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Før sommerferien mødtes jeg med en 
partileder på dennes kontor på Christi-
ansborg, fordi jeg på lidt længere sigt 
overvejede at engagere mig i landspoli-
tik. Min tanke var, at det ville være en 
logisk forlængelse af mit engagement 
i Dansk Forfatterforening, og det var 
partilederen ikke afvisende overfor. 
Jeg var derfor lidt oppe at ringe i tiden 
efter mødet, der kunne vise sig at 
blive den spæde begyndelse til et nyt 
livseventyr. Jeg var selvfølgelig ekstra 
opmærksom på politiske udmeldinger 
i de dage og kunne ikke lade være med 
at teleportere mig ind i debatter i me-
dierne. Men så var det, jeg begyndte 
at føle mig underligt til mode. Det, jeg 

så og hørte, 
påvirkede mig 
på en anden 
måde end før. 
Hver gang jeg 
åbnede fjern-
synet eller 
radioen blev 
jeg involveret 
i hårdkogte 
politikeres 
skænderier. 

Med enkelte undtagelser fremstod 
de arrige og uforsonlige, og de syntes 
at operere med låste spinbudskaber, 
som de gentog i det uendelige. Det 
var næsten, som om faktabaserede 
argumenter ikke længere havde nogen 
vægt. Det var vigtigere at sætte en 
bestemt strategisk styret dagsorden 
understøttet af indstuderede snigan-
greb på diskussionspartnerne end at få 
en levende debat mellem engagerede 
mennesker. Bedre sent end aldrig og i 
tide gik det for alvor op for mig, hvor-
dan landspolitik bedrives i dag. 

Situationen er måske et resultat af 
embedsværkets voksende magt, hvil-
ket må have stimuleret indførelsen af 
uskrevne, strikse regler for, hvordan 
man agerer politisk for at undgå uplan-
lagte hændelser og åbenhjertige, ukon-
trollerbare debatter. Og som måske 
også har skabt et befordrende miljø for 
skrivebordskarrierepolitikere, der er i 
gamet i en relativ kort periode og helst 
ikke vil have virkelighedens smuds på 
fingrene. 

Men hvor blev det ægte, dybtfølte enga-
gement af? Hvad skete der med evnen, 
lysten og modet til at tænke vidt, bredt 
og visionært ud over de populistiske 
slagord og uden at lefle for mediedom-
stolen og levebrødskommentatorerne? 
Hvor blev den menneskelige politiker, 
med det bankende hjerte, af? Borte har 
taget ham og hende. Politik på Chri-
stiansborg handler mindre og mindre 
om mennesker. Derfor hører jeg ikke 
til dér. 

Derimod finder nye erkendelser 
med udspring i mennesket i høj grad 
sted i kunsten. Fordi kunst er lig med 
frihed til at tænke, føle og eksperi-
mentere. Frihed til at tvivle. Kunst 
er uafhængig og åbner døre til nye 
muligheder og perspektiver. Kunst har 
uvurderlig betydning for vores forstå-
else af hinanden som mennesker. Og 
for samfundets sammenhængskraft, 
hvilket er en forudsætning for tryghed, 
fred og frihed. Kunst kan flytte os hvor 
som helst hen i verden, og den kan 
flytte verden ind i os og transformere 
os. Derfor er der for mig at se ingen 
tvivl om, at kunst er vigtigere end po-
litik. Så jeg holder fast i kunsten – og 
Dansk Forfatterforening. ·
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især den seneste roman, 
’Ulvekvinten’ fra 2016.Jakob Vedelsby, formand
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Kunst er vigtigere  
end politik! 

“… kunst er lig  
med frihed til  
at tænke, føle og 
eksperimentere.

FOTO: JAKOB BOSERUP



SIDEN SIDST

FORFATTEREN·5·2016   3

Da Politiken inden sommerferien 
bragte en liste med anbefalede bøger 
til sommerlæsning, var der kun mand-
lige forfattere på listen, og mange 
blev forarget. Nu har Lasse Hjorth 
Madsen i Weekendavisen undersøgt, 
om bøger af de to køn bliver mod-
taget forskelligt. Forskellene er små, 
men til stede. Hvis man tæller antallet 
af hjerter eller stjerner, eller hvad de 
forskellige medier bruger af point-
systemer, så bliver bøger skrevet af 
kvinder modtaget en smule dårligere 
end bøger skrevet af mænd. Det er 
både mandlige og kvindelige an-
meldere, der vurderer bøger skrevet 

af mænd en smule mere positivt. 
Desuden har Lasse Hjorth Madsen 
opdaget, at der er en tendens til, at 
mænd anmelder bøger skrevet af 
mænd, mens kvinder anmelder bøger 
skrevet af kvinder. Hvilket peger på, at 
der skal være lige mange anmeldere 
af hvert køn, hvis mandlige og kvin-
delige forfattere skal have lige store 
muligheder for at blive anmeldt. AB
Kilde: Weekendavisen d. 12. august 2016

Læs Politikens litteraturredaktør 
Jes Stein Pedersens forklaring 
på de manglende anbefalinger 
af kvindelige forfattere på s. 11.

E- 
bøger  
taber  
terræn
E-bøgernes frem-
march er gået i 
stå. I en kommen-
tar i avisen The 
Guardian d. 13. maj 
opremser Simon 
Jenkins følgende 
statistikker: Salget 
af Amazons e-
bogslæser, Kindle, 
er faldet drastisk, 
og Sony produce-
rer ikke længere 
e-bogslæsere. Den 
britiske boghand-
lerkæde Watersto-
nes har helliget 
flere hyldemeter 
til trykte bøger 
og oplevede en 
omsætningsstig-
ning på 5 %, og 
Amazon har åbnet 
sin første fysiske 
boghandel.

Nu har den en-
gelske forlægger-
forening bekræftet 
tendensen: Sidste 
år faldt omsætnin-
gen på digitale bø-
ger, og efter flere 
år med stagnation 
oplevede den briti-
ske bogbranche en 
mindre vækst på 
trykte bøger.

En del af væk-
sten skyldes de 
populære farve-
bøger til voksne, 
som har trykket 
salgstallene opad, 
men den engelske 
forlæggerforening 
tolker væksten 
som bevis på, at 
læsere nyder en 
trykt bog mere 
end en digital 
udgave af den 
samme titel. AB 
Kilde: The Guardian

NORDISK 
LITTERATUR 
PÅ FESTIVAL
nORD er en ny festival, der 
sætter fokus på den nordiske 
litteratur. Den løber af sta-
blen for første gang i week-
enden d. 16. og 17. september 
på biblioteket og kulturhuset 
Kulturværftet i Helsingør. Fe-
stivalen præsenterer to dage 
i selskab med en lang række 
forfattere, der præsenterer 
sagaer, novellekunst, prosa 
og lyrik gennem forfatter-
samtaler, interviews, oplæs-
ninger og performances.

Festivalleder Gro Frank 
Rasmussen siger bl.a.: ”Når vi 
sætter fokus på den nordi-
ske litteratur, er det, fordi 
litteraturen konstant afsøger 
og afspejler vores nordiske 
virkelighed, en virkelighed, 
der har mange lighedspunk-
ter: vi lever alle i velfærds-
stater, der vægter værdier 
som social lighed, tryghed 
og ligestilling højt. Men (…) 
på nORD forsøger vi ikke at 
skrue litteraturen ned i et 
nordisk korset og indsnævre 
eller udligne de modsætnin-
ger, den nordiske litteratur 
rummer, men netop at give 
plads til mangfoldigheden og 
nuance-rigdommen.” AB

Der har været stor interesse 
for den romankonkurrence, som 
Dansk Flygtningehjælp, Dansk 
Forfatterforening og forlaget 
Tiderne Skifter udskrev sidste år. 
27 manuskripter konkurrerer nu 
om prisen, og vinderen skal gerne 
findes medio november. Vinde-
ren modtager 100.000 kr., og får 
sin roman udgivet hos Tiderne 
Skifter.

Lotte Thrane fik idéen til ro-
mankonkurrencen, og hun er glad 
for den store interesse, der har 
været for at skrive om flygtninge. 
Hun siger: ”Det er dejligt at se, 

at der er afleveret så mange 
manuskripter til konkurrencen, 
men også at opleve, hvor stor en 
interesse, der løbende har været 
for konkurrencen.”

Også Dansk Flygtningehjælps 
generalsekretær Andreas Kamm 
er meget glad for den store 
interesse for romankonkurrencen. 
Han siger: ”… litteraturen kan på 
en helt unik måde være med til at 
sætte os i andres sted og give en 
dybere forståelse af, hvad der lig-
ger bag alle mediehistorierne.”AB

Kilde: Dansk Flygtningehjælp

27 romaner om flygtninge 
i konkurrence

FOTO: DANSK FLYGTNINGEHJÆ
LP

Den lille forskel



INTERVIEW

4   FORFATTEREN·5·2016

  n bog er sum-
men af en lang række processer. 
Derfor får BogForum i år får helt 
nyt indhold i form af et stort ”Skriv 
Selv”-område. Det sker i samarbejde 
med SAXO.com, og området får tre 
elementer:

Der er Saxo Scenen, hvor skriven-
de mennesker fortæller om at skrive. 
Det kan være etablerede forfattere, 
skriveundervisere, selvudgivere eller 
noget fjerde. For det andet bliver der 
en stor fællesstand for forfattere, som 
sammenslutningen NewPub står 
bag. Her kan selvudgivere og mikro-
forlag købe sig plads til at præsentere 
egne værker og erfaringer. Endelig 
bliver der en række stande, hvor der 
fokuseres på bogens skabelsesproces, 
ikke den færdige bog: Det kunne 
være fx forfatterskoler, trykkerier 
eller oversættere, der køber en stand, 
hvor de kan møde deres potentielle 
nye samarbejdspartnere.

Forfatter Eva Maria Fredensborg 
er medlem af NewPub og med i 
Skriv Selv-områdets programudvalg 
fortæller noget om tankerne bag.

E

INTERVIEW Bag 
om bogen på 
BogForum

Hvorfor har man valgt at fokusere på 
processen med Skriv Selv-området 
på BogForum?
Min egen motivation for at involvere mig 
i projektet er, at jeg gerne så en mere 
åben og inkluderende bogbranche. Jeg 
er stødt på folk, der er bekymrede for, 
om initiativer som Skriv Selv-området 
fører til, at det litterære landskab nu i 
endnu højere grad bliver invaderet af 
glade amatører, og det forstår jeg ikke. 
Alle, selv den mest feterede og bedst 
sælgende forfatter, er jo startet som et 
håbefuldt talent. 

Så når en undersøgelse blandt Saxo.
coms kunder viser, at hver tredje drøm-
mer om at skrive en bog, mener jeg, at vi 
bør juble – både fordi en af dem måske 
en dag skriver noget unikt, og fordi men-
nesker, der skriver, ikke bare læser mere 
end gennemsnittet, men også taler om 
litteratur, og måske endda i kredse, hvor 
den ellers ikke fylder ret meget. 

