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Koncentrér dig!
Undergang på skrift
Med fortællingens mester i London

LEDER

Bevidst solidaritet
Forleden til Blixenprisfesten løb
jeg hen under midnat ind i en højt
profileret yngre kvindelig forfatter,
som for nylig forlod Dansk Forfatterforening efter et par års medlemskab. Man skal i den grad have lov
til at melde sig ud uden at skulle stå
til regnskab for nogen. Og især ikke
en lettere overrislet formand, der,
selvom jeg ihærdigt forsøger, ikke
kan lade være med at tage det en
lille smule personligt, når nogen en
sjælden gang vender ryggen til ”min”
forening.
Jeg kunne simpelthen ikke undlade at spørge, hvad der havde gjort
udslaget, og svaret faldt prompte:
Hun vidste ikke, hvad hun skulle
bruge foreningen til. Jeg fyrede
straks min elevatortale af. Den om
vores mangefacetterede arbejde for
bedre vilkår, den målrettede indsats
for at fremme politikernes og befolkningens bevidsthed om litteraturens
samfundsmæssige rolle, vores fremragende kurser og fyraftensmøder,
arbejdet for at bringe mere dansk
litteratur ud i verden, den eminente
og i bogstaveligste forstand værdifulde juridiske bistand, adgangen
til stærke netværk med ligesindede,
vores skønne fester og andre sociale
arrangementer osv. osv., men det
prellede fuldstændig af på den pågældende forfatter. Hendes agent varetog alle juridiske aspekter, og hun
havde hverken tid til kurser, møder
eller fester. Lige med undtagelse af
den fest, vi befandt os midt i. Og så
var den snak ikke så meget længere,
og vi vaklede hver især videre med
vores rabarberdrinks.
Da jeg den følgende eftermiddag
var tilbage i gear, slog det ned i mig,
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Jakob Vedelsby, formand
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hvad jeg burde have sagt: Jeg skulle
naturligvis havde appelleret til
hendes solidaritetsfølelse med kollegerne og opfordret til en kontant
anerkendelse af det enorme arbejde
for at skabe bedre vilkår for alle
forfattere, oversættere og illustratorer i Danmark, der bliver gjort af
de mange frivillige i Dansk Forfatterforening. Jeg skulle have sagt, at
enhver af de nævnte, som vælger at
stå uden for foreningen, høster masser af gratis frugter af kollegernes
arbejdsindsats for det fælles bedste.
Men måske er hun og de mange
andre, som ikke er medlemmer,
ikke klar over omfanget og effekten
af de aktiviteter, der udspringer fra
Tordenskjolds gamle lejlighed på
Christianshavn.
Når jeg bruger ordet solidaritet,
taler jeg ikke om fortidens mekaniske fagforeningsversion, men om
en bevidst stillingtagen hos enhver
forfatter, oversætter og illustrator
til, at der eksisterer en sprudlende
og knoklende interesseorganisation,
som ud fra alle mulige forskellige
vinkler arbejder på at fremme deres
interesser. Uanset, om man personligt kan have gavn af foreningens
serviceydelser eller ej, så anerkender
man ved at melde sig ind og bidrage
til at finansiere aktiviteterne, at vi
som individuelle, skabende kunstnere har hårdt brug for en stærk og
handlekraftig Dansk Forfatterforening, som med stor vægt taler vores
alle sammens sag på de områder,
hvor det giver mening. Så husk endelig dine endnu ikke indmeldte kolleger på vigtigheden af at praktisere
bevidst solidaritet. Og ha’ en dejlig
sommer!
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Forsiden er skabt af
Mikkeline GudmandHøyer: ”Jeg har valgt at
portrættere den franske
digter Arthur Rimbaud (f.
1854), da hans tekster til
stadighed fascinerer mig.
I løbet af fem unge år skrev han et hav af smuk, vild,
anarkistisk, genial poesi. Han mente, at man kunne
opnå poetisk transcendens og synskhed gennem
en ”lang, forbløffende, rationel forstyrrelse af alle
sanser”. Han havde et intenst kærlighedsforhold til
digteren Paul Verlaine, med hvem han i et par år førte
et vildt kunstnerliv og forargede den parisiske litteraturelite. Som 21-årig holdt han op med at skrive, tog
afstand til digterlivet, blev købmand, våbensmugler
og opdagelsesrejsende i Afrika. (Citat fra ’Les Lettres
du Voiant’.)

SIDEN SIDST

Ved Blixenprisfesten
d. 27. maj blev følgende
priser uddelt
(fra venstre på foto):
Blixenprisen til årets illustrator – Ib Spang Olsen-prisen:
Peter Bay Alexandersen for
’Axel og Mus på den store
rejse’. Blixenprisen for årets
børne- og ungdomsudgivelse –
Høstprisen: Rasmus Bregnhøi:
’Opfindelser, strikkede huer og
en dum kat’. Blixenprisen til

Flere priser

årets redaktør: Claus Clausen.
Tiderne Skifter. Blixenprisen for
årets skønlitterære udgivelse,
Ida Jessen: ’En ny tid’. Blixenprisen til årets boghandler
Pernille Kjær Stenstrøm, Kjærs
bøger, Odense. Blixenprisen
for årets faglitterære udgivelse
Lone Frank: ’Lystens pionerer’.
Blixenprisen for årets lydbog:
Lars Mikkelsen for indlæsningen af Carsten Jensens ’Den
første sten’. Blixenprisen for

Tillykke også til oversætter Erik SkyumNielsen, som modtager den Nordiske
Oversætterpris for 2016. Motivationen lyder bl.a. således: ”… Danmarks
fremmeste oversætter af nordatlantisk
litteratur og dennes ufortrødne fortaler i
det nordiske kulturliv.”

årets indsats for ytringsfriheden: Kåre Bluitgen. Kjeld Elfelts
mindelegat: Oversætter Siri
Nordborg Møller. Saxos innovationspris: Forlaget Gladiator
– her v. Jakob Sandvad.

Uden for foto:
Zinklarprisen: Lydia Davis.
Albert Dam-prisen: Caspar
Eric. Aarestrupmedaljen: Peter
Nielsen.

Desuden har Dansk Forfatterforenings
legatudvalg uddelt følgende priser og
legater:
Ellen og Nils Nilssons legat til Henrik Falk,
Direktør J.P. Lund og hustru, f. Bugges legat
til Bjarke Schjødt Larsen og Nanna Foss,
Forfatteren Martin og hustru Manja Jensens
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Blixenprisregn!
Med overblik og vandede vittigheder guidede konferencier
Martin Krasnik de knap 600
gæster og prismodtagere
gennem 13 priser, inden den officielle del af aftenen blev rundet af med et uddrag fra Naja
Marie Aidts forestilling ’Alting
er noget’, som blev opført af
skuespillerne Sara Boberg og
Anette Støvelbæk. Bagefter var
der jazz og fri bar. AB

legat til Glenn Chr. Ravn, Drassows Legat
til Puk Damsgård, Albert Dams mindelegat til Caspar Eric, Harald Kidde og Astrid
Ehrenchron-Kiddes Legat til Sidsel Falsig
Pedersen, Henrik Pontoppidans mindefond
til Simon Fruelund og Fonden Leo Estvads
legat til Ejler Nyhavn. AB
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D

		
et kan
måske forekomme lidt mærkværdigt at tale om litteratur
og apokalypse, al den stund at
man i et større litteraturhistorisk perspektiv snarere har betragtet litteraturen som stedet,
hvor der artikuleres en utopi,
der står i modsætning til givne
forhold. Ideen om litteratur
som stedet, hvor der fremstilles
andre samfundsformer end de
gældende, står umiddelbart i
grel kontrast til dét, at litteraturen indkredser eller fremmaner apokalyptiske forestillinger,
eftersom apokalypsen udelukker en ny samfundsorden. Men
måske ligger der en særlig
utopi i en sådan fremmaning.
I en bibelsk tradition er der
således håb om noget nyt, efter
apokalypsen har ramt os.
Før en sådan utopi indkredses med nogle nedslag i
litterære tekster, er det imidlertid en god idé at se på nogle
af de fremherskende katastrofeforestillinger i samfundet.
Vores statsminister Lars Løkke
har således udtalt, at Danmark
om 20 år ikke er, hvad det er
nu. Om flygtningene siger han
tillige: ”Vi kan ikke klare et
år mere med flygtningekrise.”
(dr.dk 19. februar 2016). Han
anfører desuden: ”Det vil splitte
Danmark. Og det vil splitte
vores økonomi og sprænge
vores regnestykker i stykker.”
(Politiken, 6. februar 2016) Over
for en sådan rædselsvision reagerer vi naturligvis med angst.
Det er ikke den enkeltstående
flygtning, der kan være god
eller ond, men massen af dem,
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Litteratur &
Tanker om undergangen optræder hos mange lyrikere,
som på denne måde forholder sig til den samtid, de lever i.
Af René Rasmussen

der vil få Danmark til at gå under,
hvis vi skal tro denne forestilling
om, at vores økonomi og fremskridt bryder sammen, hvis det
ikke stopper.
Afgrunden mellem mennesker
Denne rædselsvision er radikalt
forskellig fra forestillingen om en
total tilintetgørelse som følge af
brugen af atombomber eller om
den økologiske krise, der ifølge
visse forskere vil udrydde menneskeheden inden for overskuelig
fremtid, hvis der ikke sker en
radikal ændring i det økologiske
system. En anden modsætning
hertil er understregningen af den
finansielle krise, der ikke beror på
finansielle op og nedture i vores
tids kapitalisme, men på at tingene fortsætter med at udvikle sig
på samme vis med stormskridt.
Vi kan blot tænke på, at gruppen af meget rige bliver stadig
mindre, men også rigere og rigere,
mens gruppen af fattige vokser
i uanet omfang. De, som hylder
ideen om fremskridt i økonomisk
henseende, tror imidlertid ikke
på nødvendigheden af en (bibelsk) apokalypse, der indsætter
et kongerige bagefter. De lever
allerede i et royalt univers (som
det indirekte antages i statsministerens udtalelser: Det velbeslåede
Danmark udgør et sådant). Da
markedets progression allerede
er sikret, er apokalypsen unyttig
som forudgående betingelse for
’kongeriget’. For dem (de fattige,
de arbejdsløse osv.), der ikke er
sikret en plads i dette ’kongerige’,
ser tingene imidlertid væsentligt
anderledes ud. Katastrofens vision
er tydelig for dem, der ikke er

forment adgang til progressionens Valhal. Tanker herom
udtrykkes således i ’Digte 2014’ af Theis Ørntoft:
Hver gang jeg ikke distraherer mig selv
med ligegyldige gøremål
tænker jeg på apokalypsen
hver gang nogen udtrykker håb for
det bestående
får jeg det fysisk dårligt
(...)
jeg har fået nok af at fylde min mund
med petroleum
og se boreplatformene komme sejlende
se dem skyde deres flammer op i mørket.
(s. 11)

