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D

ansk Folkepartis Alex
Ahrendtsen er en af de
mest kyndige kulturpolitikere, vi har. Han er blandt
de få kulturpolitikere, der
altid ved, hvad de taler om.
Så meget desto værre, når
han taler mod bedre vidende og i strid med uomtvistelige kulturpolitiske
kendsgerninger. Det gør han med sit forslag om
at nedlægge Statens Kunstfond, afskaffe de frie
midler i arbejdslegaterne og i stedet oprette seks
bureaukratiske, administrativt fordyrende regionale kunstfonde, som tilsammen skal topstyre fordelingen af, hvad der hidtil har været
individuelt og pragmatisk håndterede investereringer i dansk kunst og kultur.
Forslaget er motiveret af et ønske om at skabe
større folkeligt ejerskab over kunststøtten, men
det gør man ikke, som AA foreslår, ved at erstatte frie midler med politisk styring. Man gør det
netop gennem de eksisterende individuelle arbejdslegater og ikke gennem krav om tunge offentlige institutioner og kommercielle aktører
som filter og kvalitetsstempel. Forslaget ønsker
at rette op på en geografisk skævhed i tildelingerne, men faktum er, at geografisk spredning
allerede er indført som et nidkært håndhævet
princip, og i virkeligheden er det statistisk set
lettere at få tildelt støtte, hvis man er bosidden-

de i provinsen. Med forslaget ønsker man også
at reducere de administrative omkostninger
ved kunststøtten, men det gør man ikke ved at
oprette nye offentlige institutioner og indføre
flere administrative led i udvælgelsesprocessen. Jo længere ud på landet man kommer med
den spareplan, jo flere fornuftige mennesker
vil der være til at gennemskue, at det vil koste flere skattekroner og give mindre kunst for
pengene i Danmark som helhed.
På den baggrund burde man ikke ofre mere tid på forslaget, men sagen er den, at AA er
en magtfuld mand i dansk kulturpolitik. Fra
sit kontor i centrum af København samler han
trådene i et indspist, elitært og klikebaseret
kunstsyn, som skelner, ikke mellem god og
dårlig, men mellem rigtig og forkert kunst, alt
efter om den stemmer overens med de smagsdomme, han mener at kunne fælde hen over
hovedet på de myriader af holdninger, praksisser og erfaringer, der gennemskærer kunstlivet på kryds og tværs i det ganske land. Det
er københavneri uden postnummer, og det er
udansk. Derfor er det på tide med en decentralisering af AA, så andre stemmer kan få lov at
blande sig i debatten, så den folkelige forankring af kunststøtten ikke konstant undermineres af urigtige beskyldninger om geografiske skævheder og indspiste miljøer. ※
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Forsiden er skabt af Mette Marcussen, og den
illustrerer udgavens tema, Forbilleder. Mette Marcussen
tager udgangspunkt i forfatter og lyriker Vagn Steens
ikoniske ur og det surrealistiske maleri.
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Aarhus får
ny, international
litteraturfestival

Formandskaber

Ti ord på ti år

Forfatter Gunvor Ganer Krejberg
er ny formand for Aarhus Kunstråd. Det er et tværfagligt råd – og
hun lover, at hun både vil skabe og
deltage ivrigt i debatten om billed- og scenekunst og musik og
litteratur. Selv skriver Gunver Ganer Krejberg børnebøger, og hun
har også været en del af byens teater- og musikscene gennem årene. Hun og rådets øvrige medlemmer skal behandle ansøgninger
til kulturelle projekter og arrangementer, ligesom de skal rådgive politikere og embedsfolket om
kulturlivet. Gunvor Ganer Krejberg
er også formand for Dansk Forfatterforenings Aarhusgruppe.

Det er ti år siden, at Dansk Sprognævn og Sproglaboratoriet på P1
indførte den højtidelige kåring af
Årets Ord. Nogle vil måske huske,
at ordet for 2017 var kvindelandsholdet. Et omdiskuteret
valg, næsten lige så omdiskuteret
som årets ord i 2011 – arabisk forår, som jo ret beset er to ord. Sidste år faldt valget på danskhed, og
forrige år flygtningestrømme. Hvis
man samler på ord – og det er
der jo mange, der gør – er det både tankevækkende og nyttigt at
se tilbage på årenes ord. De øvrige
er MobilePay, undskyld, stenalderkost, vuvuzela, lømmelpakke og
udlændingeservice. Inspiration til
en samfundskritisk roman?

Nye bogmesser og litteraturfestivaler skyder op i landet, også i
Aarhus, som bliver værtsby for en
international festival. I Aarhus bliver de mange aktiviteter spredt ud
over hele byen i løbet af ti dage,
så publikum ikke behøver at blive stopmætte af litteratur på en
weekend.
Festivalen fokuserer særligt på
udveksling, internationale, globale temaer og samtaler og debatter mellem danske og udenlandske forfattere og kritikere.
Nobelprisvinderen Herta Müller,
Vigdis Hjorth og Judith Hermann
er blandt de udenlandske forfattere, som kommer. Arrangementerne finder sted på gader, i busser og
letbanen, på Dokk1, Godsbanen,
Kunstmuseet Aros, i byens kirker
og cafeer fra torsdag d. 14. juni til
søndag d. 24. juni.

※

PIXI

Små bøger
– store emner
”Tænkepauser”, små bøger om
store emner, er solgt i over en million eksemplarer. De fine hæfter fra
Aarhus Universitetsforlag er ganske enkelt en folkelig succes, og
det er i øvrigt også meget billige
bøger. Frihed var første titel, bøgerne om Tro, Håb og Kærlighed
er for længst udkommet. Og Ondskab, Onani, Skam, Tilgivelse og
Vikinger er på vej til en boghandel
tæt på dig. Hvis du altså ikke allerede har tegnet et abonnement
på bøgerne.

※

※

※
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Vær med til
at skrive en hyldest
til Knud Sørensen
Knud Sørensen bliver 90 i år, og
det vil L-gruppen og Dansk Forfatterforening gerne fejre.
En fest for en forfatter er først
rigtig en fest, når der samtidig ligger en udgivelse, og derfor opfordrer vi medlemmer til at indsende
et hyldestbidrag som tekst eller illustration om personen og forfatteren Knud Sørensen.
Hans forfatterskab er stort og
med en kæmpe bredde, og Knud
Sørensen har givet verden en betydelig mængde gode digte. Han
har haft en stor rolle i foreningen
– som formand for lyrikergruppen
og næstformand for foreningen,
og han indførte i 1978 debutantaftenen.
Send bidrag til
kirsten.marthedal@gmail.com
senest 1. juni. Bogen forventes at
udkomme 9. september
med en fest, lagkage og dejlig
chokolade.

※
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KAREN

Danmarks
ældste folkelige
teater lægger hus
til Blixenprisen
Blixenprisen finder sted fredag
d. 25. maj, og det bliver i røde plysstole og under krystallysekroner
og forgyldte lofter. Festen flyttes
nemlig fra Den Sorte Diamant til
Folketeatret i Nørregade, København. Billetsalget er åbnet.

※
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Velkommen til det nye Forfatteren
Du sidder med årets første udgave
af Forfatteren. Nyt format, nyt koncept. Gennem mere end et år har
grupperne i Dansk Forfatterforening
og bestyrelsen diskuteret ønsker og
krav til vores fælles medlemsblad.
Det betyder, at du vil finde nye tiltag i magasinet, men også genkende
mange elementer.
En stor forandring er udgivelsesfrekvensen – fremover udkommer
bladet fire gange om året, og det vil
være på 40 sider hver gang. Nyt er
også, at der i hver udgave vil være et
stort tema, som afdækker og belyser et emne fra mange vinkler og fra
foreningens forskellige grupper. I dette nummer er temaet Forbilleder, og
Forfatterens forside vil i hver udgave
tage udgangspunkt i det aktuelle te-

※

ma. Illustrator Mette Marcussen har
skabt denne forside, hvor hun har ladet sig inspireret af surrealisten René
Magrittes selvportræt med bowlerhat og af lyriker Vagns Steens ikoniske ur, som nævnes i Forbilleder.
Mette Marcussen er uddannet på
Danmarks Designskole i 1998 og arbejder med billedbøger som sin primære genre, og hun illustrerer til både børn og voksne.
En anden nyskabelse er opslaget
Frit Rum. Her vil grupperne på skift få
mulighed for at skrive, tegne og fortælle fra deres egne universer. Lyrikergruppen lægger ud i dette nummer
med tekster og illustrationer udarbejdet efter levende model.
Andre elementer er uforandrede. Vi
holder fast i kalenderen, to årlige kur-

suskataloger og naturligvis i formandens leder og andet foreningsstof.
Arbejdet med det nye grafiske udtryk er sket ud fra ønsket om at skabe ”et journalistisk magasin med et
litterært touch”. Grafiker Mette Salomonsen, som også stod for det tidligere blad, har sammen med grafiker Pernille Kleinert udviklet det nye
koncept, og Mette laver også det
grafiske arbejde fremover.
Litterær oversætter Louise Ardenfelt Ravnild læser korrektur på bladet
med sit skarpe blik, og de fejl, der alligevel måtte blive trykt, skyldes udelukkende, at redaktøren har været
inde at skære, tilføje og ændre i sidste øjeblik. Efter korrekturen.

※

Redaktør
Lene Møller Jørgensen

A F TA L E

LOVE

Forsamlingshus
til byen

Store forlag sender
bøger på eReolen

Forfatter Josefine Ottesen har købt
sig et stort hus midt i Svendborg og
åbner det snart som et forsamlingshus for byen. ”Det skal være et hjerteligt hus,” siger Josefine Ottesen til Fyns Amts Avis. ”Jeg
har et overskud fra mine bøger, og
det giver ret meget mening, at det
overskud bliver givet tilbage i form
af rammer for yderligere kulturelle aktiviteter.”
Forfatteren bag Helgi Daner,
Krigeren, Drageherren og en lang
række andre bøger vil afprøve, om
der kan være et fornuftigt afkast i
at investere i kultur og fællesskab.
Josefine Ottesen tager gerne
imod ideer til, hvordan huset kan
bruges, og man kan nok godt regne med at opleve bogbeslægtede projekter i Svendborg Forsamlingshus.

Gad, Gyldendal og Modtryk har
indgået en aftale med bibliotekernes eReolen. I første omgang
er det en forsigtig aftale, som skal
evalueres og genforhandles i 2019.
Aftalen omfatter ikke lydbøger,
bortset fra B&U-titler fra Gyldendal og faglige titler fra Gad. Det er
et marked i rivende udvikling, og
forlagene ser tiden an. Politikens
forlag og People’sPress står stadig
uden for eReolen.

Kær-Litt-festivalen
udskriver
en novellekonkurrence
om kærlighed

HUS

※

※

PENGE

Fredag d. 13. april
bliver en god dag
Det er nemlig dagen, hvor
bibliotekspengene bliver udbetalt i år.

