeneligt med kulturformidling. Tværtimod er det er
ikke i sig selv en kulturskat at
kunne vide sig sikker på altid
at kunne finde syv eksemplarer af ’Turen går til Toscana’
i den sjældne 1994-udgave på
hylderne.
For at kunne løfte kulturformidlingen skal bibliotekarerne også have plads til
de nye bøger, hvoraf alene
Københavns Kommune indkøber 120.000 bind om året.

At læse decideret litteraturfjendskab
ind i kassationerne er dog et udslag
af slap kulturjournalistik og
dovne profileringsbehov …

Det tal kan man i øvrigt
passende bruge til at sætte de
350.000 kasserede bøger lidt i
proportion.
I øvrigt er problemet ikke,
hvor borgerne skal møde
litteraturen, men hvordan vi
sikrer, at der overhovedet er
betingelser for at skrive og
udgive et alsidigt litteraturudbud fremover. På det punkt er
der vitterlig noget at kritisere
bibliotekerne for, men ikke, at
de kasserer slidte eller overflødige eksemplarer.
Det er kun fint, at et
kommunebibliotek som det
københavnske ikke føler sig
forpligtet til at musealisere
alle tænkelige trykte bøger i
adskillige eksemplarer. Mere
betænkeligt er det, at man
har ambitioner om at stille
den samlede danske litteratur
til rådighed for gratis udlån
digitalt. Det problem ligger
ikke lige til højrebenet, men
jeg har ansvar for Dansk
Forfatterforenings bibliotekspolitik, og jeg kan ikke tillade
mig den luksus at fokusere
på de problemer, der gør det.
Misforstå mig ikke, jeg er
også på Facebook. Det er bare
ikke der, jeg prøver at løse
problemerne.

Erstatter ereolen snart de
fysiske bogsamlinger?
Der er ingen tvivl om, at
bibliotekerne satser på, at
borgerne i højere grad skal
læse ebøger. Det er til dels
forbundet med uomtvistelige
økonomiske fordele for bibliotekerne og til dels baseret på

aldeles omtvisteligt ideologisk
tunnelsyn. Bibliotekerne vil
gerne tro, at øget udlån af
ebøger er ensbetydende med
flere nye læsere og nye biblioteksbrugere. Det er en smuk
tanke. Det passer bare ikke,
og det ved bibliotekerne godt.
Men – igen – så meget desto
værre for kendsgerningerne i
Krystalgade.
Men det er nu heller ikke
den digitale satsning, der er
årsagen til kassationerne. De
skyldes i al væsentlighed, at
Københavns Kommunes Biblioteker ikke har været gode
nok til at kassere løbende, og
at der er visse bogtyper, som
borgerne ikke længere efterspørger på bibliotekerne.
Ebogsudlånet kommer
ikke til at erstatte de fysiske
bogsamlinger. Trods eReolens eksplosive vækst kan
den slet ikke måle sig med
udlånet af fysiske bøger.
Det er heller ikke det, vi er
bekymret for i den her forfatterforening. Vi er snarere
bekymret for, at eReolen vil
erstatte det kommercielle
ebogsmarked. Men det er et
langt mere kompliceret problem, så skal vi ikke hellere
nøjes med at snakke om det
der med, at bibliotekarerne
går og brænder bøger? AB

·

Morten Visby
er ophavsretsansvarlig
og formand for biblioteksudvalget i Dansk Forfatterforening samt formand for
Dansk Oversætterforbund.
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ARTIKEL

Kunst,
Klima
og en truende
Katastrofe

Charlotte Weitze tager fat i et af nutidens
største problemer, for hun vil gerne bruge
sin kunst til at motivere andre til at bekymre
sig om klimaet, men uden at skrive politisk
litteratur som i 70erne.

C

harlotte Weitze
er mest kendt for
sine romaner, der
foregår på grænsen mellem
det hverdagsagtige og det
eventyrlige. Men nu har hun
skrevet den dystopiske roman
’Den afskyelige’, som tager fat
i et af nutidens mest aktuelle
problemer, nemlig klimaforandringerne.
I fiktiv form bruger Charlotte Weitze et eventyrligt
univers til at beskrive et meget konkret problem. Handlingen foregår i et ubestemmeligt land i en fremtid, hvor
Golfstrømmen er ændret, og
klimaet dermed er forandret.
Hovedpersonen Heidi finder
sammen med Kenneth.
Parret flytter på landet, og
Kenneth gør en indsats for,
at deres liv skal være CO2neutralt. Det åbner op for en
masse dilemmaer: Hvis to
store træer skygger for parrets solceller, er det så bedst
at fælde træerne eller evt. kun
det ene? Og skal det i så fald
være løvtræet eller nåletræet,
der skal fældes? Heidi bliver
gravid, men bliver bekymret
for, hvad barnets genetiske
arv fra Kenneth indebærer.
Hun flygter til et bjerg, alt
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imens hendes mave vokser og
vokser.
Politisk agenda
Med i romanen er også en
mand med fiskeskæl og en
kvinde med luffer i stedet for
hænder, men deres ikkemenneskelige karakteristika
er ikke tegn på overnaturlige
evner:
”Nogle af de eventyrlige
elementer skyldes genfejl og
klimaforandringerne,” siger
Charlotte Weitze.
”Spørgsmålet om klimaforandringerne optog mig meget.
Så jeg spekulerede på, hvordan jeg kunne bruge mit fag
til at gøre noget ved problemet. Jeg var nødt til at skrive
om klimaforandringerne. Så
jeg havde emnet, inden jeg
havde ideerne til fortællingen,
hvor jeg plejer at skrive mere
intuitivt.”
Det var første gang, Charlotte Weitze kastede sig ud i at
bruge sin kunst til et politisk
formål, og hun var i tvivl om,
hvordan hun skulle gribe det
an:
”Jeg holdt en lit-talk (foredrag, red.) på Vallekilde Højskole, hvor emnet var ”Kan
man skrive noget om klimaet,

uden at det bliver politisk
og aktivistisk litteratur som
i 70erne? Kan der komme
kunst ud af noget, som også er
en løftet pegefinger?”
Politisk litteratur har været
ugleset i en årrække, men
tiderne er ved at skifte, mener
Charlotte Weitze.
”Jeg vil både gerne lave
kunst og opfordre til handling, og jeg synes, at den politiske kunst skal være mere
åben end i 70erne. Modsætningen mellem det politiske
og det kunstneriske er blevet
mindre. Kunst og politisk indhold udelukker ikke nødvendigvis hinanden.”
Kunstnere og forskere
Charlotte Weitze mener ikke,
at kunstnere bør skrive om
klimaet eller andre presserende samtidsproblemer, hvis
de ikke brænder for emnet:
”Jeg hører flere kolleger
sige ”det burde jeg også skrive
om.” Men kunstnere har ikke
nogen forpligtelse til at blande
sig i samtidens debatter. Det er
så fint, at der findes så megen
forskellig kunst. Men vi har
alle sammen en lille forpligtelse til at være en del af demokratiet. Og da vi forfattere bru-

Af Anna Bridgwater

ger ord, så har vi en mulighed
for at kunne udtrykke os, hvis
vi har en sag.”
Under researchfasen kom
Charlotte Weitze i kontakt
med den grønne tænketank i
Danmark, Concito.
”De undrede sig meget
over, at der ikke er flere
kunstnere, der arbejder med
emnet. Og der har været meget tavst fra forfatternes side
om klimaet.”
En forklaring på forfatternes tavshed, som også er
en forklaring på, at Charlotte
Weitzes roman først udkommer nu, er kunstens langsommelighed. Charlotte Weitze
begyndte at skrive på sin
roman for fire-fem år siden,
men må erkende, at litteraturen er for adstadig til at
kunne mane til handling:
”Den er ikke hurtig nok i
forhold til klimakrisen. Det
tager så lang tid at skrive. Vi
fordøjer tingene, tager dem
ind og spekulerer”
Rejse
For to år siden fik Charlotte
Weitze et legat til at rejse til
Free Word Center i London,
et internationalt center for
litteratur, læsning og ytrings-
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Klimaromanen
’Den afskyelige’
udkommer d. 15.
april på Rosinante.

frihed. Centret fokuserer på
en række aktuelle emner,
bl.a. klimaet, og sammensatte
et skræddersyet program til
Charlotte Weitze. Der blev
aftalt møder med forskere,
kunstnere og aktivister.
”Jeg ville ikke selv have
kunnet komme i kontakt
med de mennesker. Pludselig
stod jeg i Royal Geographical Societys VIP-lounge og
hilste på Neil Adger fra FN’s
Klimapanel. Jeg oplevede, at
forskere gerne ville formidle
deres viden mere folkeligt,
end de selv kan, og at de
gerne vil formidle til andre
mennesker.”
”Det er vigtigt, at der er
viden med i min bog, selvom

jeg også digter. Så jeg var
nødt til at vide en masse.”
Tvivl
Charlotte Weitze erkender,
at klimavidenskab er svært
tilgængeligt, og at det er svært
for borgerne at orientere sig i
de mange fakta og oplysninger. Derfor bruger hun også
vores usikkerhed om klimaet
i bogen.
”Man kan tro, at man gør
noget godt for klimaet, men
så er det dårligt på en anden
måde.”
Charlotte Weitze uddyber,
at det fx kræver investeringer for at leve bæredygtigt.
Måske arbejder man for
at kunne købe solceller og

Politisk litteratur er ikke død
Andre nutidige forfattere, hvis værker har
et nutidigt politisk indhold, tæller Yahya
Hassan, som i ’Yahya Hassan’ skriver om
vold, religiøst hykleri og sociale problemer
i indvandrermiljøet. I ’Det nemme og det
ensomme’ former Asta Olivia Nordenhof et af sine digte som en politisk tale
(’jeg vil tale om arbejde’). I ’Digte 2014’
fantaserer Theis Ørntoft om, hvad der ville
ske, hvis mennesket ødelægger klodens
økosystem.

muldtoiletter. Men hvad
hvis ens arbejde genererer et
højere C02-forbrug, fordi man
måske tager bilen på arbejde?
Skal man så lade være med
at tjene de penge, der skal
bruges på solceller?
”I bogens fremtid er klimaforandringerne gået for vidt.
Bogen handler også om, at
man som enkeltperson ikke
kan gøre ret meget. Men i bogen ligger der også et håb om,
at vi i vores nutid godt kunne
gøre noget.”
’Den afskyelige’ er skrevet
med et aktivistisk formål.
Forfatteren vil gerne motivere sine læsere til at gøre
en indsats for klimaet. Men
undervejs var hun i tvivl om,
hvordan romanen skulle
ende: Ville en katastrofe eller
et håb virke mest motiverende på læserne?
”Der er noget tiltrækkende, rent narrativt, ved den
store katastrofe. Men hvad
er det, der giver folk lyst til at

handle? Jeg må konkludere,
at det nok er forskelligt, om
folk handler på pessimisme
eller optimisme.”
Men selvom det politiske
indhold har påvirket romanen, spørger Charlotte Weitze
sig selv, om en roman om
klimaforandringer overhovedet kan gøre en forskel:
”Nytter kunsten noget?
Eller burde vi kunstnere
komme ud og få snavs på
fingrene? Jeg tænker, at jeg
må gøre det, jeg er god til. Jeg
kan ikke udstyre hele min by
med solceller og samle folk
omkring det. Men det kan
andre, og jeg oplever, at folk
gerne vil snakke om klimaet,
når jeg møder dem på gaden.
Så jeg er med på den måde.
Og det ville være hyklerisk at
skrive denne roman, hvis jeg
ikke selv prøvede at leve bæredygtigt. Vi kan ikke gøre alt
alle sammen. Så ville vi bryde
sammen som mennesker.”

·

Charlotte Weitze debuterede som 22-årig med novellesamlingen ’Skifting’ i 1996, som hun vandt debutantprisen for. Siden
har hun skrevet romaner, noveller og radiodrama. Næsten
alle hendes udgivelser svæver mellem det eventyrlige og det
konkrete.
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Omslaget til ’Et
digtet barn’ af
norske Monica
Aasprong er tegnet specifikt til
værket af svenske
Fanny Spång
Artursson. Bogen
udkom i december 2015 og er
Aasprongs første
bog på dansk.

Interview med Andreas Vermehren Holm

Forlag med sans for formgivning
Mikroforlaget Virkelig fokuserer på bøgernes formgivning
og samarbejdet med forfatterne, for bøgernes fysiske udtryk skal afspejle indholdet.
Af Lykke Strunk

Hvilken vægt lægger Virkelig
på bøgernes formgivning?
Udgangspunktet for en del af Virkeligs arbejde bunder i ønsket om at
afmystificere ”bogen” og ikke mindst
”skriften”. At spørge, hvad optager plads
i en udgivelse, og hvad skaber plads?
Tomas Espedals ’Året: Onsdag den
første oktober’ (maj 2015, red.) består af
otte maskinskrevne manuskriptsider
fulde af pletter og udstregninger. Jeg
ville give dem plads og give oplevelsen
af, at de skabte et rum omkring sig. Jeg
ville gerne give et billede af, hvordan
tekst rent faktisk ser ud, før den bliver
standardiseret digital. Bogbranchen er
en produktionsorienteret branche, som
arbejder med en streng normativitet. Det
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giver nogle muligheder. I det redaktionelle arbejde har jeg ofte måttet spørge
den respektive forfatter, hvordan det
oprindelige materiale, der for eksempel
kommer fra en Wordfil, ser ud. Man
tager enormt mange ubevidste valg, når
man eksempelvis arbejder i Word. Det
præger skriften, og det præger læsningen. Det er bestemmende og retningsgivende for den.
Hvad er tanken bag jeres tilgang til
bogproduktion?
Jeg vil gerne stille et spørgsmål, som er:
Hvad er det egentlig, der gør bogen interessant? Er det en udtømmende bagsidetekst, hjerter eller stjerner trykt i massevis ud over bogen, anmeldercitater osv.?