I en sådan litteratur bør vi ikke forstå apokalypsen
som den metafysiske begivenhed, der tales om i Biblen,
men som forestillingen om en sluttid uden noget bagefter. Ikke alene fremstår progressionen og det bestående
som håbløse i Ørntofts digt, men de bringer også alle
tings ophør med sig i form af boreplatformenes flammer.
Bibelske visioner
Den bibelske forestilling rummer derimod en form for
cyklisk tid, idet de rettroende vil blive frelst efter apokalypsen og derefter kan begynde forfra (omend i en tilsyneladende bedre tid). En tid uden noget bagefter er ’tiden’ for
tidens afslut-ning. I litteraturen dukker apokalypsen ikke
op i form af verdens ophør, da der i så fald intet ville være
at berette om, men i en anden form end Biblens, dvs. en
form der er præget af menneskehedens delvise destruktion. Der er kun tale om en delvis destruktion af menneskeheden eller af den verden, vi kender.
Hos Laugesen ser vi sådanne former for apokalypse.
Her i form af slagteren:
Slagteren vralter
hen over pladsen foran Al Aqsa
med sine bevæbnede vagter
og hele den frie presse i snor
Han ved hvad han gør han går
i den lange evige diamantgade
Han går lige ud i det Døde hav
han er ikke en skægget profet der er kommet tilbage
han er en ny tids tomme dræber
og efter ham kommer intet.
(’64’, s. 16)

apokalypse
Al Aqsa-moskeen er en moské i Jerusalem,
bygget ca. år 638. Det er det tredje helligste sted
inden for Islam, men det ligger i Jerusalem, dvs. i
Israels hovedstad, omkranset af en jødisk kultur.
Slagteren går fra pladsen foran moskeen, uden at
det er til at afgøre, om det er en jødisk, muslimsk
eller en helt anden slagter, men det er i hvert fald
en mand, der forlader en religiøs sammenhæng.
Understregningen af, at han ikke er en tilbagevendende profet, kan både henvise til jødiske eller
islamiske profeter, hvormed han står i modsætning
til bl.a. Elias, hvis tilbagekomst, iflg. jødedommen,
skulle indvarsle Messias’ og paradis’ komme. Her
er der intet paradis. Slagteren er mere optaget af
penge, som det fremgår af hans gang på den evige
diamantgade, der måske er en henvisning til de
særlig europæi-ske gader, hvor bl.a. jøder handler
med diamanter.
Slagteren proklamerer ikke en apokalypse, som
vil blive fulgt af en frelse, men er en tom dræber.
Digtet påkalder sig den form for apokalypse (uden
kongerige), der er forbundet med udryddelsen af
den anden, som i sidste instans vil medføre vores
eller den tilintetgørendes magts egen destruktion,
selvom vejen hertil er brolagt med afskyelige
handlinger, eftersom vi ikke eksisterer uden den
anden. Efter slagterens akt kommer derfor ikke en
befrielse, men altings ophør (”... efter ham kommer
intet”).
Moderne undergang
En lignende form for selvtilintetgørelse påkaldes
i et digt af Ørntoft, hvor vestens store helt Rambo,
der redder de gode (os; de gode amerikanere) fra de
onde (de andre; de fremmede), optræder:
... Rambo tager en soldat som gidsel
Rambo holder ham for munden i det høje græs
så peger han op på sit ene øje
se, siger han
og soldatens suges ind i tunnellen der løber gennem Rambos øje
ind i skoven
hvor vennerne ligger i små lyserøde kar
og klipper hul i hinandens hud
så ørred og laks springer.
(s. 12)

I vores (Rambos) kamp mod den
anden slår vi os selv ihjel (”klipper
hul i” vores ”hud”). Det eneste ’fortrøstningsfulde’ er, at menneskets
selvtilintetgørelse giver plads til
naturens egen udfoldelse (”ørred og
laks springer”).
Vender vi igen afsluttende blikket mod Laugesen, ser vi en helt
anden postapokyptisk tilstand i
dette digt:
Det værste er dem
der vil være store
i noget hvis sjæl
de ikke kan fatte,
dem der tror at nogen
kan være den bedste
hvor alting brænder
og ingen findes.
Frygt ingen, slet ikke dem
der vil være onde, fordi det
er noget. Det er den træthed
der driver værket ud over kanten,
den snublen over en tærskel
der fører til intet.
(’64’, s. 29)

Den mest oplagte indfaldsvinkel til disse digte synes at være
ideen om at udrydde den anden, en
udryddelse, som altid finder sted i
et overordnet projekts navn, som vi
kender fra nazismen, der ville sikre
Det Tredje Rige. Men som det også
fremgår, er de, som tror, at nogen
kan være den bedste, udleveret til
nedbrændingen af alting og til det
sted, hvor ingen findes, dvs. til en
postapokalyptisk situation, ”hvor alting brænder”. I anden strofe er det
frygten eller vores stræben efter det
onde, der fører os ind i intet. Der er
tale om en påkaldelse af en postapokalyptisk situation i form af intet,
mens Ørntofts digt i det mindste
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påkalder sig naturens fortsættelser
uden menneskeheden.
Der er ikke meget, der tyder på,
at denne litteratur har en forløsende effekt, selvom den rummer
en tro på, at apokalypsen kommer,
eller rettere fremmaner dens mulige uhyrlige former. Da katastrofen ikke har indfundet sig andet
sted end i digtene, fremstiller de
imidlertid virkeligheden værre,
end den er. De gør virkeligheden
lidt mere uhyrlig, end den er, men
dermed tvinger de os også til at
tænke et alternativ til denne virkelighed. De bliver i den forstand
utopiske uden at fremstille en
utopi. De nødsager os til at tænke
noget nyt, der kan bryde med
den mulige økologiske katastrofe,
kampen mod den anden eller den
finansielle ”progression”.

·

Kilde:
Laugesen, Peter: ’64’.
Borgens Forlag, 2006.
Ørntoft, Theis: ’Digte 2014’.
Gyldendal, 2014.

René Rasmussen er lic.
phil. i litteraturvidenskab, lektor i dansk
litteratur på Københavns
Universitet, lyriker og
fagbogsforfatter.
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Bøgernes (digitale) fremtid?
En forlagsredaktør, som arbejder med læremidler til folkeskolens lærere og
med elevmaterialer til skolens elever, har en unik indsigt i, hvad de digitale bøger
kan og ikke kan. Af Sofie Dahl

B

øgernes digitale fremtid er et emne, der
fylder meget i min
hverdag. Og det er et
emne, der er forbundet med holdninger,
kritiske røster, store
forhåbninger og ikke
mindst forvirring – en forvirring, der
opstår, fordi man lader teknologien, ikke
brugerne, definere udviklingen. Som
forlagsredaktør i Dafolo kender jeg bedst
den del af bogbranchen, nemlig læremiddelbranchen, som jeg selv er en del af.
Jeg kan se, at digitaliseringen i høj grad
er på vej, men at branchen mangler en
(fælles) defineret retning, som professionelle, forlag og forfattere kan følge.
Definitionen på en bog
Hvad ligger der egentlig i vores opfattelse af en digital bog? Traditionelt set
er en bog defineret ved elementer som
papir, indbinding, ord, beretninger og
formidling. En bog er enten hård eller
blød og ofte firkantet. En bog er, i min
optik, både fysik og indhold, og det er vel
denne forestilling om en kombination
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af det håndgribelige og det uhåndgribelige, der bliver udfordret, når vi taler om
digitale bøger. For med digitaliseringen
behøver vi ikke længere at tale om papir
og indbinding, men alligevel er vi mennesker så meget vanedyr, at vi har svært
ved mentalt at bevæge os alt for langt
væk fra den genkendelige bogs format og
udseende. Derfor ligner de fleste digitale
e-bøger langt hen ad vejen den traditionelle og fysiske bog. Ofte er e-bøgerne
firkantede af form, der er gjort meget
ud af de forskellige bladrefunktioner, og
man finder ofte detaljer, der henviser til,
at e-bogen skal ligne en rigtig bog – herunder titelryggen, bogmærkefunktionen
og for- og bagsiden.
Jeg hører skam selv til dem (snart fortidslevn?), der stadig allerhelst vil have
serveret min bog i papirform, med ægte
“bladre-lyd” og følelsen af papir mellem
fingrene.
Så jeg taler hverken for eller imod
bøgernes generelle fremtid, jeg skriver
mig blot ind på en tese om, at de bøger, vi
kender som fysiske og traditionelle, ikke
nødvendigvis er på vej på museum, men
at bøgernes fremtid vil bestå af fysiske og

digitale versioner af det, vi kender som
en bog.
Overdreven teknologibegejstring
I foråret 2015 skrev jeg mit kandidatspeciale ved Aalborg Universitet. Her
tog jeg hul på emnet digitaliseringen af
forlagsprodukterne i folkeskolen. Med
andre ord, jeg undersøgte læremiddelbranchens og undervisningsforlagenes
digitaliseringsproces og -strategi. Det
empiriske udgangspunkt var interviews
med henholdsvis Clio Onlines direktør
og Alineas daværende forlagschef samt
en redaktør fra forlaget. De kunne hver
især bidrage med indsigt i og viden om
netop den digitale udvikling set i forhold
til folkeskolens læremidler og bøger. Det
egentlig interessante i denne sammenhæng er, hvordan især undervisningsforlagene til dels døjer med noget, jeg
kalder teknologibegejstring.
Richard Mayer er en amerikansk
uddannelsespsykolog og professor i
psykologi ved University of California.
Han retter blandt andet en kritik mod
den ofte overdrevne teknologibegejstring, han ser i nutiden. Han henviser
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til fortidens fejlslagne forsøg på at
transformere uddannelsessystemet via
ny teknologi.
Fejlslagne profetier
En redegørelse om undervisningsrelaterede teknologier fra det 20. århundrede
viser, at teknologierne ofte fejler som
langsigtede redskaber til at revolutionere eksempelvis skoleområdet (Mayer,
2001). Det første eksempel er fra 1922,
hvor Thomas Edison forudså, at filmens
opfindelse ville revolutionere uddannelsessystemet i en sådan grad, at film
som teknologi inden for få år ville supplere eller udrydde brugen af tekstbøger
fuldstændig.
Et andet eksempel er fra 1932,
hvor blandt andre Benjamin Darrow,
grundlægger af Ohio School of the Air,
proklamerede, at man snart ville se
radioen revolutionere undervisningen,
og at radioen inden længe ville være en
lige så fast bestanddel af klasseværelset
som tavlen og læreren.
De samme forudsigelser blev fremsat
i forbindelse med tv’ets opfindelse. Det
seneste eksempel på denne type forudsigelser er fremkomsten af computere
fra omkring 1960’erne og frem. Man
forudså, at computeren inden længe
ville erstatte lærerne, men til trods for
omfattende finansielle investeringer,
der skulle understøtte computerbaseret
læring i skolerne, viste målinger senere
hen, at denne type undervisning ikke
fungerede bedre end den traditionelle
lærer-baserede undervisning.
Det, der ifølge Mayer er galt med
disse forventninger til teknologi, er,
at de alle baserer sig på en teknologicentreret tilgang, hvor man forsøger at
tilpasse eleverne, lærerne og brugerne
til teknologien, frem for at tage udgangspunkt i, at teknologien skal understøtte
menneskets behov.
Denne teknologibegejstring smitter
af på hele bogbranchen og er ikke kun
en faktor, undervisningsforlagene døjer
med. Men det er væsentligt at have for
øje, at disse nye teknologier ikke kommer og tilbyder noget i sig selv, og at de
ikke nødvendigvis er anvendelige fra
starten. De skal tilpasses, justeres og
gennemtænkes af de mennesker, der
skal benytte teknologierne. Det bør med
andre ord være menneskene, i dette til-

fælde forfatterne, læserne og forlagene,
som tilpasser de forretningsmodeller,
der knytter sig til nye digitale teknologier – ikke omvendt!
Forretningsmodellen er ikke fundet
Der er et paradoks i forlagsbranchen,
idet digitaliseringen på den ene side
tilbyder en fantastisk mulighed for forfattere og forlag, idet man så småt kan
begynde at udgive forfatternes bagkataloger som e-bøger. Bøger, der måske
ikke er egnede til genoptryk, men som
nu kan distribueres uden de store trykomkostninger.

