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Generalforsamling 2017
Kønnet afgør anmeldelsen
Bliv bedre til research

LEDER

“Nej” er en hel sætning
Bog- og Litteraturpanelets seneste rapport blotlagde de dystre realiteter sort på
hvidt: Næsten en tredjedel af de under
60-årige danske forfattere har en samlet
årsindkomst på mindre end 100.000 kr.
Det kan derfor ikke undre, at vi forfattere jævnligt tager bladet fra munden,
når vi modtager ”tilbud” om at læse op
af og fortælle om forfatterskabet, bidrage
med en ny novelle til en antologi eller
noget helt tredje og måske endnu mere
tidskrævende. Vel at mærke uden, at der
følger et honorar med. Så er det, man får

“

I mellemtiden vil jeg opfordre dig til at takke nej til
enhver ulønnet opgave, hvis
den kommer fra en afsender, som du vurderer naturligvis bør honorere dig.

lyst til at råbe til de utvivlsomt velmenende tilbudsgivere, som ofte direkte
eller indirekte lever af litteraturen, at
de simpelthen bliver nødt til at forstå, at
vi, der skaber bøgerne, i bogstaveligste
forstand er på røven økonomisk – og det
i en verden, hvor penge er Gud.
Vi lever i et samfund, hvor maskerne
i det, der engang var et enestående omsorgsfuldt sikkerhedsnet, nu er så store,
at de, der ikke passer ind i de menneskefjendske regnearksstrukturer – herunder mange kunstnere – er i frit fald.
Det kan vi takke de seneste små tyve
års visionsløse, liberale politikere for,
dem, der ikke kan tænke en selvstændig
tanke, men slår sig op på at plagiere en
nordamerikansk samfundsmodel, der i
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øvrigt er ved at eksplodere på grund af
den ulighed, man stiler målrettet efter at
påføre Danmark.
”Du kan jo bare lave noget andet end
at skrive!” hører man så. Nej, det kan jeg
ikke. Jeg ville ikke byde min familie et
så usikkert liv, hvor vi aldrig ved, om vi
har til huslejen, hvis det ikke var, fordi
det at skabe litteratur netop er der, hvor
jeg kan bidrage med noget nyt, fordi
talentet og viljekraften gør mig i stand til
at formidle min essens som menneske
og afsætte særegne spor i verden.
Men tilbage til honorarerne: En ting
er, at vi naturligvis skal have betaling
for at bidrage med vores faglighed ude
i samfundet – og husk nu derude som
en selvfølge at medtage udgiftsposten
”forfatterhonorer” i jeres budgetter! –
noget andet er, om vi som medlemmer
af Dansk Forfatterforening nødvendigvis
skal honoreres for at dele viden med hinanden internt i en interesseorganisation,
hvor stort set alle arbejder ulønnet for
fællesskabet. Vi har sat en arbejdsgruppe i gang med at formulere et udkast til
fremtidig honorarpolitik. Min personlige
holdning er, at vi som forening skal gøre
alt, hvad vi kan for at honorere medlemtil-medlem-optrædener, men hvis det
ender som et ufravigeligt krav, vil det betyde væsentligt færre af de arrangementer, som er så stor en del af foreningens
sjæl. Men nu må vi se, hvad udvalget
kommer op med.
I mellemtiden vil jeg opfordre dig til
at takke nej til enhver ulønnet opgave,
hvis den kommer fra en afsender, som
du vurderer naturligvis bør honorere
dig. Det er altid helt og aldeles i orden at
afslå, og husk også den gamle sandhed
om, at ”nej” er en hel sætning. Så kan du
hurtigt vende tilbage til det væsentligste
– dit forfatterskab.
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Forsiden forestiller illustratoren Ingrid Vang
Nyman, som forsynede
Pippi Langstrømpe med sit
visuelle udtryk. Billedet er
skabt af Sille Jensen, som
er uddannet fra Hogeschool
voor de Kunsten i Amsterdam. Hun bogdebuterede
som illustrator og forfatter med den grafiske biografi
’Hvid som jasmin’ om Iben Nagel Rasmussen i 2015.
Læs mere om Ingrid Vang Nyman på s. 36

SIDEN SIDST

Bibliotekerne
(næsten) fredet i 2017
Tidsskriftet Søndag Aften har kigget kommunernes budgetter efter i sømmene. Det
viser sig, at kommunernes kulturudgifter er
steget med 74 mio. kr. eller 1,4 %, fra 2016
til 2017. Men da den almindelige prisfremskrivning er på 2,0 %, bruger kommunerne
reelt 0,6 % mindre på kulturen i 2017, sammenlignet med 2016.
For første gang i mange år er der ikke
skåret ned på pengene til folkebibliotekerne, selvom stigende priser betyder, at
bibliotekerne reelt har 2 % færre penge

Digital
kontakt
til læserne
Forlagene har fået øjnene op for SoMe, eller
de sociale medier, og bruger dem nu til at
knytte læsere, bøger og forfattere tættere
sammen. Og det virker, som det kan ses på
grafen her på siden. Digital marketingchef
Thomas Broge-Starck fra Gyldendal siger:
”Vi har enormt mange dedikerede følgere,
og det er vi glade for, men det er vores store
reach, som egentlig betyder noget i det daglige.” AB

Læs de bedste forfattertips til de sociale medier på s. 28.

Sociale Medier
Følgere
40.000

Gyldendal
Politikens Forlag
Lindhardt og Ringhof

topscorere med en stigning på henholdsvis
23,5 % og 20,6 %.
Ni kommuner har til gengæld sparet
mere end 5 % på biblioteksudgifterne
i 2017. Det drejer sig om Albertslund,
Hvidovre, Vallensbæk, Furesø, Halsnæs,
Hørsholm, Slagelse, Læsø og Thisted. Største besparelser er på Læsø med 14,5 % og i
Vallensbæk med en besparelse på 11,8 %. AB

Kilde: Søndag Aften

PRIS-

VINDENDE

BØGER
I slutningen af januar fik Merete Pryds
Helle De Gyldne Laurbær for slægtsromanen ’Folkets skønhed’. Det er de
ansatte i landets knap 400 boghandler,
der har stemt og valgt den 51-årige
forfatter som vinder. Der følger ingen
penge med prisen, men Merete Pryds
Helles roman ’Folkets skønhed’ har ligget stabilt på bestsellerlisterne siden
udgivelsen i foråret 2016. Knap en måned senere blev hun den sikre vinder af
Politikens Litteraturpris, med dobbelt
så mange stemmer som nummer to i
afstemningen. Prisen er på 200.000 kr.

Flemming Rose modtog i januar
Weekendavisens Litteraturpris 2016 for
bogen ’De besatte’. Det er Weekendavisens læsere, der udpeger vinderen. Prisen er på 100.000 kr. og er sponsoreret
af Den Berlingske Fond. ’De besatte’ er
Flemming Roses historie om sit forhold
til Jyllands-Posten efter krisen om Muhammedtegningerne. AB
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at gøre godt med. Men bibliotekerne har
mærket sparekniven de seneste år: Nedskæringerne på området er på 7,2 % fra
2013 til 2017.
Men den statistik udtrykker blot et
landsgennemsnit, og der er store forskelle
på, hvor mange penge de forskellige kommuner bruger på bibliotekerne
Syv kommuner har øget biblioteksudgifterne med mere end 5 %, nemlig Gentofte,
Lyngby-Taarbæk, Gribskov, Lejre, Solrød,
Ringsted, Kerteminde. Lejre og Gribskov er
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Facebook

Instagram

Kilde: Gyldendal
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Dansk Forfatterforenings
ordinære generalforsamling
29. APRIL 2017 KL. 15 I STRANDGADE 6, ST. KØBENHAVN K

DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent

2.

Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse

3.

Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse

4.

Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
a)Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2016 (revideret af revisor)
se rapporten her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport)

5.

b)Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive
forvaltningsorganisationer (fx Copydan) se forslaget her:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport)

6.

Behandling af forslag til ændring af vedtægter (stiller: bestyrelsen)

7.

Forelæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
for indeværende år (bestyrelsen foreslår kontingentstigning).

8.

Opstilling af kandidater til formandsposten

9.

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

10.

Valg af statsautoriseret eller registeret revisor

11.

Valg af to kritiske revisorer

12.

Indkomne forslag

13.

Eventuelt

Medlemmer med bopæl
uden for HT-området
kan få rejsegodtgørelse mod efterfølgende indsendelse af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller
busbillet med fradrag af kr. 75.
Associerede medlemmer, og medlemmer, der er i kontingentrestance, kan
ikke deltage i generalforsamlingen og
har ikke stemmeret ved urafstemninger,
jf. vedtægternes § 11.

HUSK MEDLEMSKORT TIL
GENERALFORSAMLINGEN.
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Tilmelding til
middag efter generalforsamlingen
Da vi gerne vil sikre os, at der er
mad nok til alle, der ønsker det, efter generalforsamlingen og samtidig
nødig vil købe til flere, end der kommer, skal du tilmelde dig, hvis du vil
deltage i middagen.
Tilmeldingen skal ske senes
den 24. april 2017 til
df@danskforfatterforening.dk
Middagen betales i døren og koster
100 kr. inkl. fri bar.