Jeg ved det ikke, men min egen oplevelse
er, at enkelhed virker mere befordrende
end støj. Det er en vigtig pointe for mig,
at man ikke bare skal proppe skriften
ind i bogen. Man må arbejde med bogen
og ikke i den, simpelthen. Alle billeder
og alle farver, alting bliver en del af oplevelsen. Måske er bogen meget hvid, så er
den også meget sårbar. Måske er skriften
meget lille, så skal man helt tæt på. Der
skal være plads, der skal være stilhed på
en eller anden måde. Læseren skal ikke
have at vide på forhånd, om bogen er god
eller dårlig. Titlen skal kunne mærkes.
Papiret skal kunne mærkes. Farverne
skal stå frem. Bogen har en lyd, og den
skal kunne høres.

INTERVIEW

Forlaget Virkelig

Forlaget Virkelig udgav i 2015 en faksimileudgave af otte maskinskrevne originalsider fra
Tomas Espedals kommende bog: ’Året’. Ønsket
var at vise, hvordan ”skriften” egentlig ser
ud, samt pege på overgangen fra maskin- og
håndskrift til en digitaliseret standardversion.
Side otte i stykket om ’Onsdag den første
oktober’ viser også, hvordan afkaldet på ord
og billeder, overstregninger og udklip udgør en
stor del af det endelige værk.

opstod i Paris sommeren
2011, hvor Daniel Flendt
Dreesen, Peter Johan Meedom og Andreas Vermehren Holm fandt sammen
om at udgive svenske Linus
Gårdfeldt og norske Tomas
Espedal på dansk. Forlaget
er en slags arbejdskollektiv
baseret i København, hvor
formgivere, forfattere og
oversættere er fælles om at
nå frem til, hvad litteraturen
drejer sig om. Virkelig har
fokuseret på især nordisk
samtidslitteratur, samt sammenblandingen af nyskrevne værker og klassikere i
skriftserien Bestiarium.

Man kan have en idé om, at man som
forfatter har en plads i et produktionsled.
Man er den, der sidder hjemme for sig
selv og skriver, og så sender man det af
sted, og derfra er det ligesom hands-off.
Jeg kan godt lide at gøre det helt
anderledes og lade de beslutninger, der
bliver truffet i sidste del af produktionen,
svare til dem, der oprindelig blev truffet
under skrivningen – i skriften.
Hvad er særligt for samarbejdet
mellem forlaget og forfatterne?
Jeg oplever, at der er stor interesse for
at samarbejde omkring bøgerne, forlag
og forfatter imellem. Man kunne sige,
at Forlaget Virkelig kan lade sig gøre,
fordi folk har lyst til at arbejde på den
her måde. Det er svært, og det kan være
besværligt. Det er ikke noget effektivt
pengemaskineri, og det er fint.
Samarbejdet skaber bånd, og det er de
bånd, der driver forlaget. Og det strækker
sig ud. Jeg tænker faktisk på de forskellige, gode boghandlere rundt omkring
i København som en del af Forlaget

Virkelig, for de er med til at give bøgerne
en plads i verden, de styrer receptionen,
bestemmer den. Det bliver symbolsk, og
det er der en god grund til: Arbejdet med
sproget har alt at gøre med den anden –
og med en gensidig afhængighed.
En bog kan aldrig være fejlfri, og den
kan heller aldrig være fuldstændig sand
eller skudsikker, men den kan være oprigtig. Den kan komme fra et godt sted.
Det tror jeg på. Der er en god energi i
Danmark lige nu. I København, hvor jeg
befinder mig, skyder mange små forlag
op, overraskende, energiske. Man bruger
hænderne og siger: Det her skal have
plads. Det her er noget værd.

·

BYLINEFOTO: JESPER SIBERG.

Hvordan ser du forholdet mellem
form og indhold?
Det giver ikke nogen mening for mig at
adskille form og indhold. For mig bliver
et gigantisk forfatterfoto en del af indholdet, akkurat som papirets særpræg er
med til at bestemme oplevelsen af bogstaverne, læsningen. Det er en principiel
tilgang, jeg har anlagt, for jeg kan godt
forstå, hvordan man også kan sondre
mellem formgiver, forfatter, forlægger
osv. Det handler om arbejdsfordeling,
maskineri. Men i sidste ende er der ikke
forskel. Bogstaverne udtrykker ikke
”skriften” på metafysisk vis, de udgør
simpelthen skriften. Bogen er ikke et
symbol på kødet, den er kødelig i sig selv.
Det er vigtigt for mig med hver enkel
udgivelse ikke at tage tingene for givet.
Altså ikke at tage et skriftbillede for
givet, ikke at tage et satsbillede for givet,
men hver eneste gang spørge: Hvilken
typografi skal bruges? Hvilken tradition
skal vi lægge os i? Hvilke andre ting i
verden skal den her gå i dialog med og
på hvilken måde?

Lykke Strunk er uddannet manuskriptforfatter og
dokumentarist, og hun skriver
faglitteratur og bøger til unge.
Hun har siddet i den faglitterære styrelse 2012-2015.
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NOVELLE

Omkring 175 håbefulde gymnasieelever fra hele landet indsendte
noveller til DM i novelleskrivning 2015. 14 forfattere blev udvalgt
til et weekendkursus i Strandgade, og ud af de 14 har
Forfatteren valgt at bringe denne novelle af Hasim Tekin.

Jeg vil være

Skoven

J
Af Hasim Tekin

eg vil starte med at se den orange
solnedgang. Jeg er ikke alene, så
selskabet kan og vil af nogle blive
kaldt for et ”vi”, som i to mennesker. Andre vil dog vælge at
kalde det for ”vi” som i dig og mig.
Eller ”vi” som i ham og hende,
hvis man som beskriver vælger at
lægge en form for afstand til hovedpersonerne. Og det er også helt
i orden. Det vigtige er, at ingen
af os er alene, hvad enten det er i
denne nært forestående oplevelse
i skoven, i enhver anden oplevelse
i skoven, eller i al den tid og alt
det liv, der finder sted imellem
oplevelserne i skovene.
Jeg vil besøge denne skov, og
efter dette alle de steder mine to
ben vil føre mig. For jeg ved godt,
at selvom jeg tror, jeg har en fri
vilje, er alt i virkeligheden tilfældigt, og at det derfor er mit højre
og mit venstre bens opgave at indrette sig efter livets tilfældigheder
og omveje. At sørge for, at jeg kan
fortsætte med at besøge nye steder
og danne nye minder, nye venskaber og endnu nyere tilfældigheder.
Ligeledes skal mine to fødder
begynde at gøre ondt: Skoene vil
klemme lidt. Fodsålerne vil være
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ømme af at vandre, og min krop
vil faktisk gerne standse her og
ligge. Men føddernes rytmiske
dunken af smerte, synkront med
hjertets banken og pumpning af
mit blod, vil fortælle mig, at jeg
sagtens kan fortsætte med at gå,
fortsætte med at opleve, fortsætte
med at leve.
Jeg vil mærke skovens kølige
luft mod mine bare arme, og det
vil langsomt, time for time, blive
koldere. Men fordi vi i hinandens
ekstase glemte at medbringe
overtøj, vil de bare arme langsomt
vænne sig til kulden, og den medbragte te vil varme selv de yderste
led af fingrene. Trækronerne vil
som en samlet organisme bevæge
sig i takt med vindens pust, og mit
lange hår vil blæse fra den ene
side til den anden. Hendes hår
burde også danse med vinden,
som var de uadskillelige. Dog er
det bundet op i en knude. Og det
er også helt i orden. Træernes
uorganiserede, men samtidig
fascinerende kaos vil give os en
bekræftelse i, at vi stadig lever. Og
hvis vi møder andre mennesker i
skoven, vil vi hurtigt glemme alt
om dem igen, for båndet mellem

os vil blive som skovens rodnet.
Jeg vil se og opleve så meget, at mine øjne vil begynde at
slides ned – lidt som en trofast
violin, som har tjent sin ejer: fra
dengang, han var fire år og fik
den stukket under armen af sin
farmor, som ikke kunne spille
længere på grund af gigt, og til
hans sidste store bedrift, hvor
klapsalverne varede i ti dejlige
minutter længere end forventet,
og hvor der blev kastet nok roser
på scenen til at dække hans have
flere gange. Jeg vil være violinen,
og med stoltheden over, at jeg
har eksisteret, vil jeg tage verden,
som den kommer til mig og skrive
næste kapitel i livets bog. Jeg vil
fylde livets bog flere gange. Jeg vil
opleve så meget, at livets negativer ikke ville kunne manifestere
sig i mit sind, og de gode minder
vil blive skubbet til side af stadig
endnu bedre minder.
Jeg vil så langt ud i skoven,
at det bliver mørkere for hvert
skridt, vi tager, og jeg på grund
af månens fravær lidt til højre for
vores synsfelt ender med at blive
en smule i tvivl, om jeg stadig
befinder mig på jordens overflade.

NOVELLE

ILLUSTRATION SUZANNE ULRIKKA PEDERSEN

Men så vil vores øjne langsomt
vænne sig til mørket og, efter at
have anet konturerne af de træer
og buske, vi passerer, spontant
kigge op ved en lysning mellem
trækronerne og opdage de smukkeste konstellationer af stjerner.
Og så vil vi ikke være i tvivl om,
hvor vi er: vi er under himlen, og
vi er sammen.
Jeg vil befinde mig i en skov
så mørk, at vi, imens vi drikker
te siddende på en skrænt med
udsigt til søen på vores forreste
side og beskyttende skov til vores
tre andre sider, vil fejlplacere et
af krusene med te i. På grund
af mørkets dybe intensitet vil vi
ikke kunne finde den igen. Og vi
vil fortsætte resten af natten med

at drikke af det samme krus, indtil termokanden er tom, og solen
langsomt stiger op fra den ene
eller den anden side. Og teen vil
smage bedre, fordi den deles med
et andet menneske. Jeg vil ærgre
mig over, at jeg glemte at tage
nogle af de saftige røde æbler
med, men min Medstuderer Af
Livet ville ikke give mig lov alligevel, for lyden af æblerne ville
forstyrre stjernernes skønhed.
Så kom an, skov! Tag os i dine
arme og lad mørket indhylle hver
en del af vores kroppe. Lad os i
dette øjeblik bekræfte, at vi er i
live, ved at kigge på hinanden i
mørket og smile lidt kækt. Smile
til skoven, men mest til hinanden.

·

Om sig selv siger Hasim:
Jeg er 18 år og går lige nu i 3.g på CPH
West htx i Ishøj. Jeg begyndte at skrive
fiktion engang i niende klasse, nok lidt efter, at jeg havde læst nogle gode bøger.
Inspirerende forfattere er J.D. Salinger,
Hemingway, Sartre i ’Kvalme’, Murakamis ’Norwegian wood’-stil og M. Schulz,
selvom han tegner tegneserier, men han
formår at portrættere den uskyldige
barndom på en fantastisk måde. Jeg
skriver nok videre, når jeg får nogle gode
ideer, bliver inspireret og finder tiden til
det. Nok mest noveller, digte og fortællinger eller beretninger.
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FORSKELLIGHED OG DET SAMME.