“

Man asfalterer samtidig
med, at man kører - og vi
aner ikke, hvor vi skal køre
hen…
Citat fra Sofie Dahls kandidatspeciale om
digitaliseringen af folkeskolen, juni 2015

Samtidig giver de nye distributionsformer nogle udfordringer, da der er ved
at blive skabt en opfattelse, at bøger er
noget, der er gratis og lettilgængelige på
alle tænkelige medier. Det skaber dårlige økonomiske vilkår for både forfattere
og forlag, hvorfor en stor del af diskussionen i disse dage handler om, hvordan
eksempelvis bibliotekerne og eReolens
forretningsmodeller bør se ud.
Definition på digitale læremidler
For det blotte øje kan det måske virke,
som om digitaliseringen af forlagsbranchen er kommet snigende af sig selv –
og at både forfattere, redaktører, læsere
og bogbranchen har lidt svært ved at
begribe disse nye materialer, og hvordan de skal håndteres.
Der er nemlig flere aspekter, der
bør overvejes grundigt i den fremtidige
udvikling af digitale læremidler. Blandt
andet skal vi arbejde frem mod et mere
nuanceret mediesyn. Det vil kræve en
slags kulturdefinition af digitaliserin-

gen, idet der efterhånden kræves en
eksplicit diskussion af, hvad digitalisering kan og skal være. Ofte ser vi, at
der bliver fremsat mere eller mindre
“luftige” digitaliseringsstrategier på
forvaltningsniveau, som hurtigt bliver
en slags tjekliste for, hvor digitale man
er blevet på eksempelvis en skole.
Hvis vi skal have digitale bøger og læremidler ind i de danske folkeskoler – og
det mener jeg bestemt, vi skal – så skal
vi måske også til at være mere præcise
om, hvad et godt digitalt læremiddel er.
Det er, i min optik, her vores forskellige kompetencer og indsigter kommer
i spil: Læreren skal frem i lyset og byde
ind med det didaktiske grundlag og
indhold, forfatteren skal bruge sin viden
om god og fængslende formidling, og
forlagene skal byde alle disse aktører
ind i udviklingsprocessen af de digitale
produkter. Det virker naturligt, at de
første digitale læremidler er en slags
digital udgave af allerede anerkendte
analoge materialer, og at disse lægger
et godt grundlag for at træde ind på det
digitale marked. Men nu – efter denne
indledende fase – bør vi blive bedre til at
samarbejde.
Forlagene skal invitere forfattere ind
til nyskabende idéudviklingsprocesser,
og forfatterne skal møde redaktørerne
med åbent syn og fornyet energi, for
forlags- og bogbranchen er ved at skifte
karakter, men det er ikke nødvendigvis
en dårlig og skræmmende ting, idet det
især kan udgøre startskuddet for nye
former for samarbejde og idéudveksling
mellem branchens aktører. Lad os i fællesskab diskutere, planlægge og udvikle
bøgernes digitale fremtid.

·

Kilde: Mayer, R. (2001): ‘Multimedia
learning’. 1. udg., Cambridge University
Press: New York

Sofie Dahl er cand.mag. i læring
og forandringsprocesser med
speciale i digitale læremidler fra
Aalborg Universitet, København i
2015. Sofie har siden september
2015 været ansat som forlagsredaktør hos Dafolo Forlag med
ansvar for udvikling, projektstyring og produktionsplanlægning af trykte og digitale materialer til
folkeskoleområdet.
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Grib

koncentrationen
Fokus er nødvendig, hvis romanen, biografien eller kogebogen
nogensinde skal blive færdig. Men din evne til at samle dig om
skriveriet bliver nogle gange kraftigt udfordret.
Af Anna Bridgwater

D

u sidder foran din computer,
fingrene flyver over tasterne,
tankerne omdannes til ord
… på Facebook. Eller også
rejser du dig for at lave kaffe. Det er skidt
for bogen og skidt for din arbejdsglæde.
Hvorfor kan det være så svært at tage
sig sammen og skrive? Bo Skjoldborg er
selv forfatter og har i årevis undervist i
metoder, der kan gøre forfattere mere effektive. Han har en forklaring på, hvorfor
koncentration nogle gange er en by i
Rusland:
”Overspringshandlinger er naturlige
for os som mennesker og skrivere, fordi
der er langt til belønningen.”
Der er meget langt fra de første timer
ved tasterne til færdig bog, og belønningen – at stå med en færdig bog – kan
virke som en uopnåelig drøm.
Så er det klart, at de hurtige belønninger lokker, og lysten i et online-spil er
meget mere opnåelig. Lise Bidstrup, som
har skrevet over 70 børne- og ungdomsbøger, er nået til bane nummer 1706 i
spillet Candy Crush.
Men den belønning, vi vælger, findes
andre steder end i digitale spil. Line
Sander, direktør i kursusvirksomheden
SUPPLEMENT og medforfatter til bogen ’Studieteknik’, minder om, at overspringshandlinger også fandtes, inden vi
alle fik internet på telefonen:
”Mængden af muligheder er blevet
større, men der har altid været muligheder
for at blive distraheret,” siger Line Sander.
”Det er bare blevet endnu lettere i dag.”
8 FORFATTEREN·4·2016

Lyriker Erik Trigger beviser, at offline overspring findes:
”Jeg bager, maler og finder på alle
mulige andre break-away ting, når jeg
påstår, jeg skriver.”
Ubehag og uro
Overspring kan også handle om, at man
undgår en ubehagelig følelse, fx præstationsangst. Det kan derfor betale sig
at identificere, hvad der måske gør dig
utilpas. Som Bo Skjoldborg siger:
”Fælles for alle vores overspringshandlinger og krumspring i forhold til
at skulle skrive er, at de altid giver en
form for belønning her og nu. Så vejen
videre er, at du blotlægger og beskriver
dine eventuelle skriveforhindringer
og dermed også belønningerne, der er
forbundet med dine overspringshandlinger: Slipper du for konfrontationen
med at skulle leve op til at lave noget
genialt ved ikke at skrive? Er du bange
for fiasko … eller for succes? Hjemsøges
du simpelthen af en uro i kroppen, hver
gang din skrivning begynder at flyde, så
du pludselig må rejse dig eller begynde
at læse mails. Hvad vinder du ved dine
overspringshandlinger?”
Bo Skjoldborg henviser til en kendt
amerikansk psykolog, Mihaly Csikszentmihalyi, som siger, at vores trang til
overspringshandlinger er evolutionært
betinget. Med andre ord, det er en del af
vores overlevelsesstrategi. Evolutionens
hovedprojekt er at bevare energien, og
derfor vil mennesket instinktivt altid

udsætte anstrengende opgaver og spille
Tetris i stedet. Men hvis bogen skal være
færdig, er vi nødt til at bruge vores senere erhvervede evner til at planlægge og
regulere vores adfærd – det er den evne
til kontrol, der adskiller menneskene fra
dyrene.
Løsningen
Koncentration er en begrænset ressource. Vi kan ikke lave to ting ad gangen. Så
en løsning er at fjerne distraktionerne.
Lukke e-mailprogrammet, slukke for sociale medier eller blokere eller begrænse
adgang til internettet.
Line Sanders råd er at dele en opgave
op i små bidder:
”Essensen er at dele opgaven ind i
mindre arbejdspakker af to-tre timers
størrelse. Vi skal finde små mundrette
stykker, så man kan få små omgængelige
hapsere.”
De små bidder af arbejdet kan måske
godt hjælpe, når man først er kommet i
gang, men hvad gør man, når man slet
kan få hul på opgaven?
”Det næste er, at man kigger på, hvor
mange timer der er i hele opgaven.”
Overblik
Line Sander fortæller om dengang, hun
sammen med sin medforfatter skulle
skrive sin bog om studieteknik. De havde
meget svært ved at komme i gang, indtil
en kollega foreslog, at de fik overblik
over, hvor mange timer det ville kræve at
skrive hele bogen. Da de havde gjort det,
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Line Sander er uddannet folkeskolelærer og Kaospilot
og efteruddannet inden for erhvervspsykologi. Se mere
på supplement.dk.
FOTO BJARNE STÆHR

Forandringer
Mange har glæde af at skifte omgivelser,
hvis de ikke kan koncentrere sig. Bo
Skjoldborg har et frisk eksempel på, at
det virker at flytte sig.
”Jeg var taget væk fra byen, fordi jeg
ikke kunne koncentrere mig. Så jeg satte
mig ind i et tog for at komme væk, og i
toget sad jeg så fordybet, at jeg kørte for
langt. Jeg ændrede den fysiske situation,
og dermed opnåede jeg en dyb koncentration. Det er noget med, man kan
ændre indholdet af sin bevidsthed, og
det puffer til forskellige ting i ens hjerne,
ting, som man ellers ikke får påvirket.”
Line Sander anbefaler desuden pauser:
”Alt for mange kører for mange timer i
et stræk. Men det er en dårlig benzinøkonomi. Hold en pause i timen.”

FOTO: HANNE FUGLBJERG

virkede opgaven overskuelig, og det var
lettere at give sig i kast med skriveriet.
Line Sander anbefaler i det hele
taget overblik, også når det gælder livets
underlige småopgaver, som kan blive til
store forhindringer:
”Motivationen kan handle om at
kunne sætte flueben. Start dagen med at
lave to-do lister med en ekstrakolonne
med estimeret tidsforbrug. Hvor lang tid
tager det at ringe til forlaget, skrive kapitlet osv.? Så bliver det sværere at udsætte
opgaverne. Lad være med at gå kronologisk frem. Kig på listen og spørg dig
selv, hvad der er forbundet med ubehag.
De opgaver skal ikke ligge og spærre, så
fylder de alt for meget.”
Line Sander foreslår også at få ryddet
op mentalt, inden arbejdsdagen går i
gang.
”Jeg anbefaler, at man nedskriver
dagens småforstyrrelser som indkøb,
børnenes fodboldkamp osv. Ren gift for
hjernen er multi-tasking, eller mere korrekt task-swapping, hvor man forlader sit
manuskript og går i gang med en masse
småopgaver. Vi bliver frustrerede, når vi
springer mellem opgaverne.”
Vi bliver også ineffektive, for hjernen
bruger tid på at omstille sig mellem opgaverne, og springer du mellem mails og
den tekst, du skriver, vil du sandsynligvis aldrig koncentrere dig helt om nogen
af delene.

Få hjælp til din skriveproces på Bo Skjoldborgs virksomhedsside: www.powerwriting.dk. Her kan du bl.a.
læse bøgerne ’Flowskrivning’ og ’Skriv så de reagerer’.

