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I timerne efter de meningsløse terror-
drab ved Krudttønden på Østerbro og 
synagogen i Krystalgade den 14. februar 
2015 gik jeg rundt med en klump i hal-
sen. Sådan reagerer jeg normalt ikke på 
begivenheder, der udspiller sig uden for 
en snæver familie- og vennekreds. Jeg 
tror, at reaktionen skyldes visheden om, 
at det, der er sket i København – uanset 
at det tilsyneladende ikke er en organi-
seret terrorhandling, men resultatet af 
én mands mentale kollaps – med ét slag 
har ændret alle danskeres virkelighed. 

Forude venter en mere rå og uforson-
lig verden, hvor frygten for det næste 
angreb på noget så fundamentalt som 
vores frihed og demokrati lurer som et 
permanent ubehag. Og hvor der måske 
vil manifestere sig en slags folkeangst 
for at ytre sig frit. Det er denne nye 
danske virkelighed, som alle vores fintfø-
lende, sprudlende, vidunderlige børn 
kommer til at danne deres familier i. 
Det var først og fremmest derfor, jeg gik 
rundt med den klump i halsen. 

Jeg ville ønske, at der ikke tegnede 
sig et Danmark i konfrontationens tegn. 
Jeg mener, at vi under alle omstændig-
heder skal give freden en chance ved at 
opprioritere den forebyggende indsats. 
Men måske er der ingen vej uden om 
sideløbende at sætte hårdt mod hårdt, 
som de danske myndigheder gør ved 
at opruste og møde religiøst motiveret 
aggression med yderligere overvågning. 
Men sporene fra USA skræmmer. Her 
har den massive overvågning efter alt at 
dømme ført til selvcensur hos borgere, 
der overvejer meget nøje, hvorvidt det, 
de skriver i bøger, artikler og e-mails 
– og siger i telefonen – kan føre til, at 
de havner i efterretningstjenesternes 
søgelys og fx ikke længere må stige 
om bord i et fly. Det er mildt sagt også 
skræmmende. 

Som danskere kommer vi nemt til 
at tage ytringsfriheden for givet. Nogle 
betragter den som så selvfølgelig, at de 
mener, den bør modificeres af hensyn 
til den gode tone – en tanke, der måske 
kan være fristende ved et middagssel-
skab, men næppe holder vand i et større 
perspektiv. Magtfuldkommenhed ligger 
som en indbygget risiko i både politiske 
og religiøse institutioner, og over for 
magten må vi aldrig give køb på ytrings-
friheden. Ethvert levende samfund har 
brug for, at kunstnere og alle andre 
borgere kan sige fra – også med brug af 
satire. 

En hel del af Dansk Forfatterfor-
enings medlemmer går i dag formentlig 
rundt med tvivl og uro i forhold til, om 

man via sit arbejde risikerer at frem-
kalde en tilsvarende vrede – et sådant af-
sindigt vanvid – som førte til de uhyrlige 
handlinger i Frankrig og Danmark. 

Jeg krydser alt, hvad der krydses 
kan, for at terrorhandlingerne og den 
ledsagende intensiverede overvågning, 
som nu bliver sat ind, ikke vil skabe va-
rig utryghed, frygt og selvcensur blandt 
danske kunstnere. Og jeg håber inder-
ligt, at du som forfatter, oversætter eller 
illustrator fortsætter ufortrødent med at 
sætte dit særegne kunstneriske aftryk i 
den verden, vi alle er fælles om. ·

leder

2   FORFATTEREN·2·2015

Siden sidst 3

Alt om  
generalforsamlingen 4–11 

Det gjorde vi i 2014 12

Lyrik online 14

5 illustratorer, 1 tekst 16

Litteratur i  
hadets tidsalder 18

Ord til tiden 21

Mød en ung forfatterspire 22

Vi er usynlige for hinanden  25

Prisfest for bøgerne  26

Fem skarpe om fagbøger 28

Debat:  
Litterær lirekassemand 30

Debat:  
Kontrakter og  
Charlie Hebdo 33

Debat: DBC’s enevælde 34

Legater 36

Kalender 37

Katrine Marie Guldagers 
bøger 40

indhold

Beatrice Brandt står 
for forsiden, som tager 
udgangspunkt i den 
traditionelle brug af 
illustrationer i botaniske 
opslagsværker. Beatrice 
er illustrator, billed-

kunstner og grafisk designer, uddannet på Kunst- 
og designhøgskolen i Bergen, norge. Hun arbejder 
med design, illustration og animation og udstiller 
løbende sine malerier og tegninger. 

Jakob Vedelsby, formand

Foto: dan møller

Ytringsfrihed er ingen selvfølge 

Forude venter en mere rå  
og uforsonlig verden, hvor  
frygten for det næste angreb 
på noget så fundamentalt som 
vores frihed og demokrati lurer 
som et permanent ubehag.
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Dette nummer af 
Forfatteren rummer 
dobbelt så mange 
sider, som bladet 
normalt gør. Det 
skyldes, at bestyrel-
sen har valgt at slå 
to numre sammen til 
ét i forbindelse med 
indkaldelse til gene-
ralforsamlingen, og 
det er det nummer, 
du nu sidder med.
Derfor er der en del 
stof, som handler 
om foreningens 
egne aktiviteter, 
både i 2014 og i den 
kommende tid. Og 
så er der naturlig-
vis alt det, du skal 
bruge for at være 
klædt på til general-
forsamlingen. 

God læselyst – og 
meld endelig tilbage 
til redaktøren, hvad 
du synes om dob-
beltnummeret, på 
anna@bridgwater.dk
aB

ForFatteren 
som  
dobbelt- 
nummer

Hæder til Mich
Dansk Oversætterforbunds Ærespris 2014 går til Mich 
Vraa. Prisen er på 75.000 kr. og er finansieret af Statens 
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur. Prisen blev 
overrakt fredag den 20. februar kl. 15-17 i Kulturstyrelsen. 
Mich Vraa er oprindelig journalist, men har de seneste år 
fokuseret på at oversætte så forskellige forfattere som Dan 
Brown og Jonathan Franzen. 

I motiveringen blev der bl.a. sagt om prisvinderen: ”Mich 
Vraa er utvivlsomt en af Danmarks mest produktive litte-
rære oversættere, og værklisten omfatter en perlerække af 
de seneste årtiers allerstørste bestsellers. (…) også en uhyre 
dygtig oversætter med høje litterære og faglige standarder. 
(…) Mich Vraa tildeles Dansk Oversætterforbunds Ærespris 
for sin evne til at modulere et hav af litterære stemmer på 
tværs af et ekstremt omfattende livsværk uden at gå på 
kompromis med kvaliteten, tonen og nerven.” aB

sara Blædel vinder  
de Gyldne laurbær
Modtageren af De Gyldne Laurbær 2014 bliver 50-årige 
Sara Blædel, efter at hun i årevis har ligget i top fem på 
bestsellerlisten. Sara Blædel debuterede med ’Anne-Marie – 
dronning uden rige’ i 2000, og i 2004 udkom hendes første 
kriminalroman, ’Grønt Støv’, der var den første i serien om 
kriminalassistenten Louise Rick. Det niende og foreløbig 
sidste bind i serien, ’Kvinden de meldte savnet’, indbragte 
hende De Gyldne Laurbær.

Det er altid prismodtagerens forlag, der står for overræk-
kelsesceremonien, og Sara Blædels forlag, People’sPress, 
lover, at succesforfatteren vil blive fejret med en fest ud 
over det sædvanlige. People’sPress er kendt for gode fester 
og lover, at denne fest bliver særlig spektakulær. aB

tryk-selv-bøger
Internetboghandlen SAXO.com 
udvider sine tjenester og vil 
fremover tilbyde ’Print on- 
demand’. Her kan forfattere, 
forlag og virksomheder udgive 
trykte bøger ét styk ad gangen. 

Bøger udgivet gennem 
SAXOs ’Print on demand’ bliver 
først trykt, når en kunde har 
bestilt dem via SAXO eller i en 
boghandel. På den måde er 
der ingen udgifter til lager eller 
produktion af bøger, der måske 
ikke bliver solgt, og forfatteren 
beholder kreativ kontrol over 
sine udgivelser. 

Det er gratis at udgive en bog 
via Saxo Print on demand, men 
SAXO tager op til 30 procent 
af indtægterne. Hvor stor en 
andel Saxo tager, afhænger 
af, hvor store produktionsom-
kostningerne er for den enkelte 
bog. Forfatteren bestemmer 
selv, hvad bogen skal koste, og 
beholder alle rettighederne. Fra 
SAXOs side forestiller man sig, 
at det især bliver de mere smalle 
udgivelser og forfatternes bag-
kataloger, der vil blive trykt via 
Print on demand. aB

selv- 
udgivelser hos 
Arnold Busck
Fra 6, marts har det været 
muligt at købe et udvalg af 
selvudgivne bøger hos Arnold 
Busck-kædens boghandlere. I 
samarbejde med NewPub har 
boghandlerkæden vurderet 
75 selvudgiver-titler, og godt 
halvdelen vil nu blive solgt i 
butikkerne.

Salget sker via de såkaldte 
bogkort, hvor et lamineret kort 
står på hylden og repræsenterer 
en bog. Bogkortet er på stør-
relse med en almindelig bog, og 
på kortet kan kunden se bogens 
forside med billeder, forfatter-
navn, titel, eventuelle anmelder-
citater og en bagsidetekst.  Hvis 
kunden ønsker bogen, kan den 
bestilles hjem som papirudgave 
på to dage eller købes som e-
bog med det samme. aB

Foto: Steen Brogaard
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25. april 2015 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. Fastsættelse af kontingent for indeværende år og forelæggelse af budget  

 til godkendelse (bestyrelsen foreslår kontingentstigning).
5. Opstilling af kandidater til formandsposten
6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret eller registeret revisor
8. Valg af to kritiske revisorer
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Dansk Forfatterforenings 
ordinære generalforsamling 

stil op
Få indflydelse på foreningens strategi!
I foråret 2015 skal der være valg til 
bestyrelsen.  

Hvis du ønsker at stille op, så er du 
velkommen til at kontakte formand 
Jakob Vedelsby på  
mail@jakobvedelsby.dk eller sekreta-
riatsleder Sara Strand på ss@dansk-
forfatterforening.dk og høre nærmere 
om arbejdet og mulighederne.  

Det er muligt at stille op helt frem til 
punktet valg på Generalforsamlingens 
dagsorden  
den 25. april 2015, men hvis du ønsker 
valgmateriale på hjemmesiden, så 
skal du  
senest indsende dit materiale den 
10. marts 2015 til Sara Strand på ss@
danskforfatterforening.dk. 

Fra 13. marts 2015 kan du se de opstil-
lede kandidater her:  
http://danskforfatterforening.dk/om-
dff/valg-2015.aspx

tilMeldinG til 
MiddAG efter  
GenerAlforsAMlinGen
Da vi gerne vil sikre os, at 
der er mad nok til alle, der 
ønsker det, efter general-
forsamlingen,  
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 21. april 2015 til 
df@danskforfatterforening.
dk  
Middagen betales i døren 
og koster 100 kr. inkl. et 
glas vin eller en vand. 

Medlemmer med bopæl 
udenfor HT-området kan 
få rejsegodtgørelse mod  
efterfølgende indsen-
delse af billetter. 
Refusionen er prisen på 
billigste tog- eller busbil-
let med fradrag af kr. 75.

Medlemmer, der er i 
kontingentrestance, kan 
ikke deltage i generalfor-
samlingen  
og har ikke stemmeret 
ved urafstemninger, jf. 
vedtægternes § 11.

Husk medlemskort til 
generalforsamlingen. 
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der er konstant aktivitet i Strand-
gade 6. Faggruppestyrelserne og en-
keltmedlemmer arrangerer møder, 
foredrag, litteraturfestivaler, skrive-
aftener, sociale arrangementer mv. 
Oveni skal lægges de mange kurser, 
som vores kursusudvalg stabler 
på benene, og de aktiviteter, som 
interessegrupperne sætter i værk. 
Men det er ikke alene i Strandgade, 
at Dansk Forfatterforening er oppe 
på mærkerne. Aarhusgruppen og 
StORDstrømmen har i det forløbne 
år demonstreret, at vi er meget 
mere end en københavnerforening. 
Noget tyder i øvrigt på, at der i det 
kommende år vil blive etableret 
flere nye interessegrupper rundt 
omkring i Danmark. 

Jeg vil gerne sige tak til alle jer i 
Dansk Forfatterforening, som gør et 
stykke arbejde til glæde og gavn for 
andre forfattere, oversættere eller 
illustratorer. Uden jeres engagerede 
indsats var vi ikke den levende for-
ening, som vi er i dag. Som rosinen 
i pølseenden er det i den grad også 
på sin plads at takke vores sekreta-
riat, som gør det så godt.  

HVErVninG  
AF nyE MEDLEMMEr 
Det er helt afgørende, at vi i Dansk 
Forfatterforening formår at tiltræk-
ke flere medlemmer, hvis vi skal 
fastholde et toptrimmet sekretariat, 
gratis juridisk rådgivning og alle de 
andre medlemsgoder. Jo flere vi er, 
des mere slagkraft har vi desuden 
i forhold til at sætte dagsorden og 
skabe bedre vilkår for medlem-
merne. Hvervning er derfor altid en 
vigtig aktivitet for os, men lige nu 

er det vigtigere end nogensinde. 
På grund af ny EU-lovgivning 

vil foreningen miste relativt store 
indtægter de kommende år fra bl.a. 
vores administration af Autorkon-
toen. Samtidig viser en frisk med-
lemsstatistik, at blot 3 % af vores 
medlemmer er 35 år og derunder, 
mens 18 % er under 45 år. Flertallet 
er født i henholdsvis 1960’erne (22 
%), 50’erne (20 %) og 40’erne (27 %). 
Gennemsnitsalderen for samtlige 
medlemmer ligger på 59,5 år. Vi er 
således en attraktiv forening for de 
plus 40-årige, men knap så tillok-
kende for de yngre. 

Det sidstnævnte ér en udfor-
dring, fordi stor aldersspredning er 
godt for dynamikken i foreningen. 
Det er derudover ønskværdigt, at 
alle medlemmer har mulighed 
for at møde jævnaldrende. Vores 
nyindmeldte medlemmer er typisk 
i slutningen af 40’erne. Og det er 
fantastisk dejligt, at vi formår at 
tiltrække og fastholde de midald-
rende og ældre. Men vi skal også 
gøre os mere attraktive for de unge 
og yngre. 

Der går flere tusinde unge, yng-
re, midaldrende og ældre forfattere, 
oversættere og illustratorer rundt 
derude og er potentielle medlem-
mer. Dem skal vi fortælle, hvorfor 
det er en god idé at melde sig ind i 
Dansk Forfatterforening.   

Det går i øvrigt ganske godt med 
hvervningen. Vi havde i slutningen 
af februar 2015 præcis 1300 med-
lemmer, hvilket er det højeste antal 
siden 2007. 

Vi har denne vinter iværksat 
en konkret hvervningsaktivitet. 15 

medlemmer fordelt på grupperne 
har på frivillig basis sagt ja til at 
være ambassadører for foreningen i 
det kommende års tid. Ambassadø-
rerne vil kunne ses på foreningens 
egen hjemmeside, hvor de hver især 
optræder på et banner med navn, 
foto og et udsagn om, hvorfor de har 
valgt at være medlem. I februar og 
marts gennemførte vi en kampagne 
med udvalgte bannere på littera-
tursiden.dk og litteratur.nu. Ved at 
klikke på et banner blev man bragt 
til Dansk Forfatterforenings hjem-
meside, hvor der var omtale af de 
to store hvervningsarrangementer, 
som vi afholdt på hovedbibliote-
kerne i henholdsvis København 
og Aarhus. Et tilsvarende arran-
gement er planlagt i Odense til 
efteråret.       

Vi sÆttEr DAGsOrDEnEn 
Det er en grotesk ubalance, at for-
fatterne, oversætterne og illustrato-
rerne – vi, der leverer fundamentet 
for hele bogbranchen – typisk får 
mindst ud af vores arbejde rent 
økonomisk. Enhver, der går rundt 
med åbne øjne og ører og løbende 
taler med kolleger, kan konstatere, 
at mange af vores medlemmer har 
det svært økonomisk. Det skyldes 
ikke mindst, at vores vilkår er i frit 
fald på grund af faldende royalties, 
faldende oplagstal og faldende 
bogpriser – og at bogens levetid er 
faldende, ligesom bibliotekernes 
bogindkøb og bogbestand er det. 
Alting hænger sammen i bogkreds-
løbet, og en række af de nævnte 
forhold er et resultat af, at politi-
kerne har skabt en situation, hvor 

Formandens  
årsberetning 2014-15 
Her kommer den korte version af noget af alt det,  
vi har haft gang i i Dansk Forfatterforening siden generalforsamlingen i 2014. 
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markedskræfterne har frit spil på 
bogmarkedet. 

Når forfatternes livsvilkår kon-
tinuerligt forringes, uden at staten 
kompenserer, fører det direkte til 
ringere vilkår for at frembringe 
den litteratur, som vel de færreste 
ønsker at undvære. Der er grund 
til bekymring for litteraturens og 
sprogets fremtid i et lille land som 
Danmark, og det er og bliver en 
statslig opgave at sikre det bedst 
mulige grundlag for, at der også 
om 50 år bliver skrevet litteratur 
på dansk. Dét har vi meldt offent-
ligt ud, og det er lykkedes at skabe 
politisk opmærksomhed om og an-
erkendelse af problemstillingerne, 
hvilket er et vigtigt første skridt på 
vejen mod forandring. 

For vi ønsker at sætte dagsor-
den som forening. Det sker typisk 
ved, at vi udsender en pressemed-
delelse om et bestemt emne. I det 
forløbne år har vi fx også meldt ud, 
at vi ikke længere vil acceptere for-
ringelser af de kontraktlige vilkår, 
som forlagene tilbyder vores med-
lemmer. Samtidig har vi pointeret, 
at den typiske standardkontrakt er 
forældet, og at vilkårene generelt 
er for ringe. Disse udmeldinger har 
ført til, at vi nu er i dialog med de 
fleste store forlag herhjemme om 
udfærdigelse af helt nye eller kraf-
tigt reviderede standardkontrakter. 

Et tredje eksempel på proaktivi-
tet er de synspunkter, vi gav udtryk 
for i forlængelse af terrorangrebene 
i Paris og København. Her forsøgte 
vi at give en nuanceret tolkning af 
situationen og samtidig fastholde 
synspunktet om ytringsfrihedens 
ukrænkelighed og selvcensurens 
nedbrydende effekt for den frie 
kunstneriske udfoldelse.  

Et fjerde eksempel handler 
om, at vi er gået i medierne med 

information om, at vi er i gang 
med at definere en tænketank om 
litteratur. Vi kalder det en innova-
tionsplatform. For der er brug for 
innovation og nytænkning, hvis 
vi skal udvikle nye koncepter og 
løsninger, som kan være med til at 
forbedre arbejds- og levevilkårene 
for danske forfattere, oversættere 
og illustratorer. 

Vi lagde ud med at afholde et 
innovationsseminar i samarbejde 
med SKAGEN Fondene i juni 2014. 
Nu viderefører en arbejdsgruppe i 
foreningen resultaterne herfra med 
henblik på at definere målet med 
og indholdet af den nævnte innova-
tionsplatform, som kommer til at 
have hjemsted på nettet.      

DiGitAL bibLiOtEksAFGiFt 
Dansk Forfatterforening har sid-
det med ved forhandlingsbordet 
i Kulturministeriets Udvalg for 
Biblioteksafgift for Bøger og Musik, 
der har til opgave at komme med 
forslag til, hvordan man kan ind-
føre en biblioteksafgift for digitale 
materialer – dvs. e-bøger, lydbøger 
og musik. Udvalget har denne 
vinter afsluttet sit arbejde og skre-
vet en rapport, der er afleveret til 
kulturministeren. Udvalget peger 
på en løsning, hvor der afsættes en 
pulje til digital biblioteksafgift ud 
af den samlede biblioteksafgift i 
en prøveperiode på fire år. Inden 
udløbet af perioden skal ordningen 
evalueres. 

Udvalgets rapport vil blive of-
fentliggjort på Kulturstyrelsens 
hjemmeside, og prøveperioden kan 
træde i kraft med 2017 som første 
optællingsår til udbetaling i 2018. 
Det skal bemærkes, at det var et 
krav fra politikerne, at udvalget 
ikke måtte kræve flere penge, men 
alene beskæftige sig med fordelin-

gen af dem. Der er i øvrigt ingen 
garanti for, at politikerne følger 
rapportens anbefalinger.

FOLkEMøDE OG kuLturMøDE 
Dansk Forfatterforening deltog i 
2014 i Folkemødet på Bornholm. Vi 
var en del af det såkaldte Rosenga-
de-initiativ sammen med de øvrige 
kunstnerorganisationer. Vi fik 
markeret foreningen gennem del-
tagelse i forskellige debatter. Men 
de enkelte arrangementer har en 
tendens til at drukne i de voldsomt 
mange aktiviteter på Folkemødet. 