Om krop & identitet
Krop og identitet forandrer sig. Derfor er krop eller identitet ikke altid,
som vi tror, selvom de ord, vi bruger, ikke forandrer sig. Af René Rasmussen

N

år vi taler om krop og identitet,
kommer vi vanskeligt uden om
noget, der sjælden får opmærksomhed, nemlig vores organer i den
organisme, som kroppen udgør. De fleste
af dem er usynlige eller viser sig kun i
et brud med en idé om, at vi har en hel
krop. Men ideen om en hel krop holder
ikke altid, selvom vi forstår vores organer som dele af en hel organisme. Hvis
organerne fx opfører sig på en anden
måde end normalt, fordi der opstår sygdom i et af dem, møder vi en anden krop
end (ideen om) den hele krop. Vi møder
en uudholdelig og ubegribelig krop, den
reelle krop. Vi møder dog ikke kun den
reelle krop, når organerne rører på sig,
men også hver gang vores kropsopfattelse eller billede bliver rystet.
Kroppen er mere end vores organer.
Vi ser således vores krop (med mindre
vi er blinde). Vi kan imidlertid ikke se
hele kroppen, men kun dele af den. Vi
har dog en imaginær (visuel) forestilling
om den som hel, selvom billedet – det
imaginære billede – af vores krop aldrig
er identisk med den faktiske krop. Vi gør
os endvidere sproglige forestillinger om
den: Fx har min højre arm et ar, fordi
jeg en gang faldt på min cykel. Sådanne
sproglige forestillinger bygger i et eller
andet omfang på vores syn af kroppen i
et spejl, på et foto osv., men de er aldrig
identiske med hverken billedet af kroppen eller den reelle krop.
Skrøbeligt selvbillede
Vores spejlbillede kan desuden forskrække os, eftersom det, vi ser i det eller
knytter til det, ikke altid svarer til det
kropslige ideal, som vi på et tidspunkt
har dannet af kroppen, eller til den reelle
krop. Hvis jeg fx har fået en stor bums
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på kinden, lige før jeg skal møde min udvalgte på en første date, vil det skræmme
mig, fordi det ikke lever op til den
idealforestilling, jeg har om min krop.
Spejlbilledet er således bestemt af nogle
idealforestillinger, som den faktiske krop
sjældent lever op til.
En skrøbelig imaginær identitet kan
spores i novellen ’Myggestik’ i Naja
Marie Aidts ’Bavian’, hvor en yngre
mand pludselig få en bakteriebyld på
sin bagdel. Det skulle være et myggestik,
men bliver til flere bylder. De forskellige følger heraf, bl.a. allergireaktion på
grund af penicillin, stafylokokker, bakterieresistens, lungebetændelse, hjernebetændelse osv., medfører en nedbrydning
af mandens imaginære kropsopfattelse,
og den ubegribelige og uudholdelige krop
bliver alt for nærværende: ”Han følte sig
efterhånden som en bunke kød, der var
ved at gå i opløsning.” (s. 208.) Den imaginære identitet rystes i ekstrem grad,
når den reelle krop trænger sig på.
Sprog, krop, identitet
Men lad mig vende tilbage til den sproglige forståelse. Selvom sproget aldrig
udgør en bestandighed, men snarere er
som vand mellem fingrene, organiserer
sproget det meste af tiden vores kropsforståelse. Men lige så snart kroppen opfører sig mærkeligt, risikerer den sproglige
forståelse at bryde sammen.
På et tidspunkt overværende jeg
tilfældigt en samtale mellem en kvinde
og en læge, der fortalte hende, at hun
havde en meget alvorlig kræftknude, og
at prognosen for helbredelse så meget
dårlig ud. Kvinden blev ligbleg og helt
tavs. Sproget forstummede.
Krop og identitet beror også på
sproget. Det er i kraft af sproget, at vi får

forskellige former for identitet. Ord som
dreng og pige eller mand og kvinde er
ord, der kan tilbyde os en identifikation.
Disse identiteter er imidlertid som en
række andre identiteter båret af særlige
diskurser, og selvom en given diskurs
er determinerende for identiteten, er en
identitet aldrig helt sikker. Var fx den
yngre David Bowie homoseksuel eller
blot biseksuel? Var den ældre Bowie blot
heteroseksuel? Og kan Bowies seksuelle identitet overhovedet adskilles fra
de skiftende images, der var med til at
sælge hans musik?
Ud over at Bowie kan illustrere det
usikre i en given seksuel identitet, understreger udviklingen i hans musikimageog performance, at skiftende diskurser
er bestemmende for en given seksuel
orientering. De fælles normer, der ligger
i en given diskurs, er med til at bestemme identiteten. Vi er således ikke den
samme i dag, i morgen og i overmorgen,
eftersom diskurserne ændrer sig, selvom
vi har hæftet os til særlige ord i sproget.
Flygtige definitioner
De sproglige normer skifter karakter i
historiens løb. For tiden er det fx meget
vigtigt at identificere folk på deres religiøse og nationale status, dvs. vi identificere en række personer som muslimer
eller ikkemuslimer, som danskere eller
ikke-danskere eller som fastboende eller flygtninge. Sådanne identiteter kan
tillige udgøre en anledning til vold og
terror, som vi ser det i vores samtid.
En sådan vold kan i øvrigt meget vel
være knyttet til yderst begavede personer, som vi ved det fra ledende figurer
i fascistiske bevægelser. Eller som det
fremgår i mindre omfang af Aidts novelle ’Bryllupsrejse’, hvor en yngre kvinde

ARTIKEL

bliver overfaldet i en bil af en mand på
en ferie i Grækenland, mens hendes ægtemand hjælpeløst ser til uden for bilen.
Selvom denne voldelige mand fremstår
som ulækker og fattig, kan han citere
William Blake på engelsk. Vold og intelligens udelukker ikke hinanden.
Identitet er altså knyttet til foranderlige normer. Der er imidlertid, som
antydet, visse forankringspunkter i
sproget, der danner en uomvendelighed,
en irreversibilitet. Selvom jeg tvivler på,
hvad det vil sige at være en dreng, kan
jeg ikke blot skrifte mit forankringspunkt, ordet ’dreng’, ud med ordet ’pige’
i morgen.
De andre ord, som vi i øvrigt kan
knytte til et sprogligt fikspunkt (f.eks.
’dreng’), kan være mere eller mindre
oplysende (”En dreng går i bukser, kører
på knallert og taler ikke piget”), men jeg
kan ikke ophæve en vis forvirring omkring andre ord knyttet til fikspunktet
(hvornår taler vi fx. piget eller drenget?).
Skiftende billeder
Litteraturen er et privilegeret sted for
udfoldelsen af en sådan forvirring. Vi
finder hos fx Aidt mange former for
seksuel forvirring eller usikkerhed. I
’Solbær’ er den kvindelige hovedperson
erotisk fascineret af naboen eller rettere
af hans søn. Denne fascination udgør en
gentagelse af hendes tidligere fascination af en meget tiltrækkende mand.
Hun går derfor på et tidspunkt over til
naboen, formentlig for at møde sønnen.
Det syn, der møder hende, nedbryder
imidlertid hele den seksuelle fascination:
”Jeg kan ikke lade være med at linde
på døren og kigge. De få køer, der står
derinde, ser ud til at være syge. Her lug-

“

Kroppen er
mere end vores
organer.
Vi ser således
vores krop
(med mindre
vi er blinde).

ter skarpt af møg og ammoniak. Og dér,
på den smalle sti mellem båsene, ser jeg
naboens søn sidde på knæ. Han har et
fast tag i fårets sorte pels. Og han støder
sit underliv hårdt mod dyrets bagkrop.
Fåret giver hals. Han lægger hovedet
bagover. Og mens han rallende udstøder
en slags brøl, ser jeg, at han har bøjle på
tænderne. Togskinner. Jeg holder fast i
dørkarmen med begge hænder og skubber mig baglæns ud.” (s. 56-57)
Det imaginære billede og de erindringer, som hun knytter til den mand,
hun en gang kendte, falder fra hinanden, da hun ser nydelsens stupide og

intetsigende sider i kopulationen med
dyret. Fikseringen til billedet af den anden mand og hans bløde hud afløses af
en konfrontation med det uudholdelige
i scenen. Den reelle krops pludselige
fremtræden understreges også af lugten
af møg i stalden og tandbøjlen: ”Togskinner”.
Køn opløst
Mindre slemt udvikler forholdet sig
i ’Sår’, hvor en kvinde, Ellen Parker,
over flere etaper forsøger at forføre
den unavngivne hovedperson.
Sidstnævnte værger sig på alle
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mulige måder i forhold til Ellen Parkers
forførelse, men overgiver sig til sidst til
en vild lyst til hende og trænger ind på
hendes værelse:
”Jeg tog alt mit tøj af. Hun stod midt
på gulvet og stirrede paralyseret på mig
i halvmørket. ”Jeg troede ... det kan ikke
være sandt,” stammede hun. ”Jeg var
overbevist om, at De ... var en mand.”
Hun gispede og tog sig til sin perlekæde.
Så lagde hun hånden på mit flade bryst.
Forsigtigt kærtegnede hun mine sår.
”Det troede jeg næsten også selv,” hviskede jeg. Og jeg væltede hende omkuld
på sengen. Hun skælvede. Vi lå længe
med hinanden.” (s. 191-92)
Både Ellen Parker og den kvindelige
hovedperson bliver overrasket, da sidstnævnte viser sig at være en kvinde.
Titlen ’Sår’ henviser bl.a. til en række
læsioner, som hovedpersonen har på
mave, bryst og i hånden, uden at det
direkte fortælles, hvorfra de stammer.
Der er dog noget, der tyder på, at de
skyldes et yderst voldeligt slagsmål,
måske med en mand, der har forsøgt
at voldtage den kvindelige hovedperson. Kvinden synes dog i et eller andet
omfang at have accepteret den reelle
krops ubehagelige indtrængen. Det
udelukker ikke det traumatiske, der er
forbundet med denne indtrængen, som
det ses i hendes optagethed af sårene, og
den imaginære identitet, som kvinden
har, har fået et knæk efter pådragelsen
af disse sår. Således klæder den kvindelige hovedperson sig ud som en mand.
Forholdet mellem den imaginære krop,
det imaginære kropsbillede (mandetøj
med kvinde eller mand indenunder) og
den reelle krop, som er mærket af sår
og som forbindes med drab, står således
centralt.
Krop og nydelse
En anden form for identitet spiller en
central rolle i ’Stjernehimmel’, hvor
nydelsen er midtpunktet for et ungt par.
Der er tale om en nydelse, der i stor stil
omfatter seksualitet, alkohol og mad, og
som ikke bremses af, at jagten på nydelsen ruinerer dem økonomisk.
Der går heller ikke skår i denne
nydelse, da manden begynder at dyrke
sex med mænd. Men den ”lykke”, som
de forbinder hermed, lider et knæk, da
deres barn ser faderen kysse en anden
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dermed forskellig fra fx Freuds samtid,
men det udelukker ikke, at vores tids
normer og seksuelle identiteter er båret
af kravene om mere og mere nydelse.
Lykke optræder som synonym for en
nydelse, der er langt fra at være uproblematisk.

“

Den seksuelle identitet er
usikker og dermed forskellig
fra fx Freuds samtid, men det
udelukker ikke, at vores tids
normer og seksuelle identiteter
er båret af kravene om mere
og mere nydelse.

mand i porten. Manden forsøger at lyve
sig fra dette, men hengiver sig til flere
og flere udskejelser med andre mænd.
Det fremgår ikke, om kvinden er klar
over hans homoseksuelle, ofte sadistisk
prægede forhold, men hun er klar over
hans fascination af analsex. Det ses til
sidst i teksten, hvor hun finder en dildo,
som han oprindeligt har købt til hende,
men som hun nu bruger på ham.
I vores samtid er seksuel identitet
ikke nødvendigvis fordelt på bestemte
positioner, hvor fx manden er den aktive
og kvinden den passive, eller hvor det er
manden, der trænger ind i kvinden. Homoseksualitet er ikke længere et tabu.
Den seksuelle identitet er usikker og

Forskellighed er en åbning
Skal vi opsummere omkring begreberne krop og identitet, bør det fremhæves,
at identitet ikke beror på at være den
samme person, selvom fx givne politiske strømninger hævder noget sådant.
Identitet knyttet til kroppen er derimod bestemt af normer, spejlbillede og
sproglige fikspunkter. Ideen om at være
den samme – den samme dansker med
samme danske identitet, den samme
troende med samme religiøse identitet,
den samme race med samme farvede
identitet osv. – er den forestilling, der i
visse sammenhænge er ophav til vold af
den ene eller anden art.
Det er (også) en sådan vold, som Aidt
indkredser i sine noveller, hvis titel
meget sigende er ’Bavian’. En bavian er
en abe, der kan blive meget voldelig. Det
kan godt være, at titlen også henviser til
den krop, vi overgiver os til eller som vi
møder i voldelige eller seksuelle sammenhænge, men titlen kan også udlægges som, at ideen om identitet knyttet til
dét at skulle være den samme, at have
den rigtige identitet på tværs af alle ting,
også gør os til voldelige bavianer.
Det er derfor i de noveller, hvor
forskelligheden står centralt, at der
åbnes for en udvej på fikseringen til
det samme. Der åbnes for en forskellighed, der ikke er underlagt det sammes
normer. Det udelukker ikke, at meget
af den seksuelle eller voldelige nydelse,
der udfoldes i en række af novellerne,
synes at ligge under for vores samtids
krav om og former for nydelse. Men det
er en anden historie, som vi må tage en
anden gang.

·

Kilde: ’Bavian’ af Naja Marie Aidt, Gyldendal, 2015.

René Rasmussen er lic.phil.
i litteraturvidenskab, lektor i
dansk litteratur på Københavns Universitet, lyriker og
fagbogsforfatter.
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BØRNEBOG
FANDT ET HUL
I MARKEDET
Det tager lang tid for de nye
familieformer og levemønstre at flytte helt ind i børnebøgerne, og derfor var der
brug for en bog om familier
uden fædre.
Af Heidi Vesterberg

D

a Karla var helt lille, pegede
hun en dag på sin mor og
sagde: ”Mor”. Så pegede
hun på sig selv og sagde
”Karla”. Til sidst så hun spørgende på
sin mor og sagde: ”Far?”
Pia Olsen er journalist, forfatter og
en af de kvinder, der har valgt at få et
barn ved hjælp af en sæddonor. Hun
kunne godt forstå Karlas spørgsmål og
også pædagogerne i vuggestuen, der
ikke vidste, hvordan de skulle håndtere
spørgsmål om Karlas far.
”Jeg gik på biblioteket for at finde
bøger til små børn om andre familiekonstellationer end kernefamilien, men
fandt ikke nogen. Der er 37 forskellige

“

Pia og datteren Karla har skrevet tre bøger om Karla, der vokser op uden en far,
fordi de ikke kunne finde nogen bøger, der afspejlede deres egen familie.