※
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Novellen skal handle om Kærlighed mellem mennesker og skal
være på 2700 ord. Præcist. Ikke
2699, ikke 2701. Der er deadline
d. 1. april. Førstepræmien er offentliggørelse – med honorar naturligvis – i Familie Journalen.
Og de ti bedste noveller udgives i
bogform. Forfatter Dorte Roholte sidder i dommerkomiteen sammen med Familie Journalens fiktionsredaktør, Anne Mette Hansen,
og bibliotekar Lene Hedengran fra
Guldborgsund-bibliotekerne. Vinderen af konkurrencen offentliggøres på festivalen.
Se mere om Kær-Litt i magasinet
på side 36

※

INTERVIE W

Koranen som billedbog
– tegner søges
Den er aldrig lavet før – en gennemillustreret, gendigtet Koran for børn og unge.
Men et manus er ved at være parat, og forfatteren er, selvfølgelig,
fristes man til at sige, Kåre Bluitgen. Han søger en illustrator.

※

S

AF LENE MØLLER JØRGENSEN

ura 17, første vers, er et af de mest
berømte i Koranen.
For her indledes Koranens beretning om profeten Muhammeds
himmelrejse. Om ærkeenglen Gabriel, som en nat opsøger profeten
i Mekka. Sammen flyver de til Jerusalem på et fabeldyr og stiger op
gennem de syv himle. I den syvende himmel står
det yderste lotustræ ved grænsen til evighedens
have, hvor englene sidder. Her må selv ærkeenglen Gabriel vente, for kun Muhammed kan
nærme sig Allah.
”Det er den slags eventyrlige beretninger fra
Koranen og den tilhørende islamiske tradition,
jeg gerne vil have illustreret. Jeg tror, at historierne vil fascinere et barn,” siger Kåre Bluitgen.

ner til en bog om Muhammed, skete der som
bekendt en del. Nu er det selve Koranen, muslimernes hellige bog, han vil have illustreret,
men denne gang griber han sagen anderledes
an. Han søger efter en illustrator. I en annonce
her i Forfatteren.
”Sidste gang spurgte jeg tre. Og da sagen eksploderede, blev jeg ringet op et utal af gange, fordi pressen og alle andre ville have navne.”
Det skal ikke ske igen, fastslår Kåre Bluitgen. Men lad os lige ridse op en sidste gang, altså Muhammed-krisen:
I efteråret 2005 kan Kåre Bluitgen ikke finde en illustrator til sin bog om profeten. Året
før var den hollandske filminstruktør Theo
van Gogh blevet dræbt på åben gade i Amsterdam af en islamistisk fundamentalist, fordi han
stod bag en islamkritisk film. Drabet satte fokus på yderligtgående islamister og hvad man
tør sige, skrive, tegne, filme. Til en fest nævner Kåre Bluitgen sit dilemma, en af gæsterne
er journalist og skriver artiklen ”Danske kunstnere bange for kritik af Islam” om selvcensur
og berøringsangst. Den skaber debat. Også på
Jyllands-Posten, hvor journalister diskuterer,
hvordan den kan vinkles … og resten er, som
man siger, historie.

Navneleg
Inden for islam strides de lærde om, hvorvidt
man må afbilde ikke kun profeten, men alle levende væsener. Og siden Muhammedkrisen har
billedforbud eller ej i islam været meget omtalt,
men kunstnere i den muslimske verden har tegnet og malet både historiske og religiøse skikkelser, og også profeten Muhammed.
Sidste gang Kåre Bluitgen ledte efter en teg-
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Kunstmuseet Davids Samling i København viser i øjeblikket den meget roste særudstilling ”Menneskefiguren i islamisk
kunst”. Den kan ses frem til søndag d. 13. maj.
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⁂

siger han. Han vil selv ansætte, betale honorar
og lytte til tegnerens ideer. Men indrømmer,
at han foretrækker naturalistiske tegninger –
helst ikke for abstrakte.
Du vil gerne have, at profeten tegnes som en
menneskeskikkelse?
”Ja, så man ser hans ansigt, som man også
gør i flere eksempler inden for islamisk kunst,”
siger Kåre Bluitgen.
Hans bog om Muhammeds liv, som indirekte satte ild til Muhammedkrisen, skaffede ikke forfatteren ubehageligheder på halsen. Men
det gjorde romanen Den bedste bog fra 2015, som
blandt andet handler om Muhammeds ægteskaber. Den blev anmeldt som religionssatire, indbragte ham en Blixenpris for hans indsats for
ytringsfriheden, men også et nært kendskab til
PET. Siden udgivelsen har PET i perioder overvåget og fulgt ham. Diskret.
De passer på dig. Hvorfor?
”Jeg har aldrig spurgt direkte. Jeg går ud fra,
at de har set en liste med mit navn på? Eller hørt
nogen sige noget. Jeg ved det ikke.”
Er du ikke nysgerrig, bekymret, bange – interesseret i at vide hvem, hvad, hvordan?
”Nej, det er ikke noget, jeg går op i. Anmeldere og terrorister er en del af virkeligheden, men
ikke på en måde, så de påvirker mig.” Han tilføjer, at det nok var et lidt kækt svar. Men sådan er
det. Han fortsætter:
”PET ringer eller kontakter mig indimellem
og siger altid det samme: ’Hej, Kåre, der er lige
et problem, vi skal have løbet ned’. Og jeg spørger ikke nærmere ind til det.”
Løbet ned? Hvad betyder det?
Han trækker på skuldrene.
”Tja, det ved jeg ikke. Det er ofte, når der er
sket noget ude i verden,” siger han. ”I Berlin, Paris. Så falder det til ro igen. Jeg tager det roligt.” ※

Anmeldere og terrorister
er en del af virkeligheden,
men ikke på en måde,
så de påvirker mig
Kåre Bluitgen er islamofil. Betegnelsen, hans
egen, dækker over, at han elsker at rejse i de
muslimske lande, elsker den gamle arabiske litteratur og kunst.
Han elsker også Koranen.
”Jeg laver ikke om på noget, jeg prioriterer det
spændende og eventyrlige, nedtoner de kedelige
steder. Loyalt, respektfuldt,” siger han.
Kunstnerisk udfordring
Koranen er den måske mest læste bog i verden,
og Kåre Bluitgen synes, at flere børn har fortjent
at lære den at kende. Børnenes Billedkoran er arbejdstitlen på hans bog.
Med tanke på, hvad der skete sidst – tror du
så, at nogen vil?
”Sidste gang handlede det om noget helt andet. Diskussionen om at tegne profeten Muhammed blev udnyttet, fordi der var religiøse og
politiske – indenrigspolitiske – spændinger
herhjemme. Og de blev båret ud over landets
grænser,” siger han.
Hvad skulle få en tegner til at lægge billet ind
på dit opslag?
”Jeg mener, at det må være en fantastisk
kunstnerisk udfordring for en illustrator. Det
er det sidste hvide område i kunsten. Uberørt,”

Kåre Bluitgen er forfatter til en lang række bøger og romaner for børn og voksne.
Han modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2000.
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Mig
& mine

forbilleder
※

AF LENE MØLLER JØRGENSEN

Hvem sidder i baghovedet, når du arbejder?

Vi har spurgt – og fem skabende, skrivende og illustrerende mennesker har svaret.
Oversætter, lyriker og billedkunstner Kamilla Jørgensen fortæller om, hvordan
en digtsamling af Vagn Steen hjalp hende med at finde en udtryksform. Forfatter
Ditte Wiese vender ofte tilbage til sin barndoms yndlingsbøger, mens forfatter
Anne-Marie Vedsø Olesen ikke kan komme uden om gamle Homer. Illustrator
Otto Dickmeiss tegner parafraser over flamske malere og surrealistisk a la Dalí
og Magritte. Faglitterær forfatter Ole Steen Hansen finder sine litterære
forbilleder på De Britiske Øer.
F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8
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Magi
i provinsen
Hvad har Ida, en grænsesøgende, seksuelt udfarende provinspige, tilfælles med Mads,
en syvårig dreng, der kan trylle? Svaret er forfatter Ditte Wiese,
som sidste år debuterede med ungdomsromanen Provinspis.

※

D

itte Wiese bor i et parcelhus i et gult parcelhuskvarter i Vemmedrup ved
Køge, hun har en stationcar og går til forældremøder om aftenen og på
arbejde som kommunikationskonsulent om morgenen. Det er sådan ret normalt. Alligevel kan tanken snige sig ind på hende:
”Er jeg nu også helt som andre? Eller lidt anderledes?” siger hun. ”Men det er måske også
den mest normale tanke, man kan have? Måske
har vi den alle sammen?”
Formentlig. På trods af at hun var et glad
barn, som ikke følte sig synderligt udenfor eller
ensom, var det alligevel en tanke, hun mødte og
genkendte i sin barndomslitteratur, og som hun
i dag selv har bearbejdet og beskrevet i et værk.
”En af de allerførste bøger, jeg selv kunne læse, var Magiske Mads af Gunnar Wille. Han er en
fantastisk illustrator, men det, jeg som barn så
og oplevede i hans bøger, var, at han fortæller om
rigtige mennesker. Det ser jeg også i dag: at han
skaber det hele menneske og ikke glatte, polerede figurer. Han skaber et univers, skørt, skævt,
hvor man er hjemme, hvor man ikke er alene om

at føle sig mærkelig eller udenfor. Det var et godt
sted at være,” siger Ditte Wiese.
En radiotegneserie
Gunnar Wille spænder vidt som kunstner –
illustrator, børnebogsforfatter, instruktør og
dramatiker. Han er også tegnefilmskaber og
grundlægger af animationslinjen på Den Danske Filmskole. Historierne om Mads begyndte som en radiotegneserie til DR i slutningen af
70’erne. Radiobillederne udkom som bog i 1981,
og nogle år senere har den lille Ditte Wiese været parat til at læse dem.
I dag ligger de på loftet i hendes gule hus i
Vemmedrup, og sommetider bliver bøgerne
hentet ned, støvet af og genlæst.
”Som barn og helt ung skrev jeg meget. Lange historier, hvor en del var – indrømmet – inspireret af Gunnar Wille,” fortæller hun. Så kom
uddannelse, familie og job i vejen. Men for nogle
år siden begyndte en gammel historie at kradse i hende. Og hun skrev igen. Og en romankonkurrence i genren YA, Young Adult, gav hende et mål og en deadline.
”En dag kører jeg gennem min barndomsby,
og så kommer ideen om en pige i provinsen. En
pige, som bare længes efter at være et andet sted
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end der, hvor hun er. Bare et andet sted. Der var
kun to en halv måned til deadline, så jeg var
nødt til virkelig at skrive hurtigt.”
Manuskriptet vandt ikke konkurrencen, men det vandt en udgivelse i 2017 og blev
Ditte Wieses debut.

⁂

Jeg har nok en forkærlighed
for lidt af det grimme i livet.
Det svære.

Åh, at være et andet sted
Ida er den 19-årige jegfortæller i Provinspis.
Hun går på det verdensanerkendte Grindsted
Gymnasium, hun er ikke depressiv i klinisk
forstand, men hun tror, at meningen med livet må være at være andre steder. Gunnar Willes Mads er kun syv år, og han reflekterer ikke
så dybt, men også han keder sig og handler på
det. Ud over voldsom kedsomhed og længsel efter noget andet har Ida og Mads også det tilfælles, at forholdet til deres meget råbende fædre
er anstrengt. Omgivelserne synes i den grad,
at de to mennesker, den store pige og den lille
dreng, er for meget.
”Jeg har nok en forkærlighed for lidt af det
grimme i livet. Det svære. Ja, ja, livet er smukt
og godt, men det er sgu også barskt og grimt
og forkert. Ida trives ikke, hun er heller ikke
nem, og man har lyst til at både ruske og kramme hende, sådan havde jeg det i hvert fald med
hende, da jeg skrev. Og Mads bevæger sig ud
i situationer, hvor man lukker øjnene og tænker: Nej, nej, hvorfor gjorde han det? Sådan er
de to, og sådan er der virkelig mange af os, der
er. Forvirrede og med dårlige valg bag os.” ※

Ja, ja, livet er smukt og godt,
men det er sgu også
meget barskt og grimt og forkert

Ditte Wiese debuterede i 2017 og skriver på en ny ungdomsroman.
Hun er medlem af BU-gruppen. Hun bor og arbejder i Vemmedrup ved Køge.
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Ord
møder billede
Der er poesi i det konkrete, siger Kamilla Jørgensen.
Hun tager sproget på ordet, og lyriker Vagn Steens digtsamling Digte?
har haft stor betydning for hende.