Det er endvidere både dyrt 
og tidskrævende at transpor-
tere medlemmer af foreningen til 
Bornholm, hvor vi i dag blot har 
10 fastboende medlemmer. Derfor 
har vi som forening besluttet ikke 
at deltage i Folkemødet på Born-
holm i 2015. Adskillige af vores 
medlemmer vil dog uden tvivl blive 
inviteret til at medvirke i forskel-
lige debatter, så vi skal under alle 
omstændigheder nok få vist flaget 
ovre østpå. 

I stedet vælger vi i år at priorite-
re Kulturmødet på Mors, der finder 
sted 20.-22. august i Nykøbing 
Mors. Folkene bag Kulturmødet 
har inviteret Dansk Forfatterfor-
ening til at indtage en nøglerolle i 
forhold til de litterære arrangemen-
ter på Kulturmødet.  

intErnAtiOnALt ArbEjDE
Vi har i det forløbne år også været 
proaktivt dagsordensættende, når 
det gælder behovet for at styrke 
indsatsen for at bringe dansk lit-
teratur ud i verden. Vi mener, at 
forlagene, de litterære agenter og 
Statens Kunstfond kan gøre det 
bedre på dette område. Men det 
kan vi også selv i Dansk Forfatter-
forening. 
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Mange danske forfattere produ-
cerer bøger, som har internationalt 
potentiale, men virkeligheden er, 
at de typisk må kigge langt efter 
lancering i udlandet. Vi har som 
forening besluttet at arbejde mere 
målrettet for at styrke medlem-
mernes internationale muligheder. 
Vi har udarbejdet et nyt kommis-
sorium for Internationalt Udvalg 
og afsat flere ressourcer. Konkret 
arbejder Internationalt Udvalg bl.a. 
med udvikling af en bytteordning, 
hvor danske forfattere besøger et 
land, og forfattere fra det pågæl-
dende land kommer til Danmark. 
Det sker ud fra en forventning om, 
at den personlige kontakt giver de 
bedste muligheder for netværk og 
nye alliancer, der gradvist udbreder 
kendskabet til dansk litteratur og 
åbner nye internationale døre for 
danske forfattere. 

Vi arbejder også med udvikling 
af en Bed and Breakfast-ordning 
med arbejdstitlen ”Write’n’Sleep”. 
Idéen er, at forfattere kan overnatte 
hos andre forfattere i hele verden 
for en fast pris på 20 euro pr. nat.  
Igen med fokus på den personlige 
kontakt og en bedre og billigere og 
mere frugtbar måde at rejse på og 
skabe nye kontakter og forhåbentlig 
venskaber på.

Dansk Forfatterforening har i 
det forløbne år endvidere forberedt 
en litteraturdialogfestival med til-
hørende bogudgivelse i samarbejde 
med Skt. Petersborg Forfatterfor-
ening til afholdelse i 2015. Udover 
at præsentere en række danske og 
russiske forfattere for henholdsvis 
russiske og danske forlag og læsere 
ønsker vi at demonstrere, at littera-
turen kan bidrage til at skabe større 
forståelse mellem to befolkninger i 
en krisetid.

Nu vi taler internationalt arbej-

de, skal det også nævnes, at vi i det 
forløbne år er begyndt at bedrive 
lobbyvirksomhed i Bruxelles. Det 
sker bl.a. i forbindelse med en fæl-
leseuropæisk lov om ophavsret, som 
vi får sat vores tydelige fingeraftryk 
på. Vi arbejder også målrettet på 
at få indflydelse på Transatlantic 
Trade and Investment Partnership 
(TTIP), som er en kommende fri-
handelsaftale mellem EU og USA.

ny HjEMMEsiDE 
Foreningens nuværende hjemme-
side er forældet, og vi er i gang med 
at udvikle en helt ny. Et hjemmesi-
deudvalg har siden sommeren 2014 
med input fra grupperne arbejdet 
på at beskrive den nye side. På en 
workshop med et webbureau fandt 
den såkaldte kravspecifikation sin 
endelige form. Status i skrivende 
stund er, at vi står foran at skulle 
indgå en kontrakt med det bureau, 
som skal bygge hjemmesiden. Vi 
forventer, at siden er i drift inden 
udgangen af juni 2015. 

Målet er at etablere en moderne 
og fleksibel, topprofessionel hjem-
meside, der præsenterer Dansk 
Forfatterforening på nuanceret vis 
over for offentligheden og samtidig 
imødekommer så mange af med-
lemmernes behov som muligt. 

Helt kort sagt, så ønsker vi os 
større overskuelighed og en mere 
intuitiv funktionalitet. Vi skaber 
også et forbedret medlemsforum 
for information, kontakt og service-
ydelser fra medlem til medlem og 
mellem foreningen og medlem-
merne. Vi faciliterer endvidere, at 
de enkelte grupper uhindret kan 
udveksle informationer med hinan-
den, ligesom de kan anvende siden 
som ekstern kommunikationskanal 
uden at skulle gå via sekretariatet. 

Hjemmesiden bliver naturligvis 

også gearet til hvervning. Samtidig 
sørger vi for, at de øvrige talerør, 
som foreningen satser på – bl.a. 
nyhedsbreve, medlemsbladet For-
fatteren og Facebook – integreres i 
den kommunikation og dialog med 
eksisterende og potentielle med-
lemmer, der skal foregå via hjem-
mesiden. Den nye side vil kunne 
benyttes på alle typer af tablets og 
smartphones. For blot at nævne 
nogle få af de nye faciliteter, vi kan 
glæde os til.            

Vi FEjrEr LittErAturEn
Der har de seneste omkring 10 
år fra forskelligt hold været gjort 
forsøg på at stable en litteratur-
prisfest á la The Oscars på benene 
i Danmark, men forsøgene er hver 
gang strandet af forskellige årsager. 
Men nu sker det. 

Det er først og fremmest ud af 
kærlighed til litteraturen, at Dansk 
Forfatterforening har taget initiativ 
til Blixenprisen, som forhåbentlig 
bliver en årlig tilbagevendende be-
givenhed. Vi har inviteret Danske 
skønlitterære Forfattere med på 
vognen, og de to foreninger står 
skulder ved skulder som afsender 
af Blixenprisen. Festen afholdes 
første gang 29. maj 2015.

Som en sidegevinst håber og tror 
vi, at Blixenprisen kan være med 
til at skabe større sammenhængs-
kraft i bogbranchen. En stærkere 
fællesskabsfølelse vil uden tvivl 
stille branchen stærkere i forhold til 
at samarbejde om at opnå politiske 
forbedringer til gavn for litteraturen 
og bogbranchen som helhed. ·

København, 25. februar 2015 
Jakob Vedelsby, formand for Dansk 
Forfatterforening
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BudGet 2015

BAlAnce pr. 31.12.2014
Balance pr. 31.12.2014

AKTIVER 2014 2013
kr. kr.

Andelslejlighed 738.731 738.731
Inventar 116.963 148.696
Materielle anlægsaktiver i alt 855.694 887.427

Tilgodehavender
Mellemregning, projekter m.m. 258.152 185.018
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 51.024 52.445
Tilgodehavender i alt 309.177 237.463

Likvide beholdninger 7.447.151 6.351.551

Omsætningsaktiver i alt 7.756.328 6.589.014

Aktiver i alt 8.612.022 7.476.441

PASSIVER 2014 2013
 kr. kr.
Egenkapital
Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.013.469 4.973.377
Primære grupper 335.280 292.661
Interessegrupper 96.573 84.086
Egenkapital i alt 5.445.322 5.350.123

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 36.000 36.000
Periodeafgrænsningsposter 147.853 11.024
Forudbetaling vedrørende Vietnamprojekt 269.643 269.643
DR Arkivpakke 1 Bonanza (til uddeling) 103.447 40.000
DR Arkivpakke 2 Autorernes hæderspris 1.044.290 730.728
Kursusafdelingen 53.061 65.845
Mellemregning andre projekter m.m. 425.229 210.502
Skyldige omkostninger 205.853 364.009
Anden gæld 881.324 398.567
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.166.700 2.126.318

Gældsforpligtelser i alt 3.166.700 2.126.318

Passiver i alt 8.612.022 7.476.441

Budget 2015 Budget Resultat
2015 2014
kr. kr.

INDTÆGTER
Grundkontingent 3.423.100 3.325.976
6% af kopivederlag 353.000 375.201
Administrationsbidrag - Autorkontoen 542.000 491.852
Lejeindtægter og div tilskud 219.000 292.938
Indtægter ialt 4.537.100 4.485.967

UDGIFTER
Gager og lønninger -1.941.000 -1.963.476
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -462.700 -494.523
Lokaleudgifter -527.000 -502.537
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -505.000 -529.327
- Gruppetilskud -205.000 -203.000
- Aktiviteter og projekter -241.200 -109.112
- Kontingent andre organisationer -70.000 -71.547
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -180.000 -175.420
- IT-udgifter -106.000 -199.212
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor -59.000 -56.675
- Ekstern rådgivning m.m. -60.000 -50.500
- Af- og nedskrivninger -217.000 -116.326
Udgifter ialt -4.573.900 -4.471.656

Resultat før finansielle poster -36.800 14.311
Finansielle poster 10.000 25.781
Årets resultat -26.800 40.092

resultAtopGørelse 2014
Resultatopgørelse 2014 Resultat Budget Resultat

2014 2014 2013
kr. kr. kr.

INDTÆGTER
Grundkontingent 3.325.976 3.250.000 3.220.222
6% af kopivederlag 375.201 374.000 399.605
Administrationsbidrag - Autorkontoen 491.852 700.000 866.414
Lejeindtægter m.m. 292.938 231.000 245.311
Indtægter ialt 4.485.967 4.555.000 4.731.552

UDGIFTER
Gager og lønninger -1.963.476 -1.989.000 -1.979.885
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -494.523 -519.000 -502.897
Lokaleudgifter -502.537 -522.500 -523.362
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -529.327 -505.000 -509.556
- Gruppetilskud -203.000 -190.000 -230.000
- Aktiviteter og projekter -109.112 -216.000 -231.351
- Kontingent andre organisationer -71.547 -70.000 -80.750
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -175.420 -198.000 -239.607
- IT-udgifter -199.212 -141.000 -144.564
- Revision Forfatterforening og Autor -56.675 -59.000 -55.800
- Ekstern rådgivning m.m. -50.500 -20.000 -8.125
- Af- og nedskrivninger -116.326 -108.000 -126.027
Udgifter ialt -4.471.656 -4.537.500 -4.631.927

Resultat før finansielle poster 14.311 17.500 99.624
Finansielle poster 25.781 20.000 40.859
Årets resultat 40.092 37.500 140.483

Årets resultat foreslås overført til kapitalkontoen
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inDtÆGtEr
De samlede indtægter i 
2014 blev lidt lavere end i 
2013. Det skyldes først og 
fremmest et fald i indtæg-
terne fra administrationen 
af Copydan-midler, som va-
rierer fra år til år og derfor 
er svære at budgettere med. 
Til gengæld er indtægterne 
fra kontingenter steget, 
først og fremmest på grund 
af de mange nye associere-
de medlemmer, og samti-
dig har vi fået mere ind på 
udlejning af vores lokaler. 
Alt i alt er indtægterne 
faldet med 63.252 kr., dvs. 
under halvanden procent af 
det budgetterede beløb. 

uDGiFtEr
De fleste udgiftsposter 
har været budgetteret 
realistisk, og derfor er vi 
endt med en samlet positiv 
afvigelse på ca. halvan-
den procent i forhold til 
budgettet. Udgifterne til 
Aktiviteter og projekter 
har været væsentlig lavere 
end forventet: Dette skyldes 
bl.a., at der var afsat 50.000 
kr. i tilskud til en kultur-
tænketank, som endte med 
ikke at blive realiseret. 

Posten IT er til gengæld 
blevet overskredet med ca. 
en tredjedel. Det skyldes en 
serveromlægning i Strand-
gade, nyanskaffede compu-
tere til formandsskabet og 
indførsel af et IP-telefonisy-
stem. Alt sammen nødven-
dige engangsudgifter, som 
gerne skulle gøre driften 
billigere på langt sigt. 

I 2014 blev det desuden 
besluttet, at Dansk Forfat-
terforening skal have en 
ny hjemmeside, og samar-
bejdet med et professionelt 
web-bureau er lige nu i fuld 
gang. De mellem 200.000 
og 300.000 kr. afsat til dette 
projekt fordeles over de næ-
ste to til tre år. Egenkapita-
len er dog stadig tilstræk-
kelig til, at vi kan håndtere 
det likviditetstab, der sker 
som følge af, at kontingen-
ter først opkræves et halvt 
år inde i regnskabsåret.

kOnkLusiOn
Bestyrelsen finder resulta-
tet tilfredsstillende, da vi 
alt i alt kommer ud med et 
overskud på 2.592 kr. mere 
end budgetteret. Men besty-
relsen er samtidig opmærk-
som på, at det vedtagne 
EU-direktiv om kollektiv 
forvaltning betyder, at vi 
fra 2017 kan forvente et fald 
i indtægter, både på grund 
af ophør af administration 
af Autorkontoen, og fordi 
6 %-trækket fra Copydan-
udbetalingerne bortfalder.

Dette kan der i nogen 
grad kompenseres for 
gennem øget fundraising 
og søgning af de kollektive 
midler til specifikke formål. 
For at opretholde vores 
aktivitetsniveau på både 
den politiske, juridiske og 
kulturelle front foreslår 
bestyrelsen en fremtidig 
kontingentstigning snarere 
end en generel nedskæring 
i de kommende år. 

buDGEt 2015
Budgettet for 2015 holder 
sig tæt op ad resultatet for 
2014 med enkelte ompriori-
teringer. På indtægtssiden 
er der budgetteret med en 
kontingentstigning på 100 
kr. årligt. Under det nye 
formandskab skal der i 
højere grad end tidligere 
være fokus på henholdsvis 
hvervning, internationalt 
samarbejde og styrkelse 
af foreningens aktiviteter i 
provinsen, samt at kva-
lificere bestyrelsesmed-
lemmer og andre aktive 
medlemmer bedre. 

Det afspejler sig i øgede 
tilskud til provinsens inte-
ressegrupper, rejseudgif-
ter, internationalt udvalg, 
hverveudvalget og ekstern 
rådgivning. Udgiften til IT 
er derimod sat væsentligt 
lavere end i 2014. Bestyrel-
sen vælger derfor at budget-
tere med et lille underskud 
for 2015, men samtidig 
vedblivende arbejde for at 
holde udgifterne nede. ·

kassererens beretning
af kasserer Juliane Wammen, styrelsesmedlem hos DOF

ligesom i de to foregående år sluttede regnskabet i 2014 med et positivt resultat på ca. 40.000 kr.  
Vores økonomi ser derfor overordnet fornuftig ud, og samtidig er vi gode til at holde budgettet. 

Det nye formandskab har betydet ændringer i prioriteringerne i budgettet for 2015. I 2014 blev det 
også endeligt afgjort, at vi pr. 1. januar 2017 mister en del af vores nuværende indtægtsgrundlag pga. et 
nyt EU-direktiv. Bestyrelsen tager naturligvis dette meget alvorligt, hvilket afspejler sig i budgettet og i 
vores forslag om en kontingentstigning over de kommende år. 
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De kritiske  
revisorers  
bemærkninger til 
regnskabet for 2014
Af Henrik Nilaus og Flemming Madsen Poulsen

bEstyrELsEns  
FOrsLAG tiL  
kOntinGEnt- 
OMLÆGninG

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 aktivitets-
niveau. 

Indtil nu har visse af vores 
medlemmer (de, der modtager 
kopivederlag for brug af tekster 
mv.) ud over deres grundkon-
tingent og gruppekontingent 
bidraget med 6 % af deres 
Copydan-vederlag til Dansk For-
fatterforening. 6 %-bidraget har 
beløbet sig til ca. 400.000 kr. 
årligt i det samlede driftsbudget, 
og denne manglende indtægt er 
Dansk Forfatterforening frem-
over nødt til at opkræve via alle 
medlemmers samlede kontin-
gent. Bestyrelsen foreslår, at det 
sker ved en grundkontingentstig-
ning på 100 kr. årligt de næste 
tre år, således at kontingent i 
2015 bliver 2700 kr., i 2016 bliver 
det 2800 kr., og i 2017 bliver 
det 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 mere end ét kontingent 
til faglige organisationer fra i 
skat – i 2015 ligger grænsen på 
6000 kr. Derudover vil de med-
lemmer, der i øjeblikket betaler 
6 % af deres Copydan-vederlag 
til foreningen, fremover modtage 
det fulde beløb fra Copydan. ·

Generelt er det et fint regnskab, som vi 
har set på. Udgifter og indtægter ligger 
meget tæt på budgettallene for året, 
og det er tilfredsstillende, at der er et 
beskedent overskud. Der er derfor ros 
til sekretariat, bogholderi, formand og 
bestyrelse for at have styr på tingene. 
Imidlertid er der nogle punkter, som 
vi godt vil kommentere. Det er penge-
anbringelsen, medlemstallet (afgang/
tilgang) og aktivitetsniveauet.

PEnGEAnbrinGELsEn
I lyset af den nuværende situation på 
bankområdet råder vi til, at forenin-
gens formue placeres, så vi ikke risike-
rer at miste penge i forbindelse med et 
evt. bankkrak.

MEDLEMstALLEt
Selv om der er kommet flere nye med-
lemmer, både ordinære og associerede, 
er der stadig en stor afgang, så der reelt 
er tale om stagnation. Da foreningen 
organiserer ca. 10 % af danske rettig-
hedshavere, så burde der være steder, 
hvor der kan ”høstes” bedre. Tiltaget 
med associerede medlemmer forekom-
mer at være en positiv nyskabelse, men 
der må mere til. Det fører videre til 
vores næste punkt.

AktiVitEtsniVEAu
Der er i årets løb gennemført en række 
aktiviteter for medlemmer, og der er i 
flere tilfælde skaffet midler udefra til 
gennemførsel af disse. Det er meget 
positivt. Men der er plads til forbedring. 
Aktiviteter og projekter var budget-
teret med 216.000 kr. for 2014, men der 
er ifølge regnskabet kun gennemført 
aktiviteter m.v. for ca. det halve, 109.112 
kr. Vi anbefaler, at der skrues mere op 
her, sådan at man dels kan tiltrække 
flere nye medlemmer, dels mindske 
afgangen. 

juriDisk bistAnD M.V.
Her er der en overskridelse på budget-
tet på 30.000. Pengene er brugt på at 
føre en retssag vedr. ophavsretten. Det 
er et af de tiltag, der meget konkret 
viser, hvad det er, foreningen arbejder 
med og står for, og som kan være et 
vægtigt argument for at anbefale med-
lemskab af foreningen. Derfor er det 
også vigtigt, at vi internt i foreningen 
får oplyst om sådanne aktiviteter.

kOnkLusiOn
Den samlede konklusion er, at for-
eningen fortsat har en god og sund 
økonomi. Med en gentagelse fra sidste 
år vil vi anbefale, at der skrues mere op 
for aktiviteter, som kan generere nye 
medlemmer og samtidig fastholde de 
nuværende.
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Til bestyrelsesvalget kan 
du stemme på op til 5 kandi-
dater. Vi vil gerne opfordre 
dig til at bruge nogle af dine 
krydser på kandidater, som 
kommer fra en anden del af 
foreningen, end du selv gør.

Der er to ting, vi vil bede dig 
tænke på, inden du stemmer:
•  Illustratorerne har ingen 

fast plads i bestyrelsen, 
men bestyrelsen har brug 
for deres input.

•  Yngre kandidater har 
svært ved at blive valgt, 
men kan også have noget 
at byde ind med.

Bestyrelsen har 10 medlem-
mer plus formanden. Hver 
af faggrupperne udpeger 1 
medlem, og derfor vil der al-
tid være mindst 1 fagforfatter, 
1 lyriker, 1 børnebogsforfatter, 
1 oversætter og 1 skønlitterær 
forfatter som medlem. De øv-
rige 5 er du med til at vælge.

Men illustratorerne har 
ikke nogen fast plads, fordi 
illustratorgruppen er en in-
teressegruppe og ikke en 
faggruppe. For tiden giver det 
knap nok mening at disku-
tere ytringsfrihed, uden at 
illustratorerne deltager. Også 
når det gælder kontrakter, 
ophavsret, biblioteksafgift, 

kunststøtte, udpegninger til 
råd og nævn og de mange 
andre spørgsmål, bestyrelsen 
arbejder med, kvalificerer det 
diskussionerne og beslutnin-
gerne, når der er en bred vifte 
af interesser og holdninger 
repræsenteret.

Desværre har vi gennem 
flere valgrunder set, at det 
er svært for kandidater fra 
mindre grupper at blive valgt 
ind. Det samme gælder yngre 
medlemmer, selv om forenin-
gen lægger mange kræfter i 
at hverve medlemmer blandt 
nye forfattere. Og med alder 
tænker vi ikke kun på fødsels-
datoen, men især på debut-

året. For selv om bestyrelsen 
nyder godt af erfaringen hos 
folk med lange cv’er, har den 
også brug for den nysgerrig-
hed og de skæve spørgsmål, 
debutanter kan bidrage med.

