
Varedeklaration og faktatjek i litteraturen 

Her følger Jakob Vedelsbys tale på et debatmøde om varedeklaration og faktatjek i 

litteraturen – arrangeret af Dansk Forfatterforening og Danske Forlag. Mødet blev 

afholdt den 6. december 2016 i Dansk Forfatterforenings lokaler. 

----  

Når en forfatter og et forlag udgiver en bog og samarbejder med hinanden om dét 

projekt, er det vigtigt, at man er enige om, hvad det er for en bog, rent genremæssigt, 

som man nu i fællesskab sender på gaden – og hvordan bogen præsenteres overfor 

offentligheden.  

Er det en krimi, en spændingsroman, en roman simpelthen, en novellesamling, er det 

fortællinger, en biografi, er det autofiktion, virkelighedslitteratur, en dokumentarroman, 

en historisk roman, en journalistisk bog. Osv. 

Jeg har selv engang udgivet en skønlitterær bog, som mit forlag ligeså godt kunne have 

solgt som en novellesamling. Men ud fra en kommerciel betragtning fik den prædikatet 

”roman”.  

En senere roman fra min hånd valgte forlaget at kalde for en ”spændingsroman”. Det 

var også lidt af en tilsnigelse. Men det hjalp på salget.  

Jeg er næppe den eneste forfatter, hvis forlag har argumenteret for en – ud fra en 

kommerciel vurdering – lidt tvivlsom genrebetegnelse.    

---- 

Det sker efterhånden tit, at en ny bog afstedkommer voldsom debat. Karina Pedersens 

”Langt ude i hampen – mails fra underklassen” er et eksempel. Senest har Jakob Scharfs 

bog om årene i PET skabt voldsom røre i andedammen.  

Flere politikere udtalte sig om begge de nævnte bøger. Det samme gjorde mange af de 

kommentatorer og bloggere, som medierne – helt i det postfaktuelle samfunds ånd – 

anvender i stor stil i stedet for gammeldags fageksperter. For ikke at nævne folkehavet, 

der drev ind over land kogende af eder og forbandelser. 

Vi har flere gange alene i år oplevet, at en forfatter er havnet i en veritabel shitstorm. Et 

uvejr med torden og lynild, der slår ned fra alle sider og på alle platforme og hurtigt får 

karakter af personangreb. For det er meget nemmere at forholde sig til personen bag 

bogen end til selve bogen. 

Og hvad sker der så? Kommer forlaget til undsætning og forsvarer sin forfatter og 

bogen? Eller står man som forfatter helt alene i stormvejret? Måske står man endda 

alene med en retssag, hvis det kommer dertil? 

Det kommer helt an på forlaget, og det kommer an på den kontrakt, man som forfatter 

har indgået med sit forlag.  



I Dansk Forfatterforening har vores jurist iagttaget en bekymrende trend i forbindelse 

den individuelle medlemsrådgivning: Flere forlag er begyndt at fralægge sig deres 

medansvar for udgivelsen – ved fx at skrive følgende i deres kontrakter:  

”Forfatteren har ansvar for, at forlæggeren ikke udsættes for berettigede søgsmål på 

grund af værkets indhold.”       

Eller:  

”Forfatteren erklærer at værket ikke er i strid med gældende lov om ophavsret eller 

anden lovgivning.” 

Det betyder, at disse forlag signalerer i kontrakten, at de kan vende ryggen til deres 

forfatter, hvis vedkommende ender i problemer som følge af en bogudgivelse, hvilket 

også indebærer en opfordring til forfatterens selvcensur af forsigtighedshensyn i stedet 

for den sparring, der bør finde sted i redaktionsprocessen. Om forlaget i praksis vælger 

at svigte deres forfatter i en krisesituation, er selvfølgelig en anden sag.  

---- 

Det er klart, at det er vanskeligt – for ikke at sige umuligt – for et forlag at dobbelttjekke 

samtlige fakta i alle udgivelser. En professionel forlagsredaktør stiller uddybende og 

opklarende spørgsmål til teksten, men redaktøren kan jo ikke tage i forfatterens fodspor 

på researchrejse til Sibirien eller læse alle de bøger, der er brugt som 

baggrundsmateriale.  