Det vil vi gerne opmuntre ved at bede 
de etablerede forfattere om at lukke op 
til maskinrummet og dele deres tips til, 
hvordan man løser konkrete udfordrin-
ger med en tekst og bliver bedre til at 
skrive.

Udover selve skriveprocessen vil vi 
på Saxo Scenen også dække emner, som 
hvorfor nogle mennesker skriver i smug, 
hvordan man skaber tid til at skrive i en 
hektisk hverdag, og hvordan man finder 
troen på sig selv som forfatter.

Hvordan er interessen for Skriv Selv-
området?
Interessen har været overvældende. 
Bortset fra ydertiderne var Forfatternes 
Fællesstand udsolgt på nogle få uger, og 
på nuværende tidspunkt har 70 selvudgi-
vere, mikroforlæggere og andre branche-
folk tegnet sig for nogle timer hver. 

I Saxo Scenens programudvalg har 
vi prioriteret at give tid til at komme i 
dybden med 30 minutter lange oplæg, 
hvilket betyder, at vi kun har plads til i 
alt 50 programpunkter, og vi har måttet 
vælge med hård hånd for at sammensæt-
te et program med alt fra debuterende 
selvudgivere til de sidste to års vindere 
af Debutantprisen. Alt i alt vil publikum 
kunne møde langt over hundrede for-
skellige forfattere i Skriv Selv-området i 
løbet af de tre messedage.

Du startede som selvudgiver, inden 
du kom på Politikens Forlag – hvad 
ville have været værdifuldt for dig at 
opleve på BogForum dengang?
En af de store forfattermyter handler 
om den guddommelige inspiration; altså 
forfatteren som et medie, der bare sætter 
sig ned og skriver alle de ord, muserne 
dikterer. Den myte er skøn, men ikke 
særlig befordrende for troen på, at man 
selv kan blive forfatter. Derfor elskede 
jeg – og det gør jeg stadig – når andre for-
fattere afslørede, hvordan de havde skabt 
deres værker, og det har jeg indimellem 
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været heldig at opleve på Bog-
Forum. Problemet har været 
at finde det. 

BogForum skal tilfredsstil-
le mange forskellige interes-
ser, så når der står i program-
met, at Ida Jessen skal tale 
om sin nyeste bog, er det 
umuligt at vide på forhånd, 
om interviewet kommer til 
at handle om, hvad hun har 
skrevet eller hvordan, og 
derfor ville jeg formentlig 
have taget permanent ophold 
i Skriv Selv-området, hvis det 
havde eksisteret dengang.

Ville du have været med på 
Forfatternes Fællesstand, 
dengang du selv udgav 
dine bøger?
Mine bøger hører hjemme på 
Politikens stand, men hvis jeg 
stadig havde været selvudgi-
ver, ville jeg da helt klart have 
købt mig ind på fællesstan-
den. I to år delte Kim Juul og 
jeg en stand på Krimimessen 
i Horsens, og det var en ube-
tinget positiv oplevelse, både 
i salgsmæssig forstand og i 
forhold til at møde sine læsere 
på en dejlig jordnær måde, 
og derfor ærgrede det mig, 
når læsere skrev og spurgte, 

om de kunne møde mig på 
BogForum, for den opgave 
magtede jeg ikke. At have 
egen stand på BogForum er 
en langt større investering 
end Krimimessen, og hvis 
man er lidt introvert, hvilket 
mange forfattere givetvis er, 
kan tre hele dage på en stand, 
hvor man konstant skal være 
klar til at tale med fremmede 
mennesker, være en kolossal 
udfordring. 

Her er Forfatternes Fælles-
stands tilbud om at købe sig 
ind i fire timer for kun 1.400 
kr. en rigtig fin løsning, der 
giver selvudgivere og mikro-
forlæggere mulighed for at 
være til stede på BogForum 
uden at knække halsen hver-
ken økonomisk eller menne-
skeligt.

Hvad kan Saxo Scenen og 
Skriv Selv-området tilbyde, 
der kan være en hjælp til at 
opkvalificere egne tekster?
Professionel feedback på kon-
krete tekster er formentlig 
noget af det, der står højest på 
ønskelisten hos de fleste skri-
vende, men jeg kan slet ikke 
se, hvordan det skulle foregå 
rent praktisk, og jeg tænker 

Eva Maria Fredensborg udgav sine første to krimier som selvudgiver, inden Politikens 
Forlag fik øje på hendes talenter og lokkede med en kontrakt.
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Hvis du vil høre, om der er flere ledige pladser på Forfatternes 
Fællesstand, kan du kontakte Karsten Pers på karsten@karsten-
pers.dk.

Man kan købe sig ind på formiddag og/eller eftermiddag for 
fire timer ad gangen á 1.400 kr. Man står selv på standen de 
fire timer med sine bøger og andre talenter til salg. Standen er 
indrettet med planter, skrivemaskiner, tæpper, puder og meget 
andet. Desuden er der en lille stand, hvor man kan optræde solo i 
én time ad gangen. 

INTERVIEW Bag 
om bogen på 
BogForum

Lær om alle faser i en 
bogs tilblivelse – lige fra 
sproglige udfordringer 
til korrektur og tryk.
Af Anna Bridgwater

også, at noget så følsomt som 
dette bør foregå i mere rolige 
rammer. Derfor indgår det 
ikke i det overordnede kon-
cept for Skriv Selv-området.

Det, vi kan tilbyde, er først 
og fremmest hjælp til selv-
hjælp i form af konkrete tips 
og gode råd, som tilhørerne 
kan tage med sig hjem og ar-

bejde videre med, men både 
blandt udstillerne på fælles-
standen og de enkeltstående 
stande i Skriv Selv-området 
vil man kunne møde fagfolk, 
der arbejder med at give 
feedback på tekster, og her vil 
publikum altså kunne knytte 
kontakter, de kan søge hjælp 
hos efterfølgende. ·
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en danske ordbogs 
definition på en for-
fatter er en person, 
der skriver bøger, 

digte, skuespil, artikler eller 
lignende. En blogger beskri-
ves som en, der stort set hver 
eneste dag offentliggør sine 
synspunkter, sym- og antipa-
tier, kommentarer og analyser 
på en personlig hjemmeside. 
Umiddelbart har de to former 
for skribenter ikke meget med 
hinanden at gøre. Men to meget 
væsentlige ting har de dog til 
fælles: Lysten til at skrive – og 
ønsket om at blive læst. 

Jeg mødtes med 27-årige 
Jeanette Hardis, der er blog-
geren bag ’letsblogsomeshit’. Vi 
skal tale om at skrive for sig 
selv og for andre. Om at skrive i 
det hele taget. 

Jeanettes fortælling har man 
kunnet følge på letsblogsomshit 
gennem de sidste to år, hvilket 
omkring 3.000 unikke besø-
gende om måneden benytter 
sig af. De har fulgt Jeanette 
gennem hendes kandidat i 

BLOGGING 
Når vi kigger ind ad andres vinduer
Mange forfattere overvejer at komme i kontakt med læserne via en blog.  
Her kan du møde en blogger, der har formået at knytte sine læsere til sig,  
når hun løfter sløret for sit liv og sin tilværelse. Af Kimmie Larsen

Illustration fra bloggen er skabt af Kathrine Iversen, 
som bruger kunstnernavnet Minimalistic Mess. 

Jeanette Hardis skelner mellem det private og det 
personlige, når hun blogger, men det er vigtigt at 
være sig selv, hvis hun skal holde fast i sine følgere.

designledelse fra Syddansk 
Universitet til i dag, hvor hun 
arbejder som eventkoordina-
tor – gennem indlæg om mode 
og træning, hendes oplevelse 
af savn samt om det forvent-
ningspres, som unge menne-
sker er under. 

Det lyder måske kaotisk, 
at bloggen rummer så for-
skellige emner, men da jeg 
spørger ind til den røde tråd, 
slår Jeanette ud med armene 
og griner: ”Det er mig!”. Hvis 
man stykker alle bloggens 
indlæg sammen og ser den 
som en helhed, bliver den en 
historie med hende selv som 
hovedperson.

Fiktion er en løgn
Jeanette er bloggens visuelle 
omdrejningspunkt. Man kan 
tale om en forfatters litterære 
stemme, men blogforfatterens 
stemme kommer i Jeanettes 
tilfælde ikke kun fra teksten. 
Dens mening opstår i samar-
bejdet med det visuelle.

Der er ingen distance, intet 
filter af fiktion mellem læse-
ren og forfatteren til en blog. 

”Man læser blogs på 
grund af ægtheden og auten-
ticiteten”, fortæller hun. At 
bruge fiktion på en blog er det 
samme som at lyve. 

”Det er mig, der kommer 
ud gennem fingrene, når jeg 
sidder foran skærmen og skal 
skrive et indlæg,” siger hun 
med fast stemme. 

   
Næsten en veninde
Bloggen fylder meget i Jeanet-
tes liv. Hun virker tilpas med 

D
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når hun løfter sløret for sit liv og sin tilværelse. Af Kimmie Larsen

at jonglere mobilen og komme med svar. 
Jeanette, og andre bloggere, bliver in-

viteret til events af kommunikations- og 
PR-bureauer. De bliver inviteret, fordi de 
kan formidle virksomheders produkter 
og services på en autentisk måde. Det 
bliver næsten som at få en anbefaling fra 
en veninde, når man læser om produk-
terne på blogs. Derfor er det vigtigt at 
have fokus på sin egen ægthed som blog-
ger. Jeanette tager til events, fordi det 
giver hende en mulighed for at opleve 
spændende ting. Hun spreder budskabet 
om de ting, hun oplever, hvis de er inte-
ressante, og hvis hun har lyst.

Videre til næste indlæg
Netop lysten er nødt til at drive værket, 
når man er blogger. Jeanette tjener in-
gen penge på det, men bruger meget tid. 
”Jeg forsøger at være i folks bevidsthed 
hele tiden”. 

Indlæggene på bloggen skal helst 
komme hver dag, så hun ikke bliver 
glemt af sine læsere. Det er langt fra en 
forfatters virkelighed. En bog læses og 
lægges væk, og så skal læseren måske 
vente i tre år, før forfatteren udkommer 
med noget nyt. Forholdet mellem blog-
gere og deres læsere er derfor anderledes 
end mellem skønlitterære forfattere og 
deres læsere. 

”Vi får en respons nu”, siger Jeanette 
og knipser med fingrene. ”Det er en 
væsentlig forskel. Det bliver et helt lille 
netværk.”

Jeanette er også aktiv på Instagram 
og Facebook, og responsen kan komme 
alle vegne på de forskellige medier og 
platforme. ”Nogle gange er det svært at 
få et overblik over, hvor meget respons, 
man egentlig får.”