To bilag skal du finde
på hjemmesiden
Der er 2 ”nye” punkter på dette års
dagsorden til generalforsamlingen
(Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2016 og Forslag om
anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer).

De 2 bilag, der vedrører disse punkter, skal
du finde ved at gå ind her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ og scrolle
ned til overskriften Gennemsigtighedsrapport.

GENERALFORSAMLING

DANSK FORFATTERFORENINGS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
VEDTÆGTSÆNDRINGER 2017
Som følge af implementeringen af CRM-

direktivet i dansk lovgivning skal Dansk Forfatterforening, som en medlemsorganisation der fordeler vederlag, tilpasse sine vedtægter. Bestyrelsen
foreslår derfor følgende vedtægtsændringer:
I §8 stk. 5 og 6
indsættes et nyt punkt efter pkt. 3 (de hidtidige pkt.
4-7 bliver til pkt. 5-8 og pkt. 5-10) med denne nye
ordlyd:
4. Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport (revideret
af revisor)
b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive
midler fra kollektive forvaltningsorganisationer (fx
Copydan)
Deraf følger at §8, stk. 7 tilpasses og bliver til
dagsordenpunkterne 3, 4 og 5.
Derudover forslås vedtægterne tilpasset reel
praksis med følgende ændringer:
NUVÆRENDE § 17. Formandens virksomhed
stk. 1. Formanden tegner og repræsenterer foreningen og har det daglige ansvar for drift og sekretariat. stk. 2. Er formanden i længere tid forhindret
i at varetage sin funktion, varetages hvervet af
næstformanden.
Forslås ÆNDRET til: § 17. Formandens
virksomhed
stk. 1 Formanden tegner og repræsenterer foreningen.
stk. 2. Er formanden i længere tid forhindret i at varetage sin funktion, varetages hvervet af næstformanden.

NUVÆRENDE § 23. Administration
stk. 1. Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for
hele foreningen og alle faglige grupper, fastlægger
retningslinjer for administrationen og ansætter det
nødvendige personale.
stk. 2. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige spørgsmål, der angår det.
Forslås ÆNDRET til: §23 Administration
stk. 1.Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for
hele foreningen. Bestyrelsen fastlægger overordnede
retningslinjer for administrationen og alle faglige
grupper. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for
administration og drift.
stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef til
at varetage den daglige drift og ledelse af foreningens
kontor. Sekretariatschefen kan af bestyrelsen tildeles
en fuldmagt som tegningsberettiget i foreningens driftsmæssige anliggender. Sekretariatschefens løn fastsættes af bestyrelsen. Sekretariatschefen kan efter aftale
med bestyrelsen ansætte en eller flere medarbejdere.
stk. 3. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige
spørgsmål, der angår det.

De gældende vedtægter fra 2013 kan findes her:
http://danskforfatterforening.dk/vedtaegter/
Vedtægtsændringerne vil blive behandlet på Generalforsamlingen 29. april 2017, og hvis 2/3 stemmer
for, vil det efterfølgende blive sendt til urafstemning med afgørelse ved simpelt flertal.

STIL OP!
Få indflydelse på foreningens strategi
– valg til bestyrelse og formandsposten 2017
I foråret 2017 skal der være valg til bestyrelsen og formandsposten. Hvis du
ønsker at stille op, så er du velkommen til at kontakte formand Jakob Vedelsby
på mail@jakobvedelsby.dk eller sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk og høre nærmere om arbejdet og mulighederne. Det er muligt at
stille op til helt frem til punktet valg på generalforsamlingens dagsorden den 29.
april 2017. Men hvis du ønsker valgmateriale på hjemmesiden, så skal du senest
indsende dit materiale den 19. april 2017 til Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk. Du kan læse mere om valget her: danskforfatterforening.dk/valg/
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Resultatopgørelse 2016
Resultatopgørelse 2016
INDTÆGTER
Grundkontingent
6% af kopivederlag
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter m.m.
Indtægter ialt

UDGIFTER
Gager og lønninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m.
- IT-udgifter
- Revision Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m..
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter)
- Hensættelse, opstart af individuel uddeling
- Af- og nedskrivninger
Udgifter ialt

Resultat
2016
kr.

Budget
2016
kr.

Resultat
2015
kr.

3.595.435
336.513
673.124
170.611
4.775.683

3.527.400
327.000
733.500
256.000
4.843.900

3.486.203
361.242
842.811
280.343
4.970.599

4.774.899

4.839.900

4.978.562

-2.056.618
-536.252
-517.032

-2.012.000
-678.000
-510.000

-1.968.014
-481.628
-488.114

-514.419
-208.000
-217.747
-88.819

-529.000
-208.000
-260.500
-91.000

-520.257
-205.000
-262.399
-89.220

-226.148
-166.204
-59.800
-10.125
-107.167
0
-103.554
-4.811.885

-205.500
-129.000
-59.800
-20.000
-100.000
0
-94.000
-4.896.800

-191.589
-118.451
-59.800
8.518
-116.513
-400.000
-54.732
-4.947.199

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat

-36.202
-784
-36.986

-52.900
-4.000
-56.900

23.400
7.963
31.363

INDTÆGTER
Grundkontingent
6% af kopivederlag
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter og div tilskud
Indtægter ialt

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

Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat
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Balance pr. 31.12.2016
Balance
pr. 31.12.2016
AKTIVER

2016
kr.

2015
kr.

738.731
214.757
953.488

738.731
171.850
910.581

1.988
64.565
66.553

6.608
49.042
55.650

Likvide beholdninger

7.107.623

8.309.880

Omsætningsaktiver i alt

7.174.176

8.365.530

Aktiver i alt

8.127.664

9.276.111

Egenkapital
Kapitalkonto, inkl. årets resultat
Primære grupper
Interessegrupper
Kapitalkonto i alt

2016
kr.

2015
kr.

5.007.846
420.294
120.868
5.549.007

5.044.832
434.327
143.600
5.622.758

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum
Periodeafgrænsningsposter
DR Arkivpakke 1 Bonanza (til uddeling)
Kursusafdelingen
Mellemregning andre projekter m.m.
Skyldige omkostninger
Anden gæld
Kortfristede gældsforpligtelser i alt

21.000
37.300
299.351
519.283
712.140
262.302
727.281
2.578.657

36.000
8.075
87.136
12.621
1.828.660
195.944
1.484.917
3.653.353

Gældsforpligtelser i alt

2.578.657

3.653.353

Passiver i alt

8.127.664

9.276.111

Andelslejlighed
Inventar
Materielle anlægsaktiver i alt
Tilgodehavender
Mellemregning, projekter m.m.
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
Tilgodehavender i alt

PASSIVER

Årets resultat foreslås overført til næste år

Budget
Budget 2017 2017

ÅRSREGNSKAB 2016
BUDGET 2017

Budget
2017
kr.

Resultat
2016
kr.

3.698.000
0
747.545
231.455
4.677.000

3.595.435
336.513
673.123
170.611
4.775.681

-2.105.000
-452.000
-514.000

-2.056.618
-536.251
-517.032

-519.000
-208.000
-204.000
-17.000

-514.419
-208.000
-217.747
-88.819

-194.000
-121.000
-62.000
0
-252.000
-4.648.000

-226.148
-166.204
-59.800
-10.125
-210.721
-4.811.884

29.000
-4.000
25.000

-36.202
-784
-36.986
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KASSERERENS BERETNING
AF KASSERER FRANK EGHOLM ANDERSEN,
FORMAND FOR DEN FAGLITTERÆRE GRUPPE
Regnskabet 2016 sluttede med et beskedent

underskud på ca. 36.000 kr., hvilket er acceptabelt og
ca. 20.000 kr. bedre end det budgetterede underskud.
Foreningen har fra januar 2017 mistet en del af det nuværende indtægtsgrundlag, nemlig 6 % af vederlagene
fra Copydan på grund af et nyt EU-direktiv. Bestyrelsen tager naturligvis dette alvorligt, og beretningen vil
senere under fremlægning af budget 2017 gøre rede
for de tiltag, der foreslås for delvis at afhjælpe denne
nedgang i foreningens indtægter. Endvidere foreslår
bestyrelsen at effektuere den af generalforsamlingen
tidligere varslede kontingentforhøjelse på 100 kr. som
kompensation for de manglende indtægter.
Indtægter
Kontingentet er naturligt foreningens vigtigste indtægtskilde, og derfor er det glædeligt, at denne post
er over budget og godt 100.000 kr. over resultatet fra
2015. Dette skylder vi dels det tiltag med muligheden
for at være associeret medlem, og dels den indsats,
som skal påskønnes, med at hverve nye medlemmer og med at fastholde medlemmer som helhed.
Endvidere skal bemærkes, at indtægten fra de 6 % af
Copydan vederlaget er en kende større end det budgetterede, hvilket skyldes de udsving, som vederlaget til
medlemmerne fra Copydan naturligt er underlagt.
Det skal bemærkes, at vi har oplevet en nedgang i administrationsindtægt i forbindelse med Autorkontoen,
hvilket ikke har kunnet forudses i budgettet.
Lejeindtægten er i resultatet for 2016 dalet i forhold
til det budgetterede, hvilket skyldes at lejerne af lokalerne over porten fraflyttede i foråret, og at bestyrelsen
derefter besluttede at anvende lokalerne til kontor for
det ophavsretslige arbejde, men afstod at lade projektarbejdet i lokalerne blive dækket af IUM, hvilket dog
planlægges for 2017.
De samlede indtægter er følgelig små 65.000 kr.
under det budgetterede og ca. 200.000 kr. under resultatet for 2015. Disse tal har bestyrelsen taget til efterretning og vil, hvilket vi vil se under gennemgangen af
budgettet for 2017, sætte tiltag i gang, der skal regulere
disse tal. Endelig har bestyrelsen, for at efterleve
krav til medlemsorganisationerne i Copydan påbudt
i lov om kollektiv forvaltning samt for klarheden og
oversigtlighedens skyld, lagt alle tilskud fra Copydan
over i et separat regnskab under eget CVR-nr., hvilket
vi senere vil uddybe.
Midler fra Copydan AVU, Verdens TV, Kulturplus