※

H

vornår går færgen fra
Grenaa til Anholdt?
Klokken knolv!
Og til Varberg?
Lad mig se, den næste
er klokken knalv knex …
I 1964 udgav Vagn
Steen en digtsamling –
ja, måske var han lidt i tvivl om, hvad den lille
bog indeholdt, for han kaldte den Digte? På forsiden ses et billede af et ur, et gammeldags kronometer, hvor hvert tal er skiftet ud med et surrealistisk, vagnsteensk ord: knolv, knet, kno,
kne, knire osv. Det er et legende og fascinerende ur, som Kamilla Jørgensen, der er digter,
billedkunstner og oversætter, skal omsætte til et
rigtigt, konkret ur og sætte op på Grenaa Havn
til sommer, så de rejsende kan orientere sig om
færgeafgange og tiden, der går.
Netop Digte? med undertitlen & reklamedigtsamlingen FORLANG BROCHURE har betydet meget for Kamilla Jørgensen og hendes arbejde. Hun har altid arbejdet med ord og litteratur, har læst litteraturvidenskab, arbejdet i
forlagsbranchen og fulgt en del skrivekurser,
blandt andet skrivekunst på Syddansk Universitet. Hun skrev. Og skrev. Men var ikke tilfreds.

”Det ville ikke rigtig lykkes – teksterne var
for intime, og jeg ledte efter noget, der kunne
køle dem ned. Et system, en ramme, noget konceptuelt, og så meldte jeg mig til et billedkunstkursus på en aftenskole. Fordi billedkunsten
har mere tradition for at tænke konceptuelt end
litteraturen, og jeg havde brug for systemer for
at kunne nærme mig litteraturen.”
Typografi, humor, genrebrud
Aftenskolekurset har ført en del med sig. Blandt
andet at Kamilla Jørgensen for nylig forlod Aarhus Kunstakademi med en fireårig uddannelse i
skulptur og en stærkere fornemmelse for, i hvilken retning hun skal bevæge sig med sine ord.
Det var med billedkunstbrillerne på, at hun for
alvor fik øje på Vagn Steen og den genre inden
for lyrikken, konkretpoesi, som han introducerede i 1964 med Digte? I konkretpoesi har selve
typografien lige så stor vægt som ordet. Typografi og ord skaber sammen et konkret materiale, et lydbillede.
”Jeg har nok altid kendt Vagn Steens forfatterskab uden at hæfte mig særligt ved det. Men i
forbindelse med at jeg begyndte at lave billedkunst, fik Digte? betydning for mig,” siger Kamilla Jørgensen, der fremhæver tre punkter ved
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Kamilla Jørgensen har arbejdet videre med Vags Steens Et godt bogøje og
udsat den for en hullemaskine.

Kommaerne i Livsens ondskab af Gustav Wied.
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konkretpoesien. Tre punkter, som gør genren
attraktiv for hende.
”For det første tager den sproget på ordet.
Typografisk gør ordene det, de siger. Der er
meget poesi i det helt konkrete, altså forstået
som det modsatte af det abstrakte. Selvom ord
jo allerede i sig selv er en form for abstraktion.
For det andet er der humoren, og selvom kritikere siger, at det ligner nemme jokes, så ser
jeg det ikke sådan. Og for det tredje ligger genren et sted mellem billedkunst og litteratur.”
Vagn Steen kiggede også mod billedkunsten, ligesom andre navne inden for konkretpoesien, for eksempel Hans-Jørgen Nielsen,
fortæller Kamilla Jørgensen.
”Jeg betragter mig selv som skrivende, men
jeg trækker så meget på billedkunsten, at alle andre betragter mig som billedkunstner.
Jeg holder af konkretpoesien, selvom det også
er en problematisk genre, fordi den bliver betragtet som lidt altmodisch og til en vis grad
hører skrivemaskinealderen til. Men konkretpoesi er ikke bare figurdigte, det er en måde at tænke på, som kan komme til udtryk på
mange måder og i mange medier, og som i tidens løb er blevet kaldt alt muligt andet, særligt hvis kunstneren har haft sine rødder i billedkunsten.”

FOTO: KAMILLA JØRGENSEN

Digte? af Vagn Steen.

Legende kommaer
Kamilla Jørgensen tager oftest udgangspunkt
i, hvad andre har skrevet. Det gør hun med
Vagn Steens ur og også med hans Et godt bogøje. Vagn Steen har skåret et hul, et kighul,
tværs gennem bogen, og teksterne kredser
om, hvad man kan bruge hullet til. Kamilla
Jørgensen har arbejdet videre med ideen og
udsat hulbogen for en hullemaskine. I Gustav
Wieds Livsens Ondskab tæller toldkontrollør
Knagsted kommaer; Kamilla Jørgensen har
taget skridtet videre og skåret kommaerne ud
af bogen, alle 3841, og samlet dem i et værk, en
æske med optalte kommaer. Litteraturen konkret og som leg. Den gør, hvad den siger.
Kamilla Jørgensen er som nævnt også oversætter og bruger lige så meget tid på det som på

En konkret bogtitel. Quartet af The Alexandria.
Lawrence Durrell

F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8

14

MIG & MINE FORBILLEDER

egne værker og udstillinger. Hun oversætter fra
engelsk, norsk og svensk og har en lang og bred
række af titler og forfattere på sit CV, såsom Nikolaj Frobenius, Jonas Gardell, Ernst Brunner
og Klas Östergren.
”Det er en anden side af mig selv og en helt
anden måde at arbejde på,” siger hun og holder så en pause for at tilføje: ”Og dog, det er det
vel ikke. Når jeg arbejder videre med et værk af
Vagn Steen eller Gustav Wied, så er det jo også
en slags oversættelse, en tolkning, ligesom når
man oversætter. En oversætter kan heller ikke
undgå at fortolke.” ※

⁂
Jeg betragter mig selv
som skrivende, men
jeg trækker så meget

på billedkunsten, at alle
andre betragter mig
som billedkunstner

FOTO: KAMILLA JØRGENSEN

Kamilla Jørgensen er oversætter, billedkunstner, lyriker og medlem af DOF.
Hun bor i Glesborg på Djursland.
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Hvert ord
er en kamp
Anne-Marie Vedsø Olesen skriver bedst med det eventyrlige.
Hun analyserer og afkoder litterære tricks og greb i forfatterskaber
fra det gamle Grækenland til nutidige kultforfattere.

※

J

a, jeg lægger voldsomt ud,” indleder Anne-Marie Vedsø Olesen
vores samtale om forbilleder. Og det
gør hun.
”Homers Odysseen er det første
værk i europæisk litteratur og en
grundsten til alt, hvad der er skrevet siden. Det er en vild roadmovie,
en uforudsigelig rejse derudad og
en eventyrlig fortælling fyldt med overnaturlige, magiske væsener, kykloper, hekse og guder
og ikke til at komme uden om.”
Anne-Marie Vedsø Olesen har mange litterære forbilleder, og alle er de eventyrlige, fantasirige, handlingsmættede. Der skal ske noget, noget spændende. Som i Odysseen skyder overnaturlige væsener frem i hendes litterære forbilleders værker, og de bevæger sig hjemmevant i
forskellige historiske tidsaldre. Forbillederne er,
ud over Homer, Anne Rice (En vampyrs bekendelser), Marion Zimmer Bradley (Darkover), Philip Pullman (Det gyldne kompas) og Neil Gaiman
(Amerikanske guder). De to sidstnævnte for deres
opgør med religion, som også Anne-Marie Vedsø
Olesen kredser om i sine romaner.
”De skriver lige ind i mit ateistiske sind,” siger
forfatteren, der er uddannet læge, hylder natur-

videnskaben og skriver tykke romaner om guder
og engle, vampyrer og andre udødelige væsener.
”De skaber farve og spænding, men fungerer
også som symboler for noget andet, for menneskelige egenskaber eller tendenser i vores samfund, som narcissisme eller et hæmningsløst
frihedsbehov. Det er ganske abstrakte elementer at beskrive, men et magisk væsen kan konkretisere det abstrakte.”
Fantasirigdom
I bogreolen på hendes kontor i den store lejlighed
på Vallø Slot fylder den samme serie mere end en
hyldemeter. Det er Darkover, skrevet af den amerikanske forfatter Marion Zimmer Bradley.
”Jeg er vildt betaget af hendes enorme fantasirigdom. Darkover er en fjern planet, som mennesket har koloniseret, og hun skriver med fokus på kvinder, det er hardcore feministisk scifi tilsat fantasy og eventyr. Ikke alle bind er af
lige høj kvalitet, det må jeg sige, men den måde,
hvorpå hun udfordrer og sprænger alle genreskabeloner, er imponerende.”
Anne-Marie Vedsø Olesen blander selv alle
genrer og er umulig at sætte en varedeklaration
på. Hendes seneste roman, Lucie, leger i krydsfeltet mellem historisk-samfundskritisk ro-
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⁂

man, eventyr og fantasy, og så er hovedpersonen vampyr.
”Den amerikanske forfatter Anne Rice genoplivede vampyrhistorien i 70’erne, og en af
hendes store styrker er beskrivelsen af den interessante og fascinerende hovedperson, Louis.
Hun skriver i et dybt sanseligt sprog. Som læser
føler man nærmest, at man deler Louis’ og de
andre vampyrers supersansede oplevelser,” siger Anne-Marie Vedsø Olesen og fortsætter:
”Jeg læste flere gange for at aflure, hvordan
hun gør. Og det er et ret enkelt litterært trick.
Hvis en duft er særlig vigtig, så fremhæver hun
den tre gange på en side, med forskellige ord og
beskrivelser naturligvis, men tre gange på en side. Det er gentagelsens kraft. Jeg brugte metoden meget bevidst, da jeg skrev min første roman, Salernos sol, som foregår i 1100-tallet på
en lægeskole på Sicilien, og hvor varmen, sollyset og duften fra urtehaven spiller en væsentlig
rolle i historien.”

For mig
er hver eneste sætning
en kamp at skrive.
Hvert ord,
hver sætning skal tages
med en pincet

Kampen
Anne-Marie Vedsø Olesen har ikke let ved at
skrive, men har opdaget, at hun skriver bedst
med det eventyrlige.
”For mig er hver eneste sætning en kamp at
skrive. Hvert ord, hver sætning skal tages med
en pincet. Især første halvdel af en roman, den
sidste går lidt nemmere. Jeg skriver aldrig i
flow. Bortset fra et par enkelte scener i Lucie,
hvor nordiske guder er på svampe. Det fik mig i
flow, forestillingen om, at man hallucinerer på
stoffer, det var, som om teksten skrev sig selv på
egne energier og indfald. Så jeg kan anbefale at
skrive, mens man forestiller sig, at man hallucinerer på stoffer.” ※

Odysseus’ rejse er en evig kamp mod farer og
overnaturlige væsner.