Noget om savn
Andre gange kommer der ingen respons. 
Overhovedet. Jeanette griner og slår ud 

med armene. ”Hvor er det pisse nede-
ren! Men så er det bare videre til næste 
indlæg.”

Et populært indlæg hed: ”Noget om 
savn”. Hun skriver: ”Pointen med dette 
indlæg er vist også at komme lidt ud 
med savnet. Få det til at flyde igennem 
mine fingre ned på tastaturet og væk 
fra mig selv. Jeg ved ikke rigtig, om det 
virker”. Det er en del af hendes liv at 
savne den familie, der bor på Sjælland. 
Hun skriver om det, fordi hun håber, at 
det betyder noget for læseren.

Fortællingen om savn går tæt på Jea-
nette, men aldrig for tæt på, for der er en 
klar grænse for, hvad hun lægger ud på 
sin blog: ”Jeg vil ikke være privat, men 
jeg vil meget gerne være personlig.” 

Efter Jeanettes mening kan læseren 
ikke identificere sig med det konkrete. 
”De ting, man siger til hinanden i hjem-
met, kan de ikke bruge til noget. Hvad 
man har sagt under et skænderi, eller 
mens man har sex, kan de ikke bruge til 
noget.” 

Universelle oplevelser
Jeanette vil op på et mere almengyldigt 
plan, hvor hun håber at kunne inspirere 
sine læsere: 

”Jeg øver mig gennem bloggen.” Hun 
fortæller, at den holder hende fast på det 
positive og får hende til at tænke over, 
hvordan hun fremstår. At være positiv 
er dog ikke det samme som at skjule det 
negative, for hun vil gerne vise virkelig-
heden. 

”Nogle bloggere skider glimmer – 
men man kan ikke altid have det så godt, 
som de skriver.” 

Hun slår ud med armene, idet hun 
siger det, nærmest opgivende: ”Man 
bliver nødt til at tro på, at det er okay 
at være ked af det en gang imellem. At 
man gerne må have frustrerede følelser 
og føle sig ensom.” Samtidig vil hun 

Kimmie Larsen var studerende 
på Trisse Gejls kursus i kreativ 
skrivning på SDU i foråret 2016. 
Artiklen er blevet til på kurset. 
 

inspirere sine læsere til at sige: ”Fair 
nok, jeg er ked af det, men jeg kan også 
godt være glad, og jeg kan se tingene fra 
den positive side.” Hun vil skrive noget, 
hvor hun selv bagefter tænker: ”Nu skal 
verden bare have en skalle.” Noget, der 
opfordrer hende til at tage smilet på, 
selv efter hun har skrevet et alvorligt 
indlæg. 

Små vinduer
Omskrevet til en bog ville fortællingen 
mangle håndgribelig handling. En 
blog kan ikke kaldes et værk i klassisk 
forstand – men det er en fortælling. 
En fortælling, som formidles inden for 
rammen af et umiddelbart let og hurtigt 
medie, og som tager udgangspunkt i den 
enkelte blogger. 

Den skønlitterære bog er slet ikke 
denne fortællings medie. En blog læses 
ikke fra ende til anden som en bog. Det 
er et medie, som kan tages i farten og i 
bidder. Men der er også noget andet ved 
en blog som Jeanettes: der er noget, der 
viser, at selvom den kan skimmes på 
en smartphone i metroen, så udtrykker 
den en forankring i nuet. 

Jeanette er bloggens hovedperson og 
skribent, men hun er hverken en skøn-
litterær karakter eller forfatter. Blog-
mediet generelt og Jeanette specifikt 
blander det sjove, som opskriften på en 
drink, med noget dybere og mere reflek-
sionspræget. Bloggen er en fortælling, 
der er bygget op omkring små vinduer 
ind til et andet menneske. ·
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ichael Strunge døde 
for 30 år siden. En 
martsdag i 1986 gav 
han slip og forsvandt. 
Som dødelig og 

kødelig. Men hans digte blev. I starten 
vrængende og sitrende som billeder af 
en tid. Sidenhen som kanoniseret kultur, 
hvor unge igennem flere tider og i alle 
aldre gang på gang møder hans digte på 
undervisningsinstitutioner landet over. 
For mange er det et af de første møder 
med digte, der er uafrystelige. Ordene 
bliver siddende. I jakken, i huden, i øjne-
ne. Som en insisteren på at finde et sted, 
hvor drømme er andre virkeligheder og 
kan drømmes med åbne øjne. Hvor re-
sultaterne ikke er karakterskalaer, men 
en bevidsthedsudvidende tilstand, hvor 
alt efterfølgende vil forandres. Sådan er 
gode digte. De skaber nye rum, nye tider.   

Klub 27 og 47
Biografi og digtning flyder muligvis 
sammen i en tid, hvor vi bedst kan lide, 
at folk ikke er her mere, hvis vi skal 
forgude dem. Det er sikkert svært med 
levende guder, når man pludselig møder 
dem i omklædningsrummet i Øbro Hal-
len. Tag ikke fejl. Michael Strunge døde, 
fordi han var syg. Han valgte muligvis 
ikke døden, men døden valgte ham. Klub 
27 blev det. Som så mange andre, der 
også levede på kanten af drøm og fjern 
virkelighed, hvor stoffet mellem øjnenes 
låg ikke længere kunne holdes ude af en 
simpel syv-otte timers søvn. På et tids-
punkt kan man ikke længere vågne op 
og se verden i øjnene, som den er – uden 
det konstant svier. Jeg vil ikke gisne 
om hvorfor og hvordan, da jeg intet ved 
om det. Det, som jeg ved, er, at Michael 
Strunges digte for altid har boet i mig. I 
mit hjerte. I mit blod. I min krop. 

Muligvis røg Michael Strunge i Klub 
27, mens jeg sad i Klub 47 på Tycho 

Brahes Allé på Amager og læste ham 
igen og igen som et ungt, vredt barn, 
næsten teenager, der ikke kunne finde 
ro i tiden. Jeg var 12 år, næsten 13, da 
Michael Strunge døde. Og med nyheden 
om hans død vågnede jeg op og blev mig. 
Eller blev noget af mig. Med hans bagage 
boende i søjlen af ryg og knogler, når jeg 
traskede over på biblioteket i Amager 
Centret og lånte hans drømme i håb 
om, at jeg også kunne drømme den. Jeg 
havde hørt om ham, inden han døde. 
Min kusine havde læst et par af digtene 
fra ’Popsange. En moderne kærligheds-
affære’ (1993) op for mig i ny og næ. Min 
kusine var lidt ældre end mig, en rigtig 
teenager, og var kæreste med Sorte Mar-
tin fra Sorte Hest. 

Tiden dengang i 1986 på Amager 
var farvet af en grå dis og en kedelig, 
lugtende territorieafmærkning fra en 
rockerkultur, der havde aflivet Makrel-
len, men ikke kunne finde ud af at slå sig 
selv ihjel, fordi alle fra rygmærkeklub-
ben havde store håb om mere magt på 
de sorte markeder, hvor man solgte røg 
til alle dem, der behøvede bedøvelse for 
at kunne drømme sig væk herfra. Jeg 
gik rundt med blå, blå øjne og drømte en 
drøm uden æter og andre medikamenter 
end de sølle tebreve fra Medova, som på 
ingen måde tog trætheden af tiden kl. 15, 
nok snarere tværtimod. 

Heltebilleder
En dag i det tidligere forår sagde de i 
radioavisen, at Michael Strunge var død. 
Jeg fandt et foto af ham i avisen dagen 
efter, hvor den smukkeste mand med 
eyeliner og sort hår kiggede direkte på 
mig. Og så mig. Alle omkring mig ville 
lave deres egne bands. Eller være Anne 
Marie Helger. Det sidste ville jeg også. 
Men jeg ville også skrive. Og skrev al-
lerede. Uden at kende ordentligt til andre 
lyrikere end Tove Ditlevsen. Jeg gik på 

biblioteket og fandt ham. Eller noget af 
ham. Hans bøger.    

Dengang var det i særdeleshed 
digtene ’Plasticsolen, Natmaskinen og 
Den hæslige by’ fra ’Vi folder drømmens 
faner ud’ (1981) og ’I dag tænkte jeg på 
skyernes rejse’ og ’Er der mere at sige?’ 
fra ’Væbnet med vinger’ (1984), der satte 
sig fast. Jeg lærte dem udenad. I byen, 
hvor lyset ikke er rigtigt og skabt af 
plastic, skrev Strunge, at ”Gaden er fyldt 
med blinde børn”. Det er gaden stadig. 
Børn fra enhver tid og med ethvert køn, 
som glider rundt med medicinglinsende 
øjne og leder efter et sted, hvor de kan slå 
sig ned. Og finde en ro og fred under et 
lys, der ikke skinner af kunstige simili. 
Jeg ved ikke, hvor meget jeg forstod. 
Dengang. Men det satte sig fast. Og blev 
siddende. 

Mange i min generation forgudede 
David Bowie som idolet. Manden. Gud 
var død. Bowie levede. Selvom vi slog 
den stakkels mand ihjel længe før, han 
selv gjorde det. Bowie blev en figur i 
populærkulturen, hvor han fik MTV-
hits. Og, værst af alt, blev solbrændt. 
Han flyttede sig, inden tiden flyttede ind 
i ham. Fra Vestberlin til Los Angeles. 
Jeg hadede USA. Dengang. Fordi min 
far gjorde. Fordi tiden gjorde. Hadet drev 
rundt og satte sig som en sort, stor ting, 
der kun kunne inhaleres som røg, når 
man hang ud i Amager Centret aften 
efter aften og troede, man var noget. 
Eller nogen. Det var man ikke. Jeg læste 
’19. juni 1983’, hvor Strunge som 25-årig 
tager toget til byen, der altid er digternes 
by. Berlin tog Strunge til sig. ”Mit hoved, 
Berlin, en planet for sig selv”. Kærlig-
heden boede i byen. En kvinde med et 
hjerte af guld mødte han der. Et sted på 
Kurfürstendamm. Strunge ledte og søgte 
efter hendes læber i byens støv af tid og 
mure, som adskilte en ungdom for at 
møde en anden ungdom. Murene blev si-

Det er snart tre årtier siden, at digteren Michael Strunge tog sit eget liv.  
Nu huskes han med en udstilling, ’Bevæbnet med vinger’,  
som Tomas Lagermand Lundme er med-kurator af. Tekst og foto: Tomas Lagermand Lundme

En verdenssøn af alle tider  – et essay om Michael Strunge
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denhen væltet. Det ved enhver. Nu lever 
vi i en tid, hvor murene igen etableres. 
Og bygges højere og højere, så de dækker 
for enhver fri tanke, enhver fri sol. Pla-
sticsolen vender tilbage. Det samme vil 
medikamenterne gøre. Vi behøver drøm 
i vores øjne. Vores hjerter.       