Tekst & Node og Billedkunst har hidtil været uddelt
via Autorkontoen som legater til ansøgning blandt alle
landets forfattere, oversættere og illustratorer, hvilket
Dansk Forfatterforenings sekretariat har stået for
administrationen af. Som følge af et nyt EU-direktiv
skal rettighedshaverne nu findes individuelt. Det kræver, at vi fremover administrerer Autorkontoen på en
anden måde. Bl.a. er sekretariatet gået i gang med at
finde rettighedshaverne individuelt. Arbejdet med at
finde rettighedshaverne er tungt og tidskrævende og
pågår i tre år, hvorefter eventuelle ufordelbare midler
vil blive overført til Autorkontoen og som udgangspunkt uddelt via legater efter samme procedure som
i dag – dette afhænger dog af kommende generalforsamlingsbeslutninger.
Som noget nyt og som følge af EU-direktivet, skal
vi udarbejde en gennemsigtighedsrapport, der skal
godkendes af generalforsamlingen.
Se gennemsigtighedsrapporten fra 2016 og forslag
for 2017 her: danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport).
Bestyrelsen i Copydan Tekst & Node har besluttet at
frigive de såkaldt internationale uanbringelige midler,
hvor Tekst & Node i tre år forgæves har forsøgt at
finde de udenlandske rettighedshavere. Disse midler
overføres til medlemsorganisationer. Beslutningen
skal genforhandles hvert år af Tekst & Nodes bestyrelse. Midlerne skal benyttes til projekter med en
skarp ophavsretslig profil. DFF’s bestyrelse besluttede
i 2015 at igangsætte forskellige ophavsretslige tiltag
herunder bl.a. at lave en hensættelse til at kunne
føre principielle ophavsretslige retssager. En del af
beløbet blev i 2016 og ønskes også i 2017 allokeret til
Autorkontoen. Det er tanken at styrke Autorkontoens
legater til ansøgning via denne pulje i 2017.
Igen i 2016 har bestyrelsen besluttet – i lyset af
det store pres på og den udvikling ophavsretten står
overfor i disse år – at allokere en del af de internationale uanbringelige midler til et ophavsretskontor med
en ophavsretsansvarlig, der står for det intensiverede
politiske lobbyarbejde for danske forfatteres ophavsretslige interesser. Dette afspejler sig også i gennemsigtighedsrapporten. Den juridiske del af arbejdet for
den ophavsretsansvarlige, for eksempel kontraktforhandlinger, sker i tæt samarbejde med foreningens
jurist.
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Bestyrelsens opfølgning på kontingentomlægning
Indtil nu har visse af vores medlemmer (dem der
modtager kopivederlag for brug af tekster mv.) ud over
deres grundkontingent og gruppekontingent bidraget
med 6 % af deres Copydan-vederlag til Dansk Forfatterforening. Fra og med 2017 har Dansk Forfatterforening
ikke længere mulighed for via Copydan at opkræve
6 % af medlemmers kopivederlag som supplerende
kontingent. Dette skyldes EU-direktivet. På grund af
den manglende indtægt på ca. 400.000 kr. fra 6 % af
Copydans kopivederlag er bestyrelsen nødt til at lave
kontingentstrukturen om, hvis vi vil bevare foreningens
nuværende service og aktivitetsniveau.
Dansk Forfatterforening er fremover nødt til at
opkræve den manglende indtægt via alle medlemmers
samlede kontingent. På generalforsamlingen 2015 blev
det besluttet at hæve grundkontingent med 100 kr. årligt
de næste 3 år. Det betød at kontingentet blev vedtaget til
2700 kr. i 2015, og i 2016 hævet til 2800 kr., og det i 2017
hæves til 2900 kr.
Kontingentet er fortsat fradragsberettiget, og det er
muligt at trække op til 6000 kr. i kontingent til faglige
organisationer fra i skat. Foreningen indberetter hvert
år medlemmernes kontingentfradrag til SKAT.
Udgifter
De fleste udgiftsposter har været budgetteret realistisk.
De stigninger i udgifter til gager og lønninger i forhold
til Resultat 2015 skyldes dels den udvidelse af sekretariatets arbejdsområde med at identificere individuelle
rettighedshavere, dels almindelige stigninger ifølge
HK-satserne. Når der er en besparelse på små 150.000
kr. til udgifter vedr. formandskab, bestyrelse og faste
udvalg, så skyldes det primært, at vi ikke har købt informationer til at finde individuelle rettighedshavere fra
Registration Danmark, idet disse ikke kunne anvendes,

samt færre udgifter til annoncering. Fremover vil disse
udgifter ligge i Autorkontoens separate system.
Foreningens arrangementer har været mindre
udgiftskrævende end først antaget, hvilket primært skyldes, at det har været muligt at finde ekstern finansiering
til en del af projekterne, fx Kom og Skriv, der kunne
dækkes af kursusmidlerne i 2016. Udgifter til etablering
af ny hjemmeside måtte tilføres ekstra midler på små
40.000 kr. på grund af en mindre udvidelse af kravspecifikationen fra foreningens side samt afpudsning og
færdiggørelse af hjemmesiden. Udgifter til foreningens
drift har stort set været afholdt inden for budgetrammen, hvilket afspejles i et resultat for 2016 på -36.986
kr., der foreslås overført til kapitalkontoen.
Budget 2017
Budgettet for 2017 afspejler på en række poster de nye
tiltag, som bestyrelsen har set det nødvendigt at implementere for at afbøde de varslede indtægtsnedgange.
Hvad broderparten af budgetkonti angår, så holder budgettet sig tæt op ad resultatet for 2016. Der skal knyttes
følgende bemærkninger til budgettallene. Der er indkalkuleret en kontingentstigning på 100 kr. til i alt kr. 2.900
kr. årligt. Det er som tidligere nævnt slut med indtægter
fra 6 % af kopivederlag. Der er i budgettet taget højde for
en udvidelse af specielt sekretariatets arbejdsopgaver
fra udelukkende legatadministration til at finde individuelle rettighedshavere, hvilket som sagt resulterer i en
større arbejdsbyrde for sekretariatet. Vi har meldt os ud
af Dansk Kunstnerråd. Overordnet peger budgettallene
på, at de ændringer, som bestyrelsen har måttet tage
højde for i 2017, viser sig i forventningerne til et beskedent overskud på 25.000 kr.

Februar 2017

De kritiske revisorers bemærkninger til regnskabet for 2016
Af Flemming Madsen Poulsen og Henrik Nilaus

Vi har gennemgået det fremlagte regnskab, og på den baggrund stillet sekretariatet ni kritiske
/ opklarende spørgsmål, som alle er blevet besvaret fyldestgørende.
Trods et mindre underskud finder vi regnskabet tilfredsstillende, og vi vil på den bag-grund
uddele ros til sekretariatet, bogholderiet, formandskab og bestyrelse for at have godt styr på
tingene.
Vores samlede konklusion er, at foreningen har en sund økonomi, og at regnskabet er udtryk for et højt og godt aktivitetsniveau.