Anne-Marie Vedsø Olesen er skønlitterær forfatter,
og bor på Vallø Slot syd for Køge.
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Detaljen
skaber overblik
Faglitterær forfatter Ole Steen Hansen dyrker detaljen
og det enkelte menneskes fortælling i sine historiske værker.

※

D

et er i slutningen af 70’erne, og Ole Steen Hansen
står og skimmer historiske krigsbøger i en boghandel i England. Han
falder over en, der handler om et RAF-raid over
Nürnberg i 1944. Han kigger, bladrer – en hel bog om ét raid, én nat? Ole
Steen Hansen køber bogen, og selvom han er interesseret i Anden Verdenskrig, er han overvejende nysgerrig efter at se, om man overhovedet kan skrive en historisk bog om en enkelt nat.
Det kan man.
”Jeg slugte den simpelthen,” fortæller han.
”Jeg var vildt betaget og imponeret. Det, forfatteren gjorde, var at gå helt ned i detaljen, men
samtidig skaber han overblikket, så man forstår
betydningen af bombetogterne. Og så følger han
det enkelte menneske, så man selv føler, at man
er der, at man selv sidder i flyet og oplever det
samme som ham. Den teknik tog jeg til mig, da
jeg selv begyndte at skrive bøger.”

Middlebrooks bog The Nuremberg Raid. Fagbøger til børn og voksne, en del af dem er historiske og handler om Anden Verdenskrig, bl.a. fra
et dansk perspektiv: 1945 – Kampen for Europas
og Danmarks befrielse, Bombemål Berlin og senest Tyskernes katastrofe.
”Da jeg havde læst Martin Middlebrooks bog
om togtet over Nürnberg, gik jeg videre til hans
øvrige bøger og fandt ud af, at han var en meget
anerkendt engelsk historiker.”
Martin Middlebrook var hønseavler af profession og historiker og fagforfatter af hjertet.
Selv er Ole Steen Hansen uddannet historielærer og tog for nogle år siden sidefag i historie
ved Aarhus Universitet.
Engelske Martin Middlebrook benytter sig
meget af mundtlige kilder. Han er født i 1932
og har dermed selv oplevet Anden Verdenskrig.
I sine historiske fortællinger bruger han øjenvidneskildringer, ofte flere hundrede, og det giver følelser, detaljer og nærvær. Inspireret af
den gamle forfatter bruger Ole Steen Hansen
også øjenvidner, og han researcher som en blanding af graverjournalist og efterforsker.
”Når jeg læser Middlebrooks bøger i dag, synes jeg nok, at kompositionen virker lidt gammeldags og tung. Bøgerne, der virkede så stærkt

Øjenvidner er kilder
Ole Steen Hansen har skrevet mange bøger, siden den dag han lidt tilfældigt faldt over Martin

F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8

18

MIG & MINE FORBILLEDER

på mig, er skrevet for 35 år siden eller mere, og
de er mærket af den tid,” siger Ole Steen Hansen.
Sprogligt og formidlingsmæssigt fremhæver han
i stedet en anden faglitterær engelsk forfatter, Antony Beevor, som også skriver militærhistorie.
Elegance i formidlingen
”Han er meget populær og respekteret. En intellektuel skribent med en flot og moderne fortællestil. Han er den historiske fagbogs rock star i disse år,” siger Ole Steen Hansen og nævner som eksempel Beevors måde at bruge citater på.
”Hvor Middelbrook måske citerer et øjenvidne i lange passager over en hel eller halv side, så
fletter Beevor en enkelt sætning eller nogle få ord
ind, som understøtter fortællingen. Det er meget
elegant.”
Her udtaler han sig som både læser, faglitterær
forfatter og oversætter – han har nemlig oversat
flere af Beevors bøger og oversætter i øvrigt en del.
Tyskernes katastrofe, Ole Steen Hansens seneste store bog, handler om sammenbruddet i de tyske områder mod øst, som drev millioner af civile på flugt og ud på en massevandring, som bragte
nogle af dem til Danmark. Ligesom Middelbrook
og Beevor har Ole Steen Hansen opsporet og interviewet en stribe øjenvidner. De har talt i timevis, ofte mødtes flere gange – over frokost, brasede kartofler eller en flødeskumskage.
”Der er en skarp grænse mellem fiktion og fakta,” siger Ole Steen Hansen, ”jeg digter ikke noget.
Mange af de historier, jeg hører, er så utrolige, at
de ville være utroværdige som fiktion. Jeg vinder

⁂
Jeg digter ikke noget.
Mange af de historier,

jeg hører, er så utrolige,
at de ville være utroværdige
som fiktion

absolut ikke noget ved at pynte på virkeligheden. Når jeg sidder med et øjenvidne, og vi taler
og ser på kort eller fotos, kan der dukke et minde op hos vidnet, som har været gemt væk i årtier. Så bliver jeg den første, der hører det. Minder og oplevelser har været stuvet af vejen, og
familien har ikke turdet spørge ind til dem, fordi de ikke vil gøre nogen kede af det. Så kan der
godt komme tårer under traumatiske fortællinger om tab, vold og voldtægt,” fortæller han.
Det handler om tillid, og hans kilder kan redigere i teksten, hvis de ønsker det. Men som regel ønsker de at lægge alt frem – også selvom
det gør ondt. ※

Ole Steen Hansen bor i Grenaa og er medlem af F-gruppen og Aarhusgruppen.
Han skriver fagbøger til børn og voksne, oversætter og skriver om og fotograferer fly.
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En surrealistisk blyant
Salvador Dalí. René Magritte. Pieter Bruegel og Hieronymus Bosch.
Illustrator Otto Dickmeiss har mange forbilleder og mange inspirationskilder.
Man står altid på skuldrene af andre, siger han.

※

O

tto Dickmeiss er tegner,
og blyanten er hans foretrukne værktøj.
”Når man nærmer sig
de halvtreds, har man jo i
høj grad fundet sit sprog,
sit tegnesprog,” siger han,
men på det seneste har
han dog inddraget et nyt redskab i sproget, nemlig en MacBook.
”Jeg er uddannet på Skolen for Brugskunst
i 1988, og det var før computeren. Ja, det vil
sige, vi fik faktisk et par computere, mens jeg
gik der, men det var noget med at skrive sig på
en liste. Så kunne man være heldig at få adgang
til en computer to timer næste fredag. Så det
blev aldrig rigtig til noget med mig og computeren, heller ikke efter skolen – der var vel en
art dovenskab. Jeg holdt mig til blyant og håndtegning, men sidste år købte jeg en computer, og
nu bruger jeg den til visse processer. I en tæt og
detaljeret blyantstegning kan akvarelfarver få
stregerne til at flyde lidt ud, blive grumsede, og
derfor kan det være en fordel at farvelægge på
computer.”
Otto har altid tegnet. Hans mor sørgede for, at
der lå papir og spidsede blyanter parat, når Otto

og hans storebror fik fri fra skole og kom hjem
til huset i Nørre Nissum.
”Dengang, og også som ung, var jeg optaget
af Dalí og Magritte, optaget af det naturalistiske
og surrealistiske. Det tror jeg, at mange drenge og drengetegnere er. De bemærker, om noget
er ’godt tegnet’ og ’ser rigtigt ud’. Det gør mange
piger sikkert også, men der er en tendens til, at
det har større betydning for drengene, tror jeg.
I surrealismen genkender man ting og figurer –
man kan se, hvad det forestiller, men det er måske lidt forvrænget, skilt ad og sat sammen igen
på en overraskende måde.”
Otto Dickmeiss holder fast i det maleriske og
malerkunsten, men har som voksen bevæget sig
tilbage i tiden, til renæssancen. Han fremhæver
især to flamske malere fra 1500-tallet, Hieronymus Bosch og Pieter Bruegel. De malede dyr,
bønder og byer, religiøse motiver med paradis
og helvede, engle, Gud og Fanden.
Parafraser
På computerskærmen viser Otto Dickmeiss deres malerier, og vi kigger på forunderlige fabeldyr, udtryksfulde, lettere groteske ansigter og
fantastiske farver. Mange af malerierne er meget detaljerede, nærmest myldrebilleder.
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⁂

ILLU.: OTTO DICKMEISS

Jeg tegner mere ind i kunsten
i de her år, og det er skægt at se,
hvor meget der er at hente
hos dem … (Pieter Bruegel
og Hieronymus Bosch)

ILLU.: OTTO DICKMEISS

Øverst:
Pieter Bruegels maleri 'Opførelsen af
Babelstårnet' fra 1563 … … og Otto Dickmeiss’
illustration af Babelstårnet i Det tossede tårn
fra 2016.
Nederst:
'Verden skabes' af Hieronymus Bosch og
Otto Dickmeiss' forsideillustration til
En bog om Fadervor.
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Hieronymus Boschs maleri af de salige,
der stiger op, er malet mellem 1505 og 1515,
mener man. Otto Dickmeiss’ illustration i
H.C. Andersens eventyr om Ole Lukøje.

ILLU.: OTTO DICKMEISS

Det er Døden, der vinker.

”De to kunstnere levede for 500 år siden, men
deres malerier er mærkeligt samtidige,” siger Otto
Dickmeiss, ”de kunne være malet i vor tid. Jeg tegner mere ind i kunsten i de her år, og det er skægt
at se, hvor meget der er at hente hos dem. Jeg kan
genkende og spejle så meget i deres symbolverden.”
Han udpeger Pieter Bruegels maleri af Babelstårnet og viser sin egen tegning af samme tårn:
”Jeg har gjort tårnet spidsere, men du kan godt
se inspirationen, ikke? Og se her – her har jeg lavet endnu en parafrase,” siger han og peger på et
Bosch-maleri af engle, som følger de døde op gennem en mørk tunnel mod lyset, hvorefter han slår
op i sin egen illustrerede udgave af H.C. Andersens
Ole Lukøie. Her står Hjalmar og Ole Lukøje og kigger op gennem tunnelen, hvor småengle svirrer
rundt. For enden af tunnelen står der en og vinker.
Venter.
Det er Ole Lukøjes bror, Døden.
Ligesom de to flamske malere har Otto Dickmeiss skabt mange religiøse motiver og har illustreret og tegnet til tekster og bøger med et kristent
budskab.
”Det er ikke, fordi jeg er synderligt religiøs, men
jeg har bare fået mange af den type opgaver,” fortæller han. Og det er her, han henkastet bemærker,
at han debuterede i 2. eller 3. klasse, da han illustrerede et par undervisningsbøger om Jesu lignelser.
Du debuterede i 2. eller 3. klasse? gentager journalisten. Imponeret. Interesseret.
”Ja, altså forfatteren var en af min mors venner,
så …” Han synes åbenlyst ikke, at det er noget særligt, eller at det skal uddybes yderligere.
Nej, og det er også okay. Men alligevel, tænker
journalisten på vej ned ad trappen efter at have sagt
farvel til Otto Dickmeiss på tegnestuen Gul Stue i
København K: Debut som otte-niårig?
Godt gået, Otto på otte-ni år. ※

Otto Dickmeiss, Illustratorgruppen, er uddannet på Skolen for Brugskunst
og debuterede i 1999. Han bor på Frederiksberg.
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SPØRG JURISTEN

Fortællingen
om den gode forlagsaftale
Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, vil i de kommende udgaver af Forfatteren gennemgå den gode kontrakts anatomi. Hvor findes de ømme punkter?
Den vigtige muskelmasse? Følg med i føljetonen – første afsnit kommer her.