Jeg var slet ikke klar
over, at behovet var så
stort. Det var bare noget,
vi hyggede os med at lave,
men der har været stor
interesse for den. Pia Olsen.

familieformer i Danmark, men det er
stadig den traditionelle danske kernefamilie, der dominerer i børnelitteraturen.
Vi lever i en tid, hvor kernefamilien er
i krise og med en skilsmisseprocent
på over 40 %. Derfor er det vigtigt, at vi
viser, der også er andre måder at lave en
familie på,” siger Pia Olsen.
Børneliv
Ifølge Dansk Fertilitetsselskab kommer
400 børn hvert år til verden gennem
donorinsemination af singlekvinder.
Pia Olsen besluttede sig for at skrive en
børnebog til de børn, og hun har netop
udgivet den tredje bog i serien om
pigen Karla, der kom til verden ved
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insemination. Den første bog blev til
hjemme ved spisebordet, mens Pia tegnede stregtegninger og forklarede, hvordan Karla blev til. Den færdige bog, der
blev lavet i samarbejde med en tegner,
har solgt 2000 eksemplarer og går snart
i tredje oplag. Karla har selv været med
til at bestemme handlingen, og bøgerne
handler ikke kun om at være donorbarn,
men også om spøgelser under sofaen,
hundesnuder og et helt almindeligt børneliv. Den seneste i serien, ’Karla ønsker
sig en far’, udkom i sommer og har solgt
800 eksemplarer, selvom forfatteren
ikke har lavet PR for den.
”Jeg var slet ikke klar over, at behovet
var så stort. Det var bare noget, vi hyggede os med at lave, men der har været
stor interesse for den. Jeg tror, der er
stort behov for nogle andre fortællinger
om familieformer, så børnene kan se,
at der ikke findes rigtige eller forkerte
måder at være en familie på. Der er så
mange børn, der vokser op i andre familieformer og de skal selvfølgelig kunne
genkende sig selv i børnebøgerne,” siger
Pia Olsen.
Grundlæggende kan skønlitterære

“

Vi ser gerne på manuskripter om alternative familieformer, men om vi udgiver
det afhænger helt af kvaliteten. Børnelitteratur skal
beskrive alle familieformer,
men selve det at barnet har
to fædre eller er skabt med
donor, gør ikke historien
god. Det handler mere om
kvaliteten end om selve rammen for historien.
Camilla Schierbeck,
seniorredaktør forlaget Carlsen
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forfattere aldrig være forpligtet til at
skulle skildre bestemte tematikker eller
skrive om særlige grupperinger i samfundet, mener Nina Christensen, der
forsker i børnelitteratur. Faglitteraturen
kunne godt fortælle børn om nye familieformer, men forfattere er kun forpligtet
til at skrive om det, der giver mening for
dem og deres forfatterskab.
Langt fra virkelighed til børnebøger
”Når det er sagt, så er det rigtigt, at den
brede børnelitteratur er domineret af
fortællinger om de traditionelle kernefamilier. Det ville være da være en god
idé, hvis der generelt var mere opmærksomhed på, at der er mange måder at
være en familie på. Det er bare ikke
interessant i sig selv. Det interessante
skal være selve fortællingen, sproget,
illustrationerne. Tematikken kan ikke
stå alene,” siger Nina Christensen, der er
leder af Center for Børnelitteratur under
Institut for Kommunikation og Kultur
på Aarhus Universitet.
Hvis man ser på børnelitteraturen
fra et historisk perspektiv, har familieformer, kønsroller og relationer mellem

børn og voksne konstant forandret sig
i takt med den verden, som bøgerne
indgår i. Det går bare lidt langsomt. Dels
fordi den ældre børnelitteratur stadig
fylder meget på boghylderne, og dels
fordi vi har mange oversatte titler fra
især England og Tyskland, der er mere
orienterede mod de traditionelle familieformer, mener Nina Christensen.
De svenske børnebøger har altid budt
på større mangfoldighed i familieformerne end de danske. Fx bor Alfons Åberg
alene med sin far, og Pippi Langstrømpe
har ingen mor.
”Ingen tvivl om, at svenskerne er
mere opmærksomme på en lige præsentation af alle former for minoriteter. På
godt og ondt vil jeg sige. Der er en vis traditionsbundethed i dele af børnelitteraturen, men lige nu ser vi mange eksempler
på bøger, der bryder med den ensidige
kernefamiliefremstilling. Især bøger om
papfamilier eller bonusfamilier, men vi
har også fx Manu Sareens serie om børn,
der ikke tilhører den danske hvide middelklasse. Det ville også være mærkeligt,
hvis der i bøgerne fx kun er etniske
danske børn i en dansk børnehave, når
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“

Ingen tvivl om, at svenskerne er mere
opmærksomme på en lige præsentation af alle former for minoriteter.
På godt og ondt vil jeg sige.
Nina Christensen, leder af Center for Børnelitteratur under
Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet

Ællebællebollebog for donorbørn
Pia Olsen håber, at Karlabøgerne er og
bliver mere end temabøger til de 400
donorbørn, der hvert år fødes af singlekvinder.
”Den første bog var jo en slags Ællebællebollebog for donorbørn, men mit
håb er, at serien udvikler sig til at blive
mere end det. Jeg ville også foretrække,
at de nye familieformer – sammenbragte
familier, regnbuefamilier, singlefædre eller -mødre og blandede etniske familier –
indgik som en naturlig del af al børnelitteratur, men det gør den bare ikke. Vi er
mange nybyggere i familieland, og vi har
brug for nogle forklaringer, så børnene
ikke vokser op og føler sig forkerte,” siger
Pia Olsen.
Men nogle alternative familier dukker
dog op på bogsiderne. I 1981 udgav forlaget Fremad faktisk en bog om et barn,
der voksede op hos to mænd, ’Mette bor
hos Morten og Erik’. Og ifølge seniorredaktør Camilla Schierbeck fra forlaget
Carlsen bliver der udgivet bøger om børn
i andre familieformer end kernefamilien. Markedet er måske ikke så stort, at
boghandleren altid har bøgerne hjemme,
men bøgerne findes derude.
”Vi ser gerne på manuskripter om
alternative familieformer, men om vi
udgiver det afhænger helt af kvalite-

ten. Børnelitteratur skal beskrive alle
familieformer, men selve det at barnet
har to fædre eller er skabt med donor,
gør ikke historien god. Det handler mere
om kvaliteten end om selve rammen for
historien. Hvis vi ønsker, at børnene skal
se forskellige familieformer som noget
naturligt, skal det jo også indgå som en
naturlig del af historien, i stedet for at vi
beskriver det som en kuriositet,” siger
Camilla Schierbeck, der tror, vi kommer
til at se flere af den slags bøger fremover.
Til gengæld kan Nina Christensen
fra Center for børnelitteratur på stående
fod ikke komme i tanke om en børnebog,
hvor barnet lever i en såkaldt 7/7 ordning
og bor en uge hos hver forælder.
”Det undrer mig faktisk, for det er så
almindeligt i dag, men det tager tid. I
børnebøger fra slutningen af 1960erne,
ser man faderen sidde og læse avis eller
ryge pibe i lænestolen sidst på dagen.
Ellers ser man ham ikke. Der var også
andre fædretyper dengang, men det tog
lang tid, før de kunne ses i bøgerne.”
Nostalgisk børnelitteratur
Når der sker store skift i samfundet,
viser de sig først i bøger, som er en smule
demonstrative, og hvor budskabet fylder
meget, forklarer Nina Christensen. Med
tiden jævner det sig ud, så det ikke bliver
hele pointen med bogen.
”Efter kvindefrigørelsen i 1970erne
kom fx bogen ’Lindas mor er buschauf-

før’, der prøvede at vise, at mødre faktisk
også kan have et arbejde. Da jeg var ni
år, kom bogen ’Lige pludselig skulle vi
skilles’, der skulle fortælle os 70er-børn,
hvad en skilsmisse ville sige,” fortæller
Nina Christensen, der stadig har den
bog stående på sin hylde.
De nye familieformer vil også finde en
naturlig plads i børnebøgerne. Især når
de børn er vokset op, og selv begynder at
skrive om dem, mener Nina Christensen. Men det skader ikke, hvis forfattere
er opmærksomme på at afspejle verden,
som den er.
”Børnelitteratur er generelt spændt ud
mellem på den ene side en vis nostalgi
efter noget trygt, velkendt og dermed
også traditionsbundent og fremtiden på
den anden. Det moderne børneliv er ikke
’Alle vi børn i Bulderby’ længere, og det
skal vi selvfølgelig også se i bøgerne.”

·

Pia Olsen er freelance journalist og
forfatter. De to første bøger om Karla
udkom i 2011 og 2012 på Forlaget Siesta.
Den tredje, ’Karla ønsker sig en far’, har
Pia Olsen selv udgivet.
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virkeligheden nu ser helt anderledes ud,”
siger Nina Christensen.

Heidi Vesterberg er forfatter
og journalist og har senest
skrevet bogen ’Hvordan jeg
kom gennem stress - og blev
klogere af det’, Rosinante &
Co., 2014.
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NYE læremidler,
NYE krav til forfatterne
Den digitale virkelighed skaber nye muligheder
og stiller nye krav til forfattere, der skriver undervisningsbøger.
Af Lotte Rienecker

Det er blevet sværere at skrive, udgive
og sælge den gode, gammeldags lærebog
på papir. I hastig forandring er både
brugernes forventninger, medierne,
pædagogikken, som læremidlerne indgår
i, og forlagenes og forfatternes vilkår. Vi
læremiddelforfattere må i dag tænke vores idéer grundigt igennem. Det gælder
ikke bare fagligt og indholdsmæssigt,
men også pædagogisk, mediemæssigt
(papirbog, e-bog, i-bog) og forretningsmæssigt.
Jeg vil i denne artikel videregive nogle
af de vigtigste erfaringer og overvejelser
om læremiddelforfatterens muligheder
og valg, som jeg har gjort mig i de seneste år af en næsten 30 år lang karriere
som læremiddelforfatter. Her er nogle
af årsagerne til den ændrede situation
og mine forslag til, hvordan man kan
håndtere dem.
Papirbøger bliver
til ”læringsresurser”
Det er ingen nyhed, at papirbogen nu
bare er én blandt andre læringsresurser,
og at p(apir)-bogen er blevet suppleret
med e(lektronisk) bog (elektronisk version af trykt bog, evt. også med links og
lyd), og i(nternet)-bog. En i-bog har fordele, fordi den giver muligheder for at lave
elektroniske notater og for elektronisk
søgning i dokumentet, for links, billeder
og videoer. Og også mere omfattende
”læringsplatforme” er på fremmarch.
Meget anvendte læringsresurser både
i og uden for uddannelserne er Open
Educational Resources (OER). Eksempler er net-ressourcer, videoer (YouTube,
TedTalks), open access-artikler og bøger
som pdf’er på nettet, Wikipedia, apps,
undervisningsspil og quizzer, kurser på
Coursera (Massive Open Online Courses (MOOCs)). En afgørende forskel fra
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papirlærebogen er, at de er gratis og
altid tilgængelige. Der skal ikke købes
eller lånes bøger. Og så opdateres mange
OER’er meget hurtigere end bøger
nogensinde vil kunne. Som lærebogsforfatter må man være opmærksom på
og gerne udnytte de muligheder, som
internettet tilbyder.
Bogen til faget på retur
Det, der generelt synes at være på retur,
er ikke læremiddelproduktionen, men
lærebogsproduktionen. På retur er at
skrive ”bogen til faget”, at udgive på
nationalt plan og ikke kun skrive indhold til et kursusrum, at få redaktion og
peer reviews af læremidler, royalties og
honorar. På retur er også store oplag af
fysiske bøger og at kunne sige ”min bog
er kommet i et oplag på 2000 eks.” I dag
hedder det: ”Min p-bog er trykt i x antal
eksemplarer, og min e-bog har solgt 15
eksemplarer.”
Bogen til faget på 500 sider med masser af fakta, historie, cases og eksempler,
strømninger, vinkler og diskussioner, er
det svært at sælge et økonomisk bæredygtigt antal af – hvis ikke faget er blandt
uddannelsessystemets allerstørste obligatoriske fag med mange studerende.
Markedet for papirbøger udhules
Mange undervisere beretter, at en del
studerende ikke vil eller kan købe og
læse de store grundbøger, hvis de kan
slippe. Og at det er et indbygget problem
ved trykte tekster, at viden forældes, og
at den nyeste viden findes på nettet. Det
betyder meget for fag som fx medicin,
ingeniørvidenskab, jura og samfundsvidenskaber.
Trenden går derfor i retning af, at
cases, eksempler, fakta og data, love
og regler og lignende hurtigt forældet

materiale udgives og opdateres på nettet,
gerne som supplerende materiale på en
papirbogs hjemmeside. Den er forfatteren så ansvarlig for at opdatere løbende.
På den måde bliver papirbogen kortere,
mens den samlede tekst godt kan blive
længere – ligesom forfatterens måske
ulønnede arbejde med at vedligeholde og
opdatere udgivelsen.
Spørgsmålene rejser sig i disse år: Er
der markeder, og er forlagene interesserede i, og har de modeller for, investering
i og beskyttelse af sådant materiale?
Vi læremiddelforfattere står nu over
for valg om, hvad vi tænker, der skal på
papir, hvad der skal i supplerende materiale til bogen, i e-bog eller i kursusrum
til hvert hold. Vi skal tænke ikke bare i
fagligt indhold, men i medier og i didaktisk design som aldrig før.
Studerende er online
Mange undervisere hævder, at studerende nu er så uvant med at læse bøger,
at underviserne må lære dem det på
første studieår. I stedet er forventningen,
at alt kan søges og ses/læses/læres af
videoer og visuelt meget grafisk tilrettelagt materiale – og helst med muligheder
for dialog, respons, interaktivitet. De, der
skal lære, er ikke nødvendigvis særligt
læsevante. Gymnasierne bruger færre
klassesæt og har i stedet sat turbo på
brug af digitale læringsrum, endda er der
klasser, som over tre gymnasieår skriver
den digitale lærebog til kemi sammen
med kemilæreren til netop dette hold –
”just in time, just for you”.
”Alle laver videoer og quizzer til deres
egne studerende. Ingen skriver lærebøger mere,” sagde én af mine universitetspædagogiske kolleger. Det skaber andre
vantheder og paratheder hos de lærende.
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TJEKLISTE TIL LÆREMIDLER
FAGLIGT INDHOLD
Hvilket fagligt stof, pointer, modeller, dokumentation, system osv. gør især din
lærebog brugbar?
Hvorfor er det vigtigt at få skrevet netop denne lærebog?
Hvilke behov er der? Hvorfor mangler den?
Vil du have supplerende digitalt materiale på forlagets hjemmeside?
Hvilken slags materiale skal i papirbog, hvilken slags skal helst i
supplerende materiale?
Hvilken fordeling forestiller du dig mellem p- og e-publikation?