Februar 2017
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FORMANDENS ÅRSBERETNING 2016-2017
AF JAKOB VEDELSBY,
FORMAND FOR DANSK FORFATTERFORENING

Tak, fordi du har valgt at være medlem af

Dansk Forfatterforening. På den måde viser du
solidaritet med kollegerne og anerkender betydningen af, at vi står sammen i arbejdet for at
skabe bedre vilkår for forfattere, oversættere og
illustratorer i en fragmenteret dansk bogbranche
i en tid med store forandringer. En særlig tak til
dig, der er aktiv i foreningens arbejde. Det er din
fortjeneste, at Dansk Forfatterforening er så fuld
af liv og aktivitet. Bagved og under det hele står
vores velfungerende sekretariat med Sara Strand
i spidsen, som arbejder benhårdt og fokuseret for
dig som medlem. Men lad os komme i gang med
beretningen om endnu et begivenhedsrigt år i
Dansk Forfatterforening.
Strategiseminar med effekt
Det årlige strategiseminar for hovedbestyrelsen og
sekretariatet blev afholdt på Vallekilde Højskole.
Vi arbejdede med at definere de politiske indsatsområder, som vi ønsker, at hovedbestyrelsen skal
prioritere i den kommende periode. Efter at have
pointgivet de hovedaktiviteter, vi udfolder i dag,
kunne vi gøre regnskabet op. Den nuværende hovedbestyrelse mener således, at følgende områder
skal have højeste prioritet: Kontrakter/rettigheder,
biblioteksafgift samt litteraturens rolle i samfundet
(forstået som politisk påvirkning, netværk og at
arbejde for, at nogen læser). Næsthøjest prioritet
fik: Internationalt arbejde (inkl. nordisk arbejde),
ytringsfrihed, det tredje arbejdsmarked samt
relationspleje/sikre nyttige varer på hylderne til
medlemmerne (forstået som kontakt til styrelser,
udvalg, udarbejdelse af kommissorier, fastholdelse
og hvervning af medlemmer, fester og arrangementer). Efterfølgende har vi taget fat på at sætte
flere ord på de enkelte indsatsområder.
Medlemsbladet Forfatteren og dets fremtid var
også på strategiseminarets dagsorden. Der var
udarbejdet et forslag om, at Forfatteren fremover
skal udkomme fire gange årligt med flere sider.
Det vil frigive tid til, at redaktøren vil kunne lave et

nyhedsbrev og samle det overordnede redaktionelle arbejde med blad, hjemmeside, nyhedsbrev og
sociale medier. I forslaget lå også, at når stillingen
som redaktør for Forfatteren skal genbesættes i
januar 2018, skal profilen trækkes i retning af en
kommunikationsmedarbejderstilling, og der skal
ansættes en person, der også kan fungere som
presserådgiver. Dette forslag er efterfølgende sendt
til høring i styrelserne forud for en endelig beslutning i hovedbestyrelsen i 2017.
På årets strategiseminar fik vi derudover
diskuteret os frem til en værdisætning for Dansk
Forfatterforening, som fremover vil optræde på
bl.a. hjemmesiden. Den lyder sådan:
”Dansk Forfatterforening er det faglige fællesskab af forfattere, illustratorer og oversættere. Vi
sikrer dine rettigheder og styrker litteraturens rolle
i samfundet.”
Kraftværket Dansk Forfatterforening
Der er konstant aktivitet i Dansk Forfatterforening.
Hovedbestyrelsen, faggruppestyrelserne, interessegrupperne og enkeltmedlemmer arrangerer
møder, foredrag, workshops, litteraturfestivaler,
skriveaftener, sociale arrangementer og meget
andet. Oveni skal lægges de talrige kurser, som
vores kursussekretær og kursusudvalg stabler på
benene.
Til en start skal det nævnes, at vores interessegruppe i Aarhus – populært kaldet Aarhusafdelingen – i den grad fik luft under vingerne i 2016, hvor
man satte dagsordenen i det lokale litteraturmiljø
med spændende og vigtige medlemsarrangementer om alt fra crowdfunding til pressearbejde. Også
den årlige medlemsfest i Aarhus var en stor succes.
Dansk Forfatterforening var endvidere massivt
til stede på Kulturmødet på Mors, hvor vi præsenterede et varieret litteraturprogram med en god
blanding af debatarrangementer og kunstneriske
oplevelser.
2016 var også året, hvor vinderen af den romankonkurrence med flygtninge som tema, som Dansk
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Forfatterforening tog initiativ til i 2015 og siden
gennemførte i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og forlaget Tiderne Skifter, blev valgt. Det
blev den debuterende forfatter Sara Linderoth Bouchet med romanen ‘Hjem’, der udkom i november
2016. Den festlige reception blev afholdt i Dansk
Forfatterforenings lokaler.
Vi har i det forløbne år kunnet byde på et meget
varieret udbud af fyraftensmøder og debatarrangementer. Et af disse blev tilrettelagt i samarbejde
med Danske Forlag i anledning af bl.a. Karina Pedersens bog ‘Helt ude i hampen’, hvor spørgsmålet
om, hvilke krav der stilles til eventuel varedeklaration og faktatjek i litteraturen, har givet anledning
til en til tider ophedet debat. Blandt debattørerne
var Gyldendals litterære direktør Johannes Riis og
Politikens chefredaktør Christian Jensen.
I årets løb har vi endvidere gennemført flere
Røde Sofa-arrangementer, hvor forfattere, oversættere og illustratorer er blevet interviewet, har holdt
oplæg og læst op. Alle arrangementer kan (gen)
høres på den2radio.dk.
Blandt de mange arrangementer, som foreningens styrelser har udfoldet i det forløbne år,
kan det nævnes, at S-styrelsen med den nyvalgte
formand Amdi Silvestri i spidsen har udarbejdet
arrangementskonceptet ‘Den kreative proces’, hvor
en række etablerede forfattere deler ud af deres
erfaringer til kollegerne. Initiativet fortsætter i
2017. Det blev også til flere fyraftensarrangementer om brugen af programmet Scrivener, som er
designet til at understøtte arbejdet med at skrive
bl.a. romaner. Forfatter Charlotte Weitze forestod
festtalen for årets skønlitterære debutanter, hvoraf
flere efterfølgende har meldt sig ind i foreningen.
Et af de omfattende initiativer, der udspringer
fra L-styrelsen under ledelse af den nyvalgte forkvinde Kirsten Marthedal, er en mindeudstilling
om den agtede konkretist-digter Vagn Steen, der
døde i 2016. Udstillingen viser Vagn Steens værker,
plakater, installationer, Art-books, digtsamlinger,
børnebøger, romaner, finurlige ordlege og debatterende kulturessays, men først og fremmest lyrik.
Udstillingen gennemføres i forbindelse med ‘København Læser’ i Dansk Forfatterforenings lokaler
og skal efterfølgende turnere. L-styrelsen planlægger endvidere en række medlemsmøder med
forskellige temaer såsom markedsføring af lyrik.
L-styrelsen vil afholde disse arrangementer i både
København, Århus og Odense med henblik på også
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at servicere medlemmerne og skabe opmærksomhed om Dansk Forfatterforening i provinsen.
BU-gruppen under Nanna Gyldenkærnes vinger har også budt på mange spændende arrangementer i årets løb. Et af de mest velbesøgte var det
efterhånden traditionsrige ‘Fra idé til bog’, hvor
aktuelle forfattere og illustratorer fortalte om deres
arbejdsproces for både kolleger og interesserede
ikke-medlemmer. Et andet arrangement handlede
om bogforsider. Her fortalte fire kyndige og engagerede bogmennesker om den gode forside set fra
henholdsvis grafiker-, boghandler- og forlagsside.
Som noget nyt har BU indledt et uformelt samarbejde med sydsvenske BU-forfattere og illustratorer med halvårlige åbne møder om forskellige
temaer. Ved to møder i 2016 har temaerne været
bogmarkedsforhold og illustrerede bøger. BU-styrelsen stod endvidere for foreningens Kulturnatarrangement, som denne gang havde masker som
tema. Der var maskeværksted for børn og oplæsning af tekster om masker, først på aftenen for
børn og senere for voksne.
DOF med Morten Visby ved roret fortsatte i 2016
med sine velbesøgte stambordsmøder på hyggelige
cafeer i København og Aarhus, ligesom oversættergruppen bl.a. også stod bag det stort anlagte
arrangement Den Internationale Oversætterdag –
Hieronymusdagen – på Københavns Universitet.
F-styrelsen iværksatte under Frank Egholms
ledelse bl.a. Fagbogens dag med litterære arrangementer på elleve biblioteker og fik dermed
sat landsdækkende spotlight på fagbogens uomgængelighed og nødvendighed. Planlægningen af
2017-udgaven er i fuld gang.
F-styrelsens månedlige tirsdagsmøder trækker mange medlemmer til huse. Desuden har F
arbejdet med problematikker omkring ghostwriting, forfatteridentitet og forholdet mellem fiktion
og faktion og vil følge op på dette med et temamøde
i 2017.
F har også bidraget til etableringen af foreningens nye interessegruppe for undervisningsmidler,
som allerede er kommet godt fra start med en
stærk styregruppe ved roret. Digitale læremidler
er et emne, som F har stor opmærksomhed på i
disse år. De aktuelle trusler mod ophavsretten i
den forbindelse blev behandlet på medlemsmøder i Strandgade, på Godsbanen i Århus og i regi
af vores ligeledes meget aktive interessegruppe/
afdeling StORDstrømmen i det sydsjællandske.