A F D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G S J U R I S T, A N N E KO L D B Æ K

”Der var engang” – sådan starter alle gode
eventyr, og for forlagsaftaler var dét tiden før
liberaliseringen af bogmarkedet, dengang forlæggerforeningen og Forfatterforeningen forhandlede overenskomster om standardiserede
normalkontrakter.
Det var så enkelt i gamle dage. Når de to foreninger var kommet frem til de rimelige vilkår og det rimelige udgangspunkt for royalty, så
kunne forfatterne trygt skrive under på kontrakten og koncentrere sig om at få bogen udgivet.
Men nu er forlag og forfattere liberaliserede
af konkurrencemyndighederne til at forhandle
hver aftale individuelt med hinanden, og den frie
konkurrence sikrer, at kontrakten bliver den optimale på markedet. Og det er jo godt, eller hvad?
Nej, for 95 procent af de danske forfattere
ved, at de på ingen måde kan leve af indtægten
fra deres forlagskontrakt, og at der ikke er nogen økonomisk sammenhæng mellem indtægten og arbejdet med at skrive bogen. Forfatternes indgangsvinkel til en kontraktforhandling
om royaltysatsen er dermed ikke den optimale kontrakt, men hvad der er ”rimeligt” for begge parter.

Desværre har vi også fået digitalisering og
globalisering med i købet. Det betyder, at vilkårene på bogmarkedet er blevet godt og grundigt ”disruptet”, dvs. forstyrret, og det afspejles også i de forskellige forlags kontrakter, som
adskiller sig mere og mere fra hinanden, fordi
forlagene ikke må finde fælles fodslag via forlæggerforeningen. Enkelte forlag bruger stadig
formuleringen ”baseret på normalkontrakten”
i deres forlagsaftaler, men det er misvisende, da
forlagene ikke må bestemme over udsalgsprisen pga. liberaliseringen, og da normalkontrakten ikke indeholder e-bøger.
Her er nogle eksempler på, hvordan kontrakterne ændrer sig på måder, der er afgørende for
forfatternes indtjening og rådighed over værket:

⁎
⁎
⁎

Royalty, der beregnes af forlagets nettopris i stedet
for udsalgsprisen i boghandelen.
Udgivelse som print-on-demand i stedet for oplag.
Første udgivelse som trykt bog, e-bog og/eller lydbog.

Følg med i de næste afsnit om den gode forlagsaftale, hvor de vigtigste vilkår vil blive gennemgået. Ved at øge din viden om aftalens vilkår
kan du forhandle bedre kontrakter, og din indsats kan være med til at løfte niveauet generelt. ※

SPØRG DANSK FORFATTERFORENING OM ALT
Hvis du har faglige spørgsmål eller spørgsmål angående foreningen, dens lokaler og historie, så skriv.
Vi finder svar.
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FRIT RUM

At skrive til model
Lyrikergruppen har samlet nogle få udpluk og udtalelser fra Kulturnatten 2017.

⁂

D

er var musik, dans, oplæsning og
croquis til model i foreningens lokaler. Illustratorerne gik professionelt og sikkert til opgaven, mens en
håndfuld modige forfattere kastede sig ud i en
noget mere uprøvet disciplin. Nysgerrige tilhørere kikkede ind, modellerne skiftede stilling,
blyanterne knitrede, og papirerne blev vendt.
Koncentrationen var absolut høj, og stemningen intens.

⁂
Ud over den klassiske disciplin
at tegne modellen søsatte vi

”Overvejer udgivelse i en eller anden form. Et noget
tvivlende ja til eksperimentet blev til et overbevist TAK til invitationen. Skitsernes vægt i tegningens verden er anerkendt. I teksternes verden ikke. Jo, måske nok når forfatteren er død ... i gamle
dage kaldte man det penneprøver. Jeg oplever det
som snyd, hvis jeg friserede de nitten tekster. Kunne måske give anledning til nye, andre tekster.”

et eksperiment, som gik ud på
at skrive modellen, eller bedre
udtrykt at betegne modellen
Niels Roed, medlem af L-styrelsen

Lyriker Per-Olof Johansson

i Dansk Forfatterforening og medarrangør af aftenen.

efter en aften med model.
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Croquisskrift
Croquis er et fransk ord og
betyder udkast, skitse.
Jeg dyrker ikke selv
croquis, men har stået
model til tegning, skulptur
og maleri.
Jeg er forfatter, og da jeg
stod model, oplevede jeg,
at processerne inden for de
forskellige kunstarter var
de samme.
Fantasien
Tålmodigheden
Frygtløsheden
Jeg tænkte, det kunne være interessant at se, hvordan skriften har det med
de korte tidsrammer, som
croquisen stiller til rådighed. Når vi har to minutter til at få ordene på plads.
Måske kunne det give os en
fordybelse i, hvad skrift er,
hvordan den opstår og derefter opfører sig i skriveprocessen. Kan vi fange noget
levende med skriften, ud
over sportsarrangementer
eller krigstilstande?
Kan vi tegne en model ved
hjælp af ord?
Findes der en croquisskrift?
Lyriker Niels Roed

'Vera' af Lotte Kjøller. Lotte er medlem af Illustratorgruppen, BU-gruppen
og Lyrikergruppen – hun er billedkunstner, bogillustrator, digter og
tilbyder også croquis-undervisning.

FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har Lyrikergruppen fået Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.
I næste nummer bliver det en af de andre grupper.
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Dansk Forfatterforenings
ordinære generalforsamling
21. april 2018 kl. 15
i Strandgade 6, st.,
København K
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2017 (revideret af revisor), se rapporten her:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer (fx Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/
autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for indeværende år
Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Valg af to kritiske revisorer
Indkomne forslag
Eventuelt

To bilag skal du finde på hjemmesiden
Til dagsordenens punkt 4 hører to bilag, som du kan finde ved at scrolle ned til ”Gennemsigtighedsrapport” på følgende link:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
Medlemmer med bopæl uden for HT-området kan få
rejsegodtgørelse mod efterfølgende indsendelse af billetter.
Refusionen er prisen på billigste tog- eller busbillet
fratrukket 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.

Tilmelding til middag efter generalforsamlingen
Da vi gerne vil sikre os, at der efter generalforsamlingen er mad nok til alle, der ønsker det, 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 16. april 2018 til
df@danskforfatterforening.dk.
Middagen betales i døren og koster 100 kr. inkl. fri bar.

F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8

26

GENERALFORSAMLING 2018

Formandens årsberetning
2017-2018
※
A F M O R T E N V I S B Y, F O R M A N D F O R D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

D

et er sin sag at redegøre, kort, for årets gang i
Dansk Forfatterforening.
Et kort vue ud over tilsvarende organisationer
vil hurtigt afsløre, at vi
afholder lige så mange
medlemsarrangementer
om ugen, som de fleste andre svinger sig op til
om måneden. Dertil kommer et væld af fagpolitiske tiltag i form af lobbyarbejde, rådgivning og
vidensdeling.
Når man skal redegøre for alt det, vi render
og laver gennem et helt år, har man yderligere
den udfordring, at det meste faktisk ikke udgår fra hverken formandskab eller hovedbestyrelse. Det udgår fra faggrupperne, interessegrupperne, lokalgrupperne, kursusafdelingen,
diverse udvalg og en masse engagerede enkeltmedlemmer.
Bogmarked
For at rykke en del af foreningens aktiviteter
ud i det offentlige rum arrangerede S-gruppen
f.eks. et velbesøgt julebogmarked på Københavns Hovedbibliotek med både oplæsninger og
bogsalg. DOF afholdt i september en stor HieF O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8
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⁂
2017 blev for det første
året, hvor vi
omsider fik indført
en digital
biblioteksafgift

GENERALFORSAMLING 2018

⁂
Illustratorernes
vanskelige stilling
på det liberaliserede
bogmarked har haft
min særlige
bevågenhed

ronymuskonference om nuancer i det danske sprog, og BU søsatte en mentorordning,
hvor eksisterende medlemmer hjælper nye
med at komme bedre ind i foreningen. Lyrikerne afholdt en vellykket debutantaften,
her 40 år efter, at Knud Sørensen oprettede arrangementet, som en årligt tilbagevendende begivenhed. De faglitterære gennemførte en flot uddeling af årets faglitterære
pris, der tildeles forfattere, som gør et ellers vanskeligt stof tilgængeligt for et bredt
publikum. I 2017 blev prisen delt mellem
Anja C. Andersen og Henrik Wivel, og det lykkedes for F-gruppen at skabe stærk presseomtale af priserne.
Disse er blot nogle få eksempler på den
spredning, der er i vores aktiviteter. Det er
svært at sammenfatte og umuligt at gengive
den spredning. Men jeg kan godt lide, at det er
sådan en forening, vi er. Lad mig på den baggrund nøjes med at fokusere på nogle få politiske brændpunkter.
2017 blev for det første året, hvor vi omsider fik indført en digital biblioteksafgift.
Ordningen er ikke uden problemer, men vi
overvåger indfasningen og har sikret os indflydelse på evalueringen efter fire år. Det af-

Dansk
Forfatterforenings formand,
Morten Visby, i
illustrator Tomas
Björnssons streg.
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gørende er, at vi nu også får bibliotekspenge for
vores e-bøger. Det krævede vi i 2010, vi har arbejdet for det lige siden, og nu er det en realitet.
Hvordan man end vender og drejer det, er
folkebibliotekerne et godt bud på den væsentligste berøringsflade mellem litteraturen og samfundet, og derfor er det ikke tilfældigt, at bibliotekerne på godt og ondt vedbliver at danne valplads
for den løbende forventningsafstemning mellem
dem, der skaber, og dem, der bruger dansk litteratur. Et af de største problemer har været den
årelange strid om eReolen, hvor biblioteker og
forlag i deres uenighed om vilkårene for det digitale udlån har gidseltaget såvel formidlingen af
dansksproget litteratur som medlemmernes adgang til digital biblioteksafgift.