På en måde er overspringshandlinger
en måde at holde effektiviteten i kog. Jo
Hermann, forfatter, tidligere formand for
Dansk Forfatterforening og et af de mest
effektive mennesker på denne planet,
siger:
”Nogle ting er det bare bedst at
springe over, men ikke pauserne. Pausen
er noget af det vigtigste i kreativt arbejde.
Totalt undervurderet.”
Henrik Kastoft er kommunikationsansvarlig hos GlaxoSmithKline og
skriver på flere interesseblade. Han siger
det samme på en lidt anden måde:
”Overspringshandling har vist fået
en negativ klang. Men de bedste skrive-

tanker og ideer får man jo, når man ikke
skriver ... og så er det vel lige meget, om
overspringshandlingen er en Facebookopdatering eller at kløve en stak brænde,
lave en kop te eller støbe et betonfundament.”
Überkoncentration
Nogle gange går alt op i en højere enhed
i en form for überkoncentration. Psykologen Mihaly Csikszentmihalyi fandt på
begrebet flow, som er den tilstand, vi alle
sammen længes efter, når vi arbejder.
Det er oplevelsen af et intenst nærvær og
en glæde, mens man udfører en aktivitet,
og Bo Skjoldborg mener, at vi skaber
noget af vores bedste arbejde, når vi er i
flowtilstanden.
Flow har nogle betingelser, der skal
opfyldes: Du skal være i gang med en
aktivitet med et eller flere klare mål, som
du kan bruge som fokus. Det stimulerer
din hjerne, associationer og produktivitet.
Projektet skal desuden give mening
for dig. Det er ikke andres vurdering af,
hvad der giver mening, der tæller.
Den næste betingelse er, at dine evner
skal svare til opgavens udfordringer.
Hvis udfordringen er for let, så keder
du dig. Og hvis udfordringen er for stor,
bliver du frustreret. Men vores forudsætninger er foranderlige, for vi udvikler
os – forhåbentlig – og derfor skal dine
udfordringer også udvikles.
Desværre opstår flow ikke automatisk,
når forudsætningerne er til stede. Flow
kræver også, at du bruger dine individuelle styrker. Med andre ord: Du skal have
et vist talent for at skrive, hvis du vil
opleve flow, mens du skriver. Sorry, men
sådan er det bare ifølge psykologen.

·

FLOW kræver …

passende og meningsgivende mål
· klare,
og u-bureaukratiske regler
· håndterbare
mulighed
for
at opdage og lære noget
· nyt
(som aldrig må være ydmy· feedback
gende)
indflydelse og styring mulig (bl.a.
· egen
til fordybelse)
adskiller sig mest muligt
· atfraaktiviteten
den almindelige hverdag.
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Robert McKee er verdens mest efterspurgte foredragsholder,
når det handler om filmmanuskripter.
Line Leonhardt har været med på hans STORY seminar i London.
Af Line Leonhardt

Å

ret var 1999, og jeg var
elev på Den Europæiske
Filmhøjskole i Ebeltoft.
Jeg havde netop sunget
kor i skolens band,
som var skabt i anledningen af besøg af
filminstruktøren Alan Parker. Repertoiret var sange fra Parkers film ’The
Commitments’. Min manuskriptlærer,
Galina Antipenko, trak mig til side efter
koncerten og gav mig en brochure.
“Det her skal du tage at gøre,” sagde
hun. På brochuren stod: Robert McKee:
The Story.
17 år senere er jeg taget til London,
hvor Robert McKee afholder sit tre-dages
STORY Seminar. Jeg sidder på første
række midt for. Bag mig sidder folk fra
bl.a. Australien og Sydafrika, som er
kommet for at opleve manden bag ’STORY – Substance, Structure, Style and
The Principles of Screenwriting’. Mere
end 60 af de elever, der har deltaget på et
af Robert McKees kurser, har vundet en
Oscar, og over 200 er blevet nomineret
til ´nn. Han ved, hvad han taler om, når
han taler om manuskripter. Siden 1983
har han afholdt sit STORY Seminar, og
mange har deltaget flere gange. John
Cleese har fx været på kurset fire gange.
Der går ikke lang tid, før jeg er
overbevist om, at hans metode også kan
anvendes på børnelitteratur. Som han
siger: “A story is a story is a story.” Med
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sin baggrund som filminstruktør, underviser, manuskriptforfatter og skuespiller har han da også publikum i sin hule
hånd fra begyndelsen, når han som en
stand-up komiker prædiker om talentløsheden i manuskriptskrivning i dag. “90
% of what you´re writing isn´t your best
work!” Og: “Only a fool would show the
world his mediocracy.”
The owls are not what they seem!
McKee tager udgangspunkt i Stanislavskijs ”magiske hvis”, når han underviser
om karakterer. “Hvis jeg var denne her
person, under de her omstændigheder,
hvad ville jeg så gøre?”
McKee siger også, at en karakter skal
skrives “from the inside out” for at undgå
klichéer. Som forfatter skal du lave research og spørge, hvor du genkender det
hos dig selv? En karakter skal agere og
reagere sandt i forhold til, hvem denne
karakter er. Hvordan reagerer en karakter under livets pres på de hændelser,
der sker? Hvilke(t) ønske(r) har personen
på et bevidst og et ubevidst plan?
For at kunne svare på det spørgsmål
siger McKee: “Du skal kende din karakter bedre end dem selv. Selv bedre end
psykologen gør!”
Forfattere er som skuespillere, der
spiller alle karaktererne siddende på
skrivebordsstolen. “Du skal kende livet.
Og du skal vide ALT!” som McKee siger.

En af hans pointer er, at vi mennesker
ikke er dem, vi giver os ud for at være.
Indeni er der en anden person, som vi
ikke tør vise verden. Derfor har vi alle
sammen masker på. “The owls are not
what they seem,” siger McKee med et
citat fra tv-serien ’Twin Peaks’.
En del af det, der skaber et menneske,
er dets valg. Vi mennesker vælger fra
fødslen. Du skal skabe en scene, der får
karaktererne ud i en krise og giver dem
muligheden for at vælge. Husk, at de ligesom levende mennesker ikke kender sig
selv. Eller: Man tror, man kender sig selv,
men det gør man ikke. Så vis publikum,
hvad din karakter ønsker sig både på det
bevidste og det ubevidste plan. Spændingen mellem de to felter er interessant. Jo
større spænding, desto mere spændende
valg.
Protagonisten i en film er som oftest
én person, siger McKee, men det kan
også være flere, som fx i filmene ’Thelma
& Louise’ og ’Butch Cassidy and the Sundance Kid’. Disse protagonister har alle
et bevidst ønske, men kan også have et
ubevidst modstridende ønske. Protagonisten må gerne være mangefacetteret. Det
er protagonisten, der skaber de andre
personer. Tænk i modsætninger, siger
McKee. Hvis hovedpersonen er sådan og
sådan, skal alle andre personer ikke også
være det.
Han siger også, at der skal være noget
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THE INCITING INCIDENT
+

INCITING
INCIDENT

conscious desire
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på spil for protagonisten. Den kan være,
at hans værdier er udfordrede, fx frihed
vs. slaveri, krig vs. fred, ærlighed vs.
uærlighed eller retfærdighed vs. uretfærdighed.
Derfor er det vigtigt at afgøre, hvilken
værdi der er på spil? Hvordan bliver
denne værdi vist i begyndelsen af scenen? Og i slutningen. Imellem starten
og slutningen af en scene skal der ske
en udvikling i denne værdi. Fra positiv
til negativ. Eller fra negativ til positiv.
Der skal være vendepunkter mellem de
to. Fra fx “in love, together” til “hate and
apart.”
Elsk alle dine karaktere, råder
McKee. Lav researchen ved at observere
andre mennesker og dig selv. “You´re
the only person you´ll ever know. For
that reason we are all alone.”
Inciting incident
Et andet central emne hos McKee er
historiens premis. Premissen er det,
forfatteren ønsker at skrive om. Dette
er formuleret som et åbent spørgsmål.
Fx “Hvad nu hvis en haj svømmede ind
på en strand og åd en turist?” som er
udgangspunktet for ’Dødens gab‘, eller
“Hvad ville der ske, hvis en mor forlod
sin mand og sit barn?”, som er udgangspunktet for ’Kramer mod Kramer’.
Den første store afgørende hændelse
i filmens handling kalder McKee ”the
inciting incident”. Det er den primære
årsag til alt, hvad der siden sker i historien. Som McKee skriver i sin bog: “An
inciting incident radically upsets the balance of forces in the protagonist´s life.”
I ’Livet er smukt’ sker hændelsen –

unconscious desire

Roberto Benigni og familie bliver sendt
i koncentrationslejr – først i midten af
filmen. Årsagen til, at det først sker på
det tidspunkt, er, at der skal opbygges en
større empati for protagonisten. Kærlighedshistorien skal etableres først, inden
katastrofen indtræder. Således rammes
man følelsesmæssigt endnu hårdere som
publikum, end hvis hændelsen var sket i
filmens åbning.
Efter the inciting incident må de
følgende fire elementer, progressive
complications, crises, climax og resolution godt falde tilfældigt, fordi livet jo ind
imellem er tilfældigt. Men tilfældet skal
begrundes i film. “A story must obey its
own intern laws of probability.” Og Deus
Ex Machina er naturligvis no go – det
går imod kravet om sandsynlighed.
Write the truth!
Robert McKee taler også om en histories controlling idea, som er historiens
underliggende budskab eller tema. “The
controlling idea must be expressible in
a single sentence describing how and
why life undergoes change from one
condition of existence at the beginning
to another at the end.”
Et eksempel er “mennesket mod naturen“ i filmen ’Into the Wild’, som har
en negativ slutning, eller den grufulde
sandhed, man ikke vil kende til, som
”crime pays” i filmen ’Chinatown’, som
også har en negativ slutning.
Det er McKees ambition, at vi skal
skabe historier, der kan krydse landegrænser. Med historier, der viser et
aspekt af livet, som publikum bliver
berørt af og kan opleve sin egen menne-

skelighed igennem. Kort og godt. “A good
story well told.”
Forfattere skal læse og have god smag.
”Du skal yde dit bedste, og du skal vide
alt. Du skal kunne tåle afslag. Du skal
kende dig selv. Og du skal have ambitioner,” siger McKee.
“My shit is better than your shit!” er
ifølge ham bare ikke godt nok. Og selvfølgelig skal en forfatter skrive og gennemskrive. Det er trods alt det, forfattere gør.
Det er let at begynde at skrive. Som
McKee siger. “Starting is not the problem. Finishing is the problem!” McKee
nævner Stephen Pressfield, der skriver
i ’The War of Art’: “Skriveblokering kan
kureres ved at gå en tur på biblioteket!”
Men McKee dikterer ikke regler. Han
viser principper for storytelling.
Vi har kun én pligt som forfattere.
“Write the truth.”
Efter tre intense dage glæder jeg nu
mig til at gennemskrive min ungdomsroman med fokus på struktur, vendepunkter og karakterer.

·

Læs mere om Robert McKee på mckeestory.com og mckeemalmo2016.se
Line var på seminar med Robert McKee i
London i maj 2016.

CHRISTIANE HELSTED JUUL.