GENERALFORSAMLING

I samarbejde med foreningens jurist barsler det
digitale læremiddelsudvalg med flere slagkraftige
aktiviteter, som vil komme for en dag i 2017.
Ophavsrettens vogter
Dansk Forfatterforening er i den heldige situation, at vi har vores helt egen dygtige jurist. Anne
Koldbæk holder skarpt øje med forfatternes kontraktvilkår, der er under pres fra både magtfulde
forlagskoncerner og små mikroforlag – og skrider
ind, når det er nødvendigt. En stor del af juristens
arbejde består således i at hjælpe medlemmer med
rådgivning om kontrakter og ophavsret. Nogle
af disse sager kan lede til generelle indsatser fra
foreningens side i forhold til de nye typer rettighedsvilkår, der ledsager den stigende digitalisering
af bogmarkedet.
Som følge af EU’s fokus på det digitale indre
marked, sker der i disse år løbende ændringer
af lovgivningen på det ophavsretlige område. På
den baggrund har hovedbestyrelsen besluttet at
øge foreningens opmærksomhed på området og
udpege en politisk ophavsretlig ansvarlig til at have
nærmere fokus på dette felt i samarbejde med juristen. Det var i første halvdel af 2016 Morten Visby,
hvorefter Nanna Gyldenkærne tog over.
I foråret gik medudgiverforlaget Siesta konkurs,
og en række medlemmer rettede i den forbindelse
henvendelse til juristen om deres retsstilling. Anne
Koldbæk gjorde forlagets kurator opmærksom på,
at boet ikke kunne råde over rettighederne ved
salg af forlaget, da der var tale om samarbejdskontrakter mellem forlag og forfatter. Forfatterne var
dermed fritstillet i forhold til at indgå nye aftaler
efter konkursen. Senere på året bistod Dansk
Forfatterforening et medlem med at anlægge retssag mod Forlaget Aronsen for misligholdelse af en
forlagsaftale. Sagen verserer fortsat.
I årets løb har Dansk Forfatterforening, sammen med bl.a. Danske Forlag og DsF, forhandlet
med Nota, udlånstjenesten for syns- og læsehandicappede, om vederlag for gengivelse og tilrådighedsstillelse af e-bøger til Notas brugere. Nota har
overfor rettighedshaverne endelig anerkendt, at der
i henhold til gældende dansk ret skal betales for
brugen. Som en følge af kommende indskrænkninger af ophavsretten, der er blevet foreslået som led i
EU’s ‘Ophavsretspakke 2’, er det desværre usikkert, hvorvidt der skal betales vederlag fremover.
I ‘Ophavsretspakke 2’ kom EU i efteråret med

en række forslag til ændringer af ophavsretten med
henblik på at gøre den mere egnet til det digitale
indre marked. Forslagene er meget forskellige
og indebærer både områder, hvor rettighederne
indskrænkes, men også nogle væsentlige forbedringer i forhold til ophavsmændenes ret til et rimeligt
vederlag for udnyttelsen af deres værker. Samlet
set finder Dansk Forfatterforening forslagene overvejende positive.
Individuel fordeling af autormidler
2016 blev året, hvor vi begyndte på en individuel
fordeling af midlerne i Autorkontoen, der kommer fra Copydan AVU, Verdens-tv og Kulturplus
og vedrører brug af tekster til undervisnings- og
re-transmissionsbrug samt forfatteroptræden i
film, radio og tv. Konkret betyder den nye aktivitet,
der er et resultat af et EU-direktiv, at sekretariatet
i Dansk Forfatterforening i tre år skal forsøge at
finde rettighedshaverne med henblik på at fordele
midlerne individuelt. Hvis det efter tre år ikke er
lykkedes at finde alle rettighedshavere, går det
overskydende beløb ind i den ”gamle” Autorkonto
og uddeles på normal vis som legater. Autorkontoens legatmidler til ansøgning vil således fremover bestå af uanbringelige restmidler, hvilket
betyder, at der vil være færre midler til ansøgning.
Men som det ser ud nu, vil der indtil videre være
tilstrækkeligt med midler til, at vi fortsat kan gennemføre en årlig ansøgningsrunde.
Den individuelle fordeling har vist sig at være
et meget stort arbejde for sekretariatet, der klør på
med krum hals. Har du eller din tekst optrådt, eller
kender du nogen, der har, så kontakt sekretariatet.
Vi opfordrer i samme ombæring til, at du får et
Copydan-forbehold ind i dine forlagskontrakter, og
at du ligeledes tager et Copydan-forbehold, når du
optræder på radio og tv. Læs mere om Copydanforbeholdene og find et skema til brug i forbindelse
med optræden her: danskforfatterforening.dk/
radio-tv.
eReolen i bølgegang
eReolen har haft en hård fødsel, og i lange perioder
har forlagenes og bibliotekernes samarbejde om
e-bøger ligget i ruiner, fordi man ikke har kunnet enes om, hvordan man skal skrue en model
for udlån af e-bøger sammen. Lidt firkantet sagt
ønsker bibliotekerne at stille en meget stor del af
dansk litteratur frit til rådighed i e-bogsform, mens
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forlagene vil beskytte det kommercielle salg af
e-bøger ved at lægge hindringer i vejen for et frit
udlån. I Dansk Forfatterforening meldte vi først på
året ud, at situationen længe har skreget på politisk
indgriben, og vi meddelte parterne og kulturpolitikerne, at vi har konkrete ideer til kompromiser,
som alle vil kunne leve med. Vi har også tilbudt at
stille op til en nærmere drøftelse, som kan sætte en
stopper for det aktuelle kaos om eReolen og skabe
ro om e-bogens fremtid i Danmark.
Bibliotekerne var glade for vores forslag om en
politisk faciliteret aftale, mens forlagene ville fastholde bilaterale aftaler uden forfatterindflydelse
og med fortsat fluktuerende titeludbud. I efteråret
kom så EU-dommen, der åbnede mulighed for en
tvangslicens i form af en generel udlånsret til bibliotekerne. Det fik parterne til at ændre holdning.
Nu ville bibliotekerne fastholde et bilateralt set-up
for at kunne presse forlagene mest muligt med en
tvangslicens hængende over hovedet, hvorimod
forlagene pludselig ønskede en brancheaftale for
at overbevise politikerne om, at et indgreb ikke var
nødvendigt.
Dansk Forfatterforening har arbejdet for at
få ordnede forhold omkring eReolen, så der kan
komme et litteraturpolitisk tilfredsstillende materialevalg, og så ingen forfattere, oversættere og
illustratorer bliver holdt uden for indtjening. Men
også sådan, at udlånet kan danne grundlag for den
kommende digitale biblioteksafgift. Det fortsætter
vi med at presse på for i 2017.
Biblioteksafgiften
Kulturstyrelsens Udvalg for biblioteksafgift for
bøger og musik, hvor Dansk Forfatterforening
havde to repræsentanter, offentliggjorde i foråret
2015 en rapport med anbefalinger vedrørende digital biblioteksafgift for bøger og musik. I 2016 blev
biblioteksafgiftsloven genåbnet for bl.a. at integrere
en digital biblioteksafgift i lovgivningen. Der foreligger i skrivende stund et lovudkast vedrørende
digital biblioteksafgift. Et helt afgørende punkt i
lovudkastet er spørgsmålet om den andel af bibliotekspengene, der skal allokeres til digital biblioteksafgift. Her noterer vi os med glæde, at lovudkastet
har fulgt Dansk Forfatterforenings ønsker om en
forsigtig indfasning med nogle få procent om året.
Men til gengæld foreslås det, at man i 2022 vil lade
forholdet styre af det reelle forhold mellem fysisk
og digital udlånsvolumen. Det er meget proble-
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matisk, da denne relation kan forventes at variere
massivt fra år til år, hvis kampen om eReolen ikke
er afsluttet til den tid. Forfattere vil således kunne
risikere, at deres bibliotekspenge svinger meget fra
år til år, alt efter om deres forlag har valgt at være
med i eReolen eller ej. Dette arbejder vi målrettet
på at få ændret.
I forbindelse med indførelsen af en digital
biblioteksafgift greb politikerne muligheden for at
ændre biblioteksafgiftens bundgrænse. Dansk Forfatterforening indvilligede i at sænke grænsen for
at tilgodese nystartede forfattere, men modsatte sig
ideen om at flytte midlerne under bundgrænsen til
en separat pulje under Statens Kunstfonds legatudvalg. Processen er endt med et lovudkast, der
reducerer bundgrænsen fra 2.173 kr. til 1.250 kr. og
samtidig fastholder pengene i ordningen. På Dansk
Forfatterforenings initiativ vil beløbet under den
nye minimumsgrænse fremover, hvis lovforslaget
går igennem, blive fordelt til de modtagere af biblioteksafgift, som får under 5.000 kr. årligt. Denne
løsning blev udviklet af vores hovedforhandler
Nanna Gyldenkærne.
Medlemstallet er stabilt
Dansk Forfatterforenings medlemstal har henover
de senere år været stabilt med en opadgående
tendens. Vi ligger et sted mellem 1.300 og 1.400
medlemmer. Udover at foreningen er helt afhængig af kontingentindtægter, er der ingen tvivl om, at
jo flere vi er, jo større slagkraft har vi i forhold til at
sætte politisk dagsorden og forbedre medlemmernes vilkår. Foreningens hverveudvalg har derfor
en meget vigtig rolle. Udvalget har i det forløbne år
iværksat en række forskellige hverveaktiviteter. Vi
har bl.a. videreført den kampagne for Dansk Forfatterforening med bannerreklamer, som vi indledte i 2015. Nogle af vores mere kendte medlemmer
fra alle grupper har deltaget med foto og udsagn
om, hvorfor de hver især har valgt at være en del af
Dansk Forfatterforening. En stor tak til alle jer, der
på den måde har hjulpet med at udbrede de gode
budskaber om, hvad vi gør, og hvorfor vi er her.
Derudover har sekretariatet fortsat arbejdet
med løbende at henvende sig til forfattere, oversættere og illustratorer, som endnu ikke er medlem
hos os. Navnene finder vi bl.a. ved systematisk at
gennemgå listen over modtagere af biblioteksafgift.
Dansk Forfatterforenings årlige aktivitet ‘DM i
novelleskrivning’ har som delformål at gøre unge
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forfattere og forfattere in spe interesserede i Dansk
Forfatterforening. I 2017 gennemfører vi aktiviteten i samarbejde med Vallekilde Højskole.
Endelig skal det nævnes, at vi i det forløbne år
lancerede en helt ny hjemmeside, som også har en
vigtig hvervefunktion. Vi har gjort alt for at gøre
siden indbydende og overskuelig. Den er opbygget
på en sådan måde, at det er nemt at orientere sig
om foreningen og lige så nemt at melde sig ind.
Husk i den forbindelse, at du som medlem har
din egen minihjemmeside på foreningens hjemmeside. Det er en god idé løbede at opdatere den,
da vi erfaringsmæssigt ved, at disse minisider har
mange læsere.
Litteratur i Danmarks Radio
DR’s brug af litteratur og litteraturdækning i det
hele taget er blevet reduceret markant de seneste
10-15 år. Denne udvikling har Dansk Forfatterforening ved flere lejligheder beklaget over for DR.
Det var en overraskelse at erfare, at ordet ”litteratur” kun optræder ét sted i DR’s nuværende Public
Servicekontrakt – og det er i bilagene. Det undrede
også den daværende kulturminister, Bertil Haarder, da vi fremførte det over for ham på et møde i
årets løb.
DR gik i det forløbne år åbent ind i dialogen med
Dansk Forfatterforening om deres litteraturdækning, og en række møder med de øverste ansvarlige
for området mundede ud i, at DR inviterede forfattere til at deltage i forskellige workshops henover
efteråret. Nu bliver det spændende at se, om DR
gør brug af nogle af de mange gode ideer, vores
aktive medlemmer leverede, og om de samtidig begynder at skrue op for litteraturdækningen, sådan
som vi har efterlyst.
Internationalt arbejde
Foreningen har iværksat en række internationale
aktiviteter. Nogle af disse har fundet sted i regi
af Internationalt Udvalg, og andre udspringer fra
hovedbestyrelsen. Internationalt Udvalg fostrede
i 2015 ideen til ”Write&Sleep”, som er tænkt som
en global platform på nettet, der vil gøre det muligt
for bogskabere verden over at finde overnatning
hos hinanden, netværke osv. Internationalt Udvalg
har for få penge produceret en foreløbig hjemmeside for Write&Sleep, men har desværre endnu
ikke haft held til at rejse de nødvendige midler til
at udvikle den egentlige platform. Men udvalget