PÆDAGOGISKE IDÉER OG DIDAKTISKE DESIGNS
Har du principper for din pædagogiske tilrettelæggelse af bogen/læringsmidlet?
Hvordan vil du realisere dem?

PLATFORME FOR LÆREMIDLET, ANALOGE/DIGITALE
Hvilken mulighed for udgivelse har du eller ønsker du?
Papirbog, e-bog, evt. til salg i enkelte kapitler, kombination, andre måder?
Vil du have supplerende digitalt materiale på forlagets hjemmeside?
Hvilken slags materiale skal i papirbog, hvilken slags skal helst i
supplerende materiale?
Hvilken fordeling forestiller du dig mellem p- og e-publikation?
Og er der materiale som fx dine studerende skal have gratis
adgang til i forbindelse med din undervisning?

MARKED OG DISTRIBUTION
Hvem vil være din bogs købere – er køberne studerende, fagets udøvere,
uddannelsesinstitutioner (institutionslicenser), studiebiblioteker?
Skal evt. supplerende materiale helst være knyttet til køb af bogen,
eller helst open access?
Ønsker du din bog også skal komme som e-bog, evt. til salg i enkelte kapitler?

Uddannelsesinstitutionerne
ændrer brug af læremidler
Mange uddannelsesinstitutioner ændrer deres brug af læremidler i disse
år. Undervisere laver materiale til
deres egne kursusrum, der bruges flere
artikler og e-ressourcer, der undervises
på engelsk på kandidatuddannelser, og
på de hold bruges kun engelsksprogede
læremidler. Derfor bruges der ofte i
stigende grad amerikanske og engelske lærebøger på danske videregående
uddannelser. En del af disse engelsksprogede lærebøger kritiseres for ikke at
passe godt til den danske kontekst.
Som lærebogsforfatter må man
overeje, om man kan søge midler til at
få sprogvasket/oversat sit læremiddel
til engelsk for at have læremidler, der
bedre dækker danske forhold. Det fordrer, at undervisere ikke i stedet sætter
udenlandske læremidler på pensumlisterne.
Pædagogik fra monolog
til online-diskussion
Undervisning på alle niveauer har
ændret sig radikalt, især de sidste 20-30
år. De nye pædagogiske forestillinger og
idealer handler om samarbejde og samskabelse, om aktivitet og om, at de studerende selv arbejder med det faglige
indhold, udveksling, om visualisering
og konkretisering i cases og eksempler,
om læringstjek, hurtig feedback og
online-diskussion, som gør envejskommunikation og læsning mindre aktuel.
Som lærebogsforfatter må man tænke
igennem, hvad det er for antagelser om,
hvordan man lærer, der ligger bag ens
eget design af læremiddel.
Forventning om gratis fildeling
Jeg har interviewet en række re-
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daktører på lærebogsforlag. Deres
erfaringer er, at det er svært at få først
forslag og siden gennemarbejdede lærebogsmanuskripter, som afleveres til den
aftalte deadline.
Potentielle forfattere, som redaktørerne henvender sig til, siger oftere nej.
Der udkommer flere antologier, set i
forhold til det samlede lærebogsmarked,
fordi det er for tungt for mange travle
undervisere/forskere at skabe tid og
rum til at skrive hele bøger alene. Og
så oplever både forfattere og forlag, at
grundlaget for bogsalg udhules af ulovlig
kopiering, fildeling og videresalg, og at
mange både studerende og undervisere
efterhånden ikke længere forventer at
læremidler skal koste noget. Jeg hørte en
studerende fra et københavnsk universitet sige i metroen: ”Fedt, jeg har ikke
behøvet at købe en eneste lærebog i dette
semester. Underviserne har scannet fra
nogle lærebøger og lagt alt, hvad vi skal
bruge, i dropboxen!” I praksis laves der
mange læremidler, uden at forfatteren
får royalties, og i praksis piratkopieres og
deles lærebøger mere, end forfattere og
forlag bryder sig om at tænke på.
At være læremiddelforfatter ændrer
sig for dem, der skriver større digitale
læringsressourcer. Forfatterens rolle kan
være at være projektleder for et team
bestående af et forlags digitale redaktør,
videofolk og illustratorer, samt flere
forfattere.

Et stort læremiddelforlag som
Munksgaard har egen digital produktionsafdeling med web- og videofolk til
at hjælpe læremiddelforfatterne med at
lave en professionel digital og langt mere
visuel og interaktiv produktion end den
skrevne lærebog. De gør det, fordi uddannelsesinstitutionerne efterspørger det.
Og det gør uddannelsesinstitutionerne,
fordi mange studerende er svage læsere
og foretrækker mere visuelt baserede
læringsressourcer, som bygger på, at den
studerende er aktiv.
Lærebogsforlagene er dem, der i øjeblikket driver udviklingen og har ofte et
overblik over de muligheder, som vi som
forfattere må gribe – eller i det mindste
forholde os bevidst til.
Der er stadig behov for
papirlærebøger
Men alle disse nye vilkår betyder ikke, at
papirlærebogen er en død sild. Det er den
ikke. Der er stadig et tydeligt behov for det,
som papirlærebogen i særlig grad kan:
Lærebogen på papir kan nemlig skabe
overblik over et emne eller felt, den kan
pege ud og kvalificere, hvad man skal
lægge vægt på og lægge mærke til. Alene
det fysiske overblik over stofmængden,
som en lærebog giver, er et fortrin ved
lærebogen. Mens online-ressourcer er
gode til opdaterede facts og empirisk
viden, så er der former for viden, som
særligt findes i bøger.
Metode- og teoribøger er fortsat bøger,
siger forlagsredaktørerne. Det er ikke
former for viden, der ville blive fundet,
erkendt og genkendt af de lærende, hvis
de kun lå på nettet, og da slet ikke, hvis
de lå der som undervisernes selvudgivne skrifter. I forhold til metode- og
teoribøger spiller review, redaktion,
kvalificering og en uafhængig udgiver en
uvurderlig rolle.

Denne artikel bygger bl.a. på interviews med 10 redaktører på
lærebogsforlag, spørgeskemaundersøgelse blandt alle studieledere på danske universiteter (samarbejde mellem Danske
Forlag og Dansk Universitetspædagogisk Netværk), konferenceoplæg af informationsspecialister fra universiteterne for
Forlæggerforeningen, forskning i læremidler i gymnasiet af
bl.a. Helle Mathiasen og Christian Dalsgaard, samt universitetspædagogisk litteratur.
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Det trykte medie har sine fordele.
Det er overblikket og fordybelsen, som
bliver mulig, når man ikke forstyrres af
alt det, der er og sker hele tiden, når man
er online. Studerende vil faktisk helst
have begge dele, både den trykte bog og
e-bogen, hvis det kan lade sig gøre. Det
viser forskningen i læremidler, og det er
også studie-informationsspecialisternes
erfaring.
Så derfor skal vi stadig skrive lærebøger såvel som læremidler i både p- og
e- og i-form.
De gode råd
Selv om rygter om papirlærebogens,
såvel som de trykte mediers, død nok er
overdrevne, så betyder ændringerne i
medieudbuddet, medievanerne, læremiddelmarkedet, og pædagogikken på
uddannelserne, at vi læremiddelforfattere både har nye muligheder for flere
medier og former for interaktivitet og
formidling, og nok også nogle skarpere
grænser fra producenternes, altså forlagenes, side for hvor lange papirbøger må
være, hvor rent tekstbaserede og lineære
i fremstillingen de må være, og hvor få
købere, der kan berettige en udgivelse.
Som læremiddelforfatter skal man
være stadigt mere skarp på sin læremiddelidé på konceptstadiet, inden man
bruger lang tid på at skrive og tage kontakt til et forlag. Koncept og evt. kontakt/
kontrakt med forlaget er blevet vigtigere,
end det nogensinde før har været.
Hvis du vil skrive og designe et læremiddel, så er mit forslag: Brug megen
tankekraft og forberedelse på konceptfasen. Tænk din læremiddelidé igennem,
inden du kontakter et forlag. Og brug
gerne de vinkler og grundlæggende
spørgsmål, som du finder i boksen på
side 29.

·

Lotte Rienecker er lærebogsog digital læremiddelforfatter og -redaktør med en
lang række udgivelser bag
sig. Lotte arbejder i Dansk
Forfatterforening på at oprette
en interessegruppe for Læremiddelforfattere og -illustratorer i samarbejde med F-gruppen. Hvis du vil være
med, så meld dig ind i facebookgruppen ”Forfattere og
illustratorer af læremidler”.
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Kristendommens forhold til karikatur og satire
Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen mener, at biblen rummer beviser for, at kristne traditionelt
tåler hån. Det skriver han om her som reaktion på sidste nummer af Forfatteren, der var et temanummer om ytringsfrihed.

Egil Hvid-Olsen
er sognepræst
og forfatter. Han
har blandt andet
udgivet ”Skurke,
helte og Gud –
en genfortælling
af Bibelens historier for alle mellem 8 og
108 år”, der er illustreret af Michael Løhde
Andersen. Udgiver til maj en bog om
kunstmaleren Stig Weyes kirkelige kunst
og arbejder desuden på en biografisk
roman om Martin Luther.
www.hvid-olsen.dk
”Forfatteren” indledte 2016
med et temanummer om
ytringsfrihed. Her drøftedes blandt andet satire og
karikatur rettet mod religiøse
forestillinger samt mulige
konsekvenser heraf. Det sidste tiår har det særligt været
ekstremistiske muslimers
voldelige reaktioner, der har
sat dagordenen for drøftelsen
af ytringsfrihedens rammer.
Temanummerets artikler fik
mig imidlertid til at overveje,
hvordan kristendommen
forholder sig til satire og
karikatur. Det er der naturligvis ikke noget entydigt svar
på, fordi kristendommen har
mange forskellige fortalere,
der ikke er indbyrdes enige,
og som derfor også reagerer
meget forskelligt på latterliggørelse.
Det er sjældent, at folkekirkemedlemmer reagerer
særlig voldsomt på satire og
karikatur, der er rettet mod
kristendommen. En del af
grunden kan være kulturelt
bestemt. Måske er danskere
bare til den hurtige, grove

latter. Man ser eller hører satiren, griner og glemmer. Naturligvis kan den manglende
reaktion også skyldes overfladisk ligegyldighed. Man tager
hverken sin tro eller særlig
meget andet alvorligt nok til
at lade sig provokere. Imidlertid kan grunden også findes
langt dybere, nemlig i selve
kristendommens litterære
rodnet, Bibelen.
Latterliggørelsen
som vilkår
Lige fra kristendommens
første årtier har der været
en bevidsthed om, at troende
udsatte sig for andres hån og
spot. I Paulus’ første brev til
korinterne skriver han, at ”vi

prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder
og en dårskab for hedninger”
(1. Kor. 1,23). Jesus var selv
jøde, men havde gjort op med
en stor del af den traditionelle
forståelse af de gamle helligskrifter, vi kender fra Det
Gamle Testamente. Derfor
forholder Paulus sig som kristen i modsætning til jøder og
hedninger. Den sidstnævnte
betegnelse dækker over alle
andre end jøder og kristne.