Skrig i tiden, min tid, var der højest 
sandsynligt stadig nok af, selvom de var 
afvæbnet noget. Med tiden. Den anden 
tid. Da Strunge i 1980 udgav ’SKRI-
GERNE! Punktexter 1976-79’ skreg en 
bevægelse, han havde ønsket at være en 
del, at de ikke ville skrige med ham. Det 
var borgerligt at skrive digte om punk. 
Hvis man var punk, var man bare punk, 
og holdt sine skriverier for sig selv. Og 
sine skrig. Hvis man skulle skrige, skulle 

det være kollektivt og efter anbefaling 
fra punklederen. Mere kollektivt var det 
altså heller ikke. Enhver bevægelse skal 
føres frem af én, som tager formandska-
bet på sig og derefter skaber sig i håb 
om at efterlade et mærke et sted. Alt det 
havde Strunge set, mærket og bemærket, 
da han i sin iver efter at høre til et sted, 
havde opsøgt dem, der satte ild til deres 
kommunefarvede hår og fik farver, der 
mindede om sole fra fjerne steder og 
fra tider, hvor man sætte sin lid til flere 
nuancer end sort og hvid. 

Det er en kort lykke af fællesskab, 
hvor man er sammen med andre men-
nesker om at sætte tabere og vindere i 
denne verden. At fastholde et system, 
hvor stammerne ikke blandes, men prik-

kes ud og isoleres. Til en eftertid. I dag 
hedder det sikkert at dele noget med an-
dre, sit netværk, sine føl(gere). Dengang 
delte man mere eller mindre intet. Kun 
en tid. Og muligvis et halstørklæde, hvis 
man fandt det i et S-tog. Tiden var kold. 
Det er tiden også i dag. På den måde 
har alle tider brug for digternes verbale 
drømme af ord, struktur og kodeafteg-
ninger på himlene over byens forstæder, 
der alle drømmer om at være mere by, 
end de er.      

Uden for tid
I dag vender jeg ofte tilbage til digtene 
fra ’Fremtidsminder’ (1980), som læst 
ind i tiden i dag rummer visioner om for, 
nu- og fremtid set i et nøgternt lys som 

En verdenssøn af alle tider  – et essay om Michael Strunge

Meget jordnær kosmos
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under en langtrukken døgnoperation, 
hvor kniven skærer det overflødige fra, 
for at fastholde det, som skal blive. Det 
kommende, velsagtens. Tiden er tidløs. 
Som et biblioteksmuseum, der huser 
alt, der var, alt, der vil komme. Reolerne 
bugner af nætter, cyklusser og tikkende 
ure, der går i deres egne tider, og kun 
vækker dem, der en sjælden gang imel-
lem syvsover mellem klipper af beton 
og mursten i baggårde, hvor de hjemløse 
digtere med glødende og blødende hjer-
ter finder hjem mellem det, andre har 
smidt ud. Digtsamlingen om fremtiden 
er snarere poetiske tekster og fragmen-
ter om tid og drøm end egentlig lyrik. 

Et drømmende teater, hvor gadens 
poesi finder sine ølkasser og andre 
scener, hvorfra visioner om en anden tid 
kan fortælles til en tid, som kun lytter 
efter, hvis man drømmer sine drømme 
ordentligt. Ellers er det nemlig spild af 
tid, så at sige.

I 1990-erne, da jeg var i begyndelsen 
af 20erne, snublede jeg ofte over ’Nigger’-
bøgerne, der som sorte tavler med røde 
bevæg- og baggrunde skrev mængderne 
af uren poesi frem fra det skjulte, fra det 
sorte, fra nætterne, hvor vreden skum-
mede, og hænderne mod det værende 
ikke længere kunne handle med en 
trodsighed, hvor pegefingeren mod 
det eksisterende skulle fortælle, at her 
var det nye. Jeg søgte nok et sted, hvor 
skuffelserne over vreden og modet, man 
har i sit hjerte som yngre, ikke kunne 
leve videre i tiden med min krop som 
en ung voksen. Bevægelserne faldt fra 
hinanden. Sammenholdet i stammerne 
ophørte. Gadens børn flyttede ind i foræl-
drekøbte ejerlejligheder. 

Digtet og tiden
En verdenssøn fra Hvidovre var Michael 

Strunge. Marcus Hitengel og Simon 
Lack var han også. Kært barn har mange 
navne, som det adlyder over tid, gen-
nem tid. Fra én tid til en anden. Michael 
Strunge er ofte sat ind i sin tid og læst 
derefter. Det sker, når man ikke ved 
bedre. Og sikkert ikke har tid nok. Digtet 
som struktur, som system og størrelse, 
rummer vel ofte ingen tid og alverdens 
tider. Derfor er det på ingen måde en 
tidslomme, nok snarere en tidsrøver, hvis 
vi skal blive der. I tiden. 

Jeg havde to idoler fra den gamle tid, 
den anden tid. Michael Strunge og David 
Bowie. For 30 år siden døde Strunge. I 
januar døde Bowie. Sådan rigtigt. Og set 
med kommercielle briller, hvor en Pepsi-
drikkende generation for længst havde 
skubbet ham ud i et vedvarende kumme-
fryserlandskab. Nu genskabes han i sit 
eget billede og gøres tidløs, som et ikon 
hævet over den. Tiden. Som det også er 
sket med Strunges unge digtning. Den 
læses nu. Som det, den er. Bowies musik 
høres også nu. Som det, den er. Fanta-
stisk. Enestående. Suveræn. Visionær. 
Børn af fremtid. Af tid. Af alle tider. 

Hvad der kommer efter, ved vi ikke.
Da jeg krydsede Reberbanegade i 

tidernes morgen med Michael Strun-
ges digtsamlinger i min rygsæk, havde 
jeg en plasticpose i den ene hånd, hvor 
soundtracket til Christiane F. lå og 
hoppede rundt. Et lydspor til en film 
om en tid i Vestberlin, hvor børn for 
hurtigt bliver voksne i en verden fuld af 
dumme voksne, der for længst har valgt 
at glemme deres produktioner af kopier 
og kun har stillet skarpt på det omrids 
af dem selv, som de kan fastholde. Som 
dødelige voksne. Uden rus. Eller uden 
for rus. Bowie havde skabt lyden af tiden. 
Dengang. Som nu er lyden af den tid, der 
er os. 

Nej, som var os. 
Uden for billedet. 
Udenom. 
Ud af natten, skrev Strunge i det pæ-

redanske tusmørke et sted. 
Blå, blå, elektrisk blå, sang Bowie fra 

baggårdens kælderskakter. 
Og de blå nætter gennem alle tider var 

vores. Er vores. Fuld af de drømme, vi 
skaber der, og hvor vi skraber vores knæ 
hudløse af virkelighederne, vi møder, 
når vi sætter i løb og forener drømmene 
med virkelighed. Tid. Vores tid. Din og 
min.   

Ordene
Når man genlæser Michael Strunge 
i dag, er det slående, hvor tidløse dig-
tene er, samtidig med at de konstant er 
bundet op på en tid. Et kosmisk rum, 
velsagtens, hvor det kommende er fjerne 
fremtidsminder med høje, krystalklare 
galakser og en finger til de højreorien-
terede profetier fra munde, man møder 
i stormblæste sidegader, hvor tryksager 
fra kiosker flyder på asfalten og farver 
den med ubrugelige ord. Ord, man ikke 
kan digte med og om, fordi de er onde 
og kun vil mennesket det skidt. Det er 
de andre ord, man kan bruge. Dem, der 
også vil bruge dig. Ord med hjerte og 
smerte, selvfølgelig. Ord med krop og 
blod. At skrive og eksistere i en tid, hvor 
man sætter sig uden for, kræver en krop, 
der går og løber i gaderne og ser livet – 
og lever det – i en overhalingsbane, hvor 
drømme af sølv og elektricitet altid kan 
bruges. 

Som skriften på væggen. 
Eller som skriften i bogen. 
Som lyrikken, der altid vil forene os, 

der drømmer. 
I en drøm. ·

"Bevæbnet med vinger" er en tvær-
faglig gruppeudstilling om Michael 
Strunge skabt specifikt til Hillerød 
Bibliotek. Udstillingen foregår på hele 
biblioteket. Udstillingen er kurateret af 
Tomas Lagermand Lundme og Karen 
Elsebeth Jensen. 
Kunstnerne, som deltager, er: Kaspar 
Kaum Bonnén, Lise Cabble, Caspar Eric, 

Line Knutzon, Tomas Lagermand Lund-
me, Elisabeth Gjerluff Nielsen, Knud 
Odde, Pulsk Ravn, Peter Rewers, Julie 
Sass, Amalie Smith, Michael Sønderga-
ard, Keep Talking (Trine Damgaard) og 
Søren Ulrik Thomsen. Udstillingen åbner 
som en del af litteraturfestivalen 'Ordet 
er Løs' og kører fra den 27. oktober 
2016 til og med 8. januar 2017.  

Tomas Lagermand Lundme er 
født i 1973 og uddannet fra Det 
Kongelige Danske Kunstaka-
demi, Gøglerskolen og var 
kortvarigt forbi Forfatterskolen. 
Debuterede i 1998 med roma-

nen ’Forhud’. I 2016 har han udgivet ’Alt er mit’, hvor 
den første sætning lyder ”Michael Strunge er død”.  
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Hvad tænkte du, da du så listen?
Politikens sommeranbefalinger blev publiceret i juni både på print og på 
pol.dk. Af de 24 anmeldelser, vi i alt bragte, var de otte skrevet af kvinder, de 
16 af mænd. Fire af bøgerne var skrevet af kvinder, 16 af mænd. Og samtlige 
af de boganmeldelser, der havnede på print, var om bøger skrevet af mænd. 
Også de kvindelige anmeldere havde udvalgt bøger skrevet af mænd! 

Hvad er forklaringen på, at anmelderne foretrak mandlige 
forfattere?
Sådan så det ud i år, næste år kan det se helt anderledes ud. Det grundlæg-
gende er, at vores anmeldere hver især var blevet bedt om at udvælge et enkelt 
stykke litteratur, kun et, som de virkelig ville anbefale. Hvis en kvindelig anmel-
der, der har anmeldt rigtig mange bøger forfattet af kvinder, ender med at pege 
på en mandlig forfatters bog, ja, så har du allerede dér en forklaring på, hvorfor 
flere rigtig gode bøger skrevet af kvinder ikke kom med i det samlede billede.

Hvordan synes du ellers, kønsbalancen er i de bøger, 
Politiken præsenterer læserne for?
Helt grundlæggende forsøger vi på Politiken at anmelde de væsentligste bøger. 
Det bliver til ca. 1000 anmeldelser om året. Set i forhold til, hvad der udkommer, er 
jeg sikker på, at kønsbalancen er så god, som den kan blive i lyset af, hvor mange 
forfattere af det ene, andet – eller tredje – køn, der måtte være. Heldigvis er vi for 
længst ude af den tidsalder, hvor det først og fremmest var mændenes privilegium 
at skrive.  