Det er sjældent, bestyrel-
sen stemmer om noget. Som 
regel kan medlemmerne tale 
sig til rette på møderne. Vi 
håber derfor, du vil følge vo-
res opfordring og bruge dine 
stemmer til at sammensætte 
en bestyrelse for hele forenin-
gen. Det kan du gøre ved at 
stemme på de 5, du mener, 
vil være det bedste supple-
ment til de 5 medlemmer, 
der bliver udpeget af faggrup-
perne. ·

Til april skal der være valg til hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening, og det bliver muligt at bryde tendensen til foreningens 
forgubning. Det kan ske ved at stemme på yngre medlemmer, og det er vigtigt. Hvis ikke det sker, risikerer vi, at et møde i hoved-
bestyrelsen kommer til at se ud som på Egon Clausens tegning. 

Før du stemmer
Af Lotte Garbers, formand for Dansk Forfatterforening 2009-11,  
og Jo Hermann, formand for Dansk Forfatterforening 2012-14

illuS: egon ClauSen
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Børne- og ungdomsbogsforfatterne hos dansk forfatterforening
Udlån af børnebøger til fritidslæsning anslås i ny rapport årligt at bidrage med 2 mia. kr. til BNP. Det understreger 
betydningen af, at der bliver skrevet gode bøger for børn, og arbejdsprocessen bag de gode bøger har været 
emne for en række arrangementer: Hvor kommer idéerne fra? Hvordan samarbejder man? Hvordan udgiver man? 

BU-styrelsen har også haft fokus på skolerne, hvor undervisningsportaler risikerer at begrænse og ensrette 
udvalget af tekster. Visse steder overvejer man endda at nedlægge pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) 
på afdelingsskoler.

For BU-forfattere har 2014 altså været et paradoksernes år både med uventet medvind og med besværlig 
modvind, når det drejer sig om at få bøgerne ud til de børn, der skal læse dem. 
nanna Gyldenkærne, formand for BU

Det gjorde 
vi i 2014
2014 var et meget virkelystent år i  
dansk forfatterforening, hvor lokalerne  
sjældent stod tomme. Her er et udpluk af  
de aktiviteter, foreningen tilbød sine medlemmer.
Redigeret af Anna Bridgwater

dansk oversætter forbund i 2014
2014 bød på flere store begivenheder for DOF. I februar fik Ellen Wulff 
Dansk Oversætterforbunds Ærespris og blev fejret. I maj satte Kultursty-
relsen beløbet op fra 60.000 til 75.000 kr. I marts gik Dansk Oversætter-
leksikon i luften med foreløbig syv artikler. Flere er på vej. I maj inviterede 
DOF en gruppe oversættelsesstuderende fra KUA på besøg i Strandgade, 
og Nordisk Ministerråd gav 32.000 EUR til samarbejdet mellem nordiske 
oversætterforeninger, NORNE. 30. september afholdtes stor international 
oversætterdag med arrangementer i både København og Aarhus. Og sidst, 
men ikke mindst, lykkedes det DOF at være med til at få oprettet Forfat-
ternes Forvaltningsselskab, hvis arbejde med ophavsret vil komme alle 
medlemmer af Dansk Forfatterforening til gode.
Juliane Wammen, styrelsesmedlem hos dOF

lyrikgruppen i Botanisk Have, juni 2014
Botanisk Have dannede rammen om oplæsning af digte den første sommerdag. Det var strå-
lende solskin, og mange mennesker havde taget plads foran den lille scene ved søen. Digtere 
fra Lyrik-gruppen læste deres digte op, og der blev spillet musik ind imellem. Der var cirka 10 
digtere med meget forskellig baggrund og poetisk skrift. Temaet var passende nok natur. Folk 
var meget begejstrede for digtoplæsningen, der var et supplement til de oplevelser, Botanisk 
Have byder på. På den måde fik mennesker, der normalt ikke læser eller hører poesi, en positiv 
oplevelse med lyrik. Måske breder deres poesibegejstring sig som ringe i vandet.   
inge-Helene Fly, formand for Lyrikgruppen

Kurser
Der er mange ting, der gør mig 
glad, når jeg ser tilbage på det 
forgangne kursusår, 2014. Først og 
fremmest er jeg stolt af, at kursus-
udvalget og jeg i samarbejde igen 
fik et stort og varieret program på 
benene. Jeg synes, vi favner bredt, 
at vi både når helt ned i detaljerne 
med nørdede kurser om fx metafo-
ren og får det praktiske med som 
i kurset ’Flowskrivning’ på Hald. 
Jeg er altid trist, når vi må aflyse 
kurser, til gengæld er det sjovt, 
når der pludselig opstår mulighed 
for at lave et aktuelt kursus, som 
jeg gjorde med ’Forfatteren som 
debattør’ med Torben Sangild og 
Signe Hegelund. Et kursus, der 
ikke er blevet mindre aktuelt nu. 
Det gjorde mig superglad, da jeg 
havde fået et novellekursus med to 
vidt forskellige, stærke undervisere 
(Erik Skyum Nielsen og Charlotte 
Weitze) på plads, og tilmeldingerne 
bare strømmede ind, og der så vi-
ste sig luft i budgettet, så vi kunne 
dublere det.
Mai Misfeldt, dansk Forfatterforenings 
kursussekretær
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Blæst omkuld af ord
Den 14. juni 2014 læste 40 forfattere op i Ør-
stedsparken i København. Vejret var hverken 
for koldt eller varmt. Og vinden tog ord fra de 
oplæsende og kastede dem rundt i parken. 

S-styrelsen har gennem de sidste år opbyg-
get en tradition for LæsBar, arrangementer, der 
har været afholdt i foreningens regi. Gruppen 
bag ”Blæst omkuld af ord” ønskede at skabe en 
platform, hvor forfatterne gik i dialog med sig 
selv, deres omgivelser, kollegaer og ikke mindst 
et publikum. Godt og vel 300 mennesker kom 
forbi og sad, lå eller stod i græsset og lyttede. 

Kunsten skal udfordre – og udfordres. Og 
det sker ofte, når kunsten gå ud i andre ram-
mer og møder sig selv – som sig selv. Det skete 
i Ørstedsparken, da forfattere og læsere mødte 
hinanden. 

Det hele blev på festlig vis afsluttet på den 
skrånende plæne foran søen, hvor de grimme 
ællinger snadrede den, mens ordene blev afløst 
af latter, samtaler og festfarve i kinderne. 
tomas Lagermand Lundme, S-Styrelsen

den skønlitterære gruppe
27. juni afholdt S-styrelsen sammen med BU 
og L et særdeles velbesøgt cocktailparty, hvor 
der blev serveret litterære drinks i partytelt, og 
den nyvalgte formand, Jakob Vedelsby, holdt 
skåltale, hvorefter en DJ spillede op til dans. 5. 
december fyldte vi igen lokalerne til årets jule-
frokost, hvor den blandt andet stod på Christine 
Tjalves hjemmelavede kryddersnapse.
anne-Sophie Lunding-Sørensen, formand for S-Styrelsen

illustratorerne fik ny biennale 
Dansk Børneillustrations Biennales formål er at 
skabe synlighed og debat omkring relevansen af 
at bevare og berige et billedsprog for børn. Dette 
gør vi ved at arbejde på at styrke forståelsen for 
illustrationskunst og for den vigtige rolle, genren 
har for en levende og nutidig kultur for børn. 

Biennalen er et selvstændigt projekt initieret 
af illustrator Martine Noring i samarbejde med 
non-profit foreningen BIBIANA Danmark og Dansk 
Forfatterforening.  

Dansk Børneillustrations Biennale blev lance-
ret og afholdt på BogForum 2014 og vil være en 
tilbagevendende begivenhed på BogForum hvert 
andet år. Biennaleudstillingen består af de top-
nominerede fra årets konkurrence, som afholdes 
i samarbejde med en dansk humanitær organi-
sation. I 2014 var det Mødrehjælpen. I alt deltog 
22 i konkurrencen, og fagjuryen bestående af Mai 
Misfeldt, Katrine Clante og Claus Riis valgte heraf 
13 ud til top-nominering og udstilling. Vinderen af 
Biennalen var Pauline Drasbæk, som vandt 25.000 
kr. Derudover fik Rasmus Juul og Karina Bække-
lund nominering med hædrende omtale. I 2015 kan 
udstillingen opleves på Ørestad Bibliotek og som 
megasize lyskunst på Fields’ facade t.o.m. februar 
måned. Desuden rejser udstillingen med M/S 
BIBIANA i sommerhalvåret. Ruten vil kunne ses på 
BIBIANA Danmarks og Biennalens hjemmeside i 
maj. Undervisningsmateriale til gratis download for 
skoler landet over kan også hentes på vores hjem-
mesider medio marts.
Martine noring, afgående formand for illustratorerne

Tomas Björnsson har 
tegnet højdepunkterne 
for illustratorerne i 
året, der gik: Her er det 
Dansk Børneillustrations 
Biennale, jurakonfe-
rence i Helsinki, Sharing 
possibilities møde i 
Oslo og Drama Croquis i 
Strandgade.

den faglitterære gruppe i 2014
Vi har med succes holdt torsdagsmøder på Godsbanen i Aarhus og 
tirsdagsmøder i København. I Aarhus var et af emnerne ’Første Ver-
denskrig 1914’ med temaet: Hvordan skriver man for voksne og børn? 
Det seneste havde titlen: ’Om den forunderlige og smukke natur.’ I 
København har emnerne bredt sig fra ’Maria Magdalene’ over ’Græn-
selandet’ og ’1864’ til ’Intuition’ og ’Arktis’.

I efteråret havde vi et arbejdsdøgn på Hald Hovedgaard. Her dis-
kuterede vi mulighederne for at lave en faglitterær festival. Det blev 
et godt døgn, hvor idéerne blomstrede. Alle var glade for at være 
med i processen, og mange innovative idéer blev fostret. Vi arbejder 
videre med de input, vi fik, og i 2016 planlægger vi en landsdækken-
de faglitterær festival. Derfor laver vi fire pilotprojekter i 2015 placeret 
fire steder i landet. 
den faglitterære styrelse
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Mangeårig netlyriker 
Kenneth Krabat betragter 
internettet som en mulighed 
for at vise sine skitser, idéer 
og digte – eller det han kalder 
”fund” - frem for et publikum. 
Han leder efter lyrisk mening 
i feltet mellem den digitale 
repræsentationsvirkelighed 
og den fysiske virkelighed. Og 
han har fuld tillid til nettets 
muligheder og menneskers 
nysgerrighed efter at finde no-
get, der rammer dem, hvor de 
er. Han siger: ”Stort set ALLE 
finder og indtager fragmenter 
af kunstværker via internettet 
i dag.”

Men Kenneth Krabats 
netudgivelser er et supple-
ment til hans bogudgivel-
ser. Net- og bogudgivelser 
repræsenterer forskellige dele 
af hans samlede værk, som er 
én lang undersøgelse af kom-
munikationsformer. Han har 
blandt andet skrevet Twitter-
digte, der er på 26 x 140 tegn. 
Digtene kan læses både fra 
bunden og op og fra oven og 
ned. Resultatet er, at Twitter-
digtene kan læses som et 
langdigt, og – afhængig af 
læseretningen – som et levet 
nu eller som en erindring. 

Han oplever dog proble-
mer, når de digitale digte skal 
vises på forskellige skærme. 
Linjebruddet, pausen, ånde-
drættet er centralt i digtet. Og 
”knæk, knæk, siger linjerne,” 
når de havner på en mindre 
skærm end den, digtet oprin-
deligt tager sig korrekt ud på, 
siger Kenneth Krabat.

Digital eksistens
’1000 stemmer’ hedder 
Kenneth Krabats blog. Der 
lægger han sine ”fund” frem 
for læserne. Han har mellem 

20.000 og 30.000 klik om 
måneden, men kun få faste 
læsere, der kommenterer ind-
holdet. Lige som mange andre 
forfattere har han et salgs-
apparat tilknyttet sin blog, 
så han kan få en indtægt at 
skrive for. Han tilbyder blandt 
andet hjælp til e-bogskonver-
tering. Men han får hurtigt 
nok af salgsarbejdet og ven-
der tilbage til sin søgen efter 
lyrisk mening i mellemfeltet, 
i mellemregningen. Som han 
siger om sin skriftlige praksis 
på nettet:

”Det er en måde at være 

i livet på. JEG er min busi-
ness.”

Men han betragter ikke 
den digitale verden og avatar-
interaktion som det vigtigste 
i livet. Hans undersøgelsesfelt 
forsvinder med ham. Og det 
er, som det skal være. Allige-
vel kan hans digitale skrift 
give anledning til at tænke 
frem. Han siger: 

”Jeg tænker af og til på, 
hvordan hele mit skriftempo-
rium ser ud, når jeg dør. For 
jeg sletter sjældent noget. Det 
tager for meget tid.”

slagtryk
Digtet ’Øen’ med snorlige 
rækker af fyrretræer pryder 
forsiden af det digitale tids-
skrift Slagtryk d. 7. februar. 
Eva Aagaard, der har skre-
vet digtet, er én af cirka 
200 bidragydere. I Slagtryk 
publiceres digte og kortprosa 
fortrinsvist på dansk af dig-
tere fra 17 til 70 plus. 

Redaktionen består af 
Erik Scherz Andersen, 
Lasse Skjold Bertelsen, Eva 
Obelitz Rode og Joachim 
Lykke Andersen, der alle har 
universitets- og biblioteksstu-
dier bag sig. De diskuterer og 
udvælger de tekster, der skal 
antages ud fra kriteriet ’den 
gode tekst’. Joachim Lykke 
Andersen udtaler:”Vi udgiver 
et alsidigt udvalg i form og 
indhold, og hvis der i en 
periode tegner sig en tendens, 
så skyldes det formentlig 
fordelingen i det indsendte og 
kvaliteten heraf. Der er ikke 
nogen specifikke karakte-
ristika ved tekster udgivet 
i Slagtryk, andet end, at vi 
mener, det er gode tekster.”

Forlaget Kronstork udgiver 
Slagtryk, men forlaget har 
ikke noget med redaktionen 
af tidsskriftet at gøre. Tids-
skriftet får tidsskriftstøtte fra 
Statens Kunstråd, og har gjort 
det siden 2012.

Digterne og læserne
Hvilke digtere får udgivet 
deres digte og tekster på 
Slagtryk? Udover Eva Aaga-
ard er der navne som Simon 
Grotian, Viggo Madsen, Olga 
Ravn og Lars Bukdahl, alle 
etablerede navne inden for 
lyrikken. 

Men der er en overvægt af 
digtere, som ikke har været 

Digtets 
digitale 

liv
Lyrik, der udgives på de digitale medier, 
får et helt andet forhold til læseren end ly-
rik, der udgives i en bog. Men hvordan ser 
det digitale lyriske landskab ud? Hvordan 
er digitale digte anderledes end papirdigte? 
To digtere og en redaktør fra det digitale 
tidsskrift Slagtryk udtaler sig om at skrive 
og udgive online lyrik.

Af Inge-Helene Fly
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udgivet på et etableret forlag 
– endnu, kunne man tilføje. 
For det at få digte publiceret i 
Slagtryk kan være begyndel-
sen til en bogudgivelse. Digt-
oplæsninger og måske at få et 
digt trykt i en avis som ’Da-
gens digt’ kan bringe digteren 
tættere på en bogudgivelse. 
Derudover går digteren ind i 
en intensiv arbejdsproces før 
udgivelsen på Slagtryk, og det 
i sig selv skaber fremdrift i 
forfatterskabet.

Slagtryk har haft cirka 
15.000 brugere og 30.000 
besøg i 2014. Og for læserne 
er det muligt både at kom-
mentere udgivne tekster og 
skrive til redaktionen, hvis de 
ønsker det. Joachim Lykke 
Andersen siger:

”Vi kommunikerer med 
læserne via Facebook, og der 
er et kommentarfelt til hvert 
bidrag på Slagtryk.dk”

Der er dog ikke mange 
læsere, som kommenterer 
de publicerede tekster. Men 
læserne kan gratis downloade 
en pdf med månedens sam-
lede digte, hvis de har lyst.

Danske blogs og sites
Der findes en del digitale 
tidsskrifter for litteratur, også 
lyrik. Der er fx Reception, 
Passage, Sentura og Ap-
paratur, hvor forfattere og 
digtere kan få udgivet tekster. 
Dertil kommer en lang række 
forfatterblogs, hvor forfat-
teren udgiver primært egne 
tekster. Imidlertid er der også 
eksempler på digital lyrisk 
tilstedeværelse, hvor brugerne 
af de sociale medier er. Det er 
PalePoets et godt eksempel 
på.

PalePoets har en blog og 
en digterkanal på Twitter. 

Idéen med Twitter-kanalen 
er, at digtere publicerer digt-
samlinger delt op i tweets på 
op til 140 tegn. Alle følgere får 
dele af digte eller hele digte 
i deres Twitter-feed, og de 
kan klikke på digtet, hvis de 
har lyst til at læse mere. På 
den måde kommer digterne 
direkte ud til læserne. Bag 
PalePoets står poeterne m.m. 
Christian Bonde Korsgaard 
og Torben Slot Petersen.      

ja, jeg smager månedens 
kunstnervin
”00:00:40” begynder Martin 
Glaz Serups sms-digt ’Ja, jeg 
smager månedens kunst-
nervin’ fra 2010 på Joylands 
webside, hvor digtet bliver 
læst op af digteren selv. Digtet 
varer cirka 27 minutter og 
strækker sig over et døgn med 
sms`er til og fra mange perso-
ner. Beskederne handler om 
hverdagsting som at børste 
tænder på børnene, kedeligt 
arbejde med at læse et manu-
skript, aftaler om møder, men 
også om mere spektakulære 
ting fx sygdom, kærlighed, og 
at afsenderen har hugget sig i 
benet med en økse dagen før. 
Dertil kommer de humoristi-
ske indslag fx ”Hvad så, skat? 
Har du fået drukket dig stiv? 
… Skriv ikke under på noget.” 

I sms-digtet vrimler det 
med ord som kys, super, WA 
(Weekend Avisen), vi snakkes 
og Kh M. Stemmen er rolig 
på trods af de mange forbin-
delser, aftaler og relationer, 
der skal holdes ved lige, 
informeres og styrkes i beske-
derne. Som en næsten fast 
rytme lyder klokkeslættene, 

fx 08:45:48. Tidspunkterne 
har betydning for indholdet 
af sms’erne, som også minder 
om tidens gang. Digtet slutter 
klokken 23:59:41.     

net- og bogudgivelser
Siden debuten ’Shylas ansigt’ 
i 2002 har Martin Glaz Serup 
fået udgivet en række digt-
samlinger i bogform på forlag. 
Men han udgiver også digi-
talt. Han siger:”Jeg har også 
publiceret et par chapbooks 
(en bog på lommestørrelse) på 
mit eget onlineforlag Korn-
kammer Small Press, hvor 
alle udgivelser er i pdf, gratis 
og i sagens natur udkommer 
i et uendeligt oplag. Det har 
jeg hovedsageligt valgt at 
gøre på den måde på grund af 
produktionsomkostningerne 
– der er ingen udover den tid, 
det tager – og for hurtigt at 
kunne distribuere bøgerne 
til hvem som helst, der måtte 
have lyst til at læse dem – det 
er jo let og hurtigt blot at 
sende et link.”

Martin Glaz Serups blog 
hedder kornkammer.blogs-
pot.com, og den har eksi-
steret siden 2005 med cirka 
4.500 besøg om måneden. 
På bloggen er der et væld af 
henvisninger til andre sites 
for dansk og udenlandsk 
lyrik. Af udenlandske sites 
anbefaler han de to ameri-
kanske arkiver, UbuWeb og 

PennSound samt tidsskriftet 
Jacket2.

Fredag og Mandag 
To andre eksempler på online 
lyrik hedder ’Fredag’ og 
’Mandag’. Fem fredage i ja-
nuar 2014 sendte Martin Glaz 
Serup beskeder fra sin mobil-
telefon til de læsere, der havde 
købt eller lånt digtet ’Fredag’ 
på biblioteket. ’Fredag’ er et 
såkaldt real time-digt, for det 
fandt kun sted den ene gang. 

Udover at afdække netop 
fredagens døgnrytme er for-
målet med digtet at under-
søge, hvad der er særligt for 
sms`en, dens sprog og dens 
kvaliteter med egne beske-
der som eksempler. Sms`en 
rækker ud og vil have svar, 
den er usynlig men allesteds-
nærværende og den befinder 
sig på grænsen mellem tale 
og skrift.