–

OBJECT
OF
DESIRE

Line Leonhardt er født i 1975 og
uddannet på Forfatterskolen for
Børnelitteratur i 2014. Til dagligt
sidder hun på Tegnestuen Pinligt
Selskab. Læs mere her: www.
lineleonhardt.com
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Tegn selv, tryk selv,
mal selv billederne
Illustrator Stine Reintoft udgiver bøger inden for en genre, som er noget atypisk
blandt selvudgivere. Hun er ikke blevet rig, men har fået nok succes til at producere
en stribe af sine malebøger for voksne. Af Anna Bridgwater

Gør-det-selv
I Danmark har fx både Politikens
Forlag og Gyldendal udgivet malebøger,
Gyldendal har bl.a. udgivet en malebog
for voksne, som er tegnet af danske
Nina Leth, plus nogle engelske titler og
Harry Potter-malebøger. Direktør for
non-fiktion på Gyldendal, Lise Nestelsø,
bekræfter, at malebøgerne er et stort hit,
også i Danmark:
”Malebøgerne har ramt direkte ind
i en større megatrend af mental afkobling og uforpligtende kreativitet. De har
været en fin forretning, og som det ser ud
nu, vil der blive udgivet flere nye male-,
tegne- og prikbøger. Selv påtænker vi
at udgive flere titler i efteråret, og det er
noget, vi interesserer os for, fordi bogen
som medie endnu en gang har bevist, at
12 FORFATTEREN·4·2016
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tore, bløde hæftede bøger
med sorte stregtegninger af
motiver hentet fra alle hjørner
af tilværelsen: I mere end et
år har malebøger for voksne ligget på
boghandlernes bestsellerlister over hele
verden. Stine Reintoft er illustrator, og
i april 2015 fik hun selv lyst til at lave en
malebog for voksne.
”Jeg havde læst om dem i engelske
aviser og havde hørt om ’Den Hemmelige Have’ (den store salgssucces inden
for genren). Men jeg syntes egentlig, det
lød lidt kedeligt kun at tegne haver og
blomster.”
Stine var alligevel tændt på ideen.
”Da jeg læste om, hvilken ro og
afstressende effekt, det har på folk, så
tænkte jeg: ”Det kender jeg jo godt.”
Sådan har det virket på mig, hele mit liv.
Og den glæde vil jeg gerne give videre til
andre.”
Stine kastede sig over tegninger af:
”… alt lige fra smørebrød, slips, mænd,
damer, slik og alt muligt.”

Illustrator Stine Reintoft er drevet af lyst, når hun
skaber sine POD malebøger for voksne.
den har et format, der kan udnyttes på
nye måder”.
Men selvom Stine Reintoft i første
omgang prøvede at gå til et forlag med
sine tegninger, var der ikke bid.
”Jeg henvendte mig sidste år i april til
Politikens Forlag, og de var ret interesseret. Men efter et par dage vendte redaktøren tilbage og fortalte, at de lige havde
købt nogle malebøger for voksne hjem
fra England.”
Men Stine Reintoft syntes stadig, hun
havde en god ide:
”Jeg valgte derfor at tegne non-stop i
tre uger uden at vide, om det ville lønne
sig senere hen, og udgav bogen via
SAXO Publish.”
Ingen guldgrube for tegneren
Stine Reintofts første malebog, ’Quiet
Please - Vi Tegner’, udkom som printon-demand i starten af juni 2015. Den
sælges kun via Saxo.com, og fordi
bøgerne trykkes som print-on-demand,
er der en forholdsvis lang leveringstid på
op til to uger, så bøgerne kan ikke købes
på en impuls. Til dato har den første
solgt i knap 200 eksemplarer, og i alt har
Stine Reintoft skabt seks malebøger for
voksne. Den sjette er blevet til under et
ophold i Paris:
”Jeg søgte om et ophold i Statens Le-

gatbolig, hvor jeg skrev i ansøgningen, at
jeg skulle arbejde med at lave en malebog om Paris og arbejde på en tegneserie,
”La Vie de Oceánne”, som handler om
en ung kvinde, der bor i Paris og lever
et kunstnerliv der. Den forventer jeg er
færdig i begyndelsen af 2017.”
Stine Reintofts malebog fra Paris,
’Quiet Please - Vi Tegner April in Paris’,
sælger godt, og var i løbet af en uge nummer ét på Saxos hobby-bestsellerliste.
Men det er ikke pengene, der driver
hende:
”Jeg er ikke blevet styrtende rig, overhovedet, men har solgt nogle stykker.”

·

Stine Reintofts print-on-demand
malebøger for voksne hedder:
’Quiet Please – Vi Tegner ’,
’Quiet Please – Vi Tegner Fashion,
’Quiet Please – Vi Tegner for Ladys &
Gentlemen’ (skal staves sådan),
’Quiet Please – Vi Tegner for KIDS,
’Quiet Please – Vi Tegner København,
’Quiet Please – Vi Tegner April in Paris’.

ARTIKEL

Litteraturen

skal skrives og læses
Det var konklusionen, da Dansk Forfatterforening 2. maj 2016 holdtkonference
om forfatterens og litteraturens rolle i samfundet. Af Anna Bridgwater

O

mkring 100 mennesker fra
forskellige hjørner af litteraturens verden mødte op
i Fællessalen på Christiansborg for at lytte og diskutere forfatterens
og litteraturens roller i samfundet – hvis
da litteraturen overhovedet skal spille en
rolle andet end at være litteratur?
Hvis dagen bød på nogen konklusioner, var det: Forfatterens rolle er at
skrive. Litteraturens rolle er at blive
læst. Fra salen citerede Marianne Jelved
Klaus Rifbjerg, som havde sagt til hende:
”Vi er kun til for at skrive.”
Og som Alex Ahrendtsen fra Dansk
Folkeparti sagde, så er god litteratur altid
en kommentar til sin tid.
Forfatteren Peter Frederik Jensen
pointerede, at man aldrig stiller spørgsmålstegn ved landbrugets eller erhvervslivets rolle i samfundet. Men da vi alle
spiser, og de fleste gerne vil arbejde i
eller kunne købe varer produceret af erhvervslivet, så synes spørgsmålet overflødigt. Men det er langt fra alle, der læser,
så litteraturens rolle er ikke så åbenlys.
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Et rap over snuden
Dansk Forfatterforenings formand,
Jakob Vedelsby fokuserede på, at forfattere, der stikker næsen frem i en debat,
risikerer at få et par på snuden. Men når
fx en forfatter blander sig og tager fat i
sin samtid i sin kunst, så vil nogle læsere

opfatte ordene som en sandhed, de kan
genkende, mens andre vil afvise ordene
som forvrængede billeder af samfundet.
Og dermed er der risiko for tæv.
I den første del af debatten kredsede
forfatterne om levevilkår. Hvordan skal
forfattere overleve som forfattere, og er
det samfundets ansvar at sikre, at forfattere kan leve af at skrive?
Men det emne, der fyldte i debatten,
var, hvordan og i hvilket omfang forfattere skal blande sig i den politiske eller
samfundsmæssige debat.
Dennis Gade Kofod, som bor på og
skriver om Bornholm, er en forfatter, der
forholder sig til sin samtid og til samfundet i sine bøger, som handler om underklassen i Udkantsdanmark. Spørgsmålet
er, om hans skildring af en underklasse
når frem til magthaverne.
Peter Frederik Jensen tvivlede på, at
litteraturen læses af magthaverne, som
derfor ikke får øje på det billede af samfundets udsatte borgere, som forfatterne
skaber.
Professor i litteratur Anne Marie Mai
var i tråd med Peter Frederik Jensen,
da hun sagde, at litteraturen er et kritisk
blik på virkeligheden. Hun mente dog, at
fokus er flyttet fra, hvad forfatterne siger,
til hvordan de siger det. Form har vundet
over det kritiske indhold, med andre ord.
Holger K. Nielsen fra SF mente ikke,
at forfatterne byder ind med noget til

samfundsdebatten, og derfor spiller
kunst og kultur ikke en så stor rolle i
dag som tidligere. Han mente, at man fx
ikke kan forstå Tyskland uden at læse
Günther Grass eller Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan uden at læse
Carsten Jensen, for det, forfattere kan, er
at grave et lag dybere og give den politiske debat en ekstra dimension.
Almendannelse
Mens der ikke var enighed om, hvorvidt forfattere skal eller bør ytre sig om
samfundet, så var der bred enighed om, at
litteraturen har en rolle at spille, når det
handler om borgernes dannelse. Naser
Khader fra Konservativt Folkeparti sagde,
at litteratur er dannelse og grundlaget for
at forstå fortiden, nutiden og måske fremtiden. Litteraturen gør os klogere.
Men Egon Clausen mente, at bibliotekerne svigter deres medansvar for at
tilbyde borgerne dannelse. Anne Marie
Mai var mindre kritisk over for bibliotekerne, idet hun mener, at bibliotekernes
læsegrupper fx gør en stor forskel.
Zenia Stampe fra det radikale venstre
mente, at det samtalerum, hvor forfattere
bliver hørt og debatteret, er forsvundet.
Hun opfordrede i fællesskab forfattere og
politikere til at række ud mod hinanden
og skabe det rum, så det ikke kun er tvserier, der bliver diskuteret i kantinerne
rundt omkring.

·

Litteraturkritiker
Mette Høeg og
forfatteren Dennis Gade Kofod
til konference på
Christiansborg
om litteraturens
rolle i samfundet.
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Blasfemi og idioti
Professor, forfatter og sprogforsker mm. Per Aage Brandt svarer her på
Max Klinkers indlæg ’Fundamentalistisk ytringsfrihed’ i Forfatteren 02-16.