Det er tydeligt i forbindelse med de værker, der er kanoniserede som ”klassikere”, 
at det store flertal er skrevet af mænd. Sådan vil det ikke være, når man om hundrede 
år skal kåre klassikere fra de sidste 30-40 års litteratur. 
 
Hvilken betydning har forfatterens køn for den skrevne litteratur?
Det helt enestående ved litteraturen er i bund og grund, at den i bedste fald krydser 
køn, alder, geografi, etnicitet, seksualitet etc. At man som læser kan overskride sin 
egen erfaringsverden gennem skønlitteratur.

En af mine egne favoritforfattere er Virginia Woolf, og jeg nyder både hendes ori-
ginale roman ’Mrs. Dalloway’ og Michael Cunninghams ’Timerne’, som er inspireret af 
Woolfs fantastiske roman, og jeg mener ikke, man skal have et bestemt køn for at kunne 
skrive om de to romaner.
 
Traditionelt siger man, at kvinder læser mere end mænd. Hvorfor er det så 
mænd, der anbefaler bøger? Svarer det ikke til at lade kvinder anbefale biler – 
det kunne de godt, men traditionelt er mænd mere interesseret i biler?
Jeg vil ikke begive mig ud i lange overvejelser om, hvilken betydning forfatteres køn har for 
det, de skriver. Eller om forholdet mellem mænd og biler og bøger m.v. Jeg tror, du stiller 
det spørgsmål lidt for sjov.

Jeg er klart af den opfattelse, at mennesker har godt af at læse om det, der er dem frem-
med eller anderledes. Når det er sagt, så gælder det selvfølgelig om at have et anmelderpa-
nel, der udover at have de litteraturfaglige kvalifikationer, er så bredt sammensat som muligt. 
Og hvad der så faktisk er muligt, ja, det er en lang historie, som ikke mindst har at gøre med 
økonomi.

Som litteraturredaktør ser jeg det som en helt afgørende opgave at afprøve nye talenter og 
at få sammensat en stab af anmeldere som både hver for sig og til sammen skaber litteratur-
kritik, der afspejler alle de måder, der er at være menneske på.

Næste år kommer vi med garanti ikke til at sende et kønsskævt signal. Os, der arbejder inde 
på litteraturredaktion, gør bare, som vi har gjort så mange andre gange. I stedet for at bede 
anmelderne om hver især at udvælge en titel, plukker vi 20-30 af de bedst anmeldte bøger og 
sørger for, at alle læsende køn bliver glade! ·

5 skarpe til Jes Stein Pedersen

Da Politiken inden sommeren bragte en liste over de bøger, 
som avisens litteraturanmeldere anbefalede som ferielæsning, 
var der ikke en eneste kvindelig forfatter på listen. Litteratur-
redaktør på Politiken Jes Stein Pedersen forklarer, hvordan det 
kunne gå til.  Af Anna Bridgwater

Jes Stein Pedersen er litteraturredaktør 
på Politiken
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Religionskritik  
verdensbilleder

eligionskritik er en udfordring 
i undervisningen i religion i 
gymnasiet og for en forfatter, 

der vil skrive en lærebog om emnet. 
Eleverne har meget forskellige bag-
grunde. Mange danske elever er sekula-
riserede, og en del af dem vil være helt 
på linje med Christian Braad Thomsens 
”hvor religionen går ind, går forstanden 
ud”. Andre vil, som Egil Hvid-Olsen, 
opleve, at et så forsimplet billede af 
religion ikke passer med virkeligheden 
(Forfatteren 4. 2016). Der er også reli-
giøse elever, der identificerer sig med et 
fundamentalistisk verdensbillede. 

Jeg har skrevet to bøger om religi-
onskritik, ’Religionskritik’ fra 2013 og 
’Perspectives of Religious Criticism’ 
fra i år. Denne artikel sætter fokus 
på vigtigheden af religionskritik i 
undervisningen, og på hvordan man 
kan stimulere til kritisk refleksion hos 
en så uensartet gruppe af elever i en 
lærebog. 

Vi er nok mange, der spørger os selv, 
hvordan vi hver for sig kan bidrage til at 
styrke og bevare en kultur, der hviler på 
friheds- og lighedsidealer i en tid, hvor 
disse idealer udfordres. Religionskritik 
kan være et redskab i den forbindelse, 
men man kommer nok ikke langt med 
den moderne ateistiske religionskritik, 
som de fleste forbinder med religions-
kritik. Dette skyldes, at denne religions-
kritik har valgt side; religion er ”opium”. 
Her er kritik ensbetydende med negativ 
kritik af det religiøse verdensbillede. 
Hvis man skal indgå i en dialog med 
kristne eller muslimer om religiøse ver-
densbilleder, er en konstruktiv postmo-
derne tilgang måske et bedre redskab. 
Her betyder kritik ”skelnen”, som er 
den oprindelige græske betydning af 
ordet, og ikke vurdering, og kritikken 
anskues dermed både fra en indefra 
vinkel – religionernes interne kritik – 

og fra en udefra vinkel – sekulariserin-
gens perspektiv.

Den konstruktive postmoderne kri-
tik tilstræber en neutral position, idet 
den respekterer, at verden kan tolkes 
på mange måder. Det betyder accept 
af forskellighed uden dog tandløst og 
accepterende at overse forskellen på de 
tolkninger, der giver plads til forskellig-
hed og de tolkninger, der ikke gør det. 
Hvor en ateistisk religionskritik kan 
forhindre dialogen med religiøse men-
nesker, kan den postmoderne tilgang 
dog også skabe vrede følelser, fordi den 
udfordrer tilknytningen til den abso-
lutte sandheds platform, hvad enten den 
er religiøs eller ej. 

Den postmoderne tilgang er egnet 
til at udvikle kompetencen ”worldview 
literacy” – et begreb jeg stødte på i mit 
researcharbejde. ”Worldview literacy” 
er evnen til at kunne forstå verdensbil-
leder, selvom man ikke deler dem eller 
synes om dem. I en globaliseret verden 
kan evnen til at kunne navigere bevidst 
i forhold til de mange indbyrdes mod-
stridende verdensbilleder medvirke til 
at reducere kompleksitet og forvirring. 
Kritisk refleksion koblet med indføling 
kan udgøre en lille, men konstruktiv 
indsats med henblik på at forebygge 
og måske endda løsne identifikationen 
med ekstreme synspunkter.

Om at lære at se verden
Den måde, jeg helt konkret har søgt 
at udmønte denne tilgang på i mine 
bøger, er ved først at introducere tre 
verdensbilleder, der alle er i spil i dag: 
Det præmoderne, det moderne og det 
postmoderne verdensbillede. Disse 
verdensbilleder udfordrer hinanden og 
støder sammen. De viser sig på forskel-
lige kamppladser, hvor der blandt andet 
kæmpes om dogmer, kønsroller og om 
forholdet mellem videnskab og religion.

I foråret 2016 har Forfatte-
ren lagt adskillige sider til 
debat om religion, ytrings-
frihed, og hvordan de for-
skellige religioner anskuer 
hinanden og omverden. Nu 
har Dorthe Enger skrevet 
et indlæg om behovet for at 
lære at praktisere religions-
kritik uden had. Af Dorthe Enger

R
& 
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Dorthe Enger er cand.mag. 
i engelsk, religion og filosofi 
og master i gymnasieledelse. 
Hun er lektor ved Hasseris 
Gymnasium og forfatter til 
’Religionskritik’, Systime 2013, 

og ‘Perspectives of Religious Criticism - the Challenge 
of Globalization’, Systime 2016 
www.dorthe-enger.dk 

Valget af tekster, der kan repræsen-
tere de forskellige aktører i den religi-
onskritiske arena, er en spændende og 
også udfordrende opgave. Jeg har valgt 
tekster fra forskellige genrer og medier. 
Religionskritik udtrykkes i filosofiske 
skrifter, i debatbøger og debatindlæg, 
men også i litteratur, billeder, film m.m. 
Pointen ved at vise religionskritiske 
positioner i litteratur (fiktion, poesi og 
drama) og visuelle medier er, at oplevel-
sesdimensionen kommer med. Koblet 
med den logisk argumenterende form 
for religionskritik kommer der her en sy-
nergieffekt. Da mine to bøger er udgivet 
både i trykt form og digitalt, er det også 
muligt at bringe filmklip.

Teksterne skal repræsentere forskel-
lige positioner og give stof til eftertanke, 
men på en sådan måde at tekstens 
karakter ikke kommer til at stå i vejen 
for en saglig diskussion af dens position. 
Af samme grund fylder den interne 
religionskritik meget. 

Mødet med de forskellige religiøse 
tolkninger og synspunkter modvirker 
en reduktionistisk tilgang til religion 
som Braad Thomsens og underminerer 
samtidig den religiøse fundamentalis-
mes enøjethed. Det kommer således 
som en overraskelse for mange, at 
kristendommens og islams dogmer ikke 
er dalet ned fra himlen, men resultatet 
af interne stridigheder, som aldrig blev 
bilagt, fordi den ene part vandt, og den 
anden blev undertrykt. Der er i dag 
kristne, der deler de samme anfægtel-
ser i forhold til treenighedslæren som 
den oldkirkelige teolog Arius, jøder og 
gnostikerne. De tror ikke på, at ét men-
neske kan legemliggøre Gud. I islam 
er der moderne muslimer, der søger 
tilbage til den rationalistiske bevægelse 
fra middelalderen, der hævdede, at 
tolkninger af Koranen burde tage hen-
syn til forskelle i kontekst. Mødet med 

fortidens og nutidens kritiske stemmer 
inden for religionerne selv kan invitere 
elever til at reflektere over nutidige re-
ligiøse positioner inden for religionerne 
og deres konsekvenser. 

Hvad med kønnene?
Et ømtåleligt præmoderne arvestykke er 
kvindesynet. I et præmoderne verdens-
billede er kønsrollerne definerede, i et 
moderne er de ligebyrdige, og i et post-
moderne verdensbillede ses rollerne som 
konstruktioner, der kan til- og fravælges. 
Diskussionerne om kvinders rolle i 
religionerne, om homoseksualitet, og om 
ægteskab mellem to af samme køn, ind-
drager de tre verdensbilleder. 

Fundamentalistisk inspirerede 
fløje inden for kristendommen bruger 
Bibelen til at fastholde et patriarkalsk 
verdensbillede med definerede kønsrol-
ler og et fordømmende syn på homo-
seksuelle, der nogle steder udsættes for 
fysiske overgreb. 

I islam, hvor religion og samfund er 
integrerede i Sharia-loven, får den præ-
moderne arv dog en helt anden og mere 
omfattende betydning. Afsløringerne 
af det kvindesyn, der formidles i nogle 
moskeer, viser denne arv, og den betyd-
ning for samfundslivet det præmoderne 
kvindesyn har i store dele af verden. I 
vestlige demokratier er diskriminerin-
gen af kvinden inddæmmet til konser-
vative fløje inden for kristendommen og 
vedrører ikke kvinden som politisk aktør 
i samfundet, fordi samfundet er styret af 
en verdslig lovgivning, der hviler på et 
moderne verdensbillede.