Sms-digtet Mandag (2010) 
er ligeledes en undersøgelse 
af mandagens døgnrytme. 
Og netop tiden og stedet er 
vigtige undersøgelsespunkter 
for Martin Glaz Serup, der 
siger:”Det foresvæver mig, at 
mandag, fredag, søndag er de 
særlige dage i ugen; i hvert 
fald i den psyko-geografi de 
fleste af os her slæber rundt 
på, og som igen er formet, det 
ser man tydeligt, af arbejds-
livet, af arbejdsmarkedet, af 
den måde vores tid af disse 
bliver formet på.” (Fra Littera-
tursiden.dk) ·   

Hans digitale verden er et undersøgelsesfelt …

Foto: gorm Valentin

inge-Helene Fly (S og l) er født i 1973 og debuterede i 2007 
med prosateksterne ’goyas hund’. i 2010 udkom digtsam-
lingen ’indbildt samtale’. inge-Helene Fly underviser bl.a. i 
litteratur og kreativ skrivning. 
 
 

“
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5 illustratorer,  
 1 tekst
Hvad nu hvis … man giver fem illustratorer den samme tekst 
og beder dem om at akkompagnere teksten med hver sin il-
lustration? Vi gjorde forsøget for at vise, hvor stor betydning 
illustrationen har for tolkning af en tekst. Ikke to udtryk el-
ler stemninger er ens. Ingen af illustratorerne har set hinan-
dens bidrag. Ingen kendte navnet på tekstens ophavsmand 
eller vidste, hvor teksten stammede fra. ·  
Idé og koncept: forfatter Karin Feit Almberg, BU 

”Sneen smelter  
og bliver irriterende.  
Sætter sig alle steder.  
Jeg er syg.
Fra romanen ’En dreng’ af Tomas Lagermand Lundme.

Tomas Björnsson

Erik Petri

Se mere om illustratorernes mangfoldighed på illustratorgruppen.dk. 
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Rikke Hyldahl HomannSusanna Hartmann

Lea Bennetsen Letén
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elvom det er muligt at sige: 
”Jeg hader hende”, er had ofte 
uden objekt eller mere upræ-
cist. Det er således muligt at 

sige: ”Jeg hader jøder” eller ”Jeg hader 
muslimer”, hvormed had også adskiller 
sig fra kærlighed, der ikke kan udfoldes 
i sætninger som: ”Jeg elsker jøder” eller 
”Jeg elsker muslimer”. 

Det er ikke muligt at elske en hel 
gruppe af den ene eller anden art. Hadet 
synes således at være bestemt af et ge-
nerelt perspektiv, som vi er underkastet 
og ikke kan slippe. Når vi hader nogle 
(fx en gruppe af etnisk, religiøs, såkaldt 
racemæssig eller anden oprindelse), 
er vi grebet af en passion, som vi ikke 
kan slippe væk fra. I modsætningen til 
vreden, der ofte er forbundet med hævn, 
og som i visse tilfælde kan forhandles, er 
hadet uden mulighed for tilgivelse.

Hadefuld passion
Ordet passion har meget apropos samme 
etymologiske kilde som patologi (pathos). 
Det er tilmed en passion, der deler os op 
i en form for modsætning, hvor ”vi” står 
over for ”dem”, men naturligvis uden at 
vi er en del af problemet, da det er dem, 
der har foranlediget det. Dermed adskil-
ler en sådan modsætning sig fra fx den 
form for modsætninger, som marxismen 
arbejder med, idet arbejderklassen er en 
del af modsætningen, som marxismen 
lokaliserer i klasseforholdene. Det er i 
hadet de andre, som er problemet, og får 
det tilstrækkeligt næring, kan det, som 
vi ved det fra historiens blodige annaler, 
føre til grusomme udryddelser.

Fiktion og virkelighed
Michel Houellebecqs seneste roman 
fra 2015, ’Soumission’ (’Underkastelse’), 
der udkom lige før angrebet på Charlie 
Hebdo, som kostede 12 mennesker livet, 
udgør en foregribende perspektivering af 
de frygtelige begivenheder, der kastede 

Frankrig ud i sorg, og som dræbte en 
af hans venner, Bernard Maris, der 
arbejdede på bladets redaktion. Bogen 
handler, meget kort fortalt, om univer-
sitetslæreren, François, der i stor stil 
konsumerer kvinder, som han ser ned 
på. Han lever i en tid, hvor De Muslim-
ske Brødres kandidat, Mohammed Ben 
Abbas, vinder det franske præsidentvalg 
frem for lederen af det populistiske parti 
Front National, Marine Le Pen, i 2022. 
Det er den ene stærke leder over for den 
anden, og millioner af katolikker bliver 
muslimer. 

Islam åbenbarer her den største fejl, 
som den vestlige verden begår: At tro, at 
mennesket skulle elske sin frihed. Men 
er der tale om islamofobi? Eller en hyl-
dest til den stadigt voksende højrefløj? 
Uanset svaret på disse spørgsmål vidner 
det om de antidemokratiske tendenser i 
Europa.

Er forfatteren sit værk?
For den franske filosof og ven til Houlle-
becq, Bernard-Henry Lévy, er der imid-
lertid to fejlfortolkninger af ’Soumission’ 

(jf. Lévy: ’Michel Houellebecq: Novelist’). 
Den ene findes hos venstrefløjen, der 
betragter Houellebecq som en bastard, 
en fascist, en fjende af den menneskelige 
race og menneskerettigheder og som en 
antimodernist. En med en uhelbredelig 
islamofobi, der nægter at anerkende 
racismen i sin fobi. 

Den anden fejltolkning stammer fra 
højre, for hvem Houellebecq er en helt, 
idet han betegner tingene med deres 
rette navn. Han siger højt, hvad det fran-
ske folk har tænkt, men er blevet kuet af 
politisk korrekthed i at udtrykke. Han er 
en profet, den første romanforfatter, der 
har vovet at skabe litteratur ud af dette. 

Den samme fejl bliver således gjort 
både til venstre og højre, hvilket des-
værre, if. Lévy, er helt almindeligt med 
hensyn til romanforfattere: Man sam-
menblander forfatteren med hans karak-
terer, tillægger ham deres synspunkter, 
omdanner de positioner, hypoteser, 
fiktioner, og situationer, som han skaber, 
til hans egne.

Lukker øjnene for ideologi
Et næsten lignende eksempel er den 
norske forfatter Knut Hamsun, der støt-
tede nazismen og besøgte Hitler under 
2. Verdenskrig. Litteraturkritikere har 
altid haft deres problemer med konflik-
ten mellem Hamsuns høje kunstneriske 
kvalitet (han fik Nobelprisen) og hans 
totalitære overmenneskeforestillinger. 

Men synsvinklen for sådanne littera-
turkritikere er den omvendte af Lévys 
på Houellebecq, idet de, der ”frikender” 
Hamsuns litteratur, gør det, fordi de ikke 
mener, at Hamsuns racistiske menne-
skesyn eller racehad kommer til udtryk 
i dem.

Et tredje eksempel er den berømte 
franske forfatter Louis-Ferdinand Cé-
line, der åbenhjertigt støttede nazisterne 
under 2. Verdenskrig. Célines antisemi-
tisme betragtes ofte som en mere eller 

“

“
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Litteraturen i hadets tidsalder
Med udgangspunkt i den franske forfatter Michel Houellebecq spørger denne artikel, om 
en forfatter kan frasige sig et ansvar for at puste til ilden, når han eller hun skriver fiktion 
om vor tids store, betændte emner.  Af René Rasmussen, illu. Francis Bowie

Det er i hadet de andre,  
som er problemet, og får  
det tilstrækkeligt næring,  
kan det, som vi ved det fra  
historiens blodige annaler, 
føre til grusomme  
udryddelser.



mindre uforklarlig psykisk afsporing, 
der ikke anfægter hans status som en af 
det 20. århundredes største forfattere. 
Selv visse jødiske forfattere og intellek-
tuelle, fx Philip Roth, har tilkendegivet 
deres helhjertede beundring for hans 
forfatterskab. De ønsker at holde antise-
mitismen uden for bedømmelsen af hans 
kunst. 

Ord fremmer had
Frikendelsen af Hamsun og Célines lit-
teratur hænger formentlig sammen med, 
at afstanden til nazismens uhyrligheder, 
især den massive udryddelse af jøder i 
Auschwitz, er vokset med årene. Det er 
lang tid siden, det vil ikke ske igen, og 
der er tilmed dem, der fornægter, det 
overhovedet har fundet sted. Men lad 
os lave et tankeeksperiment: Antag at 
Frederik Stjernfelt eller Jens Martin 
Eriksen støtter IS og forsvarer terror-
handlingen rettet mod Charlie Hebdo 
– hvordan vil vi da forholde os til deres 
litteratur? Vil vi læse, anmelde eller for-
dømme den? Sidstnævnte, fordi vi ikke 
kan skelne mellem forfatternes ideologi 
og deres litteratur? 

Eller for at forskyde perspektivetlidt: 
Hvordan forholder vi os til en litteratur, 
som i vores tidsalder fremmer hadet, el-
ler hvis forfattere står inde for et sådant 
had? 

Selvom Houellebecq ikke står inde for 
et sådant had, er det bemærkelsesvær-
digt, at han frasiger sig enhver form for 
islamofobi, som en læsning af hans værk 
kan foranledige til. Han har desuden en 
bemærkelsesværdig opfattelse af racisme 
og jødeudryddelse. Han anfører således i 
et interview, at jødeudryddelsen ikke var 
udtryk for racisme, fordi jøder ikke er en 
biologisk race (jf. Houellebecq: ’L’islam-
ophobie n’est pas une forme de racisme.’ 
Interview). Han afviser i den forbindelse 
også, at islamofobi skulle være udtryk 
for racisme samt idéen om, at en race 
skulle være udtryk for en særlig diskurs, 
selvom biologer har påpeget, at der ikke 
findes biologiske racer. Han afviser også 
idéen om en ”kulturel” racisme, fordi en 
sådan ikke er funderet i det, som han 
forstår som racer.

racehygiejne
Hvad angår jøderne, strider en sådan 
forståelse imidlertid med den form for 

racehygiejne, der stod centralt for nazis-
men og som bekendt ikke startede med 
jøderne, men med psykisk syge og handi-
cappede, som var de første, der blev ofret 
til fordel for den rensede ariske races 
fremdrift. Selvom vi accepterer Houel-
lebecqs idéer om, at der ikke var tale 
om raceudskillelse, er det klart, at for 
nazismen var jøderne en race. Den var 
et biologisk funderet projekt, hvilket han 
glemmer at anføre, selvom den også var 
bestemt af en masseidentifikation med 

føreren, Hitler: Den ene, der stod over 
alle dem, der samledes om ham, og som 
delte det had, der drev jødeforfølgelsen.

Leder efterlyses
Der er naturligvis langt fra denne 
historiske grusomhed til Houellebecqs 
roman. Det, som den imidlertid skit-
serer, er, at løsningen på Frankrigs (og 
Europas) krise ligger i en højere magt. 
At løsningen på den form for vanvid, 
der synes at herske i det Frankrig, som 
skildres i romanen, herunder den mang-
lende tro knyttet til katolicismen, er en 
stærk mand (eller kvinde). En særlig 
”faderfigur” (m/k), den ene over alle 
andre, der ikke er synderlig interesseret 
i økonomiske faktorer, men i kulturelle 
aspekter (uddannelse, moralske princip-
per, familien), der imidlertid fører til en 
forringelse af uddannelsesinstitutioner-
ne, at kvinder bliver påtvunget hovedtøj-
klæder, og at flerkoneri bliver tilladt. Det 
synes ikke at bekymre hovedpersonen 
François, der alligevel kan forføre de 
kvinder, som han har brug for. 

 Der er ikke tale om en voldelig 
islamisme, som vi kender det fra IS, men 
alternativet består i, at det religiøse død-
vande, der har ramt katolicismen, finder 
sin løsning i den store leder (islamisk 
eller højrepopulistisk). Det er muligt, at 
denne politiske og kulturelle vision ikke 
vedrører forfatterens holdninger, og at 
den ikke deles af ham, men det fralæg-
ger ham ikke ansvaret for at have pub-
liceret en roman, hvor verden fremstår 
som vanvittig, og hvor den eneste løsning 
er François’ ubegrænsede nydelse og et 
styre ledet af en muslimsk broder. 

underkastelse er lykken
En sådan udvej er imidlertid ikke en løs-
ning på det had, der for tiden ægger store 
dele af befolkningen i Frankrig og andre 
steder i Europa, men løsningen lægger 
op til, at vi skal følge vores egocentrerede 
nydelse, som hovedpersonen François 
gør, og ellers støtte op om en stærk fa-
derfigur. Bogen fremstiller en europæisk 
dekadence legemliggjort i François og 
understreger hermed, at denne – og ikke 
terrorismen – er det sande problem. Den 
største lykke (læs: nydelse) ligger i den 
absolutte underkastelse.

Selvom Houellebecqs ven mistede 
livet i angrebet på Charlie Hebdo, og vi 
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Villa Gress, et arbejdsrefugium og fri-
sted på Møn, er nu åbent. Stedet tilbyder 
smukke og inspirerende omgivelser til 
journalister, forfattere, grafikere, filmfolk, 
musikere, designere, illustratorer, oversæt-
tere, forskere, arkitekter, billedkunstnere 
– og andre kreative sjæle, som i en periode 
har brug for fred, ro og koncentration til 
at udvikle, arbejde på eller færdiggøre et 
projekt. 

Rammerne er Elsa Gress’ historiske 
bolig, der ligger i fænomenalt naturskønne 
omgivelser på Marienborg Gods, Vestmøn, 
kun fem kvarters kørsel fra København.

Her etablerede Elsa Gress og gemalen 
kunstmaleren Clifford Wright i 70’erne og 
80’erne kunstnerkollektivet ’Decenter’, som 
ikke blot blev samlingspunkt for et hav af 
kendte og mindre kendte kunstnersjæle fra 
ind- og udland, men også i dag betragtes 
som en kunst- og kulturhistorisk milepæl. 

Huset er en kuriøs kæmpekasse, opført 
i det fjerneste hjørne af god-sets park, lige 
der, hvor skoven møder mark og eng. Det 
er velegnet til folk, der arbejder alene, og 
til ophold for mindre grupper med et fæl-
les arbejdsprojekt. ·

DER ER åBENT FOR BOOKINGER OG 
FORESPØRGSLER: RING På 20 60 17 68, 
ELLER SKRIV TIL INITIATIVTAGEREN  
PIA THANNING På PIT@VILLAGRESS.DK. 

PRISER FOR ENKELTPERSONER: 
Pris pr. døgn første syv dage kr. 525.
Pris pr døgn følgende syv dage kr. 475. 

Ved længere ophold eller for at høre om 
priser for grupper: Ring 20 60 17 68

Villa Gress: 
nyt arbejds- 
refugium for 
kreative

skal forsvare ytringsfriheden, som er 
en af litteraturens grundlæggende og 
uomgængelige forudsætninger, er det 
tvivlsomt, om denne vision er en dystopi 
i bogens univers. Snarere fremstår 
den som udvejen på vores tids galskab. 
Mange franskmænd vil sikkert læse 
den som endnu et nødvendigt opråb til 
at støtte Marine Le Pen, hvis parti er 
stadigt voksende. De to fejllæsninger, 
som Lévy omtaler, fremstår derfor al-
ligevel som korrekte: Begge læsninger er 
rigtige, hvis vi holder os til romanen, der 
på paradoksal vis støtter og underbygger 
(frygten for) hadet mod islam og idéen 
om den stærke faderfigur (m/k). 

Forfatterens ansvar?
Og Houellebecqs ansvar? Kan han 
fralægge sig et sådant i en social sam-
menhæng, hvor hadet vokser, som han 
gør, når han hævder, at han ikke ved, 
om han er enig med sin hovedperson (jf. 
Christine Agnot: ”C’est pas le moment 
de chroniquer Houellebecq”)? Eller som 
han udtrykker det i anden sammen-
hæng: ”Jeg giver afkald på en hvilken 
som helst ansvarlighed, jeg påkalder mig 
den totale uansvarlighed ...” (”L’islamop-

hobie n’est pas une forme de racisme.” 
Interview). 

Men uanset denne påkaldelse af et 
manglende ansvar forbliver spørgsmålet: 
Vil romanen være med til at bane vej for 
Marine Le Pen eller det, som er værre 
(som ikke er De Muslimske Brødre i 
romanens bløde udgave)? En totalitær 
styreform? Vil bogen være brænde på et 
bål, der fører os endnu længere frem i 
hadets passioner? Det vil historien vise, 
og forhåbentlig dementere.· 

agnot, christine: ”c’est pas le moment de chroniquer 
Houellebecq”, i Le Monde, d. 16/1 2015.
Houellebecq; Michel: ”L’islamophobie n’est pas une 
forme de racisme.” interview. www.metamag.fr 
Lévy, Bernard-Henri : ”Michel Houellebecq : novelist”, 
i www.huffingtonpost.com 

rené rasmussen er lic.phil. 
i litteraturvidenskab, lektor i 
dansk litteratur på Køben-
havns universitet, lyriker og 
fagbogsforfatter. 
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Idéen til Ord til tiden opstod i foråret 
2014 ud fra følelsen af, at der er meget 
lidt opmærksomhed på lyrik. Nogle af os 
har godt nok i flere år eksperimenteret 
med at blande forskellige udtryksformer 
som fx ord sammen med lyd eller musik 
på scenen. Om det har udvidet feltet? 
Det har det vel, men stadig uden for 
alfarvej. 

Efter endnu en tålmodighedsprøven-
de ventetid i telefonrøret til intetsigende 
muzak ringede det på min indre telefon-
central: Hvorfor ikke inddrage telefon-
svareren som et medie for poesien? Og 
ikke mindst bruge sceneerfaringerne fra 
interaktion mellem lyd, musikkomposi-
tion og ord, hvor lyd og ord skal gå op i en 
højere enhed?

Som tænkt, så gjort. Jeg gik til Robert 
i Geiger Records og Jette Sunesen fra 
Aarhus Litteraturcenter, der straks var 
med på idéen. Så gik vi i gang med at 
parre digtere og komponister, forberede 
indspilninger, finde samarbejdspartnere 
med telefonsvarer, foruden alt det andet 
som ansøgninger. Og foreløbig kan vi 
love honoraret hjemme til de medvir-
kende kunstnere.  

Vanskeligt medie
Nu er det ikke et nemt projekt at give sig 
i kast med, for en telefonsvarer er jo pr. 
definition et nødvendigt onde, som dens 
indehaver jo så har forstået at vende til 
en flade for information, sågar rekla-
mer, men stadigvæk en ventetid, ingen 
muzak kan vende til en positiv oplevelse. 
Derudover må det, som ligger på vente-
fladen, heller ikke støde. Det vil sige, når 
vi melder os på banen med poesi i røret, 
indgår vi i et allerede fastlagt koncept, 
hvor vi deltager på både på mediets og 
indehaverens præmisser.

Teknisk set kan telefonsvareren også 
være en udfordring; man kan ikke bare 
bruge hele registeret for ens formåen, 

høje og lave frekvenser har det med at 
forsvinde på vejen til lytteren. Nå det så 
er sagt, betragter vi det som en udfor-
dring, en form for minimalisme, hvor vi 
uden at udsætte os for censur skal levere 
vores hjerteblod og ikke mindst undgå at 
støde den sagesløse lytter fra os.

Lyrik med musik
Den næste idé var at parre lyrikere med 
komponister, der ikke havde prøvet at 
samarbejde før, og det er til dels lykke-
des. Følgende er i gang med at forberede 
indspilninger:
Mads Mygind sammen med en endnu 
ukendt musiker.
Lise Haurum sammen med Nathalie 
Wuerth.
Daniel Mantel sammen med Morten 
Hougård.
Morten Søkilde sammen med Mads 
Engels.
Overtegnede sammen med Per Høyer.

Næste alle indspilninger samt al re-
digering af lydfiler foregår i Pappagallo-
studiet med deres tekniker. Hver indspil-
ningssession koges ned til højst et minut 
og konverteres til en fil i de formater, 
som indehavere af telefonsvarere bruger. 

Normalt vil institutionen have en ud-
byder eller en tekniker, der lægger filen 
ind. For dem, der har en central uden 
host, vil vores tekniker stå til rådighed, 
hvis der er tvivl om indlægning/overspil-
ning.

Foreløbig har vi tilsagn fra 15 firmaer 
og institutioner, heriblandt bibliotekerne 
i Aarhus og omegn, men ønsket er at nå 
op på minimum 25 af dem. Jeg kalder 
det samarbejdspartnere.

stemmen i røret
Når man fx ringer til Dansk Forfatterfor-
enings telefonsvarer, vil man få et unikt 
værk at høre, skrevet og komponeret 

direkte til mediet. Et værk, der kan tåle 
at blive afbrudt ved omstilling, men som 
også kan give lyst til at høre mere, hvis 
man da ikke er totalt indifferent over for 
lyrik og nykomposition. For øvrigt kan 
man ringe til vores egen telefonsvarer 
eller gå på nettet, hvis man vil høre det, 
som man eventuelt går glip af.

Det kan med et par enkelte brudstyk-
ker, uden noder, lyde mere eller mindre 
sådan her: ”Elektrisk lys skærer mor-
genen / skarpe sprøde skiver / alt for 
tynde.” ”Efterår i melankolske verse-
fødder fører vinter i forfrosne led / en 
enkelt diskusprolaps når årstiden tørrer 
ind” (med stort forbehold for at ordene 
ændrer sig undervejs).