har ikke givet op. Ideen er yderst perspektivrig,
og udvalget er meget modtagelige for input om
fondsmuligheder mv, som kan gøre det muligt at
realisere projektet.
Fokuslande for Internationalt Udvalg har i 2016
været Tyrkiet og Chile, og der er etableret kontakt
til nøglepersoner i de to lande. Det resulterede
blandt andet i, at en dansk illustrator blev inviteret
til en event i Chile, og at en anden dansk illustrator
har været på et to måneders arbejdsophold i landet.
I november afholdt vi en tyrkisk minilitteraturfestival i Dansk Forfatterforening. Hen over en uges

“

Dansk Forfatterforening
er det faglige fællesskab
af forfattere, illustratorer
og oversættere.
Vi sikrer dine rettigheder
og styrker litteraturens
rolle i samfundet.

tid havde vi besøg af to tyrkiske forfattere, som optrådte med oplæsning og samtale i Strandgade, på
Bogforum og ved et arrangement i Odense. Der er
planer om et dansk genbesøg i Tyrkiet og et dansk/
tyrkisk seminar i Bodrum.
I årets løb fortsatte vi traditionen med kulturudveksling med Kroatien, hvor en dansk forfatter
besøger Kroatien i efteråret og en kroatisk forfatter besøger Danmark i foråret. I marts afholdt
vi sammen med Poesiens Hus og Odense Lyrik
en international forfatteraften med forfattere fra
Kroatien, Italien og Cuba. Arrangementet bestod
af oplæsning samt debat om litteratur og forfatteres
situation verden over.
Dansk Forfatterforenings hovedbestyrelse
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nedsatte i 2015 ‘Tysklandsgruppen’, der i 2016 blev
til ‘Tyskland-Frankrigsgruppen’. Projektet har
for alvor taget form i det forløbne år, hvor vi har
indgået et tæt samarbejde med Goethe-Institut,
Institut Français, Det Danske Kulturinstitut og
Dansk-Tysk Selskab om udveksling og præsentation af litteratur fra Danmark, Tyskland og Frankrig
i 2017. Vi ønsker at præsentere endnu ikke oversatte danske forfattere i Tyskland og Frankrig – og
tyske og franske den anden vej – for både et bredt
publikum og for professionelle interessenter som
oversættere, forfatterkolleger, forlæggere, litterære
agenter osv. På den måde håber vi at bane vejen
for, at flere danske forfattere fremover får mulighed for slå igennem i Tyskland og Frankrig – og
vice versa. Det første initiativ er et arrangement
med tyske og franske forfattere under Vild med
ord-festivalen i Aarhus i april 2017. Senere på året
drager de deltagende danske forfattere til Tyskland
og Frankrig.
Vi har ligeledes udvidet vores aktiviteter i Rusland, hvilket har resulteret i, at dansk litteratur i
stor stil er blevet publiceret i russiske litteraturtidsskrifter. Aktiviteterne fortsætter i 2017.
I 2016 startede Dansk Forfatterforening endvidere et nyt projekt op ved navn ‘Øresundsforfatterne’ sammen med bl.a. Dansk-svensk Forfatterselskab, Øresund Industri og Handelskammer,
Foreningen Norden og Øresundsadvokaterne. Det
begyndte som et dansk-svensk forum til at fremme
litteraturudveksling, netværksdannelse mv. over
Øresund – med fokus på litteratur som eksportvare
samt værdi- og vækstskabende kulturudveksling.
Men i løbet af året har projektet fået vokseværk og
dækker nu hele Norden. Det seneste nye er, at et
konkret nordisk samarbejdsprojekt med L&R er i
støbeskeen.
Ny kursussekretær
I 2016 tog vi afsked med Mai Misfelt, der på fremragende vis har bestredet kursussekretærposten i
de to perioder, der er mulighed for. Vi slog stillingen op og modtog mere end halvtreds ansøgninger.
Efterfølgende havde vi seks meget kvalificerede
kandidater til samtale og endte med at ansætte
Anne-Sophie Lunding-Sørensen, der er tidligere
formand for foreningens skønlitterære gruppe.
Et af de nye initiativer, som kursussekretæren
har sat i værk i samråd med Kursusudvalget, er
et samarbejde med Den Internationale Forfat-
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terscene i Den Sorte Diamant. Det har i første
omgang udmøntet sig i en master class for vores
medlemmer med Linn Ullmann. Planen er at
iværksætte flere master classes i det nye år. På den
måde ønsker vi bl.a. at tilgodese foreningens mest
etablerede medlemmer, som sjældent benytter
vores kurser.
Endnu et initiativ fra den nye kursussekretærs
hånd er en aftale med Billedkunstnernes Forbund,
som betyder, at deres medlemmer og medlemmerne af vores Illustratorgruppe til en særlig fordelagtig pris kan gå på hinandens kurser, hvis der er
ledige pladser. Anne-Sophie Lunding-Sørensen
stiler efter at lave lignende aftaler med andre
organisationer. Foreningens kurser præsenteres
fremover i selvstændige indstik i Forfatteren.
Drømmen om Litteraturens hus
En arbejdsgruppe i Dansk Forfatterforening har
diskuteret mulighederne for at realisere drømmen
om at etablere et ‘Litteraturens Hus’ i København
efter norsk og ikke mindst tysk forbillede. Litteraturens Hus skal være et samlingssted for litteraturen – et stort hus, som forener forskellige litteraturrelaterede aktiviteter ét sted med det hovedformål
at øge interaktionen mellem bogbranchens interessenter og ikke mindst styrke og sikre litteraturens
position i samfundet. Det kræver formentlig en
større fondsbevilling til indretning af huset og til
at sikre driften i en indkøringsperiode. Kommunen og staten skal sandsynligvis også engageres
økonomisk. Og derudover forudsætter etableringen af Litteraturens Hus, at der er interesse fra
andre sider til at gå med i projektet. Dansk Forfatterforening skal naturligvis have lokaler i huset.
Derudover forestiller vi os, at andre foreninger og
lignende kan gøres interesserede i at rykke ind.
Den enkelte organisation har egne lokaler, mens
man kan dele møderum, sale og eventuelt også
reception. Derudover tænker vi på at indrette en
forfatterlejlighed til primært udenlandske forfattere samt klubværelser med fælles køkkenfaciliteter
på loftet, hvor forfattere kan bo og arbejde i kortere
eller længere perioder. Litteraturens hus i København skal også åbne sig mod offentligheden. Det
kan fx ske ved at etablere en café og måske også en
mindre boghandel i stueetagen. Borgerne inviteres
naturligvis indenfor til alle de mange foredrag, oplæsningsaftener, debatmøder, koncerter og andre
arrangemenstyper, der vil løbe af stablen i huset.