Fælles udfordringer
Det er ikke desto mindre en pædagogisk 
pointe, når man skal præsentere religi-
onskritik i en lærebog, at mange af de 
samme konflikter går igen i islam og 
kristendom. Det modvirker stigmatise-

ringen af islam som en religion med et 
særligt voldsgen.

Mange mennesker i vores del af 
verden er ikke religiøse, men sekulari-
serede og præget af et videnskabeligt 
verdensbillede. En konstruktiv post-
moderne tilgang kan sætte skub i nogle 
refleksioner hos denne gruppe. Hvad 
der kan overraske her er, at religion og 
videnskab ikke behøver at være hinan-
dens modsætninger. Konflikten mellem 
religion og videnskab hører hjemme i 
spændingsfeltet mellem to verdensbil-
leder: Den fundamentalistiske bevægelse 
kreationismen og scientismen, som har 
videnskab som verdensbillede. Hvor 
kreationismen gør religion til videnskab 
ved at bruge Bibelen som en videnskabe-
lig teori, gør scientisterne videnskab til 
religion ved at reducere spørgsmålet om 
mening til fysiske processer. 

Viden om og evnen til at kunne 
omgås forskellige verdensbilleder er 
en tiltrængt kompetence i vores glo-
bale og konfliktfyldte verden. Og det 
er spændende og frigørende at iagttage 
arkitekturen i de forskellige verdensbil-
leder. Det er min personlige erfaring af 
de berigende møder, jeg har haft med de 
forskellige stemmer, der har talt i mine 
bøger. Når man går på opdagelse i et 
andet verdensbillede og ser det inde fra, 
forstår man bedre den anden og måske 
også sig selv. ·
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et er godt, at Sofie Dahl i 
Forfatteren 04-16 efterlyser 
en definition af digitale bøger. 
I hendes artikel beskriver 
hun digitale bøger, som hun 
mener oftest er digitalise-
rede papirudgaver af samme 

karakter som papirbogen, opdelt 
i kapitler og med sidetal. Jeg tror, 
man bør kritisere den slags bøger 
kraftigere, for de forspilder helt 
fordelene ved digitalisering. 

I modsætning til den digitalisere-
de analoge bog står nettjenester, som 
udnytter mediets åbenlyse fordele. 
En væsentlig egenskab ved nettjene-
ster er, at de muliggør en mangfol-
dighed af metodiske og didaktiske 
mål, som den gode lærer har svært 
ved at opfylde ved såvel papir- som 
e-bøger. 

Jeg vil foreslå, at man i branchen 
anvender begrebet e-bog til den 
”analoge” digitaliserede bog, men 
bruger begrebet ”nettjeneste” til det 
differentierede ikke-lineære digitale 
medie med mange ind– og udgange 
samt muligheden for at udvide og 
uddybe stoffet.

Ny pædagogik
Vi, der har lavet nettjenester i 
mange år, betegner elevens anven-
delse af tjenesten som ”ståluldspæ-
dagogik”. Der er masser af struktur, 
problemer, skarpe kanter og især 
mange veje gennem stoffet, men 
ingen klare ind- eller udgange eller 
fastlagte veje gennem stoffet.  

Nettjenesten skal hele tiden skal 
have tydelige og tilgængelige ele-
menter, der giver eleven mulighed 
for at tænke, opstille hypoteser og 
vælge sin egen vej frem til at erhver-
ve sig viden. Læreren ved ikke, fra 
hvilket fagligt niveau eleven begiver 
sig ind i mediet. Det ved man måske 
heller ikke med den analoge bog, 
men ved nettjenesten kan eleven 

komme ind via et link fra en anden 
nettjeneste, en søgemaskine, en god 
idé fra en kammerat eller et råd fra 
læreren. 

Det er netop det sidste, vi gerne 
vil undgå for bedre at kunne udfor-
dre den enkelte elev. Nettjenesten 
skal derfor indeholde opgaver, der 
kan vejlede eleven på hendes niveau 
og anvise steder, hvor eleven kan 
få afhjulpet sine faglige mangler. 
Nettjenesten skal desuden i sine 
menuer tilbyde hjælpeværktøjer. 
Til geografifaget kan det fx være et 
netatlas med temakort, klimastatio-
ner, en fagordbog og kommenterede 
links til andre faglige hjemmesider, 
der helst skal være danske, i hvert 
fald til de yngre årgange.

Udvikling
Læreren ønsker progression i 
elevens arbejde med mediet, uanset 
om det er analogt eller ej. Men fra 
mange fagbøger tager læreren et 
bestemt kapitel frem og springer de 
basale begreber og metoder over, 
så selvom forfatteren har bestræbt 
sig på at skabe progression fra år til 
år og gennem bogen til den enkelte 
årgang, så går progressionen tabt. 
Anderledes er det med nettjenesten, 
der på ethvert sted giver en mulig-
hed for, at det basale kan udvides og 
uddybes. Udvides med oplysninger, 
figurer eller opgaver, som er på 
samme niveau, men tydeliggør det 
basale. Uddybes med veje til en dy-
bere forståelse af et fagligt udsagn. 
Vi plejer at bruge eksemplet, hvor 
man i grundbogen til faget og i net-
tjenestens basale del fx møder en 
kvinde, der arbejder med produk-
tion. Dette kan eleven i nettjene-
sten udvide med, hvilket materiale 
kvinden arbejder med, hvor hun 
gør det, og hvad det bruges til. Og 
eleven kan uddybe det til et dybere 
niveau ved at søge eller få anvist veje 

til stof om arbejderens arbejdsmiljø, 
miljøbelastning, om hvordan det 
kommer eleven ved og den globale 
sammenhæng. Som man forstår, 
er nettjenesten og elevgrundbogen 
integreret og derfor udarbejdet og 
udgivet samtidig med bogen og 
lærerhåndbogen. 

Fremtiden
Papirbogen bør til gengæld ændre 
karakter. Den må ikke bruge tryk-
sværte til stof, der findes bedre på 
nettet. Hvorfor fx trykke en tabel om 
oliepriser eller indvandring? Den 
vil hurtigt være forældet og svække 
bogens troværdighed og elevens 
oplevelse af noget nærværende. 
Jeg tror, skønlitteratur har en klar 
fremtid som e-bøger (i den analoge 
forstand) og lydbøger, mens faglit-
teratur og skolebøger har en tvivl-
som økonomi, hvis forlagene ikke 
producerer integrerede bøger og 
nettjenester. Sådanne nettjenester 
kan man tage en rimelig betaling 
for. Lad de hurtige og ordglade lave 
blogs om alt muligt gratis. Men lad 
os håbe, at forlagene laver gode, 
danskproducerede faglige systemer 
med integrerede medier. ·

E-bøger udnytter ikke de digitale muligheder
Tom Døllner er forlagsredaktør med mange års erfaring med udvikling af nettjenester til faget geografi. 
Han opridser her forskellen mellem digitaliserede analoge bøger og nettjenester, der udnytter de digitale 
muligheder for interaktivitet og videreudvikling af værket.

Tom Døllner er 74, cand.
pæd. i geografi.. Han var 
medstifter af og i mange 
år forlagsredaktør på det 
medlemsejede Geograffor-
laget. Har været involveret i 
omkring 70 fagbøger. Hans 

skoleatlas og systembøger til faget geografi var i 
en årrække meget udbredt. 

D

De fleste nettjenester kræver login og 
betaling, men der findes nogle, der er 
gratis, som fx naturporten.dk
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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@danskforfatter-
forening.dk mærket ”optræden”, så 
sender vi et skema til dig. 

Når skemaet er indsendt, bliver 
det vurderet, om du har penge til 
gode eller ej i forhold til de ramme-
aftaler, der ligger. Dette afhænger 
bl.a. af kanalen, du optræder på, og 
om hvorvidt du deltager i rollen som 

forfatter mv. Eventuelle udbetalinger 
vil ske en gang årligt. Det er vigtigt, 
at du kan dokumentere din optræ-
den. Da denne procedure er helt ny, 
kan dokumentation være mange 
ting. Men fra d. 1. januar 2017 skal 
alle optrædener og tekstanvendelser 
dokumenteres med et Copydan-
forbehold. Det gøres meget nemt, og 
du kan læse mere om det i skema-
vejledningen, som vi sender sammen 
med skemaet.

Vi har måske en pose penge til dig!

Hvad er et  
Copydan-forbehold?

Det er et juridisk vilkår, dvs. 
en lille tekst, hvormed du 
siger, at ”uanset hvad vi 
ellers har aftalt om brugen 
af mit værk, så beholder jeg 
retten til at få del i penge, 
som Copydan tilvejebringer 
for brugen af mit værk.”
I denne sammenhæng 
handler det om brug af din 
tekst og/eller dig i rollen 
som forfatter i TV eller radio, 
men det kan meget vel blive 
udbredt til andre sammen-
hænge senere.

Vi ved godt, at når forfat-
tere og oversættere bliver 
tilbudt at medvirke i en 
radio- eller tv-udsendelse, 
så indebærer det ofte ingen 
betaling for at medvirke, og 
aftalen er også ofte mundtlig 
eller formløs i øvrigt. Men 
der er alligevel indgået en 
aftale om deltagelse, og 
deltagelsen udgør et mundt-
ligt litterært værk, hvilket 
betyder, at aftalen handler 

om brug af et litterært værk 
i radio eller tv. 

I Danmark er mundtlige 
og uformelle aftaler som ud-
gangspunkt lige så bindende 
som skriftlige aftaler, men 
pga. den nye lov om kollek-
tiv forvaltning af ophavsret, 
som følger af et EU-direktiv, 
så stilles der fremover større 
krav til at kunne dokumen-
tere aftaler på skrift. Det 
handler både om at kunne 
dokumentere, at der er 
indgået en aftale om en 
bestemt brug af et ophavs-
retligt værk, men også at du 
har forbeholdt dig retten til 
at få penge fra Copydan.