D

en 1. juli 1766 bliver en vis
Chevalier de la Barre i Abbéville, 20 år gammel, tortureret
og henrettet. Man brækker
først arme og ben på ham og
fører ham derefter til skafottet. En plakat med påskriften
“impie, blasphémateur et sacrilège
exécrable” [gudsforagter, blasfemist
og vederstyggelig gudsbespotter] er
fæstnet til hans ryg. I et anfald af
barmhjertighed undlader bødlen at
trække hans tunge ud, en detalje,
som straffen ellers omfattede. Den
unge ridder får hovedet kappet af
med sabel. Hans krop, hvortil man
sømmer et eksemplar af Voltaires
’Filosofiske Ordbog’, bliver derefter
kastet på bålet.1 Hans brøde bestod
i ikke at have taget hatten af, da
en kirkelig procession passerede
på gaden; dette blev tolket som en
“mutilation du sacrifix” [skændelse af
krucifikset].
Denne begivenhed hørte dog
efterhånden til sjældenhederne i
den franske oplysningstid, og den
skyldes snarere kongens, Louis
XVs, vilje end blasfemiloven. Dommen vakte endog offentlighedens
bestyrtelse og mobiliserede den
til en kamp mod fanatismen, som
førte til blasfemilovens afskaffelse
i begyndelsen af revolutionen. Den
25. september 1791 blev Frankrig
således det første land i Europa, der
udtrykkeligt fjernede denne lovovertrædelse fra straffeloven.
Det var faktisk staten og ikke
kirken, der først havde dramatiseret
blasfemien som “mundtlig synd”,
nemlig allerede i det 13. århundrede,
hvorefter den blev fastholdt af det
gudsbenådede monarki. Blasfemi
blev forstået som majestætsfornærmelse, sigtende mod kongen,
snarere end mod Gud. Det var nu en
politisk forbrydelse. Efter afskaffelsen bliver den ganske vist genoplivet
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i 1819 for først at blive genafskaffet i
1881.2 Som Clemenceau bemærkede:
“Gud er udmærket i stand til at forsvare sig selv, han har ikke brug for
Deputeretkammeret”.
Men i vore dage kan man i Europa igen observere en vis intellektuel
tendens til at vægte trosfriheden højere end udtryksfriheden, når man
betragter religionskritik som udtryk
for “religionshad”, idet loven meget
belejligt forbyder hadefulde ytringer.
Blasfemiparagraffen kan dermed
nu være på vej til genindførelse, der
hvor den endnu forbliver afskaffet, ligesom den bliver beskyttet,
der hvor den har overlevet. Således
bidrager visse ånder, der ikke finder
oplysningstiden eller den franske
revolution særlig vigtige for vor tid,
til indskrænkningen af friheden
til at kritisere magt og myndighed,
når den vedrører religioner. Det gør
magten jo også i vores Danmark,
som Gud bevarer hvert nytår.
Men love skrives for at blive fulgt
af alle og enhver og ikke for at begunstige religioner, af hvilken art de
end er. Det kan ikke nytte noget at
anklage enhver kritiker eller blasfemist for at “hade” de grupper, kritikken rammer. Ellers er det forbi med
kritisk kultur i det hele taget.
Det kan især ikke nytte noget at
anklage forsvarerne for friheden
til kritik, satire, blasfemi for fundamentalisme, som advokaten Max
Ulrich Klinker tillader sig at gøre i
Forfatteren 0216. Hans argument,
at ytringsfrihed ikke er en “naturlov” og derfor ikke gør krav på at
udgøre et princip, der skal forsvares,
må undre, når det kommer fra en
person, der formodes at besidde
en juridisk uddannelse. Samfundets love er netop forskellige fra fx
tyngdekraften, som derfor ikke har
behov for forsvarere. Den pointe er
for kompliceret for Klinker. Han

er udtrykkeligt og emfatisk ikkeCharlie, fordi han ikke har opdaget,
at Charlie Hebdo er et organ, der
diskuterer politik, økonomi, filosofi,
psykoanalyse, teologi, litteratur og
alt muligt spændende og gør det
kompetent og både bidende skarpt
og ofte rigtig morsomt. Hvis latter
nu, som Klinkeren foreslår, skal
gælde som had, kan litteraturen godt
pakke sammen. Det må være derfor,
han publicerer sin artikel i Forfatteren. Ytringsfrihedens forsvarere
er forsvarere af “menneskefjendsk
kynisme, der nærmer sig idioti”,
skriver han virkelig, en kende hadefuldt. Kort fortalt: blasfemi er idioti,
ikke? Hvis man ikke er idiot, klapper man i og afstår fra, som Voltaire,
der åbenbart var idiot, at kritisere
fundamentalismer. Kritiserer man
fundamentalismer, er man – fundamentalist! Det kan man nemlig selv
være så, ikke? Læsere af Charlie Hebdo udgør en “menighed”, forsætter
han. Jeg mistænker denne skribent
for ikke at kunne tænke og ikke at
kunne læse fransk. Det sidste må
han dog kunne tilegne sig, når han
nu bor i Frankrig. Encore un effort!

·

1. Jeg følger her fremstillingen i Frédéric Fiolofs
artikel i ’La nouvelle quinzaine littéraire’ #1145 om
Jacques de Saint Victors essay ’Blasphème. Brève
histoire d’un “crime imaginaire”’, 2016.
2. Forfattere som Baudelaire, Flaubert, Eugène
Sue og Proudhon blev anklaget og undertiden
dømt efter denne lov.

Per Aage Brandt modtog
i 2014 Statens Kunstfonds
livsvarige ydelse for sin
store produktion af tekster,
musik og forskning.
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Braad Thomsens fundamentalisme
Sognepræst og forfatter Egil Hvid-Olsen svarer her på Christian Braad Thomsens kommentar
til Hvid-Olsens indlæg om kristendommen, karikatur og satire i Forfatteren.

H

vor religionen går
ind, går
forstanden
ud. Der er
ikke plads
til begge”. Sådan konstaterer
Christian Braad Thomsen i
sit indlæg ’Kristne & muslimer’ i Forfatteren 03-16, der
er tænkt som et modsvar til
mit indlæg i det foregående
nummer af bladet. Herefter
giver Thomsen nogle eksempler på, hvordan Martin
Scorseses filmklassiker ’The
Last Temptation of Christ’ og
Jens-Jørgen Thorsens planer
om en jesusfilm blev modtaget af kristne. Han nævner
intet om, at det var repræsentanter for særlige fløje inden
for kirken, der reagerede på
den nævnte måde.
To film om Jesus
‘The Last Temptation of
Christ’ havde premiere i 1988.
Jeg var 18 år og husker, at den
i min lokale biograf blev introduceret af en sognepræst,
der kaldte den både nødvendig og gribende. Der var altså
ingen som helst fordømmelse
i den forbindelse. Mange år
senere, da jeg selv var blevet
præst, omtalte jeg filmen
positivt i en artikel om jesusfilm (Ribe Stiftsbog, 2007).
Mig bekendt fik førnævnte
præst ikke på puklen for sin
introduktion, ligesom jeg ikke
er blevet klandret min artikel
om jesusfilm. At der fandtes
kirkelige repræsentanter, der
var tilstrækkeligt sindssyge
til at sætte ild til en parisisk
biograf ved filmens premiere,
kan jeg, i lighed med Thom-

sen, kun anse for at være
gennemført tragisk.
Da Thorsens jesusfilm
langt om længe kom på
plakaten, nåede jeg ikke at
komme i biografen og se den,
for den blev lynhurtigt taget
af plakaten grundet et ekstremt dårligt billetsalg. Hvis
Thomsen virkelig har ret i, at
der ”over hele verden rejste
sig et ramaskrig (for øvrigt et
udtryk med baggrund i Det
Gamle Testamente) blandt
kristne” ved nyheden om, at
man i lille Danmark ville lave
en film om blandt andet Jesu
seksualliv, og at dette skrig
foranledigede politikerne til
at handle udemokratisk, ja, så
er der da bestemt noget at blive både forarget og vred over.
Men det er vel ikke kristne i
almindelighed, der kan klandres for denne udvikling.
”Hvor religionen går ind,
går forstanden ud”, påstår
Thomsen som nævnt i sin
artikel. På den baggrund er
det ikke så underligt, at han
mister enhver sans for, at
man kan være troende på
mange forskellige måder.
Forskellige læsninger
Thomsen har kun øje for den
fundamentalistiske tilgang,
og det har han i en sådan
grad, at fundamentalismen
smitter af på ham selv. Der er
i hvert fald ikke nogen synlig
vilje til at se sagen fra andre
sider i hans indlæg. Langt
lettere er det at beskrive alle
religiøse mennesker (deriblandt undertegnede) som
blodtørstige, udemokratiske
og hjernevaskede ballademagere, der brænder biografer af

og benytter enhver lejlighed
til at underminere folkestyret. En så unuanceret tilgang
til religion og tro kunne der
skrives meget om, men i dette
blad vil det være mest oplagt
at kaste et hurtigt blik på den
forskellighed, hvormed man
kan læse Bibelen.
Som forfatter må Thomsen
vide, at enhver tekst udsættes
for fortolkning, idet den læses. Større eller mindre dele
af handlingsforløbet såvel
som enkelte nuancer i teksten
vægtes afhængigt af, hvem
læseren er. Tekstens indhold
flettes sammen med læserens
erfaringer, sindsstemning
med mere og tager derved
farve heraf. Ingen tekst kan
altså læses objektivt. Dette
vilkår er Bibelen ikke hævet
over, selvom der måske nok
findes dem, der insisterer på,
at det forholder sig sådan.
Bibelens myter
I min artikel om ”Kristendommens forhold til karikatur og satire” redegjorde jeg
for, at den fundamentalistiske
læsning langt fra er den eneste mulige tilgang til Bibelen.
I den korte gennemgang af
fortællingen om Nikodemus
nævnte jeg, at den indeholder
”en mild latterliggørelse af
dem, der netop insisterer på
at forstå budskabet eller læse
Bibelen fundamentalistisk;
som en tekst, der åbenbarer
sandheden 1:1 og så vidt muligt lukker af for fortolkning.”
Dette har Thomsen enten
overset eller afvist, idet han
tilsyneladende mener, at
enhver læsning af Bibelen
kun kan være fundamenta-

listisk. Havde han ret i dette,
ville det betyde, at 1. Mos. 2-3
(for blot at nævne et enkelt
eksempel) udelukkende ville
kunne forstås sådan, at de
første mennesker på jorden
rent faktisk hed Adam og
Eva. Han ville også have
ret i, at de blev smidt ud af
en paradisisk have, fordi de
spiste af en frugt, Gud havde
forbudt dem at bide i. Imidlertid kan denne såkaldte
”syndefaldsberetning” også
forstås som en myte; en
genre, der er kendetegnet ved
at slå nogle grundvilkår fast
i en fortællermæssig ramme.
Syndefaldet handler altså om
noget, der er gældende for
alle mennesker til alle tider:
Vi ikke lever på den bedst
tænkelige måde, selvom vi
måske går rundt og bilder
os det ind. Syndefaldsmyten
slår fast, at vi tænker på os
selv og vore egne behov, før
vi tænker på Gud og andre
mennesker. Adam og Eva er
på den baggrund arketyper
på hver og en af os. Syndefaldsmyten handler altså ikke
om de første repræsentanter
for menneskeracen og en helt
særlig, farlig frugt.
”Hvor religionen går ind,
går forstanden ud”, skriver
Thomsen. Men en sådan ensidig forståelse er bestemt også
med til at sætte forstanden på
stand-by.

·

Egil Hvid-Olsen
er sognepræst
og forfatter.
www.hvidolsen.dk
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KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk
Hvor intet andet er anført afholdes kurserne i Forfatterforeningen, Strandgade 6, stuen, 1401 København K.