Paulus henholder sig til troen
på, at Gud selv åbenbarede sig
i mennesket Jesus fra Nazaret og tilmed lod sig uskyldigt
henrette, hvorefter han opstod
fra døden for siden at vende
tilbage til sit metafysiske
udgangspunkt. Paulus er klar
over, at det lyder utroværdigt, men han fastholder sin
påstand om, at det er sandt,
selvom det er ”en forargelse
for jøder og en dårskab for
hedninger”. Derved udsætter han sig for andres hån
og spot. Det er simpelthen et
vilkår for den kristne.
Imidlertid var brug af
satire ikke fremmed for de
kristne selv. Johannesevangeliet indeholder i kapitel tre
en beretning om, hvordan
en farisæer fra det jødiske
råd kommer snigende om
natten for at stille Jesus nogle
spørgsmål. Jesus besvarer
dem beredvilligt, men på
en så indforstået måde, at
Nikodemus, som farisæeren
hedder, går derfra mere forvirret, end da han kom. Jesus
taler i sproglige billeder, mens
Nikodemus forstår det hele
bogstaveligt. Det er, som om
hans forståelse er påvirket
af det mørke, han har valgt
at opsøge Jesus i. På denne
måde gøres der grin dels med
den, der ikke tør drøfte sin
tro og tvivl i dagslys, dels med
den, der forstår alt bogstaveligt.
Gammeltestamentlig satire
Satiren er endnu mere hvas i
Det Gamle Testamente, hvor
nogle af israelitternes fjender
er for ubegavede til at fatte

noget som helst. En fremmed
spåmand som Bileam (4. Mos.
22-24) bliver en ren karikatur,
fordi han først fatter i hvor høj
grad, han har dummet sig, da
hans æsel pludselig forsynes med evnen til at tale og
forklarer sin ejermand, hvad
han har gjort galt. Det er ikke
just ærefuldt at måtte lade sig
belære af et æsel. Belæringen
hjælper dog ikke Bileam, der
først bliver tvunget af Gud
til at velsigne israelitterne
og siden ender med at blive
slået ihjel (4. Mos. 31,8). Sådan
understreger den ene gammeltestamentlige fortælling
efter den anden den grundlæggende påstand om, at
israeliterne er Guds udvalgte
folk. Det hænder dog også, at
israelitterne bliver taget ved
næsen (fx i Jos. 9).
Humor i Det Nye
Testamente
Den ældste del af Bibelen
indeholder altså en hel del
rå humor, satire og karikatur. Som nævnt i eksemplet
med Nikodemus er Det
Nye Testamente heller ikke
drænet for humor. En af
de mest barokke fortæl-
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linger i Det Nye Testamente
findes i Apostlenes Gerninger
(kap. 12), hvor apostlen Peter
oplever at blive hovedperson i
en mirakuløs fangeflugt. Han
får hjælp af en engel, der fører
han ud af fængslet. Derefter
skynder han sig hen til de
øvrige kristne i byen, der er
samlet i et privat hjem. Han
banker på døren, og en pige
spørger, hvem det er. Da han
svarer, og hun genkender
hans stemme, bliver hun så
befippet, at hun skynder sig
ind til de andre og fortæller, at
Peter ikke længere er fængslet. Den påstand diskuterer
de en tid, mens Peter stadig
står udenfor og hamrer på
døren. Der er noget grotesk i,
at Peter kan slippe ud af det
stærkt bevogtede fængsel,
men ikke kan komme ind til
sine trosfæller.
I Det Nye Testamente
fremstilles Gud som langt
mere favnende end i store
dele af Det Gamle Testamente, hvor israelitterne beskrives
som ”Guds ejendomsfolk”,
mens andre mennesker har
meget begrænset værdi. I
fortællingen om Nikodemus
udsættes farisæeren for en
venlig satire, fordi han ikke
fatter, at Guds kærlighed ikke
er betinget af, at Nikodemus
er jøde, men af at han er Guds
skabning. Denne indsigt går
han glip af, fordi han forstår
Jesu ord bogstaveligt og
fundamentalistisk. Dermed
ligger der i teksten en mild
latterliggørelse af dem, der
netop insisterer på at forstå
budskabet eller læse Bibelen
fundamentalistisk; som en
tekst, der åbenbarer sandheden 1:1 og så vidt muligt
lukker af for fortolkning. Det
er en stor fordel, at en sådan
fejllæsning bliver påpeget
humoristisk og ikke vredt
fordømmende, for det giver
Nikodemus, og andre med en
fundamentalistisk indfalds-

vinkel, mulighed for at le af
sig selv og ændre deres måde
at forstå skriften på.
Satire og karikatur
forpligter sin udøver
Satire og karikatur er sjældent så mild som i tilfældet
med Nikodemus. Ofte er
denne form for humor bevidst
nedbrydende, idet det er
målet at påpege andres tåbelighed.
Henholder man sig til
Paulus, er latterliggørelsen et
vilkår, den kristne må finde

sig i. Denne bevidsthed gør
det muligt at le med, hvis
satiren eller karikaturen er
begavet. Det er dog ikke altid
tilfældet, for ofte springer satirikere og karikaturtegnere
over, hvor gærdet er lavest,
idet de bygger videre på eksisterende fordomme i stedet
for at sætte sig grundigt ind i
det emne, de vil latterliggøre.
Hvis resultatet lider under et
alt for begrænset raffinement,
giver det bagslag og ændrer
karakter til en karikatur på
den udøvende satiriker eller

karikaturtegner, der afslører
sin egen manglende indsigt
i det, han latterliggør. Hvis
humoren vil tages alvorligt
(og det bør enhver humor, der
ikke vil forblive i plathedens
overfladiskhed), må den være
præcis og afslørende. Den må
udfordre og fremprovokere
refleksion. Derfor bør både
satire og karikatur forpligte
sin udøver, hvad enten vedkommende er forfatter eller
illustrator.

·
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Hån, spot og latterliggørelse

Bogbål

Erik Petri, medlem af danske bladtegnere og BU ill. har følgende
indlæg om magthaverne og deres forhold til satire.

Af Jack Thimm

Siden Grundloven gav os
ytringsfriheden, har tegnere lovligt kunne sætte
streger på deres tanker og
udfordre magthavere og
dogmer.
Men tegnede angreb
på magten startede ikke
i 1849. Behovet for at
udstille og latterliggøre
dem, der sætter rammerne
for almindelige menneskers liv, har altid været til
stede, og med Gutenbergs
bogtrykketeknik blev det
muligt at mangfoldiggøre
smædetegningerne og at
angribe datidens magthavere, nemlig kirken.
Kombinationen af ord
og billeder med tilhørende
reference opfattes umiddelbart med maven, men
skal lige skal omkring
hjernen for at tolkes. Det,
man ser afbilledet, er ofte
ikke det, man ser, men
står i stedet for noget
andet. Referencerne skal
afkodes, og budskabet
sættes ind i sin rette kontekst, så tegningen bliver
forstået på de premisser,
den er skabt.
Når den franske tegner
Riss tegner den døde
kurdiske dreng Aylan liggende på stranden foran et
McDonalds reklameskilt,
så udstiller han ikke den
døde dreng, men det Europa, som lod det ske. Og når
den samme tegner måneder senere tegner, hvad
Aylan ville have udviklet
sig til, hvis han havde overlevet – en numsegramser
i Køln – så hænger han de
europæere ud, der skærer
alle asylansøgere over en

kam. Når læserne reagerer
voldsomt på tegningerne
og anklager tegningen for
manglende respekt for
Aylan, viser det blot, at
læserens tolkning af tegningen aldrig kom videre
fra mavefornemmelsen.
Havde oplevelsen lige
rundet øverste etage, så
var budskabet nok blevet
opfattet. Satiretegninger
kræver noget af deres
læser.
Riss’ tegninger er
hverken sjove eller specielt
veltegnede, men de er
effektive, provokerende og
siger noget vigtigt. Satire
kan både være grov og
uforskammet eller subtil
og elegant. Oplevelsen
afhænger af den enkelte.
Den, der bliver angrebet
eller får sine idéer angrebet, kan sjældent se
komikken, men heldigvis
er det ikke offeret, der
bestemmer, om det er en
god satiretegning eller ej.
Den satire, som offeret
kan grine ad og med og
dermed oplever som begavet satire, er den harmløse
satire uden tænder. Den
satire, der sætter ting på
spidsen og rykker holdninger, den har bid.
Når Inger Støjberg bliver udstillet som en juletræspynter med døde asylbørn på træet, bliver hun
nødt til at smile stramt og
acceptere, at ytringsfriheden giver tegnerne mulighed for at hænge hendes
politik ud. Sådan er det i
et demokrati, hvor pressen
er fri. Hun har magten, og
vi har retten til udtrykke

vores tanker om hende
og hendes politik, og det
kan vi gøre på en vulgær
og stødende måde, det er
vores ret. Går tegningerne
for langt og opleves som
racistiske, blasfemiske,
æreskrænkende og injurierende, kan de anmeldes.
Det er sket flere gange,
bl.a. med Muhammedtegningerne, som blev
anmeldt for racisme og
blasfemi og frikendt i retten for begge.
Satiretegning er ikke et
positivt fag. Man stræber
ikke efter at lave sjove
tegninger, men at gøre
magthaverne til grin. Der
er en forskel. Satire kan
være sjovt, men behøver
ikke at være det. Det er
holdning, ikke underholdning. En tegning er som
en klumme, et stykke
holdnings-tusch-journalistik, der, via brugen af
overdrivelse, metaforer,
symboler, kulturreferencer og små komprimerede
sætninger, sætter ting på
spidsen og forhåbentlig
flytter holdninger. Den,
der bliver lavet satire om,
vil ofte føle kritikken som
hån, spot og latterliggørelse. Hvis en idé, det være
sig politisk eller religiøs,
ikke kan holde til, at satirikerne stiller spørgsmål
til dem, så er det ikke
satirikerens problem, men
magtens.

·

Erik Petri er født i 1974. Han er
illustrator og uddannet fra Designskolen i Kolding samt fra Art Center
College of Design, Pasadena, USA

Der har i den seneste tid været
massive rygter om, at Hovedbiblioteket i København vil brænde
bøger.
Forleden havde jeg denne drøm
herom:
I drømmen blev jeg opsøgt af
tre forfattere: Henry Miller, Peter
Freuchen og Karl Eskelund – og
følgende replikker fik mæle:
Henry Miller: ”Jeg er røvtræt
af, at det kun er mine pik/kussebøger, man kan låne. Brænd
bare dem! Jeg er derimod stærkt
utilfreds med, at mine bøger om
akvarelmaling ikke findes på de
danske biblioteker …”
Peter Freuchen: ”Da jeg var
formand for Dansk Forfatterforening i 1930erne, forlangte jeg, at
man skulle betale for lån af mine
og andres bøger. Der gik tredive
år, før 5-øres ordningen for boglån
kom i stand. Det forarger mig, at
man nu vil brænde bøgerne – både
mine og andres …”
Karl Eskelund: ”Som I kan se,
har jeg her på galeanstalten i Glostrup hældt benzin over mig, lillejuleaften den 23. december 1972.
Og nu sætter jeg en tændt tændstik til, og så kan I se, hvordan
JEG brænder. Skal mine bøger nu
også brændes?”
Kollektiv sammensværgelse:
”Nu fjerner vi alle vore egne bøger,
før ”brandvæsenet” rykker ud …”
Og så vågnede jeg – med disse
tanker:
I stedet for at brænde bøgerne
– eller have besværet med at sælge
dem for en tier – kunne man give
dem væk: til plejehjem, børnehaver, skoler, højskoler og andre
interesserede.

·

Jack Thimm er skønlitterær forfatter, som har
udgivet flittigt siden debuten med digtsamlingen ’Tilfældigt’ i 1970. Seneste udgivet titel:
’Der skal luft til / cykelstykker’, 2015.
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Fundamentalistisk ytringsfrihed
Ytringsfriheden er ikke en naturlov og skal ikke betragtes som sådan,
mener Max Klinker, skønlitterær forfatter og advokat.
Retten til at ytre sig frit er en
af de basale frihedsrettigheder, ved vi alle. Men ytringsfriheden er ikke Moseloven
eller rangordnet på samme
måde som naturvidenskabens
fysiske love. Hvor Newton
kan påvise, at et æble overalt
falder mod jorden med 9,82
m/sek., skal ytringsfriheden
altid forstås ind i en kulturel og politisk virkelighed.
Basalt set er jura ikke andet
end moralske tanker i en
samtid, der opløfter tankerne
til lov, og det omfatter også
Grundlovens kapitel 8 om
frihedsrettigheder (personlig
frihed, ytringsfrihed, boligens
og ejendomsrettens ukrænkelighed).
Til at forstå rækkevidden
af rettighederne må domstolene til alle tider udtale sig
konkret. Et er lovtekst, et
andet er domme, men de to
tilsammen forklarer os, hvad
der er gældende retsopfattelse
i en samtid. Retsopfattelse er
en del af retsmoral og moral
i almindelighed. Med andre

ord: Det, som foregår inde i
hovedet på os alle sammen,
når vi spekulerer over, om
noget er rigtigt eller forkert.
Forrige udgave af Forfatteren og ligeledes Bogmarkedets seneste undersøgelse synes derimod at tage
udgangspunkt i ytringsfrihed
som noget absolut, der måtte
have status på niveau med
naturlovene. Man får sat
ytringsfriheden op på en piedestal, hvor hverken den eller
andre juridiske og moralske
love hører hjemme. Det ligger
lige for at kalde det for en
fundamentalistisk tilgang til
ytringsfrihed. Fundamentalistister har ikke nuancer
som adelsmærke, og hvis man
forestiller sig, at ytringsfrihed
skal stå uimodsagt som et imperativ i brask og bram, og at
andre regler og hensyn ikke
skal rangere på samme plan,
ja, så får vi ikke bare en rigid
verden, men også menneskefjendsk kynisme, der nærmer
sig idioti.
Et samfund bør altid være

parat til at diskutere sine
rammer, herunder frihedsrettighederne. Men ved at gøre
ytringsfriheden til en slags
uimodsagt afgud, bevæger
man sig ind i en blindgyde,
hvor mennesket reduceres til
et objekt. Muligvis tilspidset
af skarpe debattører, der i
forvejen skråsikkert udtaler
sig i absolutte vendinger om
alting, og med en ekstra tvist
på døgnværtshuset Facebook
er det, som om omtanke og
refleksion får de ringeste
betingelser i debatten om
ytringsfrihed. Ofte er der
langt mellem snapsene. Som
bekendt kan man sagtens
være klog i panden og dum i
nakken samtidigt.
Je ne suis pas Charlie
(jeg er ikke Charlie) skrev
jeg på disse sider for et år
siden. Folk svælgede ellers
i en omskrivning af Percy
Shelleys kløgtige poesi, We
are all Greeks, der handlede
om grækernes frihedskamp
og overlevelse. For mig at se
er der intet forbilledligt ved

at latterliggøre andre mennesker på den måde, som det
foregår i bladet Charlie Hebdo. Det synes da også at have
været en almindelig fransk
opfattelse gennem årene. Den
skingre tone var næsten at
sammenligne med indholdet i
et pubertetsmættet skoleblad.
Før det frygtelige attentat udkom Charlie Hebdo i et stadig
mindre oplag og var endda på
vej til at indgive konkursbegæring. Nu er der en ny skare
eller menighed af læsere, der
tilsyneladende ser det som
ytringsfrihedens fornemste
opgave at tilsvine alt og alle.
Gid deres numse må klø og
deres arme være for korte.