Men derfor kan forlaget godt have som målsætning – og det mener jeg, alle forlag bør 

have – at udgive så faktuelt korrekte bøger som muligt. Når der vel at mærke er tale om 

udgivelser og genrer, hvor det er afgørende for værkets værdi, at det skrevne er faktuelt 

korrekt. Så må forlaget vurdere omfanget af de faktatjek, der skal sættes i værk før 

bogen bliver udgivet – og i hvor stort omfang man stoler på, at forfatteren har belæg for 

sin tekst.  

Hvis det senere viser sig, at forfatteren har lavet graverende fejl eller afsløret 

statshemmeligheder, så bør forlaget stå på mål for dét på lige fod med forfatteren.  

Jeg mener samtidig, det er forlagets ansvar at foretage en meget grundig vurdering af de 

konsekvenser, en bog kan få for forfatteren – og sikre sig, at forfatteren er rustet til dét.       

En bogudgivelse er nemlig, som jeg startede med at sige, et fælles projekt mellem 

forfatter og forlag. Man kan høste guld sammen, og man kan gå i fængsel sammen. 

Sådan må det være. Derfor er kontraktformuleringer som de førnævnte selvfølgelig 

uacceptable.  

---- 

Noget af det, der var karakteristisk i Karina Pedersen-sagen var, at de færreste – det 

tyder alt i hvert fald på – faktisk havde læst hendes bog, før de kastede sig over den og 

bidrog til debatten. Og det mener jeg er et tilbagevendende problem, når bøger skaber 



samfundsdebat. Journalister, kommentatorer og folk på de sociale medier tager sig 

sjældent tid til at læse de pågældende bøger.  

Fra det øjeblik jeg selv fik ”Helt ude i hampen” i hænderne og læste den, har det været 

uforståeligt for mig, hvordan nogen har kunnet opfatte den som en journalistisk 

faktabog, der afspejler den virkelige virkelighed én-til-én.      

”Helt ude i hampen” ligner på ingen måde en journalistisk faktabog. Den benytter sig fx 

hverken af genkendelige navne, steder og tidspunkter. Den er meget mere småpludrende 

og -fnisende dagbogsagtig end den er dokumentarisk.   

Jeg fik også under læsningen en helt klar fornemmelse af, at indholdet er inspireret af 

Karina Pedersens egne oplevelser, hvilket hendes optræden i medierne bekræfter. Men 

omvendt kender jeg ikke én hverken skøn- eller faglitterær forfatter, som er i stand til at 

løsrive sig fuldstændigt fra sin egen virkelighedsopfattelse og skrive upåvirket af den.  

Enhver ikke-skønlitterær bog vil derfor også være et resultat af forfatterens vinklinger 

og prioriteringer, og på den måde anskues emnet gennem forfatterens personlige, 

subjektive filter.   

I netboghandlen Saxos beskrivelse af ”Helt ude i hampen – mails fra underklassen”, 

som Gyldendal står bag, er bogen rubriceret under ”Samfund/Diverse” og bliver 

præsenteret med bl.a. følgende ord: ””Helt ude i hampen” er Karina Pedersens 

skånselsløst ærlige fortælling om livet i den danske ghetto-underklasse. Råt for usødet 

skriver forfatteren om sin egen dysfunktionelle familie. Hun skriver om brødrenes 

endeløse fiaskoer, morens pillemisbrug og den fraværende far.” 

Gyldendal benytter altså både genrebetegnelsen ”fortælling”, der mig bekendt normalt 

bruges om skønlitteratur – og taler samtidig om ”forfatterens egen dysfunktionelle 

familie”. Men bogen udgiver sig trods alt ikke for at være journalistik.  

Når Gyldendal har valgt at markedsføre ”Helt ude i hampen” på denne tvetydige facon, 

må det være af kommercielle hensyn. Genreutydelighed kan man blive kritiseret for 

som forlag, men det er min erfaring, som jeg sagde før, at forlagene gerne løber den 

risiko, hvis de vurderer, at det i tilstrækkelig grad vil gavne salget. 

Og netop dét burde journalisterne være bevidste om. Medierne skal ikke pr. automatik 

tage forlagets PR-maskineri for gode varer. De skal derimod forholde sig kritisk til 

selve bogen og sige: ”Det ligner ikke en rendyrket faktabog, det her – det er meget mere 

en roman eller et blandingsprodukt!” Og så behandle den derefter. Men det forudsætter 

jo først og fremmest, at man tager sig tid til at læse den.   

Jeg er helt sikkert på, at Gyldendals vinkling af PR-indsatsen for ”Helt ude i hampen” 

udspringer af en kommerciel vurdering af, at netop dén bog først og fremmest bliver 

interessant, hvis den præsenteres som en historie, der ligger tæt op af virkeligheden. 