Den realistiske
ungdomsroman

Primært for BU og S
Undervisere: Sarah Engell, Sanne Munk Jensen og
Jonas Holm Hansen
Lørdag d. 20. og søndag d. 21. august kl. 10-16
Kursus 16008
Et praktisk og teoretisk kursus med den
realistiske ungdomsroman i fokus. Den
første dag vil byde på et forfatterforedrag
og en redaktørs vinkel, mens anden dagen vil have form af en skriveworkshop.
Se mere på hjemmesiden.
Kontakt kursussektæren for ledige pladser: kursus@danskforfatterforening.dk

grund for din historie og persongalleri?
Kursets hovedmål er todelt: Du lærer
systematisk at konstruere fiktive verdener,
der virker uanset medie. Du lærer også,
hvordan interaktion både fysisk og digitalt
kan udvide og udforske din fiktive verden
og din historie på nye måder. Kurset
spænder over en weekend, hvor vi samarbejder om at opbygge nye interessante
universer. Kurset er praktisk orienteret
og kræver ingen forudsætninger udover
nysgerrighed.
Kontakt kursussekretæren for ledige pladser: kursus@danskforfatterforening.dk

Photoshop for øvede
Tekstlæsning med
Hans Otto Jørgensen
Primært for BU
Underviser: Hans Otto Jørgensen
Lørdag d. 10. september 2016 kl. 11-17
Kursus 16009

Du har skrevet en tekst for børn/unge,
eller du har læst en tekst for børn/unge,
men hvad står der egentlig i teksten? Kan
den læses på andre måder, og hvordan?
På dette kursus har vi inviteret forfatter
og tidligere rektor for Forfatterskolen,
Hans Otto Jørgensen, til at læse tekster
med deltagerne. Der er plads til 20 kursister, og 8-10 deltagere vil få deres tekster
læst i plenum.
Motiveret tilmelding senest 3. august 2016
til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk

Universbygning og
historieverdener
på Hald

For alle, men primært Ill, BU, S
Undervisere: Morten Brunbjerg og Valdemar Schultz
Andreasen
Fredag d. 23. september kl. 14 – søndag d. 25.
september kl. 13
Hald Hovedgård, Ravnsbjergvej 76, Viborg
Kursus 16002
Skriver eller tegner du bøger, noveller,
film/TV, teaterstykker eller andre typer
historier, hvor det er vigtigt at gennemtænke hvilket samlet univers, der ligger til
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Primært for Ill.
Underviser: Sille Jensen
Lørdag og søndag d. 8. og 9. oktober kl. 11-17
Max deltagerantal 12
Kursus 16013
Kurset er for dig, som allerede arbejder
i Photoshop, men som har lyst til at lære
noget mere end de basale teknikker, eller
som måske ikke har fået opdateret programmet i nogle år, og derfor ikke har fået
kigget på de nye funktioner.
Undervisningen består af praktiske øvelser, både nogle på forhånd fastlagte og
en mere fri workshoptid, hvor kursisterne
kan afprøve teknikkerne på deres egne
tegninger/billeder og bede om hjælp til
konkrete problemer.
Se mere på hjemmesiden omkring forudsætninger for deltagelse.
Motiveret tilmelding senest 24. august
2016 til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk

At blive interviewet
Primært for L
Underviser: Mia Hesselbjerg Thomsen
Lørdag d. 29. oktober kl. 11-17
Max 12 deltagere
Kursus 16014

Et kursus for lyrikere om roller, kommunikation og fortællinger i interviews.
For mange lyrikere er det en svær situation at blive interviewet. Hvordan fortæller
man ”hvad bogen handler om”? Hvordan
fortæller man underholdende/interessant/fængende om sin skriveproces og

sine bøger foran et publikum eller til et
medie? Kurset arbejder med performance
og fortælling – både generelt og specifikt
og er en veksling mellem teori og praktiske øvelser.
Motiveret tilmelding senest 31. august
2016 til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk

Illustrerede lærebøger
Primært for F og Ill
Undervisere: Pia Sigmund og Charlotte Clante
Fredag d. 4. november kl. 14-17
Kursus 16007

Mange lærebøger er illustrerede, og illustrationerne kan være fotografier eller
tegninger. Men hvordan fungerer samarbejdet om illustrationerne? På dette
kursus vil vi følge processen fra idé til
færdig bog og hjemmeside: På kurset vil
lærebogsforfatter Pia Sigmund og illustrator Charlotte Clante, som gennem flere
år har kørt et parløb omkring de 10 bind i
serien ’Børn i Danmarkshistorien’, fortælle
om deres proces fra idé til færdigillustreret bog. Og vi får også besøg af deres
redaktør, Anne Lisbeth Olsen, fra forlaget
Alinea, som fortæller om redaktørens
vinkel på det optimale samarbejde.
Motiveret tilmelding senest 21. september
2016 til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk

InDesign for forfattere

For alle
Undervisere: Benny Thaibert
Fredag d. 25. november kl 10-16.30 Max 10 deltagere
Kursus 16015
Efter dette kompakte kursus kan du sætte
en almindelig bog op med billeder og
grafik. Du kan også lave flyers og andet
støttemateriale til en bogudgivelse.
Motiveret tilmelding senest 7. september
2016 til kursussekretæren: kursus@danskforfatterforening.dk
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KALENDER
Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6, 1401 København K.
Evt. aflysning eller ændring af et arrangement vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Jazz og lyrik
Lørdag d. 9. juli kl. 14-18
Classensgade 10, 2100 København Ø
Musikere, der jammer med lyrikerne fra
Dansk Forfatterforening i en åben scene i
samarbejde med Kajsa Darre og Charlotte Lahrmann, der driver den lille musikalske og lyriske scene Kajsas kælder.
(kajsaskælder.dk ). Vi håber, at mange vil
byde ind. Som udgangspunkt er alle, der
har lyst til at læse op til musik, velkomne.
I tilfælde af for mange tilmeldte har
medlemmer og associerede medlemmer
af Dansk Forfatterforening førsteprioritet.
Hvis du i forvejen samarbejder med en
musiker, som er interesseret i at deltage,
må I meget gerne melde jer til sammen.
Arrangementet er gratis. Kajsas kælder
står for en lille bar.

Tilmelding til reneras@hum.ku.dk. Send også gerne
en lille beskrivelse af dig selv i tilmeldingen. Tilmeldingsfrist 2. juli

Bibliotekerne:
Mekka eller mausolæum?
- Århus
Fyraftensmøde med bibliotekschef for Dokk1 Knud
Schultz
Mandag d. 3. oktober kl. 16-18
Godsbanen. Vogn 1
Bibliotekschef for Dokk1, Knud Schulz,
fortæller om de forandringer, moderne
biblioteker gennemgår. Forandringer,
hvor fokus i bibliotekerne ændres fra at
være huse for fysiske mediesamlinger
til at være steder, hvor borgernes behov
for forandringer i deres liv understøttes.
Dette er også tankerne bag Dokk1, som
pt. er blandt de stærkest profilerede biblioteker i verden.

Tilmelding senest d. 29. september til Gunvor Ganer
Krejberg på ggk@kreativskole.dk

Vil du gerne have mere omtale af dig selv
og dine bøger? I aviser, radio og måske
også på tv?
Så er det altafgørende, at du selv yder en
aktiv og opsøgende indsats.
På denne workshop støber du fundamentet til at blive din egen pressechef. Du
lærer nogle af de mest grundlæggende
principper for at skaffe presseomtale.
Og du kommer hjem med udkastet til en
konkret pressemeddelelse.
Underviseren, Maria Rørbæk, arbejder
selv som journalist og er derudover forfatter til en række skønlitterære børnebøger samt journalistiske bøger for voksne.
Workshoppen handler IKKE om arbejdet
med sociale medier.

Tilmelding senest d. 25. august til Gunvor Ganer
Krejberg på ggk@kreativskole.dk

Fredag 16. september kl. 15-16.30
Christiansborg
Modersmål-Prisen gives hvert år til en
person, der har gjort en særlig indsats for
det danske sprog. Modersmål-Prisen vil
i år blive overrakt den 16. september på
Christiansborg i forlængelse af nedennævnte konference. Du kan deltage i prisoverrækkelsen (gratis). Du kan deltage
i konferencen (200 kr.), eller i begge arrangementer. I alle tilfælde skal du sende
en mail med navn, adresse, titel og evt.
organisation (Modersmål-Selskabet) til
Jeanette Suell Sørensen, jss@klf.dk, eller
ringe på 8726 3537. Skriv ”Tilmelding til
konference/prisoverrækkelse” i emnefeltet.

Konference:
Sprogets magt
Kulturen i sproget, sproget i kulturen
Fredag d. 16. september kl. 9-14.30
Christiansborg. Konferencen ”Sprogets
magt - Kulturen i sproget, sproget i kulturen”. Modersmål-Selskabet er medarrangør.

Bliv din egen
Pressechef – Århus
Workshop med Maria Rørby Wanscher
Mandag d. 29. august kl. 16-18.30
Godsbanen. Vogn 1

Modersmål-Prisen 2016

Læs mere på Modersmål-Selskabets hjemmeside
www.modersmaalselskabet.dk

Festival:
Med og uden smykker
En festival om de sidste værdigenstande
Fredag d. 12. – søndag d. 14. august

VerdensKulturCentret ved Sankt Hans
Torv på Nørrebro, København
Historier kan skabe sammenhænge imellem os, og der er lige så mange fortællinger, som der er mennesker…
Mød Kirsten Thorup, Ulla Henningsen,
Stig Dalager, Karen-Lise Mynster, Carsten
Dahl, Bodil Jørgensen, Moussa Diallo,
Knud Vilby, Jytte Abildstrøm, Pia Raug
m.fl.
Mød også Fatima Osborne, somalisk
optiker, Razan Haugaard fra Irak, Manilla
Ghafuri fra Afghanistan, Buzor Nenic
(accordion-virtuos) og Saida Benakrich
fra Marokko i samtale med Malene Fenger-Grøndahl om ’Rejsen’, samt mange,
mange flere.

Læs mere på VerdensKulturCentrets webside: vkc.
kk.dk/event/smykker

Vi har måske en pose
penge til dig!
Har du eller din tekst været på TV eller
i radioen i år eller sidste år? Så har du
måske penge til gode. Når du optræder
i TV eller radioen i ”rollen som forfatter”,
betragtes det som et mundtligt litterært
værk, og derfor har du rettigheder, der
skal honoreres. Det samme gælder, hvis
din tekst anvendes på radio eller TV.
Dansk Forfatterforening fordeler midler
fra Copydan, der skal videre til rettighedshaverne – måske er det dig?
Hvis du eller din tekst har optrådt på
TV eller i radio i 2015 eller 2016, så har vi
et skema, du meget gerne må udfylde.
Skriv til df@danskforfatterforening.
dk mærket ”optræden”, så sender vi et
skema til dig.
Når skemaet er indsendt, vil det blive
vurderet, hvorvidt du har penge til gode
eller ej i forhold til de rammeaftaler, der
ligger. Dette afhænger bl.a. af kanalen,
du optræder på, og hvorvidt du deltaFORFATTEREN·4·2016 17
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ger i rollen som forfatter mv..
Eventuelle udbetalinger vil ske
én gang årligt. Det er vigtigt,
at du kan dokumentere din
optræden. Da denne procedure
er helt ny, kan dokumentation
være mange ting. Men fra 1. januar 2017 skal alle optrædener
og tekstanvendelser dokumenteres med et Copydanforbehold. Det gøres meget
nemt, og du kan læse mere om
det i skemavejledningen, som vi
sender sammen med skemaet.

Sæt X i kalenderen

Bogmesse i Göteborg
Medlemstilbud! Vi kan igen i
år tilbyde vores medlemmer
favorable priser på køb af seminariekort til Bok og Bibliotek i
Gøteborg d. 22.-25. september
2016. Læs mere på foreningens
hjemmeside.

Hold øje med
autorkontoen
I år kan autorkontoen søges
elektronisk fra primo august.

Ansøgningsfrist: 7. september
kl. 12. Hold øje med hjemmesiden, hvor du kan læse alt om,
hvordan du søger.

Hieronymusdagen
2016

Ny kursussekretær
Anne-Sophie
Lunding-Sørensen

Den internationale oversætterdag, som DOF er medarrangør af, fejres igen i år med
en konference d. 30. september fra 13-22 på Københavns
Universitet Amager. Årets tema
er ”Sproglig mangfoldighed
giver styrke”, og der vil være
sprogoplæg, oversættermesse,
paneldebat og efterfølgende
buffet. Tilmeldingen åbner 1.
september via dette link: http://
hieronymusdagen.ku.dk/

Fra den 1. august får Dansk Forfatterforening ny kursussekretær. Her forklarer
hun sine visioner for de kurser, medlemmerne skal nyde i de kommende år.