XXXXXXX

Grunden er lagt for at realisere drømmen, men der
er nok et stykke vej endnu, før Litteraturens Hus
ser dagens lys. Det kræver, at mindst én ildsjæl
tager teten herfra.
Blixen – året rund og i hele landet
Dansk Forfatterforening er initiativtager til Blixenprisen, som de seneste to år har kastet guld og
glimmer over litteraturen og dem, der står bag
bøgerne. I 2016 afholdt vi Blixenprisen for anden
gang. Arrangementet foregik i Den Sorte Diamant
og var en forrygende succes, som man kan læse
meget mere om på blixenprisen.dk.
Allerede i sommer begyndte vi at planlægge
2017-udgaven af Blixenprisfesten og ikke mindst
alle de aktiviteter, der fremover kommer til at supplere selve prisfesten, der løber af stablen den 19.
maj 2017 i Den Sorte Diamant.
Bogbranchen – og senest også Blixenprisens nye
storsponsor Spar Nord Fonden – bakker generøst
op om begivenheden med penge- og prissponsorater, mens størstedelen af det kolossale arbejde
med at rejse midlerne og planlægge den årlige
prisfest hidtil har ligget i Dansk Forfatterforening.
Den nødvendige viden for at kunne gennemføre
prisfesten har derfor befundet sig hos meget få personer. For at sikre Blixenprisens levedygtighed på
længere sigt har vi fra og med denne vinter valgt
at placere alle aktiviteter i en selvstændig forening
(Foreningen Blixenprisen) med egen bestyrelse,
der består af de til enhver tid siddende formænd
for de to forfatterforeninger samt et tredje bestyrelsesmedlem udefra. Samtidig har vi udliciteret
fundraising, planlægning og pressearbejde til en
ekstern samarbejdspartner, som er Have Kommunikation.
Blixenprisfesten har fra starten været tænkt
som omdrejningspunktet for en landsdækkende
folkefest for litteraturen. Målet er at manifestere
bogens samfundsmæssige betydning og skabe
grundlag for en uendelig fejring af litteraturen i al
dens mangfoldighed. En fejring, som på én gang
samler og løfter alle dele af bogbranchen og åbner
sig mod litteraturinteresserede i hele landet.
I 2016 tog vi i Dansk Forfatterforening det første
skridt i den retning ved at etablere en årlig konference i Landstingssalen på Christiansborg under
overskriften ‘Litteraturens rolle i samfundet’, men
med skiftende temaer. 2017-konferencen har litteraturformidling som tema og finder sted den 5.

april. Samtidig er vi på banen med en #DuFårMigTilAtLæse-kampagne i samarbejde med Litteratursiden, København Læser, Læseforeningen og
Københavns Kommune. Derudover lancerer vi det,
vi kalder ‘Blixen Talks’, som fremover gennemføres henover hele året og behandler det samme
tema som årets Christiansborg-konference. På den
måde ønsker vi at fremme den folkelige, litteraturfaglige og politiske samtale om et aktuelt tema,
som vi vurderer, er afgørende vigtigt i forhold til
at fremme litteraturens samfundsmæssige udbredelse og gennemslagskraft.
En Blixen Talk er en litterær salon med både et
kunstnerisk og et litteraturfagligt indhold. Der deltager to aktuelle forfattere, som er udvalgt blandt
de nominerede til eller vindere af årets eller det
foregående års Blixenpriser samt to-tre fagpersoner (fx universitetsfolk, boghandlere, bibliotekarer eller forlagsfolk). Arrangementet styres af en
moderator og indledes og afsluttes med kunstneriske indslag ved forfatterne. Der er i 2017 indtil
videre arrangeret Blixen Talks i forbindelse med
litteraturfestivalerne Ordkraft i Aalborg i april og
Vild med ord i Aarhus i maj og under Bogforum i
november. Derudover stiler vi efter at være repræsenteret på bl.a. Folkemødet på Bornholm i juni og
Kulturmødet på Mors i august.
Vi sætter dagsorden
Dansk Forfatterforening har igen i 2016 været
særdeles aktiv i medierne. Vi har ytret os i den
skrevne presse, i radio og tv og på sociale medier.
Senest har vi sat dagsorden med indlæg om det
problematiske i, at samfundet ikke accepterer
forfatterhvervet som et rigtigt job, hvorfor man bl.a.
ikke kan opnå fleksjob som forfatter.
Jeg vil slutte min beretning med meddelelsen
om, at jeg har valgt ikke at genopstille til formandsposten ved generalforsamlingen den 29. april 2017.
Efter fem spændende og arbejdsomme år i Dansk
Forfatterforenings ledelse – to år som formand for
Den Skønlitterære Gruppe og tre år som formand
for foreningen – skal jeg videre med mit forfatterskab. Tak for mange gode stunder – og tak for jeres
tillid, som jeg har gjort mit bedste for at leve op til.

København, den 25. februar 2017
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PRALERUNDEN
LÆREMIDDELGRUPPEN

2016 var Læremiddelgruppens første
rigtige år. Vi kan være meget tilfredse
med vores rigtig gode arrangementer,
gå-hjem-oplæg om hvordan man vinder
en pris med sin lærebog, om ejerskab
og jura i forhold til læremidler, udveksling af business-cases for vores egne
udgivelser, og om kvalitetskriterier for
det gode læremiddel, har vi hørt om og
diskuteret.
Vi har en række gode arrangementer i kalenderen for foråret, og alle er
velkomne!
Skal vi beklage noget i 2016, så er
det, at så få har nydt godt af gruppens
gode oplæg og udvekslinger. Vi vil gerne
være flere og fylde mere i Dansk Forfatterforening.
Formand Lotte Rienecker

HAIKU OG BOGFORUM

Der var engang, Dansk Forfatterforening havde en stand på BogForum. Og
Haikugruppen var fast gæst både som
standpassere og som optrædende.
Ved BogForum 2016 vovede vi eksperimentet igen. På NewPub-standen,
hvor Forlaget Ravnerock bød på haiku
som en del af programmet.
Der blev skabt en haikuscene, hvor 8
haikudigtere læste op.
En positiv oplevelse med de små
digte, hvad enten de har form af helt
traditionelle haiku, naturoplevelser med
billeder, kærlighedsbeskrivelser eller
politisk haiku, som også bliver spredt
via Twitter.
Flere sagde bagefter, at de var overraskede over, hvor bredt favnende dansk
haiku årgang 2016 er.
Der blev sagt ”på gensyn til næste års
BogForum”. Vi håber på en gentagelse.
Af haikumedlem Bjarne Kim Pedersen
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S-GRUPPENS SEJRE

KVINDELIGE STEMMER

TRAVLHED I VESTDANMARK

SYD FOR HOVEDSTADEN

Det har været et travlt år for S-gruppen,
der skiftede formand i marts. I løbet af
efteråret blev der afholdt to workshops
om programmet Scrivener, der var
meget velbesøgt, Kristina Stoltz fortalte
om sit virke i Den Kreative Proces i
september, og til debutantarrangementet i november afholdt Charlotte Weitze
en dejlig og jordnær tale om, hvad det
vil sige at være forfatter. S-gruppen var
også primus motor i den vellykkede
sommercocktail-fest. Det nye år byder
på flere fyraftensarrangementer, og hvis
alt flasker sig, vil maj måned danne
ramme om et stort bogmarked i samarbejde med Københavns Hovedbibliotek.
Formand Amdi Silvestri

I Aarhusgruppen er vi midt i en rivende
udvikling. Sidste år flyttede vi aktiviteterne til Godsbanen for at komme
tæt på Aarhus Litteraturcenter og gøre
gruppens forfattere, oversættere og illustratorer synlige for resten af verden. Vi
har skruet op for det faglige indhold, og
opbakningen til at styrke det kollegiale
fællesskab vest for Storebælt er stor. Der
kommer typisk mellem 30-40 deltagere,
når vi mødes, og vi har endnu ikke fået
nej, når vi har kontaktet nogen for at
høre, om de vil holde et oplæg. Tværtimod er oplægsholderne nysgerrige og
interesserede i at høre mere om DFF og
gruppens medlemmer. Den udvikling
har vi planer om at fortsætte, for når
vi styrker det vestlige hjørne af DFF,
bliver hele foreningen stærkere.
Formand Gunvor Ganer Krejberg