Dette her er kun en begyndelse; 
der ligger andre knap nok udforskede 
medier og platforme og venter forude for 
lyrikken.·
Projektet initieres for offentligheden 
mellem 1. juni og 1. august, alt efter aftaler 
med vore samarbejdspartnere. Når vi når 
til november, suppleres det med Geigers 
årlige Lyd+Litteraturfestival i København 
og Aarhus, hvor telefonværkerne får deres 
særlige plads i deres fulde længde. 
Derudover kan man, hvis der kommer 
støtte nok, forvente en særlig trykt udgi-
velse af musik og lyrik. 

man kan allerede nu høre en smagsprøve på lyrik i 
telefonsvareren på projektets telefonsvarer: 46 90 29 18. 

Ord til tiden
Ventetiden i telefonen kan udfyldes med oplevelser.  
Derfor vil projektet Ord til Tiden sørge for musik og lyrik  
i blandt andre Dansk Forfatterforenings telefon.  Af Max Madsen

Max Madsen fyldte 70 i 2014. 
Han er uddannet grafisk 
designer og har arbejdet som 
skuespiller, samtidig med at 
han har skrevet især lyrik og 
drama og arbejdet med  
multimedieprojekter. 
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Hvordan blev du opmærksom  
på DM i novelleskrivning?
Det var i virkeligheden slet ikke mig 
selv, der fandt novellekonkurrencen. 
Vi skulle i min klasse skrive en novelle 
som en skriftlig aflevering i dansk. Og så 
nævnte min lærer konkurrencen for os. 
Hun opfordrede os alle til at melde os. Og 
jeg var så heldig, at blive valgt til DM i 
novelleskrivning.
  
Hvor meget har du skrevet,  
inden du deltog?
Den novelle, jeg vandt novellekonkur-
rencen med, var faktisk min allerførste 
rigtige novelle. Jeg har altid været stor 
fan af historiefortælling i alle formater. 
Om det har været i form af bøger, film 
eller at stå på scenen i det lokale amatør-
teater, har jeg været interesseret. Og jeg 
vil godt indrømme at have mange usam-
menhængende noter på min computer 
til filmmanuskripter, digte og dårlige 
sange. Men jeg havde aldrig skrevet 
noveller før. 

Efter at have deltaget i DM i novelle-
skrivning har jeg dog fået blod på tanden 

for at skrive mere. Når jeg får en idé, 
overvejer jeg nærmest automatisk dens 
muligheder og begrænsninger i alle me-
dier – vil den fungere bedst som monolog 
på en scene, som en kortfilm, som en no-
velle eller som noget helt fjerde? Men jeg 

har lagt mærke til, at flere af mine idéer 
nu ender i kassen med tekst, der ikke 
behøver oversættes til replikker i en film 
eller i et teaterstykke. De kan arbejdes 
videre på som en novelle eller et digt. 
 
Hvad var det bedste ved  
DM i novelleskrivning?
Selvom det var enormt sjovt at møde an-
dre skriveinteresserede fra hele landet, 
så tror jeg, det bedste ved weekenden var 
forfatternes foredrag. Jeg lærte enormt 
meget om at skrive kreativt, hvordan 
man kommer i gang, og hvordan forfat-
terbranchen i Danmark er. Jeg kunne 
især godt lide den del af kurset, hvor vi 
snakkede om, hvordan redigeringen af 
et manuskript foregår, samt fik respons 
på vores egne noveller. Jeg fik øjnene op 
for, hvad der fungerer, og hvad der ikke 
gør. Og det gav mig en mulighed for at 
arbejde videre på min novelle. 

Hvad var det værste ved  
DM i novelleskrivning?
Det er nok lidt kikset at sige, men det 
værste ved DM i novelleskrivning var, at 
det ikke varede længere. Jeg lærte rigtig 
mange nye mennesker at kende, og jeg 
lærte enormt meget om, hvad det vil sige 
at være forfatter. Om søndagen tog jeg 
hjem med en følelse af at have fået en 
masse nye værktøjer, jeg kan bruge, når 
jeg skal skrive. Men det kunne have væ-
ret fedt at have brugt dem mere i praksis 
på selve kurset. 
 
Hvad er dine ambitioner  
med skriveriet?
Jeg nyder virkelig at skrive. At få un-
derlige idéer og tanker ned på papir er 
både befriende og virkelig spændende, 
da jeg sjældent kan forudse, hvordan det 
endelige produkt kommer til at se ud. 
Jeg kan ikke sige, at jeg drømmer om at 
blive forfatter. Men jeg kan samtidig hel-
ler ikke sige, at jeg aldrig kommer til at 
blive det. Jeg vil fortsætte med at skrive, 
når jeg føler mig inspireret. Og hvem 
ved, måske ender jeg med at sende noget 
af det ind til et forlag en gang. ·

Blod på forfattertanden
Melissa Marcher var en af deltagerne ved DM i novelleskrivning 2014, hvor unge fra hele 
landet fik mulighed for at få finpudset deres novelle under en intensivt workshop i Dansk 
Forfatterforening. Af Anna Bridgwater

Navn: Melissa Høegh Marcher
Alder: 18 år
Beskæftigelse: Studerende i 3.g på  
Allerød Gymnasium

Ved dM i novelle- 
skrivning 2014 blev 20 
unge udvalgt og inviteret til et 
weekendkursus med Mathilde Wal-
ter Clark, Christina Englund, Simon 
Fruelund og Adda Djørup. Kurset 
var sponseret af en række fonde. 
Lørdagen handlede om at skrive 
tekst, søndagen om at redigere. 
Deltagernes noveller udgives som 
e-bog og lægges på Dansk Forfat-
terforenings hjemmeside i løbet af 
foråret.

Jo Hermann

“Jeg kan ikke sige, at jeg  
drømmer om at blive forfatter. 
Men jeg kan samtidig heller 
ikke sige, at jeg aldrig  
kommer til at blive det. 
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n af pigerne sad og pillede 
ved sit hvide plasticarm-
bånd. Hun var ny her, det 
var tydeligt. Hendes hår 

havde den længde, de klipper det i, når 
man først kommer ind. Men ingen af os 
havde været i dette rum før. 

Det nye rum var formet som en 
trapez. Da vi vågnede, lå pigen op ad den 
længste væg, men nu havde hun sat sig 
i et af de brede hjørner. Jeg sad, hvor jeg 
selv var vågnet – i midten langs en af de 
skrå vægge. 

”Følelsen skal akkvireres på en time”. 
En af drengene begyndte at råbe, 

mens jeg forsøgte at få mig selv til at 
græde. Vi havde hver vores metode til at 
akkvirere. Det var ikke lykkedes sidst, og 

de havde sagt, at jeg ville ryge i Det Kolde 
Rum, hvis ikke jeg blev ked af det denne 
gang. Den nye pige gjorde ingenting. 
Hun sad bare, som hun havde siddet, 
inden opgaven blev stillet. Jeg havde lyst 
til at forklare hende, hvad der skete, hvis 
hun ikke akkvirerede følelsen, inden 
tiden løb ud. Men så ville jeg spilde min 
egen tid.  

Hun gjorde stadig ingenting. Jeg ved 
ikke, hvor lang tid der var gået, for rum-
mene havde aldrig nogen ure og intet 
dagslys. Men jeg blev distraheret af, at 
hun bare sad der. Jeg skubbede mig over 
til hende.

”Du ved godt, hvad du skal, ikke?”
Hun nikkede. 

”Hvorfor gør du ikke noget?”
”Jeg er bange,” sagde hun stille.
”Bare koncentrer dig, så kan du godt. 

Gør det nu bare.”
”Det er ikke det, jeg er bange for.” 

Hun rykkede sig lidt bagud. 
”Hvad er det så?”
Der gik nogen tid, inden hun svarede. 
”At de vil have mig til at føle noget, jeg 

ikke vil føle.”

Hun blev ført væk, da vi andre havde 
akkvireret. Det gjorde de nye som regel. 
Jeg var heldig, første gang jeg var i et 
rum. De havde valgt tilfredshed, som jeg 
ofte havde følt, før jeg kom hertil. Nu 
har jeg været her i nogen tid. Hvor lang 
tid, ved jeg ikke. Der er ikke andet lys 

E
Novelle: RUM 
af Melissa H. Marcher
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end det i loftet, og vores søvn er altid 
kunstig. De sender en gas ud i rummet 
efter hver opgave. Hvor lang tid der går 
imellem dem, er der ingen af os, der ved. 
Vi vågner bare op til en ny opgave. Altid 
i et nyt rum.

Da jeg vågnede igen, kunne jeg lugte 
mynte. Det gjorde de nogle gange – påvir-
kede vores sanser. Rummet var kvadra-
tisk, som det allerførste rum jeg var i. 
Men dette var større. Eller måske var vi 
bare færre mennesker. 

”Følelsen er glæde. Følelsen skal akkvire-
res på 20 minutter.”

Jeg havde aldrig akkvireret glæde før. 
Og slet ikke på 20 minutter. Men jeg blev 
nødt til det. Glade mennesker. Hvordan 
er det nu? Skal jeg smile? Jeg prøvede at 
smile, men min mund var ikke vant til 
grimassen, og jeg endte med bare at vise 
tænder. 

Alt, hvad jeg huskede, fra før jeg kom 
hertil, føltes mere som drømme end min-
der. Det var langsomt svundet ind og var 
nu noget, jeg skulle lede længe efter for 
at huske. Kun et enkelt minde poppede 
op. En træterrasse, en græsplæne og to 
små børn, der løb rundt på den. Der var 
også nogle andre. Nogle gamle menne-
sker. Men de var ikke på græsset. De sad 
i havestole og … smilede. 

Jeg prøvede at smile igen. Det var stadig 
et uigenkendeligt ansigtsudtryk. Hvis 
bare jeg kunne huske, hvad resten af 
mindet handlede om. De gamle menne-
sker – var jeg i familie med dem? Mine 
bedsteforældre måske? Ja, sådan var det 
vist. Og de to små børn … Dem kunne jeg 
ikke placere. Ikke lige nu.

”Hvordan gør I?” Det var en ny dreng. 
Ny frisure. 

Der var ingen af os, der svarede ham. 
Vi kunne ikke spilde tiden. 

”Hvordan er det I gør? Kan I ikke 
hjælpe mig?” 

Stadig ingen svar. 
”Hjælp mig nu! Hvad sker der, hvis 

man ikke akkvirerer? Vil I ikke nok 
hjælpe?!”

”Vær nu stille. Du gør det værre for os 
andre,” sagde jeg endelig med dæmpet 
stemme.  

”Men jeg ved ikke, hvordan man gør!”
”Du skal føle glæde. Ikke andet end 

det.”

I mindet løb et af børnene over til mig. 
Den her er til dig. Tak, den er rigtig fin. Skal 
jeg finde en til? Det må du godt. Jeg kunne 
huske græsset. Jeg kunne huske det 
store træ og parasollen og kirsebærrene 
og fregnerne og …

Jeg var tilbage i rummet. Resten af 
mindet var væk. Svundet ind. Men jeg 
var glad.

Klokken lød fra højtaleren. Igen var det 
den nye, der blev ført ud. Der var stille et 
øjeblik. Jeg kunne høre ventilatoren. Jeg 
blev døsig. Jeg faldt om. 

”Hallo? Hallo? Vågn op!” Jeg satte mig 
hurtigt op og rykkede mig væk fra 
hende, der havde vækket mig. Vi var i et 
nyt rum. Et stort trekantet rum. Og vi 
var kun to derinde. Jeg havde aldrig set 
hende før, men hun var ikke ny.

”Jeg tror, det er sidste opgave,” hviske-
de hun, med ryggen vendt mod den lille 
røde lampe i hjørnet. ”Måske kommer vi 
ud efter det her.”

Der var aldrig nogen, der havde snak-
ket om en sidste opgave. 

”Hvad mener du?” spurgte jeg.
”Engang vågnede jeg for tidligt. Og jeg 

hørte to af dem snakke. De sagde noget 
om, at de kun har to inde ved sidste 
opgave.”

”Og hvad sker der bagefter?”
”Jeg er ikke sikker. Måske kommer vi 

ud. Måske …”
”Måske hvad?”
”Måske tag…”
”Følelsen er omsorg. Følelsen skal akkvi-

reres på 10 minutter.”

Der var ingen af os, der sagde noget. 10 
minutter var ikke nok. Jeg prøvede pa-
nikslagen at finde et minde frem. Bare et 
eller andet. Men der var intet tilbage. Jeg 
kiggede på pigen. Hun sad med lukkede 
øjne. Men så kiggede hun op.

”De vil have, at vi skal gøre det sam-
men,” sagde hun.

Jeg sagde ikke noget.
”Kom tættere på.”
Jeg satte mig over for hende.
”Fortæl mig om dit liv. Før alt det her,” 

sagde hun.
”Jeg … Jeg husker ikke så meget,” 

svarede jeg.
”Hvad som helst. Bare et eller andet.”
”Jeg ved ikke … Jeg … tror ikke, jeg 

kan.”
”Kan du slet ikke huske noget?”
Jeg rystede på hovedet. Der blev stille. 

Jeg havde ikke længere noget at tage af. 
Alle de følelser, jeg havde akkvireret, 
kom fra minder. Og nu var minderne 
væk. 

”Vi må skabe følelsen fra bunden,” 
sagde hun, ”det kan ikke komme fra 
minder længere”.

”Hvordan gør vi det?”
”Jeg ved det ikke.” Hun kiggede rundt 

og rejste sig op. Jeg gjorde det samme. 
Vi stod lidt og kiggede på hinanden. Til 
sidst lænede hun sig ind og krammede 
mig. Jeg vidste, at jeg skulle føle noget. 
Jeg vidste, at hun var ved at finde den 
rigtige følelse frem. Jeg kunne bare ikke 
mærke den. Jeg så en pige for mig. Ikke 
hende, der stod i rummet med mig, men 
en anden. Og jeg vidste, at mindet betød 
noget for mig. Men ikke hvorfor. Jeg følte 
ikke længere noget. 

Klokken lød. ”Følelsen ikke akkvireret.”
Pigen i rummet kiggede på mig. Hun 

smilede. 
”Kunne du ikke høre det?” spurgte 

jeg.
Hun rystede på hovedet.

De førte mig ud af rummet. ·
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i forfatterforeningen læser vi sædvanligvis ikke hinandens bøger, så derfor kender vi egentlig ikke dem, vi sidder til bords med. Vi ser dem kun 
stykkevis og delt og synes måske endda, at det er helt i sin orden. 
illustration og tekst: egon clausen
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En fest for bøgerne og alle dem, 
der arbejder med dem? Det er der 
en del mennesker i bogbranchen, 
der længe har savnet. Derfor er en 
fredag aften i maj sat af til at fejre 
bøgerne og alle dem, der arbejder 
med dem. Navnet er Blixen-festen, 
og der lægges masser af kræfter i 
at skabe en begivenhed, der kan 
kaste samme slags stjernestøv over 
bøgerne, som Oscaruddelingerne 
kaster over filmbranchen. Gæsterne 
kan forvente rød løber, champagne, 
fri bar, snacks og en professionel 
vært, nemlig Stéphanie Surrugue, 
som aftenens guide.

Falder på et tørt sted
Enigheden om, at der er brug for 
sådan en fest, er bred. 

”Hos Danske skønlitterære For-
fattere er vi glade for at have været 
med til arbejdet for at kunne samle 
bogbranchen om at lave en Oscarag-
tig litteraturfest. Vi håber, at festen 
vil være med til at gøre de mange 
priser, prisvindere − og litteraturen 
ikke mindst − mere synlige. Det 
skal nok blive stort, det tror vi,” 
siger Jan Thielke, formand for De 
skønlitterære Forfattere i Danmark. 
Ilse Nørr, direktør hos forlaget Mod-
tryk, lyder det: 

”Det er en måde at gøre opmærk-
som på bogen og alle, der er involve-
ret i den.”

Modtryk er en af de mange spon-
sorer, der er med til at gøre festen til 
virkelighed.

”En fest, der fejrer bogen. Det er 
en rigtig god ide at fejre bogen og 
forfatterne og alle de mennesker, 
der er i bogbranchen. Når nogen ta-
ger et initiativ, som er værd at støtte, 
vil vi være med,” siger Ilse Nørr.

Gyldendal er også med til at 
støtte bogfesten, og forlagsdirek-
tør Johannes Riis er enig med sin 
kollega fra Modtryk: ”Gyldendal 
vil altid gerne medvirke til at sætte 
fokus på den gode litteratur. Det 
kan gøres på mange måder, bl.a. 

ved at skabe lidt festivitas og tildele 
særlig fremragende forfattere og 
udgivelser priser og udmærkelser. 
Det sker heldigvis i mange forskel-
lige sammenhænge, vi uddeler 
selv en række af slagsen i vores 
eget regi, og at der nu i tillæg til De 
Gyldne Laurbær kommer endnu en 
”tværgående” litteraturprisfest, kan 
vi kun hilse velkommen; vi håber, 
den vil gøre sig stærkt gældende, og 
ønsker initiativet alt godt.”

Fest med formål
Litteratur er noget, som kræver 
fordybelse og ro. Når en prisfest for 
bogen har været så længe undervejs, 
kan det skyldes, at bøger er noget, 
læserne er alene om. Som Jakob 
Malling Lambert fra Rosinante & 
Co. siger: ”Læsning er en privat sag, 
i modsætning til det at se en film el-
ler gå til en koncert, så det kan virke 
selvmodsigende at holde en fest for 
bogen. Men man kan sammenligne 
med fx BogForum, hvor mange 
aktører går sammen om at skabe 
synlighed for bogen.”

Festen skal mere end at kaste 
stjernestøv over bogbranchen, 
den skal også samle de forskellige 
aktører i branchen. At det ser ud til 
at lykkes, kan man se på det brede 
udvalg af sponsorer og samarbejds-
partnere. Blandt andre er Danske 
Skønlitterære Forfattere, Bibliote-
karforbundet, Dansk Journalist-
forbund og private firmaer som 
trykkerier med til at løfte festen på 
forskellige måder, sammen med en 
stor håndfuld af de danske forlag.  

Der skal uddeles omkring 12 
priser inden for et bredt udvalg af 
kategorier, og en del af priserne er 
spritnye. ”Forhåbningen er, at når 
der er et bredt udbud af priser, til fx 
årets forlagsredaktør og årets bog-
handler, at der så kan blive sat lys 
på nogle andre af branchens aktører 
end dem, der som regel er i fokus,” 
siger Jakob Malling Lambert. ·

der bliver skålet og festet for bogbranchen  
d. 29. maj i år, når der holdes galla i anlednin-
gen af uddelingen af den første Blixenpris.
Af Anna Bridgwater

Festen i anledning af Blixenprisen bliver holdt fredag 
d. 29. maj i Frimurerlogen på Østerbro i København. 
Der uddeles omkring 12 priser, blandt andet årets 
Forlagsredaktør, årets Boghandler, en fagbogspris, 
en ny oversætterpris, en BU-pris, Zinklar-legatet til 
årets novelle og festens hovedpris, Blixenprisen, som 
går til en skønlitterær forfatter.

Billetter a 260 kr. udbydes fra ultimo marts efter 
først til mølle-princippet. 

I marts går projektets hjemmeside i luften. Her kan 
man finde detaljer om de forskellige priser, juryer 
m.m.  
Se mere på Blixenpris.dk.

Fest for bøgerne

illu: tea Bendix
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Hvorfor har bogbranchen  
brug for en prisfest?
”Sammenlignet med mange andre 
brancher er der kun småpenge i 
omløb i den danske bogverden. 
Dem skal forfatterne, oversæt-
terne, illustratorerne, freelancere-
daktørerne og -korrekturlæserne, 
forlagene, boghandlerne, distri-
butørerne, trykkerierne og alle de 
andre interessenter finde ud af at 
deles om. 

Men uanset at krybben ofte er 
halvtom, og hestene indimellem 
bides, så er vi i samme båd. Der 
er næppe mange herhjemme, som 
beskæftiger sig med bøger udeluk-
kende for pengenes skyld. Derfor 
tør jeg godt slå fast, at de fleste 
i denne branche er motiveret af 
kærlighed til litteraturen. Og det 
er netop kærligheden til litteratu-
ren som Dansk Forfatterforening 
og Danske Skønlitterære Forfat-
tere har taget initiativ til at fejre 
med Blixen-prisen, der forhåbent-
lig bliver en årligt tilbagevendende 
begivenhed. Det er fantastisk 
dejligt at opleve, hvordan alle dele 
af bogbranchen, men også organi-
sationer i periferien af den, bakker 
op om vores initiativ. 

Det er lykkedes os at fundraise 
i nærheden af 600.000 kroner 
fra knap 20 forskellige sponsorer, 
herunder bl.a. forlag, trykkerier og 
faglige organisationer. Derudover 
har en række virksomheder spon-
soreret for flere hundredtusinde 
kroner konkrete behov såsom 
festsal og pressearbejde. Det tager 
jeg alt i alt som et umiskendeligt 
tegn på, at vi rammer plet med 
Blixenprisen.”