·

Max Ulrich
Klinker er
skønlitterær
forfatter og bosat i Frankrig.
Født 1965. Han
er uddannet civilpilot og advokat. Hans
senest udgivne titel er romanen ’Flyver i
natten’ fra 2015.

Nyt forum for anmeldelser af lyrik
og andre smalle bøger
Af Jakob Brønnum

”Nå, fik din nye bog gode
anmeldelser?”
”Den fik en rigtig god lektørudtalelse.
”Jo, men, hvordan var
anmeldelserne?”
”Det har ikke rigtig været
nogen endnu.”
Og sådan er det. Det ved
vi. Aviserne prioriterer på
en måde, så den smallere
litteratur fra de mindre forlag
får mindre opmærksomhed
og færre anmeldelser.
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Derfor har jeg – egentlig
som et nytårsforsæt – oprettet Den smalle bog, en blog
for den litteratur – og anden
kunst – der ikke får opmærksomhed.
Idéen opstod, da jeg undrede mig over, hvor Sentura
var blevet af. Som professionel lyriker kunne man i en
periode regne med en seriøs
anmeldelse her, foruden
bibliotekernes lektørudtalelse. En anmeldelse eller

to er da det mindste, man
kan forvente. Det viste sig, at
Sentura – som stadig ligger
på nettet – var et større litteraturprojekt, der også var
tidsbegrænset.
Lyrik er da ikke elitær!
Den kulturelle udvikling med
en øget markedsstyring af
kunst og kultur såvel offentligt som erhvervsmæssigt,
og den stigende populistiske
diskurs som reaktion på de

gamle partiers teknokratiske
konstruktion af en nation
af udkantsområder, har
medført, at den professionelle
kunst og kultur arbejder
under stadig sværere vilkår.
Den ses som flødeskum på
virkeligheden.
Værker og arbejder, der
ikke kommunikerer med
det brede publikum for øje,
står under anklage for at
være elitære, verdensfjerne
og uinteressante for marke-
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Torup Bogby: Det handler om bøger
Af Anne Hjælmsø

Vi ankom ureglementeret,
lidt forsinket i forhold til
15.40-toget, men heldigvis
velkomne på den flot restaurerede Dyssekilde Station. Vi
er en delegation fra Dansk
Forfatterforenings hverveudvalg, denne eftermiddag repræsenteret ved Pia
Deleuran, Inge-Helene Fly
og overtegnede. Vi er draget
nordpå i retning mod Hundested. Målet er Torup Bogby. I
det bogbeklædte mødelokale
på stationen venter bestyrelsen, i dag ved formand Peter
Plant og medlem af arrangementsudvalget Inger Molich,
med te og hjemmebag.
Forfattere, bøger og
læsere er tæt forbundet – en
nødvendig fødekæde, som i
nutidens Danmark lidt for
ofte bliver en kort fornøjelse.
Det tager tid at skrive en bog,
men det tager ikke lang tid at
begrænse dens liv. Efter bare
et par år er det løb kørt, så er
bogen forældet. Den kommer
på udsalg og står snart på bibliotekernes liste over udryddelsestruet materiale.

I Torup Bogby får bøgerne derimod et efterliv, der
i princippet kan holde en bog
flyvende fra læser til læser,
mens den genererer energi.
Det er vi interesseret i at høre
om. Torup er den første bogby
i Danmark og har 10 års
jubilæum i 2016. Her sætter
borgerne pris på bøger ved at
forære bøger til bogbyen, som
derefter sælger dem. Medlemmer kan melde sig som
bogsælgere. Fra Torup Bogbys
lager tager sælgerne frit de
bøger, de ønsker at forhandle.
Måske har den enkelte et
tema eller en genre, som de
vil tilbyde deres kunder. Det
kunne være børnebøger, som
findes i den lokale Brugs,
krimier, som ofte går til sommerhusejere i lokalområdet,
fagbøger, lyrik, samtidslitteratur og så videre. Det er op
til bogsælgeren at beslutte, ligesom hun selv finder det udsalgssted, der egner sig bedst.
I kirken eller ved landevejen
i fine bogskabe, en trækvogn
med paraply over eller bare
en cykelkurv uden for huset.

det til trods for, at det er her,
der gøres nye erfaringer af
menneskelig, eksistentiel,
politisk, æstetisk, kulturel og
social art, som mainstreamkulturen senere lukrerer på,
genremæssigt og i sit fortællesprog. Mange af disse værker
får ingen eller næsten ingen
modtagelse i form af reflekterende kritik. Det kan vi ikke
være tjent med.

Bidragsydere søges
bookside tilknyttet, hvor
Gå ind på Den smalle bog på
En del bidragydere har meldt indlæg vil blive lagt op.
Facebook eller google eller
deres interesse, men jeg også
skriv til densmallebog@gmail.
opfordre dem, der kan og har
com.
lyst til at bidrage med anmeldelser, til at skrive til mig i
Jakob Brønnum, forfatter til 25 bøger, herunder 12
indbakken. Og jeg vil opfordigtsamlinger. Har udgivet ’Malmö by Night’ (2014) og
dre alle til at gøre deres forlag
’Langsomheden 1.0’ (2015) på Det poetiske bureaus foropmærksom på muligheden
lag og bøger om Dylan og U2 på Forlaget Alfa. I foråret
for at få anmeldelser. Blog2016 udkommer haikusamlingen ’Lysåret’ på Alfa og
gen vil være som et redigeret
novellesamlingen ’Fortællinger fra Undergrunden’ på
tidsskrift, med procedurer og
forlaget Nemo. Jakob Brønnum er tidligere formand for Den Skønlitterære Gruppe i
arbejdsgange kendt herfra.
Dansk Forfatterforening. Han modtog legater fra Statens Kunstfond i 2005 og 2007.
Bloggen vil bl.a. få en face-

Der er pris på bøgerne og
høflig selvbetjening Beløbet
puttes i en pengekasse ved
siden af. Jeg har set priser fra
10 kroner og op til 95. Sælgeren bestemmer prisen. En del
går til bogbyen og en del til
sælgeren selv.
Pjat, kunne man sige, småpenge, men omsætningen i alt
ligger gerne på 40.000 kroner
per år. Det er nok til driftsudgifter, blandt andet til leje af
stationsbygningen.
Året igennem dyrker
man også litteraturen live
ved forfatterarrangementer
forskellige steder, ligesom
Røjlegården huser og arrangerer et skrivekursus, hvor
flere medlemmer af Dansk
Forfatterforening har undervist, og underviseren i 2016
bliver vores formand, Jakob
Vedelsby.
Torup Bogby arrangerer
bognære ting som populære
kirketræf mellem forfatter og
præst, Nordisk Forfattertræf
med tre forfattere i samarbejde med det lokale bibliotek og
blokvogns-poesi på Dyssekil-

de Station, hvor der i øvrigt er
marked med kilometer-mad:
Hvor langt har guleroden
rejst fra jord til bord? Også i
denne event indgår bøger som
en naturlig del med 3-400
besøgende hver anden lørdag
sommeren igennem på Dyssekilde Station. Ret pænt i
betragtning af, at landsbyen
Torup kun huser omkring
300 mennesker.
Det lokale tog stopper på
Dyssekilde station fire gange
i timen, men Ventesalen får
mig til at tænke på et hyggeligt bibliotek. Masser af bøger,
velordnet i alfabetisk rækkefølge, interessante værker,
fristende sager, som må hives
ud og berøres. Prisen står
på side tre, og den er overkommelig. Man kan næppe
forlade denne aladdinske
boghule uden at tage lidt af
skatten med sig og fundere
over, hvilket magisk liv en
bog kan få.

·

Anne Hjælmsø er skønlitterær forfatter
og medlem af Dansk Forfatterforenings
hverveudvalg

·
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Hvorfor skal forlagsaftalen være fortrolig?

KALENDER

Af Anne Koldbæk, Dansk Forfatterforenings jurist

Haikugruppens
årsmøde

Spørgsmålet kommer af en
formulering, vi nogle gange
ser snige sig ind i forlagskontrakter:
”Denne aftale er fortrolig og må ikke komme til
tredjeparts kendskab uden
gensidig tilladelse fra de underskrevne parter. Undtaget
fra dette er forfatterens og
forlagets brancheorganisation, advokat eller lignende
rådgivning.”
En række umiddelbare
spørgsmål melder sig: Hvor
meget af aftalen er fortrolig?
Royaltybestemmelserne,
detaljer omkring udgivelsen, eller i det hele taget det
faktum, at der eksisterer
en forlagsaftale? Hvem er
”tredjepart”? Omfatter det
også familie og venner?
Hvad med forfatterkolleger?
Og hvad sker der, hvis man
overtræder bestemmelsen
om fortrolighed?
Det er Dansk Forfatterforenings opfattelse, at
fortrolighedsklausuler som
den beskrevne er urimeligt
omfattende og irrelevante
i forlagskontrakter. For
forlagskontrakten gælder
nemlig allerede den generelle loyalitetsforpligtelse og
markedsføringslovens §19
om beskyttelse af parternes
erhvervshemmeligheder.
Disse bestemmelser udgør
retlige standarder, og de
giver tilsammen en tilstrækkelig og rimelig beskyttelse
tilpasset det konkrete samarbejdsforhold.
Det ligger således både
i loyalitetsforpligtelsen og
beskyttelsen af erhvervshemmeligheder, at parterne
skal tage behørigt hensyn
til hinandens interesser ift.
36 FORFATTEREN·2·2016

samarbejdet (loyalitetsforpligtelsen) og ift. ikke-offentliggjorte oplysninger om den
anden part, som man har
fået indsigt i via samarbejdet
(erhvervshemmeligheder).
Det er en konkret vurdering,
hvordan man gør det. Et
helt generelt udgangspunkt
er dog, at en forfatter skal
være påpasselig med hvilke
helt konkrete oplysninger
om forlag B, som forfatteren
videregiver til forlag A, da
forlagene er direkte konkurrenter. Omvendt er forfatteren berettiget til at forhandle
med forlag A ud fra devisen
”jeg er vant til at få … ”, altså
en generel henvisning til
forfatterens egne sædvanlige
vilkår, selvom dette bl.a. er
baseret på forfatterens seneste kontrakt med forlag B.
Det er Dansk Forfatterforenings principielle
holdning, at såfremt der er
specifikke forhold, det er
nødvendigt at holde fortrolige i et konkret samarbejde
og pga. relevante hensyn
til samarbejdet eller den
ene part, så bør det skrives
specifikt ind i kontrakten.
Det kan således også gælde
forhold, der ikke normalt vil
være omfattet af beskyttelsen ovenfor, fx hvis forlaget
eller forfatteren af strategiske hensyn ønsker at hemmeligholde selve aftalens
eksistens indtil et bestemt
offentliggørelsestidspunkt.
Da det er forlaget, der er
den professionelle med hensyn til udgivelsen af værket,
så er det forlaget, der har
ansvaret for at sikre, at sådanne særlige forpligtelser
fremgår af kontrakten.

·

Søndag d. 3. april kl. 13

Årsmøde ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
styrelsen i hænde senest en
uge før årsmødet.
Oplæsning sammen med
Attikas forfattere kl. 15. Alle
er velkomne. Haikugruppen bidrager med haiku og
haibun.

F-tirsdagsmøde
Tirsdag d. 5. april kl. 19-21.30
Kort informationsmøde vedr.
ophavsret for alle grupper af
faglitterære forfattere – såvel
medlemmer af foreningen
som ikke-medlemmer er
velkomne.
Tilmelding: Frank Egholm
Andersen, egholm@postmesteren.dk
Holdes også i Aarhus d. 19. maj

BU: Svenskerne
kommer!
Torsdag d. 7. april kl. 18

BU-fyraftensmøde i samarbejde med sydsvenske
børnebogsforfattere. Vi ser
på forskelle og ligheder mellem de to landes bogmarkeder og børnebogstraditioner.
Hvilke tendenser præger hhv.
dansk og svensk børnebogsproduktion lige nu? Hvordan
opfatter vi os selv og hinanden – og har det noget på
sig? Vi byder på lidt mad og
drikke. Alle med interesse for
børnelitteratur er velkomne.
Tilmelding senest 4. april til:
nanna.gyldenkaerne@gmail.
com

Årsmøde i
Lyrikgruppen
Fredag d. 8. april kl. 17–22
Dagsorden:
1. Valg af dirigent (og referent)
2. Formandens beretning
3 Forelæggelse af regnskab
og budget til godkendelse

herunder kommentarer fra
kritisk revisor og fastsættelse af gruppekontingent
4. Valg af ny formand og
styrelsesmedlemmer
5. Forslag fra styrelse og
medlemmer (forslag fra
medlemmer skal sendes til
styrelsen senest 14 dage
før Årsmødet)
6. Evt.
Der er gratis middag og
oplæsning for medlemmerne
efter årsmødet. Drikkevarer
er for egen regning. Tilmelding senest d. 3. april til IngeHelene Fly: ingehelene@live.
dk

Workshop med
oplæsningsteknik
Søndag d. 10. april kl 14-17

Workshop med fokus på
oplæsning for lyrikere. Retoriker Louise Fischer-Nielsen
giver konstruktiv respons på
deltagernes oplæsninger, så
alle får noget med hjem. Max
deltagerantal 10 personer.
Tilmelding senest d. 4. april
efter først til mølle-princippet til Inge-Helene Fly:
ingehelene@live.dk

Gå-hjem-møde
om skat
Onsdag d. 13. april kl. 16-17.30
Foreningens revisor holder
oplæg om, hvornår man
som forfatter, oversætter
eller illustrator skal oprette
eget firma, hvad forskellen
er på A og B-skat og meget
mere. Alle medlemmer er
velkomne.