⁂
Folkebibliotekerne
er et godt bud på

den væsentligste berøringsflade
mellem
litteraturen og samfundet

eReolen
I november 2017 indgik Gyldendal omsider en aftale med eReolen, og flere andre store forlag har
siden fulgt trop. Det ville være forkert at hævde,
at Dansk Forfatterforening har dikteret den aftale, der nu forhåbentlig vil skabe ro om eReolen,
men der er ingen tvivl om, at vi gennem vores lobbyarbejde har været en medvirkende faktor i det
pres, der har ført til en foreløbig løsning.
Et andet brændpunkt i det forløbne år har været medieforliget og public service-kontrakten
med DR. På dette punkt har vi ført en lobbykampagne over for både DR og kulturpolitikerne for at få dansk litteratur indskrevet i public
service-forpligtelserne. Vi har kunnet fremlægge behovet overbevisende, og budskabet er
trængt igennem til politikerne.
Illustratorernes vanskelige stilling på det liberaliserede bogmarked har haft min særlige
bevågenhed. Jeg er meget glad for, at illustratorerne i det forløbne år har taget de første skridt
til etablering af en kontraktrådgivningstjeneste, som jeg tror vil kunne give hele gruppen et
løft.
Også på lærebogsfronten brænder det på. Den
offentlige digitaliseringssatsning truer mangfoldigheden på lærebogsmarkedet og forringer
vilkårene for forfatterne. Vores læremiddelgruppe gør en stor indsats på dette punkt, og på

et politisk plan har vi åbnet dialog med Styrelsen for IT og Læring, opdyrket alliancer med
forlagene, deltaget i Følgegruppen for IT i Folkeskolen og leveret bidrag til regeringens Udvalg for Bedre Universitetsuddannelser.
I lighed med tidligere år har vi også i 2017 set,
hvordan udviklingen på bogmarkedet i det hele
taget, med nye forretningsmodeller og nye aktører, sætter vores kontrakter under pres. Vi nøjes ikke med fra tid til anden at råbe op om urimelighederne. Vi har nemlig det stærke kort på
hånden, at vi har en jurist her i firmaet. Med
hendes næb og kløer kæmper vi for at værne om
vores rettigheder på det nye bogmarked. Vi gør
det med udgangspunkt i individuelle medlemssager, som vi løfter op på et politisk niveau ved
at kombinere juridisk assistance med faglig forhandling. Det er sådan, vi arbejder.
Jeg har af pladshensyn fravalgt at uddele ellers velfortjente roser for de mange gode indsatser i løbet af året, men ingen årsberetning ville
være fyldestgørende uden en stor tak til sekretariatet. Sekretariatet er ikke foreningens sjæl,
men under formidabel ledelse af Sara Strand er
sekretariatet vores arme og ben, en skarp halvdel af vores hjerne, et vågent øje og et helt uundværligt kammer i foreningens hjerte. Tak. ※
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Resultatopgørelse 2017
Resultatopgørelse 2017

Resultat
Budget
Resultat
Budget
2017
2017
kr.
kr.
2017
2017
Resultatopgørelse 2017
Resultat
Budget
INDTÆGTER
kr.
kr.
2017
2017
Grundkontingent
3.736.046
3.698.000
INDTÆGTER
Resultatopgørelse 2017
Resultat
Budget
kr.
kr.
6% af kopivederlag
0
0
Grundkontingent
3.736.046
3.698.000
2017
2017
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Administrationsbidrag
- Autorkontoen
925.920
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6% af kopivederlag
0
kr.
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Indtægter i alt
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m.m.
284.471
231.4550
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Resultatopgørelse for 2017

Årsregnskab 2017

AKTIVER

Andelslejlighed
Inventar
ktiver i alt Anlægsaktiver i alt

lighed

2017
kr.

der foreslås overført til næste år.
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projekter m.m.
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849.935
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Kapitalkonto,
nto, inkl. årets
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grupper Primære grupper
grupper Interessegrupper
onto i alt Kapitalkonto i alt

m

GENERALFORSAMLING 2018

Depositum

7.384.876
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Budget 2018
Budget 2018

Budget 2018
INDTÆGTER
Grundkontingent
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter og div tilskud
Indtægter i alt

UDGIFTER
Personaleomkostninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.v.
- IT-udgifter
- Revision Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m.v.
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter)
- Af- og nedskrivninger
Udgifter i alt

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8

31

Budget
2018
kr.

Resultat
2017
kr.

3.736.300
1.183.900
237.000
5.157.200

3.736.046
925.920
284.471
4.946.437

-2.374.000
-470.700
-501.000

-2.140.821
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-550.113
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-208.000
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-168.000
-62.000
0
-130.000
-122.000
-5.076.200

-210.370
-228.773
-59.800
-10.000
-104.929
-103.555
-4.870.400

81.000
-15.000
66.000

76.037
-13.425
62.612
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Kassererens
beretning
※
AF KASSERER SANNE UDSEN

D

AV-foreninger, drejer det sig om brug af værker
og/eller forfatterens optræden på TV eller i radio. Men ikke alle radiostationer er omfattet af
den bagvedliggende aftale, hvilket er en komplicerende faktor. Samtidig har Dansk Forfatterforening ikke, som visse af de andre autorforeninger, historisk stået for uddeling af midler
til individuelle rettighedshavere, så det har været nødvendigt at starte fra grunden og opbygge
et ”apparat” til udbetaling af midlerne. Denne
proces har været uhyre arbejdskraftsintensiv.
Ganske vist giver de nye regler mulighed for at
opkræve et administrationsgebyr efter faktisk
medgået tid, men der er samtidig en grænse for,
hvor stor en andel der kan gå til administration
– der skulle jo også gerne være noget tilbage til
rettighedshaverne. I Dansk Forfatterforening
har indtægterne ved administrationen ikke stået mål med omkostningerne ved samme. Derfor har bestyrelsen vedtaget, at for 2018-midler
og frem bliver denne opgave varetaget eksternt
i samarbejde med bl.a. UBVA gennem Forfatternes Forvaltningsselskab.
Ser vi på regnskabet for 2017 og sammenholder dette med hhv. budgettet for 2017 og regnskabet for 2016, vil man se, at posten ”Administrationsbidrag – Autorkontoen” i regnskabet 2017 er
højere end både det budgetterede beløb for 2017

et er første gang, jeg aflægger beretning som kasserer, og jeg er derfor glad
for at kunne aflægge beretning om så fint et regnskab som dette. Regnskabet viser kun få afvigelser
i forhold til budgettet for
2017, hvilket kan tages som udtryk for, at bestyrelsen og sekretariatet har opfyldt deres mandat som
givet på generalforsamlingen i 2017.
Vi lever i skiftende tider, og vilkårene for at
drive foreningen går i retning mod at være udelukkende kontingentbårent. Medlemskontingentet har selvfølgelig altid været hjørnestenen i foreningens økonomi, men tidligere har
der også været en indtægt, som hidrørte fra
forvaltningen af penge fra Copydans AV-foreninger. Disse forvaltede penge kom i Autorkontoen, men foreningen kunne beregne sig et
administrationsbidrag, som stod i rimeligt forhold til arbejdsindsatsen. Efter at EU-direktivet
om kollektiv forvaltning af ophavsret er trådt i
kraft, skal disse penge, der tidligere kom i Autorkontoen, så vidt muligt fordeles til de individuelle rettighedshavere. Det er i sagens natur et
stort og kompliceret arbejde at finde rettighedshaverne. Da midlerne stammer fra Copydans
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og det realiserede beløb i 2016. Men det højere
indkomne beløb er altså udtryk for en større arbejdsbyrde, som endnu ikke helt er modsvaret
i stigningen i de afholdte lønudgifter, idet nogle af de hermed tilknyttede lønudgifter endnu
ikke er afholdt. Fremover vil vi som nævnt have endnu mere grund til at fastholde medlemskontingentet som basis for Dansk Forfatterforenings eksistens. Set i det lys er det godt, at
medlemstilgangen i 2017 var positiv – nemlig
på otte nye medlemmer. Imidlertid kunne man
godt forestille sig, at der var flere end otte potentielle medlemmer derude. Det er vigtigt stadig
at have fokus på medlemsrekruttering.
En post i regnskabet, der kan skære i øjnene, selv om den ikke i sig selv er så stor, er posten ”Finansielle poster”. Der er ikke tale om,
at Dansk Forfatterforening har været ude at låne penge – tværtimod. Skiftende tider handler
også om, at en forening som Dansk Forfatterforening er nødt til at betale penge for at have
penge stående i banken – såkaldt ”negative renter”. Selve beløbet på godt 13.000 kr. er ikke så
stort, men ikke desto mindre er det genererende at skulle betale for at have lov til at have penge stående i banken. Bestyrelsen er derfor ved
at lægge en plan for, hvordan foreningens penge fremover kan sikres uden at skulle betale negative renter.

mandshonoraret for 2017 blev beskåret i forhold
til 2016, samt at medlemskabet af Dansk Kunstnerråd er sparet væk. Det er på mange måder beklageligt, at Dansk Forfatterforening ikke er medlem af paraplyorganisationen på det kunstneriske
område, men når man ser driftsresultatet, fremgår det, at det manglende medlemskab i høj grad
har været medvirkende til det positive driftsresultat. Ikke desto mindre ønsker bestyrelsen at
se nærmere på mulige løsninger for et fremtidigt
medlemskab, der er mindre omkostningstungt.
Det er som bekendt ikke en forenings opgave at
skabe overskud, men derimod at skabe nytte for
medlemmerne. Set over en årrække bør driftsresultatet for en forening derfor ligge omkring nul.
I 2017 har der været et lille overskud. I 2016 var
der et endnu mindre underskud. Som kasserer
mener jeg, at dette er tilfredsstillende. ※
DE KRITISKE REVISORERS
BEMÆRKNINGER TIL REGNSKABET
FOR 2017
AF FLEMMING MADSEN POULSEN
OG HENRIK NILAUS

Overordnet set er det et meget fint regnskab, som
bestyrelsen kan fremlægge. Vi vil dog godt fremhæve et enkelt punkt. I forhold til regnskabet i
2016 er der en besparelse på 75.000 under punktet:
kontingenter, som skyldes en beslutning i bestyrelsen om at melde sig ud af Dansk Kunstnerråd.
Det opfatter vi som en meget kortsigtet besparelse. I en tid med massive besparelser og
pres på kunsten er det altafgørende at de danske professionelle kunstorganisationer står
sammen, og her er det et helt forkert signal, at
Dansk Forfatterforening i 2017 meldte sig ud.
Vi har ingen øvrige bemærkninger til det
fremlagte regnskab, som vi finder tilfredsstillende, og vi vil på den baggrund uddele ros til sekretariatet, bogholderiet, formandskabet og bestyrelsen for at have godt styr på tingene.
Vores samlede konklusion er, at foreningen
har en sund økonomi, og at regnskabet er udtryk
for et højt og godt aktivitetsniveau. ※

IT og Forfatteren
Endnu et par poster fortjener et par ord med
på vejen: IT-udgifterne har i 2017 været næsten dobbelt så høje som budgetteret. Det hænger sammen med en tiltrængt forbedring af foreningens hjemmeside. Også udgifterne til vores
medlemsblad 'Forfatteren' er blevet højere end
budgetteret (ca. 40.000 kr.). Dette hænger sammen med redaktørskiftet på bladet. Der har i en
kort periode været lønudgifter til både den nye
redaktør og den afgående redaktør, så transitionen kunne blive så gnidningsfri som muligt, og
samtidig har den afgående redaktør fået indbetalt sine opsparede feriepenge på sin feriekonto.
Ser vi på de øvrige omkostninger, er en del af årsagen til det positive driftsresultat for 2017, at for-
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Se frem!
Forfatteren har bedt alle grupper i Dansk Forfatterforening om at se frem
og fortælle om visioner, tanker, påtrængende arbejdsopgaver
og pligter for det kommende år.