Hvor tæt det så faktisk er, er netop dét, der tiltrækker interessen.  

MetroXpress var et af de medier, der skabte tvivl om sandhedsværdien af ”Helt ude i 

hampen”. De interviewede nogle af Karina Pedersens familiemedlemmer og 



barndomsvenner. Men det giver jo ingen mening at begynde at faktatjekke noget, der 

ligner erindringer eller dagbogsnotater. Og som bestemt ikke er journalistik. Ikke desto 

mindre var artiklen med til at starte en voldsom medielavine.  

Jeg har i medierne set ”Helt ude i hampen” betegnet som alt fra ”erindringer 

markedsført som samfundskritik”, ”en faktabåret debatbog”, ”en biografisk bog”, 

”personlige erindringer”, ”en faktabog”, ”en skildring af virkeligheden” og ”en 

journalistisk dokumentarbog”. Karina Pedersen var selv ude og sige, at hendes bog 

”byggede på virkelige oplevelser”.  

Den manglende læsning af bogen i kombination med påstande og gisninger fra 

kommentatorer, journalister og skribenter på sociale medier skabte stor forvirring om, 

hvad der var op og ned i sagen. Men nu rullede den som sagt i medierne og der skulle 

findes en sorteper, som alle kunne pege fingre ad i det, der efterhånden lignede et 

massehysteri. Karina Pedersen var hovedskurken og Johannes Riis fra Gyldendal den 

udspekulerede bagmand, der trak i trådene. Ifølge ”mediedomstolen”.  

---- 

Som jeg startede med at sige, så mener jeg, at forlag og forfatter skal være 

grundlæggende enige om, hvordan en given bogudgivelse vinkles rent PR-mæssigt. 

Både på omslaget og i pressematerialet. Det kan ikke nytte noget, at forfatteren tror, hun 

har skrevet et stykke autofiktion, hvis forlaget har solgt bogen som noget helt andet.       

Jeg mener også, at forlag og forfatter, hvis det overhovedet er muligt, skal lave en 

kontrakt med læseren om, hvad det faktisk er man læser. Derfor mener jeg, at man i PR-

materialet skal tilstræbe at komme så tæt som muligt på bogens sjæl.  

Den store udfordring er, at flere og flere bøger blander genrer. Så det kan jo faktisk 

være okay at markedsføre en bog som dokumentarisk – selvom den også er fiktion. Det 

er ikke løgn at kalde det en dokumentar-bog. Det er bare ikke hele sandheden. Det må 

medierne forstå og håndtere.  

Forlag skal som bekendt sælge mange bøger for at overleve. Og de er naturligvis nødt 

til at markedsføre sig på de vilkår, der hersker i vores helt utroligt komplekse 

hurlumhej-virkelighed.  

Hvis forlagene ikke sælger bøger, så lukker de. Og så tjener forfatterne ingen penge. Og 

så kan vi ikke skrive flere bøger. For vi har også husleje, udgifter til mad og en drøm 

om et lillebitte sommerhus på Sjællands Odde.  

---- 

Til slut vil jeg sige, at jeg mener, at genreblandinger er en berigelse for litteraturen.  

Det er netop den store styrke for en forfatter, at man kan jonglere med alt det stof, der er 

i universet – hvad enten det er personligt oplevet eller ej – og koge det ind til nye 

fortolkninger af meningen med livet og andre gode spørgsmål.  



Som forfatter kan man åbne døre til nye verdener, muligheder og perspektiver, som 

læseren ikke var bevidst om førhen. Man kan tilbyde tilflugtsrum, underholdning, 

litterær nydelse, visdom og inspiration til at gå nye veje i livet og i verden.   

Forudsætningen for det hele er en usvækket ytringsfrihed. Og simpelthen regulær frihed 

til at lege med virkelighederne og skrive lige præcis det, der ligger en på sinde.  

Tak for ordet.  

---- 

Efter en række yderligere taler fulgte en livlig debat med de ca. 40 tilhørere og et 

debatpanel bestående af Johannes Riis, litterær direktør i Gyldendal, Christian Jensen, 

chefredaktør på Politiken, Jon Helt Haarder, lektor på SDU, Martin Dahl Pedersen, 

advokat hos Kromann Reumert og Jakob Vedelsby, formand for Dansk 

Forfatterforening. Forfatter Steen Bille var moderator.  

 