Q+A om Blixenprisen
Formand for Dansk Forfatterforening, Jakob Vedelsby,  
svarer på 3 spørgsmål om Blixen-festen.

Hvor mange timer  
lægger du i projektet?
”Jeg gør med vilje ikke mit tidsfor-
brug op, fordi jeg alligevel ikke kan 
fakturere det. Men 15-20 timer om 
ugen ud over det øvrige formands-
arbejde er nok ikke skudt helt ved 
siden af. 

Det samme gør sig gældende for 
vores sekretariatschef hos Dansk 
Forfatterforening, Sara Strand, som 
lægger stor energi langt ud over 
almindelig arbejdstid i Blixenpris-
festen. Men det er også en enorm 
tilfredsstillelse at være med til at 
træde nye stier til gavn for vores 
medlemmer og litteraturen. Det er 
faktisk derfor, jeg er formand. 

Jeg håber inderligt, at prisfesten 
den 29. maj bliver så massiv en 
succes, at mange af de eksisterende 
sponsorer vil fortsætte med at støtte 
op om den, så vi ikke skal starte 
forfra med alle sponsoraterne. Jeg 
håber også, at vi vil kunne friste an-
dre sponsorer, som ikke er direkte 
litteraturrelaterede, til at engagere 
sig. 

Vi har netop tilknyttet en free-
lancer, der skal hjælpe os med at 
komme i mål, og ideelt set vil vi 
til sommer gerne ansætte en fast 
projektmedarbejder på deltid, som 
kan stå for en stor del af alt det 
praktiske med bl.a. fundraising og 
planlægning af de helt ufatteligt 
mange ting, som skal falde i hak for 
at Blixenprisen bliver et brag af en 
fest. Men det forudsætter, at der al-
lerede kort efter den 29. maj melder 
sig nogle sponsorer til Blixenprisen 
2016 på banen. Så dem er vi faktisk 
allerede begyndt at se os omkring 
efter.” ·

Hvad forventer du,  
effekten bliver?
”Jeg håber, det bliver en rigtig dej-
lig fest for bogbranchen. Men jeg 
vil gerne understrege, at vi også 
er meget opsat på at åbne festen 
mod omgivelserne og inddrage 
alle litteraturelskere i Danmark. 
Vi reserverer en del af billetterne 
til frit salg til interesserede. 

Samtidig vil prisfesten sand-
synligvis blive dækket bredt i tv, 
radio, trykte medier og på bog-
blogs mv. og ad den vej aktivere 
danskerne. Vi har også lavet en 
smuk prisfestplakat, som vil blive 
distribueret vidt og bredt, hvilket 
vil skabe yderligere opmærksom-
hed om Blixenprisen og littera-
turen. Vi er derudover undervejs 
med flere andre initiativer, der 
skal bygge bro til litteraturens 
modtagere – og det arbejde fort-
sætter frem mod prisfesten.   

Jeg håber og tror også, at 
Blixenprisen kan være med til at 
skabe større sammenhængskraft 
i bogbranchen. Samtale og sam-
vær fremmer forståelsen, og når 
vi lærer hinanden endnu bedre at 
kende på kryds og tværs, vokser 
vores indsigt i de vilkår, andre 
dele af branchen arbejder under. 

Måske bliver vi på den bag-
grund bedre til at inspirere 
hinanden til at gøre vores arbejde 
på nye måder. Samtidig vil en 
stærkere fællesskabsfølelse i hele 
branchen uden tvivl betyde, at vi 
i højere grad end før kan stå skul-
der ved skulder, når vi arbejder 
hen imod politiske forandringer 
til gavn for litteraturen og bog-
branchen som helhed.”

1 2 3
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kan man tale om en renæssance for fagbogen i disse 
år, hvor den subjektive fagbog er blevet populær, og 
biografier er kommet ud af det dårlige selskab?
Fagbogen gennemlever for tiden en omdannelsesproces. Fag-
bogen genfødes for tiden i livskraftige former, og dens renæs-
sance kan beskrives som en omstilling fra at formidle præcise 
data til at bringe formidlede og oplevede informationer. Fagbo-
gen nyder i denne omstilling godt af at favne bredt – er ikke kun 
håndbøger og opslagsværker, men også essays, erindringsværker, 
filosofiske aforismer, taler, historie-, natur- og samfundsformidling.
De kontante fakta findes på nettet, og fagbogens berettigelse vil 
fremover være at formidle indholdet gennem forfatterens subjek-
tive og engagerede vinkler. Fagbogen skal være på flere platforme. 
En god, indfølt rejsebog skal kunne høres på en iPod, mens man 
går ned gennem storbyens gader. Læremidler udvikles nu på den 
digitale platform, og skolebogsforfatterne er ved at omstille sig til at 
kunne arbejde i teams med programmører og animatorer. 
Biografien er blevet en ny slags helgenlegender, hvor læseren spejler 
sig i et levet liv − subjektive og karismatiske tilgange til eksistensen. 

biblioteksafgift og fagbøger – hvordan ser situationen ud?
Biblioteksafgiften er en besværlig dansepartner. Forfatterne nyder godt 
af de ca. 170 mio. kr., som afgiften udgør årligt, og samtidig har den af-
født nogle bråvallaslag inden for standen. Hvem har mest behov for af-
giften? Hvem har fortjent den? Diskussionerne førte bl.a. til sprængning 
af Forfatterforeningen i 1991, hvor Danske Skønlitterære Forfattere blev 
dannet. En fagbog får et point pr. side, mens en digtsamling får 6 point 
pr. side, en prosaoversættelse giver 1/3 point pr. side, mens skønlitteratur 
kaster 1.6 point pr. side af sig. Biblioteksafgiften blev oprettet i 1946 som 
en kompensation for tabt salg og blev i 1992 omlagt til en kulturstøtteord-
ning for dansksprogede bøger. 

Danske Skønlitterære Forfattere mener stadig, at de skønlitterære får for 
lidt, mens vi fagforfattere mener, at fagbøger skal have som skønlitteratur. 
Det er svært at forklare det danske point- og genresystem for udenforstå-
ende. Jeg forsøgte på en nordisk faglitterær kongres i Oslo, og de øvrige 
nordiske fagforfattere kunne kun ryste opgivende på hovedet over den 
nedladende og uvidende holdning til faglitteratur. Fagbogen får sjældent løn 
som fortjent. Den forventes bare at være der med sine tjenester, når der er 
brug for den.

Der er jo ikke ret mange legater til forfattere af fagbøger  
– hvorfor er det sådan? 
Statens Kunstfond giver kun legater til fremstilling af kulturessays og biogra-
fier inden for faglitteraturen. Når fagbøger smager mest af kunst, kan de opnå 
støtte, lyder devisen åbenbart. Fagbogen har måttet klare sig selv, men der skal 
tages vare på fagbogsforfatterne. I lighed med de skønlitterære forfattere er 
der mange fagforfattere, der må have 2-3 jobs for at klare dagen og vejen, og 

5 skarpe til formand for de  
faglitterære forfattere i  
dansk forfatterforening,  
Frank Egholm Andersen, som gør 
status over fagbogen i 2014

Af Anna Bridgwater

Frank egholm andersen er født i 1950 og er forfatter, 
lærer og cand.mag. i samfundsfag og dansk. i 2008 
udgav han ’den nordiske femikrimi. læbestiftslittera-
tur eller fornyelse af en genre’ (Bogforlaget Her&nu). 
Hans seneste bogudgivelse er ’Forklædt som krimi’, 
(samme forlag, 2013).
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mange skriver i flere genrer. Ingen litteraturformer er fra 
først af finere end andre, men inden for alle genrer er der 
kvalitetsforskelle i det sproglige greb og i væsentligheden af 
de behandlede emner. Fagbogen er det medie, hvor ny viden 
introduceres for et bredere publikum. Opdragelse til demo-
krati kræver faglige begreber og faglig forståelse. Fagbogen 
skal styrkes for at disse muligheder og platforme bevares. Den 
faglitterære styrelse arbejder på at skabe nye former for faglit-
terære legater.

Fagbøger er mange ting. Ville det være bedre  
for fagbogens ry at klassificere fagbøger anderledes?
Fagbogen er hårdhudet og går ikke i spåner over at skulle være 
i selskab med anderledes tænkende. Fagbogen er pr. definition 
omfavnende og inviterende. Statens Kunstfonds litterære udvalg 
gjorde sidste år et stort nummer ud af at give forfatteren Peter 
Øvig Knudsen et fagbogslegat for at gøre opmærksom på hvilken 
slags fagbøger, udvalget støtter. Men alle fagbøger skal ikke være 
ens, og vi kan ikke alle skrive som Peter Øvig. 

Fagbogen er kraftfuld og prisværdig i alle sine forskellige vari-
anter. En kogebog, der kan få læseren til at mærke duften af det 
toscanske køkken, har samme berettigelse som et filosofisk essay om 
eksistensens inderste kerne. Fagbøger skal behandles efter, hvor-
dan de formår at løse den opgave, de har sat sig for. Individuelt og 
med stor omsorg. Den samlede skare af fagbøger giver grundlaget 
for læring, identitetsdannelse, opnåelse af færdigheder, udvikling og 
demokratisk sindelag. Gode fagbøger gør sig umage. Fagbøger i deres 
alsidighed værner om sproget, udfordrer det og udvikler det.

Hvordan ser fremtiden for fagbøger ud i dag, hvor der er  
digitale muligheder, og fx opslagsværker fortrinsvis  
findes på nettet?
Selvhjælpsbøger sælger godt for tiden, og det kan opfattes som en 
strømpil for, hvad fagbogen kan i fremtiden − kvalitetsbevidste, subjektivt 
formidlede instruktioner i at opnå et bedre liv. At kunne opnå nye kompe-
tencer. At blive forført til at være en anden. Fagbogen har mange styrker 
og vil gerne indgå i en sammensat litterær struktur, hvor digitale og trykte 
udtryk bindes sammen. En smukt indbunden og grafisk tilvirket fagbog 
må godt ligge fremme på spisebordet, mens læseren følger anvisningerne i 
bogens instruktioner på familiens store fladskærm i baggrunden. 

Fagbogen kan kun profitere af at skulle finde sig på plads med nye former. 
Finde sig til rette i den digitale verden og udnytte muligheden for veksel-
virkningen mellem det digitale og det trykte. Fordybelsen i en fagbog er et 
modstykke til den diffuse og usorterede informationsstrøm på nettet. De nye 
stjerner inden for faglitteratur skal findes blandt dem, der formår at udnytte 
disse udfordringer. ·

5
“Fagbogen genfødes for tiden 
i livskraftige former, og dens 
renæssance kan beskrives 
som en omstilling fra at 
formidle præcise data til at 
bringe formidlede og oplevede 
informationer.
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om 12-årig begyndte 
jeg på et tidspunkt 
at udbringe aviser. 
Allerede efter få dage 
i vestjysk modvind 
og regnvejr på cyk-

len – med en klodset, tonstung taske på 
bagagebæreren – forekom de ekstra lom-
mepenge, jeg havde drømt om at tjene, 
dog pludselig ikke nær så fristende. Alas, 
jeg sagde fritidsjobbet op og så mig aldrig 
tilbage.

   Dét gjorde jeg heller ikke, da jeg i 
2004 droppede min trods alt ellers mere 
lukrative heltidsstilling som kultur-
journalist- og anmelder gennem 13 år 
på Berlingske. Og det føltes lidt ligesom 
dengang, jeg stoppede som avisbud: Jeg 
troede ikke rigtig på projektet længere; 
det var ikke vigtigt nok mere …

   Desuden indgik det kraftigt i overve-
jelserne, at man trækker på den samme 
skrift, den samme hovedstol, når man 
både arbejder som forfatter og kultur-

journalist, sådan som jeg selv havde gjort 
det i et par årtier. I længden risikerer 
man enten at blive middelmådig i stereo 
eller ramle ned på gulvet mellem to stole, 
og jeg ønskede ikke nogen af delene.

   Beslutningen om at vælge den uma-
gelige forfatterstol har haft sin pris. Efter 
naivt og trofast, gennem over 20 år, at 
have indbetalt cirka en tusse om måne-
den til journaliststandens fagforening/A-
kasse erfarede jeg blandt andet snart, 
at jeg lige så godt kunne have skyllet de 
penge ud i – lokummet – eller fyret dem 
af på coke, champagne og escortpiger.

   For jeg var nemlig hverken beret-
tiget til supplerende dagpenge eller 
kontanthjælp, blev betragtet som selv-
stændig erhvervsdrivende og kunne kun 
få støtte, hvis ’firmaet’ gik konkurs, dets 
aktiver (en halvgammel laptop, et par 
ufærdige manuskripter plus en skuffe 
fuld af kuglepenne) blev solgt fra, og jeg 
lod mig sætte under økonomisk admini-
stration. Der eksisterer ingen A-kasse 

for professionelle forfattere i Danmark, 
og Nordeas kassekredit er mit eneste 
sociale sikkerhedsnet.

   Det gør det heller ikke nemmere, at 
politikerne nægter at fjerne momsen på 
bøger, hvorved disse bliver alt for dyre 
i salgspris. At forlagene skærer ned på 
forskud, udgivelser og oplag, og (ligesom 
boghandlerne) bruger næsten alt deres 
krudt på at pushe nogle få potentielle 
top 10-hits i hver sæson. At de såkaldte 
folkebiblioteker massivt svigter deres 
public service-forpligtelse ved primært 
at indkøbe bestsellere og børnebøger, 
metervarekrimier og computerspil i 
stedet for at satse på at få flere eksem-
plarer af de mere uforudsigeligt ukendte 
romaner eller digt- og novellesamlinger 
op på reolerne.

   Under sådanne vilkår i så lille et 
sprogområde kan man vel kun leve 
fornuftigt af skønlitteratur, hvis man 
skriver brede Bilka-baskere eller tilhører 
den elite af 40-50 yngre danske forfat-

En litterær  
lirekassemands  
bekendelser
Det kreative flipproletariat Man må hustle og 
hutle sig igennem for at overleve som fuldtids-
forfatter i Danmark, hvis man hverken skriver 
børnebøger, bilka-baskere eller statsautoriserede 
avantgardeværker. 

Af Henrik List Illus. Lars Vegas

Dette indlæg og illustrationen blev bragt i Weekendavisen i sommeren 2014.

S
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tere (især med Forfatterskole-baggrund), 
der åbenbart er af så afgørende national 
betydning, at de hver især kan være 
nogenlunde sikre på at modtage seks-
cifrede beløb i overførselsindkomst fra 
Statens Kunstfond, år ud og år ind. 

   Det er slemt nok at skrive skønlit-
terære bøger, som i form og indhold 
befinder sig et sted midt imellem de 
to ovennævnte ekstremer, men endnu 
værre bliver det, hvis man – som jeg har 
en beklagelig tendens til! – skriver om 
tematikker, der er tabuiserede, provo-
kerende og politisk ukorrekte. Så skal 
det sgu være en lidenskab; et kald; en 
permanent undtagelsestilstand!

  Der findes en stor, socialt helgarderet 
kreativ middelklasse herhjemme. Dem 
med fast arbejde i medier og marketing; 
i kultur og underholdning; i admini-
stration, formidling og salg af litteratur, 
film, musik, teater, billedkunst og så 
videre. Også inden for bogbranchen, 
hvor dem, der typisk tjener mindst på en 
udgivelse, er ham/hende, der faktisk har 
skrevet den … for skaldede 15 % i royalty 
pr. solgte bog (eks. moms) ... Alle andre 
i fødekæden, fra direktøren over redak-
tøren til forlagets piccoline (for slet ikke 
at tale om grafikerne, korrekturlæserne, 
distributørerne eller boghandlerne), får 
altid deres løn efter overenskomsten. 
Det er oftere kulturfunktionærerne end 
kunstnerne, der skummer fløden i det 
socialdemokratiske Danmark.

   Som fattig forfatter på stenbroen 
tilhører jeg et kreativt flipproletariat, 
der paradoksalt nok på samme tid har 
en høj kulturel kapital og en årsindtægt 
nær ved kontanthjælpssatsen. Ligesom 
mange andre dygtige, produktive og 
anerkendte fuldtidsforfattere over 40, 
der ligeledes får deres bøger udgivet på 
etablerede forlag, generelt modtager 
pæne anmeldelser og normalt bliver 
interviewet i de store dagblade, når nye 
værker udkommer.

   Medievirakken hvert andet eller 
tredje år i forbindelse med nyudgivelser 
medfører i øvrigt, at en del i ens om-
gangskreds bliver småmisundelige og 
tror, at man tjener kassen, når man fx. 
har fået udgivet 17 bøger på 30 år. Hallo, 
det må da give en mindre formue i bib-
liotekspenge alene, mand?!

   Nej, desværre ikke, baby. Mens 

Bjarne Reuter og andre børnebogsforfat-
tere snildt hæver halve og hele millioner 
i biblioteksafgift, må en voksenforfat-
ter som mig nøjes med en skolelærer-
månedsløn – én gang om –året – for at 
stille knap en snes originale bogtitler til 
rådighed for lånerne. For evigt.

   Et McJob ved siden af, som postsor-
terer, lærervikar eller hvad ved jeg, er 
udelukket, hvis man seriøst insisterer 
på noget så absurd som en ’forfatterkar-
riere’. Dann haben wir ja andere Methoden, 
og jeg drikker bare meget postevand og 
spiser bare mange Dr. Oetker-pizzaer på 
tilbud i stedet for.

   Jeg har skåret avisabonnement, 
iPad, smartphone, mærkevaretøj, cykel 
(den sidste blev stjålet), FCK-sæsonkort, 
40 kroners caffe latte, byture med ven-
nerne, tandlægebesøg og high maintenan-
ce-kærester ud af budgettet. Har byttet 
mine signerede bøger væk for varer, 
sponsorater og tjenesteydelser. Har købt 
cigaretter og pulverkaffe til ”særpris” på 
skumle bodegaer og solgt skånselsløst ud 
af mit eget arvesølv (jeg levede i et halvt 
år af vinylpladesamlingen …)

   Jeg drager hellere end gerne på 
landevejen som litterær lirekassemand 
og spiller de gamle melodier på forstads- 
og provinsbibliotekerne, hvis disse da 
tør hyre en skidt knægt som mig (og dét 
gør de sjældent). Og jeg tager skam glad 
den røde næse og de store, sjove sko på, 
når Weekendavisen betaler 3.000 kr. for 
skrive røven bar i en artikel som denne. 
Men når det er nødvendigt, det vil sige 
jævnligt, er jeg også klar til at hustle og 
hutle mig igennem på måder, som det 
af juridiske årsager vil være uheldigt at 
komme nærmere ind på.

   Men hey, sådan er det jo: Jeg lever 
for at skrive og forsøger at overleve ved 
at skrive. Der er ingen, der tvinger mig 
til det, og jeg kan alligevel ikke lade 
være. Jeg angler ikke efter medlidenhed 
(selvom I da godt måtte købe nogle flere 
af mine bøger, tak!) og forventer ikke, at 
skatteyderne skal forsørge mig. Og jeg 
er blevet for gammel og tyk til at blive 
avisbud igen, selvom jeg sikkert kunne 
tjene mere på dét.

   Til gengæld har denne ”overvurde-
rede og underbetalte” bohemetilværelse 
altså også andre lykkelige fordele, end at 
man kan stå op om morgenen, når det 
passer én, kan kæderyge på ’kontoret’, 
og kan sætte sin hat, som man vil. Der 
er således en enorm frihed i at konfron-
tere sig med det hvidglødende blanke 
Word-ark på skærmen – med kniven på 
struben – hver eneste dag: En personlig 
og kunstnerisk frihed, man hverken 
har, hvis man er fanget på kontor og 
til møder dagen lang, er i evig taknem-
melighedsgæld til velfærdsstaten eller 
måske underbevidst forsøger at tilpasse 
sig bestsellerlisternes konjunkturer/lit-
teraturparnassets modeluner. En frihed 
mere værd end guld og lommepenge, 
kors og bånd og stjerner …

   Det er friheden og så den dér ir-
rationelle lidenskab, der får mig til at 
blive stædigt ved, og denne gang springer 
jeg ikke af cyklen, selvom det tit er op ad 
bakke; i modvind og regnvejr. Der var 
i sin tid mange andre raske, lyshårede 
drenge, der kunne bringe eftermiddags-
avisen ud til abonnenterne i parcelhus-
kvarteret, men ingen andre nulevende 
danske prosaforfattere kan skrive lige 
netop de bøger, fortælle lige netop de 
historier og skildre lige netop de sider af 
virkeligheden, som jeg kan og gør. 