Den Faglitterære
Gruppes
Årsmøde
Fredag d. 15. april kl. 16

Dagsorden lægges snarest
på foreningens hjemmeside.
Tilmelding til middagen
bagefter: egholm@portmsteren.dk
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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 uge 12 samt mandag d. 28. marts.

En aften med
afrikansk litteratur
Mandag d. 18. april kl. 18.30-22
Afrikansk litteratur oplever
stor opmærksomhed lige nu.
Bogelskere inviteres derfor
til at få en smagsprøve på ny
afrikansk litteratur.
Gæster: Forlægger Simon Darø
Kristensen fra forlaget Korridor
og oversætter Juliane Wammen

Aarhus: Fyraftensmøde med
Forlaget Klim og
Turbineforlaget
Mandag d. 2. maj kl. 16-18

Godsbanen. Vogn 1
Redaktørens valg: Carsten
Vengsgaard fra Forlaget Klim
og Ulrik Skafte fra Turbineforlaget fortæller, hvad de lægger
vægt på, når de udgiver et
manus. Hvilke indholdsmæssige krav stiller de, og hvad gør
de sig af overvejelser i forhold
til PR, salgsstrategier, oversættelser mv.
Tilmelding senest d. 28. april til
Gunvor Ganer Krejberg: ggk@
kreativskole.dk

DOF-stambord
Ny adresse: Café Oven Vande,
Overgaden Oven Vandet 44,
1415 Kbh. K

Det er fortsat den første torsdag i hver
måned kl. 20.00.
Torsdag d. 7. april og 5. maj

Seniorgruppen

Forårets møder har følgende datoer:
Mandag d. 14. marts kl. 15-17.
Medlemsmøde
Onsdag d. 13. april kl. 15-17.
Årsmøde
Onsdag d. 18. maj kl. 10.45.
Karen Blixen-møde på Rungstedlund

Rød sofa
Café Retro, Knabrostræde 26,
København
kl. 17-19
Torsdag d. 14. april: Lise Busk
Jensen interviewes af Jakob
Matzen
Torsdag d. 28. april: Lorens
Juul Madsen interviewes af
Marie Andersen

Konference om
litteraturens rolle
Mandag d. 2. maj kl. 13-16
Christiansborg
Dansk Forfatterforening
afholder en konference om
litteraturens rolle som optakt
til Blixenprisen. Det sker på
Christiansborg, hvor en række
kendte forfattere, kulturpolitikere og repræsentanter for
bogbranchen skal debattere
en række emner relateret til
litteraturens og forfatteres rolle
i samfundet.
Forfatter og filmmanuskriptforfatter, tidligere radiojournalist
m.m. Steen Bille er moderator.
Hvis du har lyst til deltage og
debattere fra salen, så send en
mail senest 18. april 2016 til:
df@danskforfatterforening.dk
(begrænset antal pladser).

Stilling ledig som
kursussekretær
pr. 1. august 2016

Da Dansk Forfatterforening
siger farvel til sin dygtige kursussekretær igennem snart seks
år, er stillingen som kursussekretær ledig pr. 1. august 2016
med opstart og overlevering i
juni. Læs mere om stillingen og
vilkår for ansøgning her: www.
danskforfatterforening.dk/nyheder/aktuelt
Ansøgningsfrist: 7. april 2016
kl. 12

Snyd ikke dig selv
i skat!

SKATSs hjemmeside bekræfter,
at kr. 6.000 er genindført som
øvre grænse fra 2015.
Se evt. SKATs hjemmeside.

Fodbold for
forfattere, oversættere og illustratorer
Dansk Forfatterforening går til
sporten: Hvis vi er mange nok,
opretter vi et fodboldhold til
sommerens grønne plæner.
Alle er mere end velkomne
uanset alder, køn og faggruppe
til både boldspil og support, for
der er også brug for bold- og
ølhentere, cheerleaders og buhkor, når vi udfordrer forlæggerne, anmelderne og kulturordførerne til en dyst.
Vil du være med på den ene eller den anden måde, så kontakt
Nena Wiinstedt: df@danskforfatterforening.dk og mærk
mailen ”fodbold”.

Workshop: Kom
med et bud på en
historie, du brænder for at fortælle

Kgl. Dansk er Skuespillets nye
tiltag, der skal sikre, at dansk
teater til stadighed udvikler
originale fortællinger. De første
workshops starter i oktober
2016.
Ansøgningsfrister i 2016 er: 1.
maj og 1. december
Send dit tekstudkast og et kort
CV til kgldansk@kglteater.dk
Læs mere om projektet på
Dansk Forfatterforenings hjemmeside.
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KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk
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 - søndag d. 22. maj kl. 13
Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg.
Kursus 16001
På dette Haldseminar vil vi sætte fokus på de store oversættelser
af klassiske værker (både skøn- og faglitteratur), som udkommer i
disse år. Både med foredrag, 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 2016 kl. 11-17, Forfatterforeningen, Strandgade 6
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
vil du, guidet gennem teori og øvelser af Ole Sønnichsen, lære,
hvordan du kan bruge greb fra den skønlitterære fortælling såsom
plot, synsvinkler, replikker mv. til at vinkle og levendegøre dit stof.

Motiveret tilmelding senest d. 11. maj til kursussekretæren:
kursus@danskforfatterforening.dk

Tekstlæsning med Hans Otto Jørgensen
Primært for BU
Underviser: Hans Otto Jørgensen
Lørdag d. 10. september 2016 fra 11-17. Forfatterforeningen, Strandgade 6
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 inviteret
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 vil få deres tekster læst i plenum.

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

Universbygning og historieverdener
på Hald
For alle, men primært Ill, BU, S
Undervisere: Thomas Vigild og Morten Brunbjerg
Fredag d. 23. september kl. 14 – søndag d. 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 dit persongalleri?
Kursets hovedmål er todelt: Du lærer systematisk at konstruere
fiktive verdener, der virker, uanset medie. Du lærer også, hvordan
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interaktion både fysisk og digitalt kan udvide og udforske din
fiktive verden og historie på nye måder.
Kurset er praktisk orienteret og kræver ingen forudsætninger ud
over nysgerrighed

Motiveret tilmelding senest d. 22. juni til kursussekretæren:
kursus@danskforfatterforening.dk

Photoshop for øvede

Primært for Ill.
Underviser: Sille Jensen
Lørdag d. 8. – søndag d. 9.oktober kl. 11-17, Forfatterforeningen, Strandgade 6
Max deltagerantal 12
Kursus 16013
Kurset er for dig, som allerede arbejder i Photoshop, men som har
lyst til at lære noget 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, både nogle på
forhånd fastlagte og mere fri workshoptid, hvor kursisterne kan
afprøve teknikkerne på deres egne tegninger/billeder og bede om
hjælp til konkrete problemer.

Se mere på hjemmesiden omkring forudsætninger for deltagelse.
Motiveret tilmelding senest d. 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, Forfatterforeningen, Strandgade 6
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 underholdende/interessant/fængende om sin skriveproces
og sine bøger foran et publikum eller til et medie? Kurset arbejder
med performance og fortælling – både generelt og specifikt – og
der vil være en vekslen mellem teori og praktiske øvelser.

Motiveret tilmelding senest d. 31. august til kursussekretæren:
kursus@danskforfatterforening.dk

InDesign for forfattere

For alle
Undervisere: Benny Thaibert
Fredag d. 25. november kl. 10-16.30, Forfatterforeningen, Strandgade 6
Max 10 deltagere
Kursus 16015
Efter dette kompakte kursus kan du sætte en almindelig bog op
med billeder og grafik. Du kan også lave flyers og andet støttemateriale til en bogudgivelse.
Motiveret tilmelding senest d. 7. september 2016 til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk

Alle kurser er støttet af Statens Kunstfond.
Læs mere på Danskforfatterforening.dk om de enkelte kurser.
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LEGATER FRA
STATENS
KUNSTFOND

Se mere på kunst.dk

LØBENDE
ANSØGNINGSFRIST

Litteratur- og personudvekslingspuljen
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
researchprogram
(Litteratur)

Udenlandske festivalledere,
forlæggere m.fl. kan søge
om støtte til rejser og
ophold i Danmark.
ANSØGNINGSFRIST
D. 1. MAJ

Forfattercentrum

Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående
arrangementer med forfattere eller oversættere.
Støtten gives til forfatterens
eller oversætterens honorar.
ANSØGNINGSFRIST
D. 1. SEPTEMBER

Børn og unges
møde med forfattere
og illustratorer

Puljen kan søges af førskoleinstitutioner, skoler og
gymnasier samt seminarieuddannelser.
ANSØGNINGSFRIST
D. 15. SEPTEMBER:

Nordiske oversættelser,
Tidsskriftstøtte,
De generelle midler,
Puljen for fremmedsprogede forfattere,
Rejselegater,
Oversættelse
og produktion

NYE MEDLEMMER
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danskforfatterforening.dk
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Associeret medlem
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Henrik Johnsen
Associeret medlem
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Jørgen Poulsen
Associeret medlem
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Kirsten Lis Engler
Associeret medlem
2500 Valby
Ole Dam Mortensøn
Senest udgivne titel: ‘Himlen
og Helvede’, Egolibris, 2015
Simon Væth BU, Illu.
Senest illustrerede titel: ’Den
aften solen ikke gik ned’,
Fahrenheit, 2015
Morten Paustian F
2900 Hellerup
Senest udgivne titel: ‘Væren
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universitetsforlag, 2015
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2100 København Ø
Senest udgivne titel: ‘Geronimos Hævn’, Det Poetiske
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Senest udgivne titel: ‘Hemmeligheden’, Carlsen, 2015

Alice Snerle Lassen BU, Illu.
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Forlag, 2011
Camilla Christensen DOF
Senest udgivne titel: ‘Mere
ved jeg ikke’, Samleren, 2014
Mette Weber
2000 Frederiksberg
Senest udgivne titel: ‘Når
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Turbine Forlaget, 2014
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Senest udgivne titel: ‘Kære
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PER HELGE SØRENSEN er forfatter og historiefortæller. Han debuterede i 2000 med
thrilleren ’Mailstorm’, som blev fulgt op af den satiriske, ’SPIN’ i 2003. Han fik sit gennembrud som komiker og historiefortæller i 2013 med showet ’Djøf med Løg(n)’ om bureaukrati
i store organisationer. Han var formand for Dansk Forfatterforening i et år fra 2004.

Kan du huske, hvordan det var
at udgive din første bog?
Jeg var ovenud lykkelig, da min første bog
udkom. Jeg var sikker på, at jeg for altid
havde forladt den normale ”leverpostejsverden”, hvor man går på arbejde og køber ind
i Netto. Fremover skulle jeg leve i den helt
forunderlige ”kunstnerverden”, hvor man
skriver bøger og diskuterer litteratur, når
man ikke lige svarer på spændende spørgsmål fra begavede journalister. Det varede
en uge. Så skulle der købes ind.

Hvornår får du ideer?
Jeg forsøger altid at bilde mig selv ind, at
ideerne kommer, når jeg laver alt muligt
andet. Men det er noget vrøvl. Ideerne
kommer, når jeg arbejder. Og de gode ideer
kommer faktisk først, når jeg knokler med
den konkrete tekst, replik eller joke. Så
længe jeg arbejder med en abstrakt idé om
”et eller andet om politik”, kommer der
ingenting. Men når jeg har to personer i
et rum, der skændes om statsministerens
nytårstale … så kommer ideerne.

Du er gået fra det læste
ord til det talte ord – hvorfor?
Jeg gik fuldstændig i skriveblokering,
da jeg arbejdede med min tredje roman.
Efter to år havde jeg 13 færdige sider (som
trængte til en gennemskrivning). Til sidst
kunne jeg ikke holde ud at stå op hver
morgen og bruge endnu en dag på ikke at
skrive en roman. Samtidig var der mange,
der havde sagt, at mine bøger var fine, men
at jeg virkelig var sjov, når jeg læste op eller
holdt foredrag. Så da der blev afholdt Københavnsmesterskab i historiefortælling,
tænkte jeg: ”Måske skulle man prøve.” To
dage senere gik jeg ned og fyrede en historie af, som jeg havde lavet samme eftermiddag på en cafe sammen med Trisse Gejl.
Og så vandt jeg. Resten er … ja … historie.

Hvilken bog har inspireret dig?
Jeg har læst Jonathan Franzens ’Korrektioner’ forfra og bagfra. Det er for mig den
perfekte roman. Sjov, politisk, rørende. Det
var præcis sådan, min tredje roman skulle
have været.
Hvor meget tænker du på
dine modtagere, når du skriver?
Når man er historiefortæller, udvikler
man historierne i et konstant samspil med
publikum. Man skriver. Prøver det af på
scenen. Hader sig selv, fordi det ikke virker.
Skriver noget nyt. Prøver det af. Beholder
de to minutter, der virker. Skriver igen.
Historien og publikum kan ikke adskilles.
Det er ret sundt, tror jeg.
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