Dette vilkår er lavet til 
at kopiere direkte ind i 
en e-mail eller lignende i 
forbindelse med aftalen om 
at deltage i et radio- eller 
tv-program:

”Jeg optræder d.d. (dato 
for optræden) vedrørende 
mit forfatterskab til (værk-
titel) i indslaget (titel på 
tv-/radioprogram), der skal 
udsendes (radio/tv) forven-

teligt med udsendelse på 
(tv/radio-kanal) d. (udsen-
delsesdato). Uanset om jeg 
modtager honorar for min 
tilstedeværelse eller ej, og 
uanset om min optræden 
indbefatter materiale beskyt-
tet af ophavsret eller ej, sker 
min optræden og den sam-
tidige og/eller efterfølgende 
anvendelse af denne under 
forudsætning af, at mine 
eventuelle ophavsrettigheder 
er forbeholdt som følger:

Jeg bevarer mine rettig-
heder i henhold til ophavs-
retslovens §§ 13, 16, 17 stk. 4, 
30, 30a, 35, 39 og 50 stk. 2, 
samt tilsvarende nationale, 
udenlandske eller internatio-
nale bestemmelser, herunder 
regler og vederlagsord-
ninger, der senere måtte 
supplere eller afløse disse 
bestemmelser. Tilsvarende 
bevarer jeg mine rettigheder 
i aftaler, der indgås af og/
eller administreres af Filmex, 
Koda, Gramex, Copydan 
eller andre danske eller 
udenlandske organisationer, 

paragrafrytteren  
Bag om et forbehold
Af Anne Koldbæk, DFF’s jurist

Du har læst det glade budskab andetsteds her i bladet: ”Vi har måske en 
pose penge til dig!” Muligvis lagde du der mærke til et sammensat ord, 
som forekom dig at være en relativ nylig tilføjelse til det danske ordforråd. 
Under alle omstændigheder må du hellere læse videre her.

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 rettig-
hedshaverne – måske er det dig?

der administrerer individuelle og 
kollektive rettigheder, eller aftaler 
om eksempelvis offentlig visnin-
ger uden for private hjem samt 
tilrådighedsstillelse on demand via 
tredjemand. Dette gælder, hvad 
enten ordningerne eksisterer i 
dag eller etableres i fremtiden, og 
uanset om der er tale om en dansk, 
udenlandsk eller international 
aftale.” ·
Gå ind på DFF’s hjemmeside 
under Radio & TV, hvor du finder 
Copydan-forbeholdet lige til at 
kopiere ind i en mail eller anden 
skriftlig besked. Der kan du også 
læse mere om de øvrige krav for 
at få del i pengene. www.dansk-
forfatterforening.dk/radio-tv
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Photoshop for øvede
Primært for Ill.
Underviser: Sille Jensen
Lørdag og søndag d. 8. og 9. oktober kl. 11-17
Max deltagerantal 12
Kursus 16013
Kurset er dig, som allerede arbejder i Pho-
toshop, men som har lyst til at lære noget 
mere end de basale teknikker.
Undervisningen består af praktiske øvel-
ser, både nogle på forhånd fastlagte og 
af 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 forud-
sætninger for deltagelse. 
Kontakt kursussektæren for ledige plad-
ser: 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, kommuni-
kation og fortællinger i interviews.
For mange lyrikere er det en svær situa-
tion at blive interviewet. Hvordan fortæller 
man ”hvad bogen handler om”? Hvordan 
fortæller man underholdende/interes-
sant/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 prakti-
ske øvelser.
Motiveret tilmelding senest 31. august 
2016 til kursussekretæren: kursus@dansk-
forfatterforening.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 il-
lustrationerne kan være fotografier eller 
tegninger. Men hvordan fungerer sam-
arbejdet om illustrationerne? På dette 
kursus vil vi følge processen fra idé til 
færdig bog og hjemmeside. På kurset vil 
lærebogsforfatter Pia Sigmund og illustra-
tor Charlotte Clante, der gennem flere år 
har kørt et parløb omkring de 10 bind i 
serien ’Børn i Danmarkshistorien’, fortælle 
om deres proces fra idé til færdigillustre-
ret bog. Og vi får også besøg af deres 
redaktør, Anne Lisbeth Olsen, fra forlaget 
Alinea, der fortæller om redaktørens vin-
kel på det optimale samarbejde. 
Motiveret tilmelding senest 21. september 
2016 til kursussekretæren: kursus@dansk-
forfatterforening.dk

InDesign for forfattere
For alle
Undervisere: Benny Thaibert
Fredag d. 25. november kl 10-16.30
Max 10 deltagere
Kursus 16015
Efter dette kursus kan du sætte en almin-
delig bog op med billeder og grafik. Du 
kan også lave flyers og andet støttemate-
riale til en bogudgivelse.
Motiveret tilmelding senest 7. september 
2016 til kursussekretæren: kursus@dansk-
forfatterforening.dk   

KURSER læs mere på danskforfatterforening.dk
Hvor intet andet er anført afholdes kurserne i Forfatterforeningen, Strandgade 6, stuen, 1401 København K.

LEGATER

Dansk Forfatterforenings  
Understøttelsesfond
Understøttelsesfondsmidlerne ud-
deles primært til efterladte enker 
og enkemænd efter forfattere og 
sekundært til afdøde forfatteres 
efterladte børn og/eller andre 
efterladte. 

TIL UDDELING: Der uddeles i flere 
mindre portioner, men den sam-
lede uddelingssum er 30.000 kr.
Dette legat tildeles på baggrund af 
økonomisk trang. Der skal der-
for i ansøgningen redegøres for 

ansøgerens økonomiske forhold, 
ligesom navn på afdøde ægtefælle 
skal oplyses.

ANSØGNINGSFRIST: Ansøgningen 
skal være Dansk Forfatterforening i 
hænde senest den 3. oktober 2016 
kl. 12. Ansøgningerne skal være 
påført ansøgers cpr-nummer, navn, 
adresse, telefonnummer og evt. 
e-mail samt kopi af seneste årsop-
gørelse. Der sendes kun svar til de 
ansøgere, der får tildelt legatmidler.
Legatet forventes uddelt primo 
december.

Forfatteren Axel  
Thomsens enkelegat
Legatets formål er at yde 
enker efter egentlige skøn-
litterære forfattere her-
under lyrikere økonomisk 
støtte. Legatet kan altså 
ikke tildeles enker efter 
forfattere, hvis hovedsage-
lige produktion har bestået 
i underholdningsromaner/
digtsamlinger uden virkelig 
æstetisk værdi. Der skal 
ved legatuddelingen læg-
ges mere vægt på, om 

vedkommende kæmpede 
for noget livsværdifuldt 
i sin produktion, end om 
han opnåede alm. anerken-
delse. Ansøgerne skal ved 
ansøgning dokumentere, 
at der er trang til stede. 
Enker, der skønnes at have 
haft særlig betydning for 
deres afdøde mands pro-
duktion, bør under i øvrigt 
lige forhold foretrækkes. 
Legatet kan ikke tildeles 
enker, som senere har ind-
gået nyt ægteskab.

Marianne Rugaard Christensen, Associeret medlem
2610 Rødovre

Anne Agerbo, Associeret medlem

Massoud Kadkhodaee, 2800 Kgs. Lyngby
Senest udgivne titel: ‘Tu ham aram mi’giri’ (Du falder også til ro), Samarbook, 2015

Monica C. Madsen F. 2100 København Ø
Senest udgivne titel: ‘Vintertræthed’, FADLs Forlag, 2013

Hanne Petersen F og Kvindelige Forfattere, 2000 Frederiksberg
Senest udgivne titel: ‘Contemporary Gender Relations and Changes in Legal 
Cultures’, DJØF Publishing, 2013

Anette Vinther Jensen BU, 2100 København Ø
Senest udgivne titel: ‘Sifs mod’, Ørnens Forlag, 2014

Thure Barsøe-Carnfeldt, 9000 Aalborg
Senest udgivne titel: ‘Abekongens hævn’, Victoria, 2016

Caroline Ørsum BU
Senest udgivne titel: ‘Dobbeltdaten’, Høst & Søn, 2016

Dorte Schou BU
Senest udgivne titel: ‘Sweettalk’, Turbine, 2016

NYE MEDLEMMER
Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk
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KALENDER
Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6, 1401 København K.
Evt. aflysning eller ændring af et arrangement vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.  

Den kreative pro-
ces med Kristina 
Stoltz
Mandag d. 26. september kl. 19-21
Kristina Stoltz debuterede i 
2000, og i 2016 kom hendes 
femte anmelderroste roman 
’Som om’, der følger hoved-
personen Fanny på Christi-
anshavn den sommer, hun 
fyldte 15 år. Kristina Stoltz 
besøger Strandgade og for-
tæller om sin kreative proces. 
Tilmelding: birtekont@mail.tele.dk 
senest onsdag d. 22. september. For 
medlemmer af S-gruppen.

BU-gruppen:  
Fra ide til bog
Tirsdag d. 27. september kl. 19-21.30 
Et arrangement om arbejds-
processer. Annette Herzog, 
Katrine Clante og Rasmus 
Bregnhøi fortæller om deres 
graphic novel ’Hjertestorm’. 
Derefter fortæller Hanne Kvist 
om sin bog ’’Dyr med pels – 
og uden’. Til slut vil Morten 
Dürr fortælle om hans og Lars 
Gabels graphic novel ’Vand 
til blod’. Efter hvert oplæg er 
der mulighed for at stille ud-
dybende spørgsmål. 
Undervejs byder vi på lidt at 
spise og drikke.  Arrangemen-

tet er åbent for alle.  
Tilmelding til Nanna Gyldenkærne: 
nanna.gyldenkaerne@gmail.com  

Dansk-svensk  
billedbogssnak
Torsdag d. 29. september kl. 18
Författarcentrum Syd, Monbijougatan 
17E, Malmö
Danske børnebogsforfattere 
og illustratorer indbydes til 
besøg hos svenske kolleger. 
Der bliver budt på mad og 
drikke, og rent fagligt er det 
billedbøgerne, der står på 
plakaten. Svenska Tecknare, 
der er den svenske pendant til 
Illustratorgruppen, bliver også 
inviteret til mødet.

Den internationa-
le oversætterdag 
i Aarhus
Fredag d. 30. september kl. 14.30-
17.30 Godsbanen
Under overskriften ”Sprog 
vi ikke forstår” fortæller 
oversætterne Siri Nordborg 
Møller, Kim Lembek, Susanne 
Posborg og Peter Eszterhás 
om deres arbejde. Der er 
mulighed for spørgsmål, og 
Orhan Özgur Turan fra den 
aarhusianske trio Hudna spil-
ler tyrkisk folkemusik. Arran-

gementet er gratis og kræver 
ingen tilmelding.