   Hvis jeg ikke troede på dét som pro-
jekt, hvis dét ikke var vigtigt nok, ville jeg 
simpelthen lade være. ·

Henrik List fylder 50 og får udgivet sin 18. bog i 
midten af maj. Senest har han fået udgivet det 
anmelderroste rejseessay ’Scener fra Sunset Boulevard’ 
(tiderne skifter, 2010) samt den aktuelle roman ”Solen 
skinner aldrig på en go-go-bar” (lindhart og ringhof, 
2014). www.henriklist.dk 

“Som fattig forfatter på  
stenbroen tilhører jeg  
et kreativt flipproletariat,  
der paradoksalt nok på 
samme tid har en høj kulturel 
kapital og en årsindtægt  
nær ved kontanthjælpssatsen.
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Det kan ikke udelukkes, 
at folk fra vesten − målt 
med egen alen − har nået 
et indsigtsniveau så højt, 
at de forstår alting meget 
bedre end uvidende og naive 
mennesker med en gudstro. 
Og hvis de naive ikke fat-
ter, hvor latterligt det er at 
være religiøs, så skal folk fra 
vesten nok vide af at knalde 
dem oven i hovedet med en 
kødhammer, idet de samtidig 
råber ”ytringsfrihed” af deres 
lungers fulde kraft.

”Je ne suis pas Charlie,” 
siger jeg, som bor og arbejder 
i Frankrig. Og nej, jeg er ikke 
tilhænger af partiet FN.

Der er ikke to meninger 
om, at det er forkert at slå 
ihjel eller udøve vold. Det 
ligger til gengæld lige for 
at opfatte begivenhederne 
i kølvandet på de tragiske 

mord i Paris som et udslag 
af manglende omtanke. For 
hvad ligger der i at sige ”je 
suis Charlie?”

Folkene fra Charlie Hebdo 
har flere gange sagt, at deres 
egentlige formål er at opnå 
adgang til blasfemi. Alle tros-
samfund får en på lampen, 
hvilket trods alt er gennem-
ført, men også krænkende i 
et land som Frankrig, hvor 
kristendommens betydning 
i hverdagen ikke er tilnær-
melsesvis så udvandet som i 
Danmark, ligesom islam også 
er synlig blandt folk fra de 
gamle franske kolonier. At 
sige ”je suis Charlie” handler 
om at være tilhænger af, at 
verdens trossamfund skal 
nedværdiges. 

Og hvorfor, kan man spør-
ge sig? Måtte redaktionens 
Charlier være ateister, er 

det ikke noget, jeg vil blande 
mig i. Men jeg begriber ikke, 
hvorfor kristne og muslimer 
skal generes, og jeg begri-
ber slet ikke, hvorfor det er 
magtpåliggende at udtrykke 
støtte til det at genere andre 
mennesker. 

Charlie Hebdos credo er, 
at ”man skal kunne gøre 
grin med alting”. I et tænkt 
eksempel må det indebære 
sympati for, at et barn, der 
får konstateret leukæmi, skal 
hånes i næste nummer af 
skolebladet. 

Hvis man virkelig vil stille 
op for sin ytringsfrihed, så bør 
man vove sig ud i et opgør med 
statslige institutioner og græn-
ser mellem borgere og stat. 
Ikke mindst SKAT har fået 
kritik for hårdnakkede meto-
der. Det tør man måske ikke, 
når man samtidig hænger i 

koens yver med kunststøtte, 
livsvarig støtte, –boligstøtte – 
eller i det mindste bare støtte 
til sine briller. Nej, så er det 
mindre farligt at kæmpe for 
perifere principper som en 
anden Don Quixote.

Jeg er ikke bange for at 
udtrykke mig − heller ikke 
over for den dyne af politisk 
korrekthed, som dem, der 
frejdigt påstår at have an-
stændigheden på deres side, 
jævnligt forsøger at amputere 
en debat med. Men jeg er 
reserveret over for at krænke 
andre − og da især bevidst. ·

Undertegnede har netop 
underskrevet kontrakt med et 
forlag om it-rettighederne til 
en del af mine bøger, hvilket 
betyder, at forlaget kan sælge 
dem år efter år, mens jeg 
modtager det beskedne beløb 
1.200 kr. per titel en gang for 
alle. Det lyder som en rigtig 
dårlig forretning for mig – og 
det er det også.

Forhistorien er, at jeg var 
så letsindig via mail at give 
forlaget tilsagn om, at det 
for et engangsbeløb kunne 
benytte nogle af mine titler 
i en portal. Senere forsøgte 
jeg at få indføjet en tidsbe-
grænsning i kontrakten, men 
forgæves; bordet fangede.

Belært af denne erfaring 
vil jeg hermed advare andre 
forfattere mod at overlade 
it-rettighederne i al fremtid 
til forlagene for et engangs-
beløb. Mit råd er, at man 
skal forlange at få indføjet en 
tidsbegrænsning, så kontrak-
ten kan genforhandles, når 
perioden udløber.

Jeg røg i en fælde, der dels 
skyldes min egen uforsigtig-
hed, og dels skyldes, at der 
endnu ikke er udarbejdet 
nøjagtige beskrivelser af forla-
genes brug af it-rettighederne, 
der redegør for fordelingen af 
rettighederne mellem forfat-
tere og forlag, samt aftalens 
ophør.

En afgørende forskel er, at 
når en bogs oplag er udsolgt, 
hvilket typisk sker efter nogle 
få år, og hvis forlaget ikke 
genoptrykker, så går retten til 
værket tilbage til forfatteren. 
Dette er ikke tilfældet med 
it-rettighederne, som kører 
uendeligt.

Retfærdigvis vil jeg nævne, 
at andre af mine it-rettighe-
der hos samme forlag bliver 
honoreret for hvert år, de 
bliver benyttet.

Derfor vil jeg opfordre 
Dansk forfatterforening til 
at få dette rettighedsområde 
nøje udredt, så hver enkelt 
forfatter ikke skal kæmpe 
med sit forlag om honoraret 

for it-rettighederne. Indtil det 
er sket, vil jeg opfordre til at 
søge vejledning hos forenin-
gen.·

Jeg er ikke Charlie
Max Ulrich Klinker undsiger både terrorisme og Charlie Hebdos til tider grovkornede satire.

Max Ulrich Klinker 
er advokat med 
praksis i Sydfrankrig 
og skønlitterær 
forfatter 

Jørn Jensen, f. 
1946, debuterede i 
1987 med fire små 
frilæsningsbøger 
på munksgaard. er 
uddannet og har 

arbejdet som guldsmed, derefter som læ-
rer og siden som talepædagog. Stoppede 
i 2002 for at skrive på fuld tid. modtog 
i 2013 orlaprisen. Har netop rundet 430 
udgivelser, hvoraf de fleste er udkommet 
på alinea. 

Har du styr på dine it-rettigheder?
Hvis en forfatter ikke er vågen, kan han eller hun komme til at fraskrive sig rettigheder til sine værkers 
digitale liv for tid og evighed.  Af Jørn Jensen BU
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Problemet er, at DBC er 
en privat virksomhed, der 
udøver offentlig myndighed. 
Private virksomheder er bl.a. 
ikke særligt forpligtet til at 
behandle alle lige, hvilket er 
et grundlæggende princip i 
offentlig myndighedsudøvelse 
(lighed for loven). Det er 
denne sag eksempel på.

DBC er 100 % offentligt ejet, 
nemlig 61,5 % af KL og 38,5 
% af staten. Det fremgår af 
DBC’s hjemmeside. 

Forskellen mellem det of-
fentliges myndighedsudøvelse 
og en privat virksomheds 

handlinger er forvaltningsret-
ten. Private virksomheder 
kan som udgangspunkt gøre, 
hvad de vil – de reguleres 
som udgangspunkt alene af 
aftalerne med de aktører, de 
køber eller sælger fra. De spil-
ler på markedet.

Forvaltningsrettens regler 
skal sikre, at det offentlige be-
handler alle lige for loven på 
et oplyst og sagligt grundlag. 
Derfor indeholder forvalt-
ningsloven og offentligheds-
loven grundlæggende regler 
baseret på lighed og transpa-
rens om:

Man kan ikke klage
Bøgernes adgang til de offentlige biblioteker regulereres af en privat institution, som slet ikke skal leve op 
til de samme regler og krav, som en offentlig institution skal.  Af Christian J.D. Dirksen

Jeg er forfatter til en række 
uafhængige spændings- og 
kærlighedsromaner under 
fællestitlen ’Bjørnebandese-
rien’. Bibliotekerne har købt 
mere end 450 stk. af de første 
fire bøger, og e-bøgerne findes 
også på eReolen.

Efter at have sendt den 
femte roman i serien, ’Kvit’, 
til registrering hos DBC var 
svaret, at bogen ikke havde 
fået en positiv vurdering hos 
en ekstern konsulent og ikke 
ville blive bibliotekskatalogi-
seret eller få lektørudtalelse.

Dårlig vurdering
De foregående bøger havde 
fået lektørudtalelse, og jeg 
var forberedt på, at den femte 
måske ikke fik nogen. Men 
her afviste DBC at katalogi-
sere bogen og dermed gøre 
den almindeligt tilgængelig 
for bibliotekernes materia-
levalg. ’Kvit’ som e-bog var 

imidlertid blevet kvalitets-
mæssigt godkendt til biblio-
teksudlån via eReolen, og for 
at få misforståelsen ryddet 
af vejen begærede jeg formel 
aktindsigt i DBC’s behandling 
af sagen.

Sagens ansvarlige medar-
bejder hos DBC svarede den 
14. januar ved mail, at der kun 
fandtes én enkelt sagsakt jf. 
min begæring om aktindsigt, 
og det var en ekstern konsu-
lents vurdering:

”Middelmådig og triviel –
spændingsroman – det femte 
bind i en overordnet set mid-
delmådig/dårlig serie. Sproget 
er ordinært (”Rugbrød med 
chorizo eller rullepølse, det 
var mulighederne når han 
ikke gad koge æg.”), perso-
nerne ligegyldige, og i det 
hele taget en udgivelse man 
sagtens kan undvære, da der 
findes mange bedre romaner i 
samme dur.”

Jeg mener ikke, man sag-
ligt kan kritisere en bog for 
at bruge et sprog, som passer 
præcist til den romanperson, 
som udtrykker sig. 

Hvis det blot var den ene 
bog, som blev kasseret, kunne 
man leve med vurderingen, 
men her bliver hele forfatter-
skabet nedgjort. Det kan ikke 
være meningen, at en enkelt 
ekstern konsulent har så stor 
magt, og jeg appellerede til 
DBC om at validere lødigheden 
af udtalelsen. Det afviste DBC.

Min reaktion skal ikke 
ses som resultatet af sårede 
følelser. Det er reaktion mod 
et tilsyneladende magtmis-
brug hos DBC, som tillader, 
at et sådant karaktermord 
finder sted uden spørgsmål til 
sagligheden.

Formel klage
Jeg sendte et anbefalet brev 
med formel klage til Kultur-

ministeriet via DBC, hvor jeg 
sandsynliggjorde, at der var 
mistænkelige indikationer på, 
at en ekstern faglig vurdering 
kunne være unødigt bela-
stet eller endog forfalsket til 
skade for mit omdømme som 
forfatter. I klagen gjorde jeg 
udtrykkeligt opmærksom 
på, at DBC burde behandle 
klagen uvildigt.

Responsen fra DBC 
var en mail fra præcis den 
sagsbehandler, som jeg i 
klagen havde advaret imod at 
overdrage sagen til, fordi han 
havde eller kunne formodes 
at have part i den. Svaret var, 
at klagen blev afvist, og DBC 
ville ikke sende sagen videre 
til Kulturministeriet. Be-
grundelsen var, at der ikke er 
nogen klageinstans for DBC.

Jeg påpegede, at svar fra en 
formodet inhabil person var 
uacceptabelt, og insisterede 
på at få et svar fra en chef. Det 

Kommentar til Christian Dirksens oplevelse med DBC
Af Anne Koldbæk, DFF’s jurist

- Habilitet
- Oplysning af sagen
- Dokumentation af sagen 

med henblik på klage og 
kontrol

- Partens rettigheder 
til indsigt, partshøring, 
vejledning, ret til bistand, 
begrundelse af afgørelsen og 
klagevejledning.

Der er ikke nødvendigvis 
altid adgang til to instanser 
(afgørende instans og klage-
instans) i det forvaltningsret-
lige system, men en forvalt-
ningsretlig afgørelse kan 
altid indbringes for domsto-

§
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fik jeg to dage senere, hvoraf 
det bl.a. fremgår:

Dansk Bibliotekscenter 
A/S (DBC) er ikke en myn-
dighed, men et aktieselskab. 
Vi har en række undtagelser 
fra Offentlighedsloven, her-
under at der ingen klagein-
stans er. (…)DBC’s medarbej-
der på denne sag har i alle 
henseender handlet korrekt, 
samt opfyldt alle sine forplig-
telser jf. Offentlighedsloven.

resultat
Min retsbevidsthed bliver 
krænket, når en virksomhed, 
der har til opgave at varetage 
offentlige interesser for of-
fentlige midler, kan undsige 
sig gældende forvaltningslov-
givning. Jeg gik til juristen 
ved Dansk Forfatterforening 
for at spørge, om det virkelig 
kan være sandt. Der er ingen 
myndighed over eller ved si-
den af DBC, som således selv 

kan fastsætte spillereglerne. 
Forfatterens retsstilling, 
almindelige etiske principper 
og retfærdighed er overladt 
til DBC.

Der et to vigtige pointer i 
denne sag: DBC har benyttet 
en unavngiven ekstern konsu-
lent, som burde vurdere den 
nye bog, men i stedet begår 
litterært overgreb mod hele 
forfatterskabet. Kvalitet er 
ikke en objektiv størrelse, så 
en formel klage burde afføde 
en kontrollerende adfærd hos 
DBC. Det er ikke sket; i stedet 
afviser man at afprøve vurde-
ringen hos en anden. 

Desuden er DBC sin 
egen klageinstans og burde 
udvise omhu med at håndtere 
formelle klager korrekt og 
uvildigt. Uden ekstern kontrol 
eller klageinstans har DBC 
et særligt etisk ansvar for at 
beskytte bibliotekernes og 
lånernes interesser, men også 

for at behandle forfattere fair.
Efter min mening er 

løsningen på problemet, at 
Kulturministeriet fastsætter, 
at afgørelser om aktindsigt, 
der træffes af DBC, skal 
kunne påklages til en ekstern 
myndighed, for eksempel 
Kulturstyrelsen.

DBC bør fremover enten 
varetage katalogiseringsfil-
tret efter åbne, kontrollerbare 
kriterier med oplysning om 
eksterne konsulenters navne, 
eller også blot biblioteks-
katalogisere alle lyriske og 
skønlitterære bøger. I det 
omfang DBC føler anledning 
til at sætte kvalitetsbetingede 
begrænsninger på en udgi-
velse, er den eksisterende lek-
tørordning velegnet. På den 
måde beskyttes forfatterens 
rettigheder ved, at lektørens 
navn offentliggøres, og ved, 
at der etableres en formel 
adgang til klage over DBC’s 

procedurer og afgørelser.
Mine oplevelser har 

desuden vist, at DBC bør 
etablere en intern procedure 
og organisation til at hånd-
tere begæring om aktindsigt 
på en uvildig og professionel 
måde. ·
Sagsforløbet er i detaljer be-
skrevet på www.christiandirk-
sen.dk under ’DBC-sagen’.

Kommentar til Christian Dirksens oplevelse med DBC
Af Anne Koldbæk, DFF’s jurist

lene, der om ikke andet skal 
påse, at de forvaltningsretlige 
krav til afgørelsen er opfyldt. 
Alene denne prøvelsesmulig-
hed har en kontroleffekt ift. 
forvaltningen.

Selve den afgørelse, der 
er truffet over dit værk, er 
udøvelse af skøn, hvilket gør, 
at en domstol som udgangs-
punkt kun kan tage stilling 
til, om selve kravene til sags-
behandlingen er opfyldt, eller 
afgørelsen åbenlyst er forkert 
eller mangelfuld.

Som sagt er problemet 
primært, at den private 

virksomhed DBC her udøver 
en offentlig funktion – biblio-
tekskatalogisering af bøger – 
og det gør de uden at følge de 
regelsæt, der ville gælde, hvis 
de var en offentlig myndighed 
under Kulturstyrelsen.

Denne generelle sam-
fundsmæssige problemstil-
ling og konkrete litterære pro-
blemstilling, illustrerer din 
sag så udmærket ved afgørel-
sen, og den konkrete vurde-
ring, der hviler på et skøn, 
forekommer usaglig og farvet 
af den pågældendes forudfat-
tede mening om hele bogse-

rien. Det er ikke sikkert, at 
en domstol ville påtage sig at 
prøve skønnet, hvis DBC var 
en offentlig myndighed, men 
efter min mening burde en 
afgørelse som denne kunne 
hjemvises til fornyet behand-
ling ved myndigheden.

I forhold til DFF kan man 
spørge, om det er rimeligt, at 
fravalget af bøger til biblio-
tekskatalogisering sker uden 
den beskyttelse, der dog 
ligger i de forvaltningsretlige 
regelsæt, navnlig henset til, at 
der er tale om kulturpolitik. ·

christian J.d. 
dirksen har både 
været i flyvevåbnet 
og arbejdet som 
forsvarsattaché. i 
2010 begyndte han 

at skrive den første spændings- og kær-
lighedsroman i ’Bjørnebandeserien’ om 
politimanden Bjørn Bruhn og hans folk. 
Han har også skrevet andre bøger, herun-
der den klassiske eventyrroman ’i dragens 
øje’. Han har Forlaget genspejling, hvor 
han udgiver egne og andres værker.  

indlæg til 
MeninG & 
deBAt 
sendes til 
anna@
bridgwater.
dk. 

indlæg må 
max. 
være 4.000 
anslag. 
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KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk

den gode forside
Primært for L, men alle er velkomne.
Underviser: ida Balslev-Olesen
12. maj kl. 18.30-21.30, Strandgade 6
Kursus 15013
Forsiden er det første møde med bogen. 
Forsiden betyder noget. Men hvad skal den 
gode forside kunne? Og hvordan finder 
man en forside, når man som lyriker måske 
ikke har et bestemt ’tema’? Hvad med ty-
pografien og forfatterportræt? Hvor meget 
skal man lade forlaget afgøre, og hvor skal 
man bestemme selv?
I snart 30 år har grafikeren Ida Balslev-Ole-
sen arbejdet med bogens visuelle udtryk 
og med at finde lige præcis den forside, 
der udtrykker bogens sjæl. Kom og hør 
hendes erfaringer med vejen til den rigtige 
forside, og få nye perspektiver på dine 
egne forsider.
tilmelding senest 8. april til: kursus@danskforfat-
terforening.dk

få overblik med scrivener
For alle
Begrænset deltagerantal
Underviser: nis Jakob
Mandag d. 1. juni og mandag d. 8. juni kl. 17-21, 
Strandgade 6
Kursus 15019
Nogle forfattere sætter gule posters på 
skabslågen, andre skriver små papirlap-
per med blyant og samler dem i en kuvert, 
mens andre igen samler noterne i deres 
computer i et stort worddokument. Der 
er mange måde at skabe overblik over et 
romanmanuskript. I programmet Scrivener 
har du overblik over hver enkelt scene, idé 

og note i dit manuskript, både før og mens 
du skriver.
Kurset forudsætter computerkendskab og 
indkøb af programmet Scrivener (ca. 260 
DKK, gratis prøve i 30 dage http://www.
literatureandlatte.com/scrivener.php)
tilmelding senest 25. marts til: kursus@danskforfat-
terforening.dk

skriv en lærebog
Primært for F
Undervisere: Lotte rienecker og Peter Stray Jørgensen
28. august kl. 9-16, Strandgade 6
Kursus 15003
En workshop for lærebogsforfattere − be-
gyndere og øvede − der vil have inspi-
ration og gode idéer. På workshoppen 
kan deltagerne arbejde med deres eget 
lærebogsprojekt og få feedback fra hinan-
den og fra workshoppens ledere. Oplæg-
gene fra workshoplederne vil koncentrere 
sig om redskaber til lærebogsskrivningen.  
Deltagerne vil før workshoppen blive bedt 
om at udfylde og indsende et skema med 
spørgsmål til deres lærebogsprojekt.
tilmelding senest 11. maj til: kursus@danskforfat-
terforening.dk 

Hjælp, jeg er gået i stå. eller: 
Bryd skrivekrisen og lær af den!
For alle
Underviser: Bo Skjoldborg
4. september kl. 9-16, Strandgade 6
Maks. antal 16
Kursus 15016
Kender du det, at du har skrevet tyve el-
ler hundrede sider og pludselig går i stå? 
Eller du har udgivet en bog, og nu vil du 

gerne skrive den –næste – problemet er 
bare, at du ikke kan komme videre. På 
kurset ’Hjælp, jeg er gået i stå!’ får du en 
række forskellige værktøjer til at overvinde 
dine skriveforhindringer – det kan være 
et skrivestop, en skriveblokering, udsæt-
telse, fornemmelsen af at have opbrugt dit 
stof, fremmedhed over for dit manuskript, 
angst, usikkerhed osv.  Hvordan diagno-
sticerer og løser du skriveudfordringerne?  
Og kan du måske ligefrem få noget godt 
ud af den kreative krise? 
tilmelding senest 4. august til: kursus@danskforfat-
terforening.dk 

plot. Masterclass
Primært for S og BU
Underviser: dan Hoffmann
17.-18. oktober 2015, begge dage kl. 9-16, Strandgade 6
Kursus 15018
Hvordan slutter din historie? Forløser 
slutningen historiens emotionelle kerne? 
Opbygger den suspense fra start til slut? 
Hvilke suspense-mekanismer bruger du? 
Hvordan er dine karakterer orkestre-
ret? Rejser plottet effektivt et dramatisk 
spørgsmål? Hvordan udvikler plottet histo-
riens tema?  Hvis du ikke kender svarene 
på disse spørgsmål, er det klart, hvorfor 
din historie måske har et problem. Men 
at løse disse og flere problemer, behøver 
ifølge underviser Dan Hoffmann ikke at 
være en kamp. 
Deltagerne skal medbringe og ganske kort 
fremlægge en kort synopsis (maks. en halv 
side) til en roman.
tilmelding senest 26. august til: kursus@danskforfat-
terforening.dk 

ansøgningsfrist den 1. april 2015  
(for ophold i perioden 1. juli 2015 – 31. juni 2016)

Tegneren Anne Gretes hus ligger i Fox-Am-
phoux, en middelalderlandsby i departe-
mentet Var i hjertet af Provence, ca. 90 km 
fra Marseilles og 110 km fra Nice.
Huset er et lille treetagers byhus med 
et samlet beboelsesareal på ca. 50 m2. I 
stueetagen er der spisekøkken og bade-
værelse, på mellemetagen et arbejdsbord 
og en dobbeltseng, og på øverste etage et 
arbejdsværelse og en dejlig terrasse med 
udsigt ud over landskabet og Mont Sainte-
Victoire. Arbejdsværelset er ca. 10 m2, ikke 

nordvendt og ikke egnet til pladskrævende 
arbejde. Alle etager står i åben forbindelse 
med hinanden, og huset er indrettet til en 
eller maks. to personer. Det er ikke egnet 
for børn eller personer med gangbesvær 
og er ret spartansk indrettet.  
Se fotos m.m. på www.bkf.dk/huset-i-
provence. 
Den månedlige leje (inkl. el og varme) er: 
*  4.000 kr. i lavsæsonen (jan., feb., nov. og 

dec.)
*  5.000 kr. i mellemsæsonen (mar., apr., 

sept. og okt.)
*  6.000 kr. i højsæsonen (maj, juni, juli og 

aug.)