Bag masken
– i Kulturnatten

Hvor ligger den særlige styrke i Dff’s kurser?

Vil du læse din tekst op på
Kulturnatten 2016? Eller lave
maskeværksted? Send en mail
til: ingeduelund@gmail.com og
skriv: Tilmelding til kulturnat i
emnefeltet.

Hvad bliver dit fokus som ny kursussekretær?
Mit mantra bliver ”what’s in it for me”, og ”me” er
selvfølgelig ikke mig, men de enkelte medlemmer. Det
betyder, at man skal komme hjem med noget, som er
brugbart i ens professionelle virke, når man har været
på kursus i DFF, hvad enten det er ny tekst, nye værktøjer eller ny inspiration.

At vi kan tilbyde nicheprægede kurser på et højt fagligt
niveau, som er skræddersyet til vores medlemmers
behov. Og så er der jo det helt særlige for netop vores
forening, at vi også kan arbejde på tværs og lære af
hinandens forskellige fagligheder.

Er der noget, du vil gøre anderledes
mht. udbuddet?
Jeg vil meget gerne løbende introducere nye formater
og undervisningsforløb, fx i form af samarbejde med
andre kunstarters organisationer. Men det er vigtigt at
sige, at kursusudbuddet jo lægges fast af kursusudvalget, med dets formand og gruppe-repræsentanterne,
og ikke af mig som enkeltperson.

Kan man forestille sig, der kommer
flere kurser med optagelseskrav?
Der er allerede nu krav om, at man skal sende en
motiveret ansøgning til de fleste kurser, og den linje vil
jeg gerne fortsætte. Det er et godt redskab for kursussekretæren, som på den måde kan sikre en optimal
sammensætning på et hold, og desuden sørge for, at
det ikke altid er de samme, som kommer på kurserne.
Og på den måde er det i mine øjne også en fordel for
medlemmerne. Men det er noget, jeg løbende vil evaluere sammen med kursusudvalget.

Nogle medlemmer efterlyser flere kurser på
Hald. Kan det ønske imødekommes?
Vi har et budget, og der er ikke noget, som tyder på,
at det bliver større. Hvis der skal afholdes flere Haldkurser, som er langt de dyreste, vil det få meget store
konsekvenser for resten af kursusudbuddet. Så umiddelbart er mit svar nej. Men igen, det er altså noget,
som kursusudvalget afgør på demokratisk vis. AB
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Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk
Vivian Sanne Birlie
Associeret medlem
3550 Slangerup
Tanja Bisgaard
Associeret medlem
2830 Virum
Sara Maria Landvik
Associeret medlem
2950 Vedbæk
Jeanette Madsen
Associeret medlem
5800 Nyborg
Johs Thorst
Associeret medlem
8530 Hjorthshøj
Kirsten Hansen
Associeret medlem
6000 Kolding
Heidi Elberling
Associeret medlem
2950 Vedbæk
Nils Sørensen
Associeret medlem
2650 Hvidovre
Marlene Rask
Associeret medlem
9000 Aalborg

Jens Kristian Kjelgaard Lings
7620 Lemvig
Senest udgivne titel: ‘Litterære
Glansbilleder 1’, Reklamika,
2015

Hanne Feldthus
1310 København K
Senest udgivne titel: ‘En arbejdsnarkomans bekendelser’,
Gyldendal Business, 2010

Jytte Fromberg Carlsen
Senest udgivne titel: ‘Mysteriet
på Blågårds Plads’, Siesta, 2011

Lotte Follin DOF
2000 Frederiksberg
Senest oversatte titel: ‘Osmannerrigets fald’ af Eugene
Rogan, Kristeligt Dagblads
Forlag, 2016

Inger-Lise Lund
1552 København V
Senest udgivne titel: ’Plot 6’,
Alinea, 2014
Juliette Charleman
2830 Virum
Senest udgivne titel: ’Judiths
sang’, Mellemgaard, 2016
Povl Götke S
5230 Odense M
Senest udgivne titel: ‘Mennesket er en ø’, SMSpress, 2016
Kirsten Schelbeck DOF
1920 Frederiksberg C
Senest oversatte titel: ‘Hemmelige møder’ af Pilar Molina
Llorente, Gyldendal, 1993
Erik Werlauff F + Senior
7400 Herning
Senest udgivne titel: ‘Valg af
virksomhedsform’, Werlauff
Publishing, 2015

Poul Bratbjerg Hansen DOF
1902 Frederiksberg C
Senest oversatte titel: ‘Før de
bliver hængt’ af Joe Abercrombie, Gyldendal, 2016
Birte Hedegaard Christensen
DOF
1408 København K
Senest oversatte titel: ‘Radio
Congo’ af Ben Rawlence,
Turbine, 2016
Ida Andersen Lang BU + Illu.
8680 Ry
Senest udgivne titel:
‘Prinsessen på Glasbjerget og
andre eventyr om prinsesser’,
Sesam, 2003
Anders Juel Michelsen DOF
3230 Græsted
Senest oversatte titel:
‘Læseren i morgentoget’
af Jean-Paul Didierlaurent,
Politikens Forlag, 2016
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Bestyrelsen
Jakob Vedelsby (fmd.), Nanna Gyldenkærne,
(næstfmd.), Frank Egholm Andersen (kasserer), Sanne Udsen, Pia Deleuran, Kåre Bluitgen,
Lotte Thrane, Inge-Helene Fly, Anne-Sophie
Lunding-Sørensen og Lotte Petri. Jørgen
Burchardt. (suppl.)
Gruppernes styrelser
S-gruppen
Amdi Silvestri (fmd. authorsilvestri@gmail.
com), Christine Tjalve (næstfmd.) Claus
Willumsen, Cecilie Rosdahl, Anne Hjælmsø,
Sanne Udsen, Johan Ottosen, Harald HavsteenMikkelsen, Birte Kont, Stephanie Caruana,
Christine Gasbjerg (suppl.).

BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur)
Nanna Gyldenkærne (fmd. nanna.gyldenkaerne@gmail.com), Sally Altschuler, Brian
Christensen, Anne Sofie Hammer, Lene Møller
Jørgensen, Line Leonhardt, Inge Duelund
Nielsen, Birde Poulsen, Karin Feit Almberg
(suppl.), Lise Bidstrup (suppl.), Kåre Bluitgen
(suppl.),Tove Krebs Lange (repræsentant for
Illustratorgruppen).
L-gruppen (lyrik)
Kirsten Marthedal (fmd.) , Cindy Lynn Brown,
René Rasmussen, Knud Steffen Nielsen,
Ole Bundgaard, Trine Juul, Uschi Tech, René
Sandberg, Louise Juhl Dalsgaard (suppl.).
F-gruppen (faglitteratur)
Frank Egholm Andersen (fmd. egholm@
postmesteren.dk), Birgit Knudsen (næstfmd.,
tlf.: 22485893), Kaare Øster, Pia Deleuran,
Erik Dekov, Anne Hedeager Krag, Flemming
Sørensen, Birgitte Andersen (suppl.), Lene
Halskov Hansen (suppl.).
DOF (Dansk Oversætterforbund) www.d-o-f.dk
Morten Visby (fmd. mortenvisby@hotmail.
com), Rasmus Hastrup (næstfmd.), Ulla Lauridsen, Birgitte Steffen Nielsen, Kim Lembek,
Svend Ranild og Birthe Lundsgaard, Lærke
Pade (suppl.), François-Eric Grodin (suppl.).
Illustratorgruppen (gruppe under BU)
Tove Krebs Lange (fmd. tokl@mail.dk,
tlf.: 2143 5377), Bente Bech, Tomas Björnsson,
Lea Letén, Jan Mogensen, Jesper TomPetersen, Susanna Hartmann (suppl.),
Martine Noring (suppl.).
Kvindelige forfattere i DFF
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HENRIETTE ROSTRUP debuterede med novellesamlingen ’Afkom’ i 2007, siden er udkommet
tre romaner. Den sidste ’Det år vi gik til begravelser’ udkom i efteråret 2015 på Politikens
Forlag. Har i perioder arbejdet som redaktør på hhv. Gyldendal og Lindhardt & Ringhof, senest i 2012, samt været litterær agent hos Melanie Jackson Agency i New York. Hun er cand.
mag. i moderne litteratur og litteraturformidling fra Københavns Universitet, 1998.

Kan du huske, hvordan det var
at udgive din første bog?
Det var stort, grumt, smukt, overvældende
og propfuld af lige dele realistisk fatalisme og naivitet. Efter at have arbejdet i
branchen i så mange år som redaktør og
agent, vidste jeg jo præcist, hvor hårdt det
er at udkomme, hvor heldig man er, hvis
man bliver anmeldt, og endnu heldigere,
hvis ens debut-novellesamling rent faktisk
sælger – på den anden side føles det jo, som
om man kan gå på vandet, når man står
med bogen i hånden, og det pludselig føles
legitimt at sige, at man er forfatter.
Du har fravalgt fast arbejde
for at skrive – hvorfor?
Uh, af utrolig mange årsager – men primært fordi, at det, når jeg skriver, er det
tidspunkt, jeg er allermest mig selv. Og når
jeg har fast arbejde, bruger jeg meget krudt
på at skrælle arbejdets forskellige lag af, før
jeg igen har ro i hovedet til at skrive.
På en arbejdsplads er der så mange
stemmer og mennesker, man skal tage
stilling til. Møder og ting, man skal mene
noget om, gode og dårlige ting, og når man
er på en arbejdsplads, kan man jo ikke
lade være at deltage og engagere sig. Man
er nødt til at gå ind i de sociale og arbejdsmæssige relationer og problemstillinger;

man kan ikke bare sige: ”Jeg gider ikke
lige tage stilling til det der, eller jeg magter
ikke lige det møde.” Det er jo ens ansvar at
magte det, at være til stede, at tage stilling
og forholde sig til folk og problemstillinger.
Og så er der naturligvis også ganske enkelt det tidsmæssige aspekt: Der er kun så
og så mange timer i døgnet – så fast arbejde
tager tid fra mit faste arbejde som forfatter.
Hvad er vigtigst for dig?
At skabe teksten eller at blive læst?
Begge dele er vigtige på hver sit tidspunkt.
Når jeg skriver, prøver jeg så vidt muligt at
lukke enhver tanke om læseren ude. Sådan
noget med målgrupper og publikum er kun
hæmmende i processen. Dér er teksten til
enhver tid det vigtigste. Det er selve arbejdet med den, at komme hen det sted, hvor
teksten er klogere end dig selv, som er det
absolut essentielle.
Men når bogen er færdig, så er det da af
kolossal værdi, at der rent faktisk er nogen,
der læser det. Ikke fordi det skal udmøntes
i bestsellertal eller popularitet, men fordi
man vel på et eller andet plan skriver for
at blive hørt/læst. Kunst opstår jo i høj
grad i spændingsfeltet mellem værket og
modtageren, så hvis den er uden modtager,
så svæver den på sin vis i et frit rum uden
egentlig betydning.
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