※

BU-gruppen

L-gruppen

Børnebog under pres

Poesi i ministerier

Børnebøger i almindelighed – og billedbøger
i særdeleshed – forsvinder fra biblioteker, boghandler, skoler, børneværelser. Sådan oplever
forfattere og illustratorer det i hvert fald. Vi vil
prøve at finde ud af, om det er sandt, og undersøge, hvad vi kan gøre for at være med til at vende skuden.
Og forfatteren er under pres.
Litteraturmarkedet er under fundamental
forandring. Forlag udkonkurreres af internationale giganter; streamingtjenester, abonnementsordninger og gratisudbydere erstatter i
stigende grad det direkte forhold mellem værk
og forfatter, forfatter og udgiver. Hvordan sikrer
vi, at forfattere bevarer rettighederne over deres værker og får penge for deres arbejde? Hvad
gør vi, når egne vilkår støder imod varetagelse
af de fælles interesser? ※

Vi vil kæmpe mod, at vi er alt for få lyrikere
samlet i Dansk Forfatterforening. Vi skal gerne
få gruppens gennemsnitsalder til at nærme sig
den gennemsnitsalder, der er gældende uden for
Strandgade 6.
Lyrikergruppen i Dansk Forfatterforening
vil sikre, at vi både som gruppe og som forening
rækker ud mod og bekræfter det nye, der sker i
lyrikken. At vi diskuterer lyrikkens vilkår, former og kvalitet og bliver endnu bedre lyrikere.
Vi ønsker, at alle aldersgrupper inspireres og
stimuleres ved at læse og skabe poesi. Kunne vi
dog bare få vores egen huskunstner-ordning, så
kunne vi udbrede og videregive poesiens mangfoldige palet, til glæde for skabende, tænkende,
drømmende og nysgerrige mennesker.
Utopisk ville det være, hvis staten da også gav
lidt tilbagebetaling og formidlede os mere synligt i deres medier og biblioteker og indførte poesi i deres ministerier. ※
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S-gruppen

Illustratorgruppen

Bringer verden til DFF

En hånd til tegnerne

I den skønlitterære gruppe bliver vi ved med at
arbejde for den brede forståelse af, hvad god litteratur er, blandt andet gennem meget forskellige
fyraftensarrangementer og tiltag udadtil.
I løbet af 2018 arbejder vi også på at bringe
verden til Dansk Forfatterforening gennem arrangementer om russisk litteratur med besøg
fra Rusland. Ligeledes tyder alt på, at vi igen i
2018 vil være primus motor for et bogmarked
på Københavns Hovedbibliotek for ad den vej at
bringe litteraturen ud til læserne.
Den skønlitterære gruppe er også meget optaget af at sikre en bred og professionel kursusvirksomhed, og endelig arbejder vi fortsat på at sikre de bedste økonomiske og kontraktlige vilkår
for forfattere. S-gruppen arbejder alle steder. ※

F-gruppen

Illustration: Tove Krebs Lange

DOF

Fokus på mangfoldighed
Den faglitterære gruppe ønsker at fremhæve fagbogens mangfoldighed. At vise fagbogens
styrker og nødvendighed. Gruppen arbejder med
aktiviteter, der fremmer udviklingen af disse visioner både i forhold til andre grupper i foreningen og i forhold til F-gruppens medlemmer. Dette
skal ske med seminarer, gå-hjem-møder, oplæg
fra vidende folk på de pågældende områder og interne og eksterne diskussioner. Og med nytårskure i København og Aarhus og prisfester og
samarbejde med landets biblioteker og boghandlere. Fagbogen er midt i en brydningstid, hvor
den skal finde sin plads på digitale platforme og i
nye grænsedragninger mellem traditionelle genrer. Fagbogen befinder sig et sted mellem formidling, research, faglighed, redelighed, overblik og
udsyn. Vi arbejder for at skabe rum for udveksling af erfaringer og for at finde solide ståsteder
i forhold til nye udfordringer og muligheder. ※

Værter for topmødet i maj
DOF ser frem mod et meget spændende 2018.
Vi skal midt i maj være værter for det årlige topmøde i CEATL, den europæiske paraplyorganisation for 35 oversættersammenslutninger i 29
lande. Det er en meget stor opgave, men vi glæder os selvfølgelig til at møde så mange kolleger
fra hele Europa. Det bliver også interessant at se,
hvor meget fordelingen af bibliotekspenge rykker sig i år og til næste år. Der er vedtaget en ny
lov om biblioteksafgift, som indfaser bibliotekspenge for e-bøger fra og med udbetalingen i år,
og et par af de større forlag har netop indgået aftale med bibliotekerne om udlån af deres e-bøger, hvilket så slår igennem til næste år.
Derudover vil fokus selvfølgelig fortsat være
på rådgivning, netværk, uddannelse og hyggeligt kollegialt samvær. ※
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Kærlighed er det nye sort
Kærlighed mellem mennesker er temaet for en ny litteraturfestival, Kær-Litt,
i maj, som forfattere fra StORDstrømmen står bag.

※
Forfatter Gittemie Eriksen fik ideen: Hun vil
samle forfattere og læsere, børn og voksne, bøger og forlag på Fuglsang Herregård på Lolland
til Danmarks første kærlighedslitteraturfestival. A la krimimessen i Horsens.
”Jeg var på vej hjem fra Krimimessen. Betaget og benovet over, hvor mange mennesker der
kom for at hylde genren. Og så tænkte jeg, at sådan en aktivitet vil jeg gerne have i min egen
landsdel,” fortæller hun.
Hun researchede på Krimimessens opstart.
Krimien var en underkendt genre dengang –
men i dag, ikke mindst takket være Krimimessen, er den blevet stueren og anerkendt, mener
Gittemie Eriksen.

Fuglsang Herregård med park udgør den romantiske

Festival for kærlighedslitteratur
“Horsens har et gammelt fængsel, men her på
Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland har vi romantiske herregårde, parker og små, snoede
veje. Jeg var ikke i tvivl – det skulle være kærlighedslitteratur,” siger Gittemie Eriksen. Og defineret bredt – for børn, unge, voksne, romantisk, ulykkelig, mellem mænd, mellem kvinder …
Hun præsenterede ideen for StORDstrømmen, en interessegruppe under Dansk Forfatterforening, og det lykkedes også at få Guldborgsund Kommune med.
Ligesom krimien skal kærlighedsromanen nok komme ud af skyggen, mener Gittemie Eriksen. Hun nævner Anna Grue, kendt for
krimiserien Den skaldede detektiv, som også
skriver kærlighedshistorier, og forfatterparret
Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich
har bevæget sig fra krimi til kærlighed – med

Gittemie Eriksen/LMJ

kulisse til Kær-Litt på Lolland.

krimier under pseudonymet A.J. Kazinski, med
kærlighed under Anna Ekberg.
Guldborgsund Kommune har betalt en deltidsansat projektleder, men ellers har arbejdsgruppen selv skaffet finansiering via fonde. Det
kræver benarbejde, og indtil videre har de fået støtte fra Brødrene Hartmanns Fond, Nordea-fonden og en lang række lokale fonde.
Gruppen har kontaktet forfatterne direkte med
indbydelser, fordi forlagene ikke var interesserede. Men efterhånden som programmet fyldes
op med navne som Anne-Grethe Bjarup Riis,
Christian Graugaard, Vigga Bro, Maria Helleberg og Anna Grue, kommer flere forlag og forfattere til, fortæller Gittemie Eriksen. ? ※
Festivalen finder sted lørdag d. 5. maj og søndag 6. maj.
Kær-Litts arbejdsgruppe består af projektleder
Lena Laurentis, forfatter Dorte Roholte, forfatter Carsten
Flink, bibliotekar Lene Hedengran Rasmussen, sanger
og sangskriver Carolyn Ipsen, historiefortæller Marianne
Christensen og forfatter Gittemie Eriksen.
Se mere på www.kaer-litt.dk
facebook.com/kaerlitt

F O R FAT T E R E N N O 0 1

36

L
XEVG
B AT
AV E
SR
A

LEGATER FRA
STATENS KUNSTFOND
SE MERE PÅ KUNST.DK

LEGATER ADMINISTRERET
AF DANSK FORFATTERFORENING

LEGATER MED LØBENDE
ANSØGNINGSFRISTER

Ellen og Nils Nilssons legat
Legatet uddeles til en langvarigt
syg og økonomisk trængende
forfatter. Legatet kan uddeles til
samme person flere år i træk. Legatnyderen skal kunne dokumentere sin sygdom ved at indsende
lægeerklæring.
Til uddeling: 30.000 kr.
Legatet forventes uddelt ultimo
april 2018.

Pulje for oversætternetværk
Støtte til arrangementer for oversættere fra dansk af netværksskabende eller -styrkende karakter. Kan
søges af udenlandske institutioner
og oversættere fra dansk.
Prøveoversættelser
Tilskud til oversættelse af dansk litteratur i uddrag. Kan søges af oversættere, forlag, agenter, udenlandske teatre og tidsskrifter.
Det internationale
researchprogram
Danske festivalledere, forlæggere,
institutionsledere m.fl. kan søge om
støtte til rejser og ophold i udlandet.
Litteratur- og
personudvekslingspuljen
Tilskud til forfatteres rejseudgifter.
Kan søges af danske og udenlandske forfattere, danske og udenlandske institutioner og oversættere fra
dansk.
Dansk litteratur i udlandet
Tilskud til litterære arrangementer og markedsføring af dansk litteratur i udlandet. Kan søges af udenlandske forlag og andre, der ønsker
at promovere dansk litteratur uden
for Danmark.

Forfatteren Martin Jensen
og hustru Manja Jensens legat
Legatet tildeles en fortjenstfuld
forfatter (lyriker eller romanforfatter), af skiftevis jødisk eller jysk
oprindelse. Når legatet tildeles en
forfatter af jødisk oprindelse, skal
det fortrinsvis tildeles en forfatter,
der har dansk statsborgerskab,
bor i Danmark eller har anden tilknytning til Danmark, f.eks. agter
at foretage en studierejse til Danmark, Færøerne eller Grønland.
Der uddeles i år til en forfatter af
jødisk oprindelse.
Til uddeling: 15.000 kr.
Legatet forventes uddelt ultimo
april 2018

Direktør J.P. Lund og hustru,
f. Bugges Legat
Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år.
Dansk Forfatterforenings
legatudvalg indstiller til dette
legat ultimo marts, og en ekstern
bestyrelse foretager den endelige
uddeling i foråret 2019. Kun ansøgere, der får tildelt legatmidler, får
svar. Legatportionen forventes at
være på kr. 6.000–7.000.

GENERELT OM LEGATER

Ansøgningen sendes elektronisk
via efond. Link til ansøgningsskema findes på Dansk
Forfatterforenings hjemmeside:
http://danskforfatterforening.dk/
soeg-legat/
Her finder du også en udførlig vejledning i, hvordan der ansøges.
Ansøgningen skal være indsendt
senest 22. marts 2018 kl. 10.
Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne,
opfordres hermed til at rette henvendelse til de pågældende og
oplyse dem om legaterne og ansøgningsfristen.

SE YDERLIGERE OM LEGATER OG NAVNE PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING. DK

ANNONCE
Illustrator søges

Tegner, maler, grafiker el. lign. søges til kommende udgivelse: Børnenes Billedkoran.
En syndflod af børnebibelgendigtninger er over os, mens muslimske børn og unge – og alle, der interesserer sig for det
multireligiøse samfund – hidtil har manglet en illustreret korangengivelse.
Interesserede kan henvende sig til Kåre Bluitgen på bluitgen@adr.dk
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KALENDER

DEN DIGITALE LÆREBOG

Læremiddelgruppen
– åbent for alle
Onsdag d. 7. marts kl. 16.30-18.00
Et gå-hjem-møde om digitale undervisningsmidler. Redaktionschef
Marie Danø fortæller om arbejdet på
et af landets største digitale forlag,
Clio Online.