Ophold i huset kan søges af billedkunst-
nere, arkitekter, skønlitterære forfattere og 
digtere. Der kan søges ophold af 1-4 må-
neders varighed, og ansøgere med behov 
for arbejdsro uden for vante omgivelser, 
og som har et større arbejde at udføre, vil 
blive foretrukket.

Der er intet ansøgningsskema.  
Ansøgninger sendes til:
Tegneren Anne Gretes Fond
c/o Billedkunstnernes Forbund,  
Vingårdstræde 21, 1.th., 1070 København K
Tlf. 33 12 81 70, bkf@bkf.dk

Huset i provence: tegneren Anne Gretes fond
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KALENDER
Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6, 1401 København K.
Evt. aflysning eller ændring af et arrangement vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.



rød sofa med Anne- 
sophie lunding-sørensen
torsdag d. 19. marts kl. 17-19 
cafe retro, Knabrostræde 26, København K
Romanforfatter Anne-Sophie Lunding-
Sørensen. Arrangementet optages til 
den2radio.

L-gruppens årsmøde
Fredag d. 20. marts kl. 17
Lyriker Knud Steffen Nielsen læser op fra 
sit forfatterskab.
Derefter afholdes selve årsmødet med 
dagsorden ifølge vedtægterne. Dagsorde-
nen er udsendt digitalt til medlemmerne 
af L-gruppen i Nyhedsnotaterne. Husk, at 
forslag fra medlemmerne skal være sendt 
til styrelsen på ingehelene@live.dk senest 
14 dage før årsmødet for at komme i be-
tragtning til afstemning.
    Til sidst er der middag for medlemmer-
ne af L-gruppen. Tilmelding til Inge-Helene 
Fly på ingehelene@live.dk senest d. 12. 
marts. Drikkevarer kan købes. Vel mødt!

croquisaften
Mandag d. 23. marts kl. 19
Illustratorgruppen holder croquisaften.
Mere information følger.

Kom og skriv
Onsdag d. 25. marts kl. 18.30-22
Tag din computer og dit manuskript med 
og mød andre forfattere. Malene Kirkega-
ard eller Lea Carlsen Ejsing indleder med 
et kort inspirationsoplæg om alt lige fra 
konkrete problemstillinger fra vores eget 
arbejde med næste bog til oplæg omkring 
sprog, skriveproces, værktøjer og udgi-
velse.
Bagefter er der kaffe og kage i køkkenet.

’Med andre ord’ – bog-
præsentation 
torsdag den 26. marts kl. 16
Det Poetiske Bureaus Forlag udsender i 
serien Bureauets Lommebibliotek Søren 
Sørensens antologi ’Med andre ord’, og 
lyrikeren og oversætteren præsenterer 
her et udvalg af klassiske digte fra Dante 
til Rilke, deriblandt en række nyheder på 
dansk som Boccaccios sonetter, Goethes 
kærlighedsdigte til den purunge Minna 
Herzlieb, flere uddrag af Kalevala og meget 

andet. Alle er velkomne til præsentationen 
og oplæsningen af digtene.

DOF’s årsmøde
Lørdag d. 28. marts kl. 15-18.
Der er efterfølgende gratis middag og 
underholdning. Tilmelding senest 15. marts 
på danskforfatterforening@danskforfatter-
forening.dk.

faglitterært tirsdagsmøde
tirsdag d. 7. april kl. 19.00-21.30
Programmet følger

Fyraftensmøde:  
Læs for Livet 
torsdag d. 9. april kl. 17-19 
Rachel Röst er leder og stifter af Læs for 
Livet, der samler bøger ind og laver små 
biblioteker på institutioner, hvor udsatte 
børn og unge bor. Hør hende fortælle om, 
hvordan hun fik idéen til projektet, hvad 
læsning særligt kan gøre for udsatte børn 
og unge, og hvilke overraskende indsigter 
og oplevelser arbejdet med Læs for Livet 
har ført med sig.
    Alle medlemmer er velkomne til mødet 
og opfordres stærkt til at medbringe 
overskydende bøger som donation til Læs 
for Livet. Tilmeld dig ved at skrive en mail 
til anne-sophie@mail.dk senest tirsdag d. 
7. april 
    Rachel Röst (1976) er cand.mag. i lit-
teraturvidenskab, børnebogsforfatter, 
foredragsholder og projektleder for Læs 
for Livet og modtog i 2014 fem priser for 
sit arbejde med udsatte børn og unges 
læsning. 

rød sofa med  
per Gammelgaard
cafe retro, Knabrostræde 26, København K
torsdag d. 9. april kl. 17-19 
Kom til Rød Sofa med den skønlitterære 
forfatter Per Gammelgaard. Arrangemen-
tet optages til den2radio.

Faglitterært årsmøde
Fredag d. 10. april kl. 16-22
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til dagsorden skal være formanden 
skriftligt i hænde senest 10 dage før års-
mødets afholdelse. Se i øvrigt vedtægter 
på foreningens hjemmeside under F-grup-

pen. Dagsorden og det reviderede regn-
skab vil være fremlagt ved mødet fra kl. 
15. På valg er: tre medlemmer til styrelsen, 
to suppleanter samt revisor og revisorsup-
pleant. Styrelsen tager imod en time før 
årsmødets begyndelse. Kom og få en snak 
med os og hils på gode kolleger, gamle og 
nye. årsmødet rundes af med spisning. 
Tilmeld dig spisningen senest 31. marts. 
Tilmelding til Frank Egholm Andersen, tlf. 
4087 4402 eller egholm@postmesteren.dk

Kvindelige forfattere – 
møde med de yngre  
kvindelige forfattere
tirsdag d. 14. april kl. 19.00
Signe Langtved Pallisgaard (’Et andet 
sted’, roman), Mia Degner (’Kort over 
himlen’, lyrik) og Malene Ravn (’Det eneste 
rigtige’, roman) kommer og fortæller om, 
hvad der optager dem lige nu, og læser op. 
Kom og hør og deltag siden i samtalen om 
de tanker, der er sat i spil.
Alle er velkomne.
Medlemmer af foreningen: Gratis. Gæster: 
40 kr.
Arrangementet bliver støttet af 

 DOFs stambord 
café Katz, Frederiksholms Kanal 1, København K
tirsdag d. 14. april kl. 20 
Vi håber at se rigtig mange.

Gå-hjem-møde om skat
tirsdag den 21. april kl. 16-18 
Foreningens revisor laver et oplæg om, 
hvornår man som forfatter, oversætter eller 
illustrator skal oprette eget firma, hvad for-
skellen er på A- og B-skat og flere lignende 
spørgsmål. Kom og få svar på dine spørgs-
mål om fradrag og skat. Alle medlemmer 
er velkomne. 

BU-fyraftensmøde 
Mandag d. 27. april kl. 19 
Cand.pæd. Morten Jensen fortæller om 
sine undersøgelser af børns læsning af 
e-bøger. E-bogen er ikke blot en digital 
udgave af papirbogen, skiftet i medie 
medfører også nye læsemåder, som har 
betydning for oplevelsen af litteraturen. 
Oplægget belyser forskellene mellem de 
to medier og kommer blandt andet ind på 
børns motivation for at læse skønlitteratur, 



leGAter frA stAtens 
Kunstfond
se mere på kunst.dk

LØBENDE ANSØGNINGSFRIST
litteratur- og personudvekslings-
puljen
Støtte til forfatteres rejse- og hoteludgif-
ter. Kan søges af danske og udenlandske 
forfattere, danske og udenlandske institu-
tioner 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 researchpro-
gram (litteratur)
Udenlandske festivalledere, forlæggere, 
institutionsledere m.fl. kan søge om støtte 
til rejser og ophold i Danmark.

pulje til støtte af fribyer
Danske kommuner kan søge tilskud til 
litterære aktiviteter i forbindelse med friby-
ordningen.

ANSØGNINGSFRIST 1. MAJ 2015
forfattercentrum
Støtte til enkeltstående arrangementer 
med forfattere eller oversættere. Støtten 
gives til forfatterens eller oversætterens 
honorar. 

ANSØGNINGSFRIST 15. MAJ 2015

oversætterpuljen
Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges 
af danske forlag, der ønsker at udgive et 
værk i dansk oversættelse, og af udenland-
ske forlag, der ønsker at udgive et værk 
oversat fra dansk, samt af udenlandske op-
førende teatre i forbindelse med oversæt-
telsen af dansk dramatik.

nordiske oversættelser
Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges 
af nordiske forlag, der ønsker at udgive 
et dansk værk i oversættelse til et nordisk 
sprog.

pulje for oversætternetværk
Støtte til afholdelse af arrangementer for 
oversættere fra dansk af netværksska-
bende eller netværksstyrkende karakter. 
Kan søges af udenlandske institutioner og 
oversættere fra dansk. 

litterære arrangementer og mar-
kedsføring i udlandet
Tilskud til litterære arrangementer og 
markedsføring af dansk i udlandet. Puljen 
kan søges af udenlandske forlag, repræ-
sentationer i udlandet, kulturinstitutioner 
og andre.
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LEGATER

skolernes mulighed for at anvende e-bøger 
og nye måder at læse og forstå litteratur 
i en fremtid, hvor e-bøger bliver stadigt 
mere almindelige.
Tilmelding til nanna.gyldenkaerne@gmail.
com.

faglitterært  
tirsdagsmøde
tirsdag d. 28. april kl 15-17.30
Fyraftensmøde om digitale læremidler: 
Status og udvikling
tirsdag d. 5. maj kl. 19-21.30

Fyraftensmøde i Aarhus
Mandag d. 4. maj kl. 16
café hos Sofies forældre
Frederiksgade 74
Mød aktuelle forfattere
tilmelding akolstrup@stofanet.dk

seniorgruppens arrange-
menter foråret 2015
torsdag d. 26. marts kl. 14-16
Digteren Benny Pedersen fortæller om sit 
forfatterskab og læser egne digte.
Onsdag d. 15. april kl. 15-17. 
årsmøde samt information om medlem-
mernes aktuelle udgivelser.
tirsdag d. 12. maj kl. 15-17 
Program meddeles senere.

Write’n’Sleep 
En unik mulighed for at møde forfattere fra 
hele verden. Den bedste måde at rejse på 
er ikke at bo på hotel, men at møde lokale 
ligesindede skrivende mennesker og kom-
binere rejsen med nye venskaber.
    Internationalt Udvalg arbejder på at 
etablere en international Bed & Break-
fast for forfattere verden over. Har du et 
værelse eller en sofa, som du indimellem 
kunne tænke dig at leje ud til en forfatter 
for en fast pris på 20 euro per nat (inklusi-
ve morgenmad), så skriv til IU og kom med 
i databasen fra begyndelsen. 
    Fortæl, hvor meget plads du har, om du 
er ryger/ikke ryger, har kæledyr, eller om 
der er andre særlige forhold. 
     Du er ikke forpligtet til at sige ja til 
andet, end at udenlandske forfattere, der 
kommer til Danmark, må kontakte dig og 
høre, om det passer dig at få besøg. 
     Hvis du ikke har mulighed for at have 
overnattende gæster, men gerne vil mødes 
til en kop kaffe og give en guidet tur i 
byen, er du også velkommen til at skrive 
dette. 
Skriv til cindy Lynn Brown fra internationalt Udvalg: 
simulacres@hotmail.com

70! Hip hurra og hu hej, 
hvor det går …

af Pia deleuran fra den faglitterære styrelse

Sådan lød det den 25.januar, hvor en 
person med glimt i øjet, stort netværk og 
interesse for litteratur og forfattere holdt 
70 års fødselsdag. Birgit Knudsen rundede 
det skarpe hjørne i fineste stil. Hun er 
næstformand og kasserer i den faglitteræ-
re styrelse og en af tovholderne i netvær-
ket Jyllands Forfattere, og vi ved, at hun 
løber stærkt. Hun brænder for litteraturen 
og er en ildsjæl med holdånd og idealer. 
     Hun er ophavskvinde til en lang række 
bogtitler navnlig inden for historieområdet 
og besættelsestiden. Som mangeårig bib-
liotekar og pædagogisk konsulent og nu 
forfatter på fuldtid har bøger og litteratur 
fulgt hende gennem livet.
     I den faglitterære styrelse har virkely-
sten ført til opfindelsen af ”Fagforfatter 
møder fagforfatter”, der gennem en del år 
efterhånden har været holdt som seminar 
over flere dage på Hald Hovedgaard. Her 
kan kolleger lade sig inspirere af hinanden. 
Også bog-fyrværkeriet ved nytårskuren 
på Godsbanen i Aarhus har Birgit som 
dirigent. Der er ingen tvivl om, at indsatsen 
for foreningen er værdsat, og nye tiltag er 
i støbeskeen.
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Susanne Birgitte Højsting S
2920 Charlottenlund
Senest udgivne titel: ‘Kvinder på 
kanten’, Skriveforlaget, 2014

Jesper Brandt andersen F
4760 Vordingborg
Senest udgivne titel: ‘martin 
Hammerich. Kunst og dannelse i 
guldalderen’, Vandkunsten, 2011

anne-cathrine riebnitzsky S
7200 grindsted
Senest udgivne titel: ‘Forbandede 

yngel’, Politikens Forlag, 2013

Susanne Vibeke Veik F
2200 København n
Senest udgivne titel: ‘Socialkon-
struktivismen, belyst ved emnerne, 
kærlighed, etniske minoriteter og 
terrorisme’, Frydenlund, 2008

Jørn Falk S
9560 Hadsund
Senest udgivne titel: ‘og mørket faldt 
på’, mellemgaard, 2014

Louise Urth Olsen dOF, BU
1960 Frederiksberg C
Senest oversatte titel: ‘let it snow’ 
af John green, lauren myracle og 
maureen Johnson, Politikens Forlag, 
2014

rigmor eibe dOF
1774 København V
Senest oversatte titel: ‘en uges 
ferie’ af Christine angot, Forlaget 
arvids, 2015

Martin dan rasmussen S
2610 rødovre
Senest udgivne titel: ‘KBH noir’, 
Valeta, 2014

Lene Halskov Hansen F
1402 København K
Senest udgivne titel: ‘tradisjonell 
sang som levende prosess – nordiske 
studier i stabilitet og forandring, 
gjentagelse og variasjon’, novus, 
2009

Simone Lemming andersen F
1425 København K
Senest udgivne titel: ‘networking – 
tør du lade være?’, Bod, 2014

ann-Jette caron dOF
Senest oversatte titel: ‘Skrevne kys 
når ikke frem.. Kafka og kærlig-
heden’ af Jacquline raoul-duval, 
Forlaget arvids, 2014

Kurt L. Frederiksen F
4270 Høng
Senest udgivne titel: ‘ejnar mikkelsen 
– en biografi’, gyldendal, 2015

Kirsten Marthedal l
2000 Frederiksberg
Senest udgivne titel: ‘og det hele 
begynder et andet sted – digte’, det 
Poetiske Bureaus Forlag, 2012

den sociale Autorkonto 
Er du ramt af en akut krise og har brug for økono-
misk hjælp? Så husk, at du kan søge Den sociale 
Autorkonto. Midlerne kommer fra de såkaldt uan-
bringelige Copydan-penge og kan anvendes til akut 
hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller 
illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en 
særlig social situation. Støtte ydes efter en ”konkret 
vurdering af ansøgers økonomiske trang”. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at der skal være 
tale om en akut situation, der påvirker ens økonomi-
ske forhold. Det er derfor ikke en økonomisk støtte, 
der kan søges alene, fordi ens indtægt er lav.

Der er løbende ansøgningsfrist, og elektronisk 
ansøgningsskema samt vejledning kan findes her: 
www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/Autor-
kontoen



Du skal holde middag for 
fem forfattere, så i bliver 
seks inkl. dig selv.  
Hvem inviterer du?
Jeg ville invitere Søren Ulrik 
Thomsen, fordi han er så 
sød og hjælpsom, lidt som 
en storebror, og så ville jeg 
invitere Ib Michael, fordi 
han er et godt menneske 
og fra en tid, hvor forfattere 
stod sammen. Så ville jeg 
invitere den amerikanske 
forfatter Jonathan Franzen, 
selv om det ville betyde, at 
vi skulle tale engelsk hele 
aftenen, og at jeg ville blive 
så starstruck, at jeg ikke 
ville kunne ytre noget hele 
aftenen. Jeg modtog en gang 
en e-mail fra ham, og det 
slog mig sådan ud, at jeg 
ikke kunne tænke sammen-
hængende tanker i dagevis. 
Så det ville selvfølgelig være 
farligt, og ærgerligt, med en 
stum værtinde. Jeg ville nok 
også invitere Thøger Jensen, 
som jeg har gået på Forfat-
terskolen med, fordi han har 
været min ven nu i 20 år, og 
fordi han er så sindssygt tro-
fast. Muligvis ville jeg også 
invitere Sissel-Jo Gazan, vi 
har snakket meget sammen, 
men vi har aldrig mødt hin-

anden! Og hun virker også 
meget sympatisk. 

Hvilken bog er den  
sidste, du har købt?
Jeg får leveringer fra SAXO 
flere gange om måneden. 
Senest har jeg fået ’Lord 
Jim’ af Joseph Conrad med 
et fremragende forord af 
Kristian Bang Foss.

Hvilken bog er den mest 
irriterende, du nogen-
sinde har læst?
Første gang jeg læste Karen 
Blixen, syntes jeg, at hun 
var sindssygt irriterende, 
fordi hun ville kontrollere 
læseren helt ned under 
gulvbrædderne, og da jeg så 
’Out of Africa’ første gang, 
fik jeg et regulært angstan-
fald. Siden er jeg jo blevet 
totalt betaget af hende. 

Hvilken bog er den  
mest overvurderede  
nogensinde?
Cirka halvdelen af de bø-
ger, der udkommer, bliver 
overvurderet og forsvin-
der ud af den kollektive 
erindring ret hurtigt. Det 
er umuligt at foretage en 
ordentlig vurdering af et 

værk på så kort tid, som an-
melderne har til rådighed. 

Hvilken bog skiller du 
dig aldrig af med?
’Lykke-Per’ tager jeg med 
mig i graven.

Hvilken type bøger  
forstår du mindst?
Alle nye genrer. 

Hvilken bog vil du  
forære væk?
Jeg forærer mange børne-
bøger væk, gerne til udsatte 
børn.

Hvad er dit forhold  
til e-bøger?
Jeg læser på papir, og det 
regner jeg ikke med at 
ændre.

Hvilken forfatter har 
inspireret dig mest?
Magiske realister, fantasti-
kere, alle, der kan få støvet 
til at lette.

Hvilken bog vil du  
anbefale alle at læse?
Uh, ingen. Bøger skal 
komme til en på det rigtige 
tidspunkt, og ingen bog er in-
teressant for alle samtidig. ·

katrine Marie Guldager er født i 1966. Hun har skrevet både digte, romaner, noveller,  
børnebøger og hørespil. bind fem i hendes store familiekrønike, ’køge-krøniken’,  
udkommer 21. maj og hedder ’bror og søster’.
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