Hieronymusdagen 
2016
Fredag d. 30. september kl. 13-22
Københavns Universitet Amager
Den internationale oversæt-
terdag i København fejres 
igen i år med en konference. 
Årets tema er ”Sproglig 
mangfoldighed giver styrke”, 
og der vil være sprogoplæg, 
oversættermesse, panelde-
bat og efterfølgende buffet. 
Tilmeldingen åbner d. 1. sep-
tember via dette link: http://
hieronymusdagen.ku.dk/

Fyraftensmøde i 
Aarhus
Biblioteket: mekka eller mausoleum? 
Mandag d. 3. oktober kl. 16-18
Godsbanen, Vogn 1
Bibliotekschef for Dokk1, 
Knud Schulz, fortæller om 
de forandringer, de mo-
derne biblioteker gennemgår. 
Forandringer, hvor fokus i bib-
liotekerne ændres fra at være 
huse for fysiske mediesam-
linger til at være steder, hvor 
borgernes behov for foran-
dringer i deres liv understøt-
tes. Dette er også tankerne 
bag Dokk1, der pt. er blandt 

de stærkest profilerede bib-
lioteker i verden. 
Efter Knud Schulz’ oplæg 
bliver der tid til spørgsmål og 
debat om litteraturens frem-
tidige rolle på bibliotekerne - 
ligesom der også bliver tid til 
hyggesnak med kollegerne. 
Tilmelding senest d. 29. september 
til Gunvor Ganer Krejberg på ggk@
kreativskole.dk

Bag masken i  
Kulturnatten
Fredag d. 14. oktober kl. 18-23
Vil du læse din tekst op på 
Kulturnatten 2016? Eller lave 
en illustration? Temaet er Bag 
Masken. Vi opfordrer lyrikere, 
illustratorer, børnebogs-, 
fagbogs- og skønlitterære 
forfattere til at melde sig.
Kl. 18-20 står børnebogsil-
lustratorer for et maskeværk-
sted for børn, og fra 19-23 er 
der oplæsning; hver forfatter 
har 10 minutter til sin tekst.
Vil du deltage, så send en mail til: 
ingeduelund@gmail.com. Skriv: ”Til-
melding til kulturnat” i emnefeltet.

Årsfest  
i Østjylland
En festlig aften med kollegerne
Fredag d. 28. oktober kl. 18-24

LØBENDE ANSØGNINGSFRIST

Det internationale  
researchprogram  
Udenlandske festivalledere, 
forlæggere m.fl. kan søge om 
støtte til rejser og ophold i 
Danmark. 

Prøveoversættelser
Tilskud til oversættelse af dansk 
litteratur i uddrag. Kan søges 
af oversættere, forlag, agenter, 
udenlandske teatre og tids-
skrifter. 

Litteratur- og person- 
udvekslingspuljen
Støtte til forfatteres rejse- og 
hoteludgifter. 
 

Pulje for  
oversætternetværk
Støtte til arrangementer for 
oversættere fra dansk af net-
værksskabende eller -styr-
kende karakter. Kan søges af 
udenlandske institutioner og 
oversættere fra dansk.

LEGATER FRA STATENS KUNSTFOND
Se mere på kunst.dk

TIL UDDELING: Der uddeles 
i flere mindre portioner, men 
den samlede uddelingssum er 
50.000 kr.

Dette legat tildeles på 
baggrund af økonomisk 
trang. Der skal derfor i 
ansøgningen redegøres for 
ansøgerens økonomiske for-
hold, ligesom navn på afdøde 
ægtefælle skal oplyses. 

ANSØGNINGSFRIST: Ansøg-
ningen skal være Dansk For-
fatterforening i hænde senest 

den 3. oktober 2016  
kl. 12. Ansøgningerne skal 
være påført ansøgers cpr. 
nummer, navn, adresse, te-
lefonnummer og evt. e-mail 
samt kopi af seneste årsop-
gørelse.

Der sendes kun svar til 
de ansøgere, der får tildelt 
legatmidler.

Legatet forventes uddelt 
primo december.

Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk
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Godsbanen, Vogn 1
Pris: 150 kr.
Nærmere info følger.
Tilmelding senest d. 10. okto-
ber til Gunvor Ganer Krejberg 
på ggk@kreativskole.dk

Fyraftensmø-
de i Aarhus
Crowdfunding - vejen til 
økonomisk frihed?
Mandag d. 7. november kl. 
16-18,Godsbanen. Vogn 1
Fyraftensmøde med 
Michael Eis, stifter 
af landets første og 
største crowdfunding-
portal Booomerang.dk. 
Hvad gør vi, når Statens 
Kunstfond får stadig 
færre midler, og forla-
gene ikke længere tør 
sætte penge i de smalle 
udgivelser? Måske er 
crowdfunding fremti-
dens mest realistiske 
bud på litterær fundrai-
sing. Michael Eis fortæl-
ler, hvilke projekter, der 
får succes via crowd-
funding, og hvorfor 
Boomerang netop kan 
være et godt redskab 
for forfattere, oversæt-
tere og illustratorer til 
at skaffe penge til deres 
udgivelser. 
Se mere på www.boomerang.dk 
Mødet er åbent for alle 
interesserede (så længe der er 
plads). Gratis for medlemmer 
af Dansk Forfatterforening
Pris for deltagelse ikke-
medlemmer: 70 kr.
Tilmelding senest d. 3. novem-
ber til Gunvor Ganer Krejberg 
på ggk@kreativskole.dk

Senior- 
gruppen
Torsdag d. 29. sept. kl. 15-17
Tirsdag d. 25. okt. kl. 15-17

Lyrik- og kort-
prosa-sessions 
i Underskoven
Torsdage d. 6. oktober, 3. 
november, 1. december og 15. 
december (julespecial) 
kl. 17-20.30 

Huset, Analog Bar, Rådhus-
stræde 13, Kbh. K
Kom og lyt, læs eller 
begge dele.
Drikkevarer kan købes 
på stedet. Initiativtager: 
Forfatter Bo Lille
Gratis adgang

Den kreative 
proces med 
Brøgger og 
Klougart 
Onsdag d. 26. oktober kl. 19-21
Oplev to af dansk lit-
teraturs mest markante 
forfattere i en åbenhjer-
tig samtale om deres 
værker, om inspiration 
og om tiden, de skriver 
sig ind i og ud af. Kvin-
delige Forfattere byder 
velkommen i Strand-
gade. Arrangementet er 
åbent for alle og støttet 
af Forfattercentrum.
Tilmelding: birtekont@mail.
tele.dk

S-gruppen:  
To fyraftens-
møder om 
Scrivener
Torsdag d. 8. september og 
torsdag d. 15. september
Første gang er kur-
set for begyndere 
og letøvede, anden 
torsdag er kurset rettet 
mod øvede brugere.
Scrivener er et af de 
mest anvendte profes-
sionelle skriveredskaber 
på markedet i dag. Et 
alt-i et-program, hvor 
du kan skrive, researche 
og redigere dine ma-
nuskripter på pc, Mac, 
iPhone eller iPad. Hvad 
enten du skriver fag- 
eller skønlitteratur, er 
oversætter eller skriver 
manuskripter til film el-
ler scenen, er Scrivener 
måske noget for dig. 
Vi gennemgår mange 
af de muligheder, som 
programmet tilbyder.
Medbring gerne din 
computer.
Fyraftensarrangementet 

ledes af Johan Ottosen, medlem af S-styrelsen. 
Tilmelding er først til mølle på johanottosen@
gmail.com.

Bogforum 
Fredag-søndag d. 11.-13. november
Få en billet til BogForum gennem 
Dansk Forfatterforening. Vi råder 
over et begrænset antal billetter til 
medlemmer, der gerne vil til BogFo-
rum. Billetterne tildeles efter først-til-
mølle-princippet, og der er en billet 
pr. medlem. 
Frist for tilmelding er mandag d. 3. oktober kl. 9 
på assistance@danskforfatterforening.dk  

Bogforumsmiddag
Lørdag d. 12. november kl. 18
Vi holder igen i år en middag for alle 
medlemmer. Prisen er 100 kr. for mad 

og fri bar. Betaling sker i døren. 
Tilmelding på assistance@danskforfatterfor-
ening.dk senest 31. oktober.

Fra S-Styrelsen:
Hører du til dem, der ikke modtager 
nyhedsbrevene fra din faggruppe, så 
kontakt sekretariatet!

BU-gruppen i Dansk Forfatterfor-
ening er en ny, lukket facebook-
gruppe kun for medlemmer. Gruppen 
er tænkt som en platform for faglig 
udveksling og debat, og det er også 
stedet, hvor man fx kan gøre fagfæl-
ler opmærksom på receptioner og 
andre arrangementer. Find gruppen 
på facebook, og kom indenfor i fæl-
lesskabet.
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Sandberg, Louise Juhl Dalsgaard (suppl.).

F-gruppen (faglitteratur) 
Frank Egholm Andersen (fmd., egholm@
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(suppl.).
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Hvornår mærkede du for første gang 
lyst til at blive forfatter – og hvad ville 
du skrive?
Jeg har altid skrevet, men at nå så langt 
som til at turde formulere det som en lyst 
til at blive forfatter var jeg længe om. På 
universitetet skulle jeg ikke sige den slags. 
Det lå som en almen kendt sandhed, at 
kun den smalleste voksenlitteratur havde 
værdi, og jeg var pinligt bevidst om, at jeg 
ikke var lige så litterært sofistikeret som 
mine medstuderende. Men kærligheden til 
børnelitteratur har jeg altid båret med mig, 
og jeg er aldrig holdt op med at læse børne- 
og ungdomsbøger. Det er ganske enkelt 
her, jeg føler mig hjemme.  

Hvordan var det at udgive  
din første bog?
Jeg fik udgivet min første børnebog, da jeg 
var midt i 20’erne. Da jeg stod med teksten 
på tryk, var jeg skrækslagen og kunne kun 
se bogens fejl og mangler. Hurtigt fik jeg 
snuden tilbage i det akademiske spor og lod 
arbejds- og familieliv tage over. Drømmen 
lukkede jeg ned og skrev i stedet den ene 
formidlingstekst efter den anden. Så længe 
det ikke lignede litteratur, var jeg på sikker 
grund. 
    Det store spring kom for få år siden. Jeg 
skulle skrive en ph.d.-ansøgning, men det, 
der kom ud, hørte til i et helt andet univers. 
Da ansøgningen lå færdig, skreg alt i mig. 

Døren var ved at lukke sig endegyldigt, 
følte jeg. Men kunne jeg bare droppe flere 
års forberedelse af et forskningsprojekt? 
Havde jeg sproget? Historierne? Man må 
sgu da som minimum have noget på hjerte, 
hvis man vil belemre andre med sine 
skriverier! 
    Hvis ikke min mand havde krævet, at jeg 
gjorde noget ved det, havde jeg nok fortsat 
med at fylde skufferne med halvfærdig 
tekst. 
 
Hvilken forfatter vil du gerne være?
Når jeg læser en rigtig god bog, er det 
ofte netop dén forfatter, jeg vil være. Men 
der er favoritter. Lene Kaaberbøl tog mig 
med storm med serien om Skammerens 
Datter. De bøger var i høj grad med til at 
tænde min lyst til at skrive. Jeg ville gerne 
kunne tryllebinde og skabe lige så stærke 
og medrivende historier som hende. Et par 
år senere sukkede jeg efter en magisk for-
mel, der kunne forvandle mig til Kenneth 
Bøgh Andersen, så jeg kunne fortælle med 
samme nærmest provokerende skødesløse 
lethed. Sidste efterår tabte jeg mit hjerte 
til Anders Johansen. Han skriver med en 
sproglig ekvilibrisme og en menneskelig 
indlevelsesevne, som jeg aldrig kommer i 
nærheden af at kunne præstere. 
    Hamskifter bliver jeg dog næppe. Jeg må 
vist nøjes med at være mig selv og lære af 
de bedste. ·
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