ÅRSMØDE

Haikugruppen
Søndag d. 11. marts kl. 13–17
Tilmelding: post@ravnerockforlaget.dk
inden mandag d. 5. marts
Alle er velkomne fra kl. 14.30, hvor der
er oplæsning.

ÅRSMØDE

F-gruppen
Fredag d. 23. marts kl. 16
Middag
Tilmelding: egholm@postmesteren.dk
senest fredag d. 16. marts

ÅRSMØDE

S-gruppen
Lørdag d. 24. marts kl. 17-18
Middag kl. 18.30
Tilmelding: authorsilvestri@gmail.
com
senest lørdag d. 17. marts

FYRAFTENSMØDER

BU-gruppen
Torsdag d. 22. marts,
tirsdag d. 24. april og
torsdag d. 17. maj
Fyraftensarrangementer kl. 19-21
Sæt kryds i kalenderen, og hold øje
med hjemmeside og nyhedsbrev for
nærmere oplysninger.

FEST FOR LÆREBOGEN

SAKURAFESTIVAL

Læremiddelgruppen
Torsdag d. 5. april kl. 16.30-18.30
Tilmelding: lrienecker@gmail.com
senest mandag d. 2. april
Præsenter din seneste lærebog på
maks. fem min. Vi fester for vores
udgivelser med bobler og sødt. Alle
er velkomne.

Haikugruppen
Søndag d. 29. april kl. 11-16.30
Langelinie
Tilmelding: post@ravnerockforlaget.dk inden mandag d. 23. april
Søndag er der oplæsning ved
haikugruppens medlemmer på
scene 2 på plateauet.

DAMPSTØJ

HAIKU OG
DANSK MODERNISME

S-gruppen – åbent for alle
Mandag d. 9. april kl. 17-19
Tilmelding: authorsilvestri@gmail.
com
inden søndag d. 1. april
Knud Larn om STEAMPUNK –
nyere subgenre i den fantastiske
genre inspireret af Victoriatidens
maskiner og mode.

MINI-SEMINAR

F-gruppen, åbent for alle
Torsdag d. 12. april kl. 15-17
Tilmelding: egholm@postmesteren.dk
senest torsdag d. 5. april
Er opdelingen mellem fag- og skønlitteratur ved at opløses? Oplæg og
debat v. Christina Matthiesen, René
Rasmussen, Lise Bock.

EN FREMMED KYST

L-gruppen
Torsdag d. 12. april kl. 19.00-21.30
Ny dansk skønlitteraturs udgivelsesveje til Rusland – om danske forfatteres møde med russiske læsere og
tidsskriftet ”En fremmed kyst”.
Indledning v/Jegor Fetisov, oplæsning v/Jakob Vedelsby, Morten Brask
og Charlotte Weitze af egne oversatte værker. Oplæsning v/Pia Tafdrup
og Søren Ulrik Thomsen.

Haikugruppen
Søndag d. 25. marts kl. 19-21
Tilmelding: post@ravnerockforlaget.dk inden torsdag d. 17. maj
Foredrag ved Thorvald Berthelsen
om ”Haiku og dansk modernisme”.

ÅBEN SCENE

L-gruppen
Lørdag d. 2. juni kl. 14-17
Tilmelding: Kirsten.marthedal@
gmail.com senest lørdag d. 19. maj
Åben scene i boghandlen Ræven og
Pindsvinet, Vesterbrogade nr. 176
Efter kl. 17 er der reserveret bord på
Allégade 10.
Skriv, om du kommer/læser op
(maks. fem min.)/spiser med.

KOM OG SKRIV

Onsdage i marts: d. 7., 14. og 21
Onsdag i april: d. 25
Onsdage i maj: d. 2., 16., 23. og 30
Onsdag i juni: d. 6
Tidspunkt: 18.30-21.30
Tilmelding: Inge-Helene Fly
ingehelene@live.dk,
senest mandag middag
før skriveaftenen
Tag din computer og dit manuskript,
og vi begynder med et kort inspirationsoplæg af Iben Claces eller
Inge-Helene Fly. Derefter er der egen
skrivetid, og aftenen rundes af med
kaffe, kage og hygge.

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING. DK
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.
F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 1 8

38

FORENINGEN

NYE MEDLEMMER
Susan Kate Hansen
Hemmingsen
Associeret medlem,
Ringsted
Susanne Staun Medlem
Senest udgivne titel:
Mediernes Møgkællinger,
Gyldendal, 2017
Mads Ananda Lodahl
Associeret medlem,
København
Martin Pasgaard-Westerman DOF,Søborg
Seneste udgivne oversættelse: Under huden,
People’sPress, 2017
Rakel Haslund-Gjerrild S
Senest udgivne titel:
Turen går til Kina,
Politikens Forlag, 2017
Nadja Ulla Prætorius F,
Ølsted
Senest udgivne titel: EN
VERDEN TIL FORSKEL.
Omstillingens nødvendige
frisættelse af det markedsgjorte menneske, Klim, 2016
Mirza Vive Mølgaard F,
Karlslunde
Senest udgivne titel: Drømmenes kraft, Sphinx, 2012
Pia Larsen
Associeret medlem,
København Ø
Louise Vind Ebbesen
Associeret medlem,
Barcelona, Spanien
Susanne Marie Salskov
Kjærgaard
Associeret medlem,
København Ø
Gitte Lindholt F, Kolding
Senest udgivne titel: Slip fri
af psykopatens klør,
Powerpress, 2016
Betina Birkjær S, Kvindelige
forfattere, Svendborg
Senest udgivne titel:
I fire årstider, Jensen &
Dalgaard, 2014
Karsten Skov Medlem,
Broager
Senest udgivne titel:
Knacker, Mellemgaard, 2013
Anne Cathrine Bomann
Medlem, København N
Senest udgivne titel:
Agathe, Brændpunkt, 2017

Line Fjordside S, Kvindelige
forfattere, København S
Senest udgivne titel: Det jeg
mister, Damgaard For
lag, 2017

Dansk Forfatterforening
Strandgade 6, stuen,
1401 København K
Tlf.: 3295 5100
Fax: 3254 0115
Tlf. tid: man.-tors.
10-12 og 13-15.
Fredag lukket.
df@danskforfatterforening.dk
www.danskforfatterforening.dk

Stephanie Astrid Marie
Madsen
Associeret medlem ,
Frederiksberg
Suzana Milovic
Associeret medlem ,
København
Mette Poulsen
Associeret medlem , Broby
Anette Ikast
Associeret medlem, Køge

Formand:
Morten Visby
formand@danskforfatterforening.dk

Annemarie Krarup
Associeret medlem
Babette Sonja Madvig
Associeret medlem, Holte
Anja Cetti Andersen F,
Kvindelige forfattere,
København Ø
Senest udgivne titel:
Den lille bog om universet,
L&R, 2016

Jurist:
Anne Koldbæk
ak@danskforfatterforening.dk
Kontortid: Tirs.-tors.
kl. 10-12 og 13-15

Ida Hoeck F, Kvindelige
forfattere, Vedbæk
Senest udgivne titel: Fører
din ledelse til velfærd?
Kvalitet, effektivitet og
trivsel i kommunal ledelse,
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2015

Bogholderi:
Knud Finnerup
bogholderi@danskforfatterforening.dk
Medlemsadministration m.m.:
Nena Wiinstedt,
Mie Angelo,
Lotte Foged og
Martine Mosumgaard

Lise Villadsen
Associeret medlem,
København
Michael Florian
Drachmann
Associeret medlem,
København K

Sekretariatsleder og
webredaktør:
Sara Strand
ss@danskforfatterforening.dk

Brian Petersen Ørnbøl
Medlem, Aarhus N
Senest udgivne titel: Ormen
Werner, Dreamlitt, 2017
Kirsten Wandahl BU, Læremiddelgruppen,Albertslund
Senest udgivne titel: Tvillingefuglene, Høst & Søn, 2017

Kursussekretær:
Anne-Sophie
Lunding-Sørensen
kursus@danskforfatterforening.dk
Tlf. tid: tors. kl. 10-12
og 13-15.

Lotte Jansen DOF, Valby
Senest udgivne titel: Vildskab, Forlaget Palomar, 2017
Søren Kastalje
Associeret medlem,
København Ø

BESTYRELSEN:
Morten Visby (fmd.), Kirsten
Marthedal (næstfmd.), Sanne Udsen
(kasserer), Frank Egholm Andersen,
Kaare Øster, Lotte Thrane, Amdi
Silvestri, Lotte Petri, Sally Altschuler,
Ulla Lauridsen, Line Lybecker,
Stephanie Caruana (1.-suppl.) og Lotte
Rienecker (2.-suppl.).
GRUPPERNES STYRELSER:
S-gruppen
Amdi Silvestri (fmd.), Stephanie
Caruana, Anne Hjælmsø,
Anne Nielsen, Christine Tjalve (næstfmd.), Birte Kont, Johan Ottosen,
Christine Gasbjerg (1.-suppl.),
Frode Z. Olsen (2.-suppl.) og Harald
Havsteen-Mikkelsen (3.-suppl.).
BU-gruppen (børne- og
ungdomslitteratur)
Line Lybecker (fmd.), Lise Qvistgaard
Jacobsen, Simon Væth, Kasper Hoff,
Inge Duelund Nielsen, Sally Altschuler,
Anne Sofie Hammer, Lise Bidstrup og
Birde Poulsen (suppl.).
L-gruppen (lyrik)
Kirsten Marthedal (fmd.), Cindy Lynn
Brown (næstfmd.), Louise Juhl Dalsgaard, Jesper Lützhøft, Knud Steffen
Nielsen, René Rasmussen, Niels Roed, René Sandberg, Claus Willumsen
(1.-suppl.) og Adil Erdem (2.-suppl.).
F-gruppen (faglitteratur)
Frank Egholm Andersen, Birgit Knudsen, Anne Hedeager Krag, Annemette Hejlsted, Henrik Poulsen, Flemming
Sørensen, Kaare Øster og
Jørgen Burchardt (suppl.).
DOF (Dansk Oversætterforbund)
www.d-o-f.dk Ulla Lauridsen (fmd.),
François-Eric Grodin (næstfmd.),
Svend Ranild, Birthe Lundsgaard,
Kim Lembek, Lærke Pade og
Siri Nordbog Møller.
Illustratorgruppen (gruppe under BU)
Tove Krebs Lange (fmd.) , Bente Bech,
Susanna Hartmann, Jesper TomPetersen, Jan Mogensen, Kasper
Heron Købke, Tomas Bjørnsson og
Lea Letén (suppl.).
Kvindelige forfattere i DFF
Birte Kont
(fmd., birtekont@mail.tele.dk)
Seniorgruppen i DFF
Henning Kirk (fmd., kirk@dadlnet.dk)
Haikugruppen
Hanne Hansen
(fmd., haikuhanne@gmail.com)

Pia Grønlund
Associeret medlem
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Portfolio

'Forfatterkat',

FOTO: BENTE VILANDT

digtet er et selvportræt.

Karen Filskov debuterede i 2011 og har udgivet fire børnebøger.
To af dem, Bring en ting og Skoven fra oven, er med figurdigte, poesi og bogstaver smeltet
sammen til billeder. Skoven fra oven blev i 2015 nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris.
Karen er uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding og bor i Kolding.