I efteråret bød Kvindelige Forfattere
velkommen til Suzanne Brøgger og
Josefine Klougart, der mødtes i en
åbenhjertig samtale om værker, tiden og
forfatterlivet. Aftenen var en succes; et
talstærkt og engageret publikum kom
for at lytte og spørge ind til de to forfattere. Dialogen og nysgerrigheden var i
centrum, både de store linjer, detaljer og
facetter af de enkelte værker fik plads.
Og så har Kvindelige Forfattere arbejdet
med at finde nye, yngre stemmer til
forårets arrangement og man kan glæde
sig til Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Signe
Gjessing og Amalie Laulund Trudsø i
april.
Forfatter Stephanie Caruana

StORDstrømmen arrangerer løbende
oplæsninger, ofte kombineret med musik og udstilling af billedkunst produceret af vores 65 medlemmer og gerne
kombineret med besøg af kunstnere
udefra.
Mange af oplæsnings- og forfatterarrangementerne foregår i samarbejde
med lokale gallerier, caféer og udstillinger. Vi samarbejder med biblioteker
i hele området om ‘Ord på biblioteket’,
hvor to lokale forfattere læser op hver
gang. Med en positiv evaluering fra
kommunen i hånden søgte vi i november Kunstfonden om midler til at brede
initiativet ud til fire kommuner - og fik
40.000 kr.
Et andet af vores fokusområder er
vækstlaget, så vi afholder forfatter- og
skrivekurser for nuværende og kommende forfattere med lokale og udefrakommende undervisere.
På vegne af bestyrelsen, Gittemie Eriksen

FORENINGEN

Kalenderen i Dansk Forfatterforening er tætpakket. De mennesker,
der står bag foreningens blomstrende aktiviteter i 2016, griber her
muligheden for at dele deres sejre med alle andre medlemmer.

FAGLITTERÆRE
GRUPPE I 2016

F-gruppen gennemførte bl.a. følgende:
Fagbogens nytårskur i Aarhus i januar med stor medlemstilslutning.
Medlemsmøder om aktuelle temaer i
København og Århus, fx med Tom BukSwienty og Ulrik Langen.
Fagbogens dag i samarbejde med 11
biblioteker landet over. Oplæsning ved
udvalgte lokale fagforfattere. Markedsføring ved artikler, plancher og plakater
ved bibliotekerne.
Ophavsretsseminarer i København,
Aarhus og Nykøbing F.
I samarbejde med Grønlands Forfatterforening arrangør af årets Nordiske
Faglitterære konference i Nuuk.
Uddeling af Årets Faglitterære Pris
med festmiddag.
Aktive ved igangsætning af det
digitale udvalg og interessegruppen for
undervisningsmidler.
En veloplagt, landsdækkende faglitterær styrelse.
Formand Frank Egholm-Andersen

·
·

ILLU: TOVE KREBS LANGE

·

DANSK OVERSÆTTERFORBUND I 2016

Vores vigtigste resultat i 2016 har været
en rådgivningstjeneste om kontrakter,
som har hjulpet et væld af medlemmer
med at få bedre vilkår. Desuden fik vi
forhindret, at oversætterne blev skåret i
biblioteksafgift, selvom man en overgang ville flytte en del af bibliotekspengene over i en anden pulje, hvortil bl.a.
oversættere ville have ringere adgang.
Og så har vi fået pustet nyt liv i vores
månedlige stambord, hvor vi mødes på
en bar og drikker øl og taler om mærkelige ting.
Morten Visby, formand for DOF

LYRIKERNES AKTIVITETER

For at styrke vores tilstedeværelse uden
for København arrangerer Lyrikergruppen møder, som vil rykke rundt mellem
Århus, Odense og København, hvor vi
via lokale kræfter vil belyse relevante
spørgsmål. I København har vi holdt
seminar om migration og identitet i
lyrikken og læst op i Kajsas kælder til
improviseret musik og så er de lyriske

·
·

debutanter 2016 blevet fejret med maner til en velbesøgt debutantaften med
bobler, kage og taler. Det har været et
godt ide-rigt år, hvor vi også har indført
at styrelsen samles til et strategiseminar, hvilket har skabt grobund for
mange gode planer for 2017.
Formand Kirsten Marthedal

ÅRSRAPPORT FRA BU

Også i 2016 har BU-gruppens styrelse
haft skarpt fokus på illustratorers og
børnebogsforfatteres levevilkår – kontraktforhandlinger, især på det digitale
område, biblioteksafgift og honorar i
forbindelse med foredrag. Vi har holdt
en række faglige og sociale arrangementer, bl.a. det populære og tilbagevendende ’Fra ide til bog’, hvor temaet 2016
var graphic novels og samspillet mellem
forfatter og illustrator. Vi indførte også
en ny tradition, nemlig Nytårskuren,
hvor medlemmer fortæller om og fejrer
egne værker – og hinanden – fra året
der gik.
Konstitueret formand Lene Møller Jørgensen DEN

·
·
·

SENIORERNE I 2016

To ting forener seniorforfattere, især
dem, der debuterer i moden alder: For
det første er vi interesserede i erindringslitteratur. Vi har livserfaring og
dermed stof til eftertanke. Det præger
vores månedlige møder. For det andet
har mange af os erfaringer og udfordringer med udgivelse af erindringsstof. Det er ikke nemt at komme ud på
markedet, især hvis man ikke i forvejen
har et navn og står på bibliotekerne. Det
er også et kulturpolitisk problem, for
samfundet har brug for kulturformidling på tværs af generationerne.
Formand Henning Kirk
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D

KØNT
ER DET IKKE
Forfatterens køn har indflydelse på anmeldelser
af bøger. Det viser en fintælling af anmeldelser i
Danmarks største dagblade. Af Henriette Rostrup

er har været en vis
polemik om dagbladenes anmeldelser
af kvindelige og
mandlige forfattere,
måske især udløst
af Politikens famøse
litteraturtillæg i sommeren 2016, hvor
avisens litteraturanmeldere anbefalede
sommerlæsning, og ikke en eneste bog
af en kvindelig forfatter havde sneget
sig ind blandt anbefalingerne.
Da jeg i efteråret blev opmærksom
på, at fagbladet Journalisten hver uge
laver en liste over brugen af mandlige
og kvindelige kilder i danske medier,
fik jeg den tanke, at man jo sådan set
kunne etablere sit eget lillebitte ’Geena
Davis Institute of Gender in Media’
(se boks) her i Forfatterens regi. Jeg
besluttede mig for at undersøge, om
min fornemmelse var rigtig: Var der
virkelig en grel skævhed i fordelingen af
anmeldelser af mandlige og kvindelige
forfatteres værker?
Målet var at identificere og gøre opmærksom på en eventuel skævhed, hvis
det viste sig, at bøger skrevet af mænd
anmeldes oftere end bøger skrevet af
kvinder. Jeg satte mig foran Infomedia med en blok og en kuglepen og gik
systematisk til værks. For at få en vis
spredning i udgivelsesfladen valgte jeg
at undersøge anmeldelserne i to relativt
vilkårlige uger, nemlig uge 45 i 2016 –
Bogforumsugen, altså den uge på hele
bogåret, hvor der udkommer flest bøger
overhovedet, og uge to i 2017, en relativt
ubemærket uge i bogsæsonen, hvor der
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ikke udkommer lige så mange bøger,
blandt andet på grund af det landsdækkende bogudsalg.
Jeg har medtaget alle anmeldelser,
uanset genre, fra fem store dagblade,
nemlig Politiken, Berlingske, JyllandsPosten, Weekendavisen og Kristeligt
Dagblad. Jeg har ikke gjort nogen
forskel på fag- og skønlitteratur, jeg har
medtaget alt fra tegneserier og graphic
novels, til børnebøger, kogebøger, alle
former for fagbøger, lyrik og prosa. Man
kunne naturligvis gøre det anderledes
og for eksempel fokusere på skønlit-

“

… gennemsnitligt
bliver der altså
anmeldt tre gange
så mange mandlige
forfattere som
kvindelige.

terære udgivelser af danske forfattere
eller koncentrere sig om børnebøger
eller fagbøger. I hver genre ligger der
potentielt en større og dybere diskussion.
Derudover har nogle bøger flere
forfattere, som jeg har opgjort på den
måde, at de enkelte forfattere er talt

med i statistikken. Og til sidst har jeg
forholdt mig til, hvorvidt anmeldelserne
er skrevet af mandlige og kvindelige
anmeldere på de pågældende dagblade.
Tallenes tydelige sprog
I uge 45 (2016) var der i de fem nævnte
dagblade 40 anmeldelser, der fordelte
sig på 29 anmeldelser af mandlige forfattere og 16 anmeldelser af kvindelige
forfattere (Der er altså i denne uge flere
bøger, der er skrevet af mere end en
forfatter). I denne uge var de 40 anmeldelser fordelt på 29 anmeldelser skrevet
af mænd og 11 af kvinder.
I uge to (2017) var tallene fordelt
således: Der var 41 anmeldelser, fordelt
på 36 anmeldte mænd og 10 anmeldte
kvinder. (Igen: flere bøger var skrevet af
mere end en forfatter). Og antallet af anmeldere fordelte sig på 30 anmeldelser
skrevet af mænd og 11 af kvinder.
Heraf kan man jo først og fremmest
konkludere, at der helt åbenlyst er en
meget skæv fordeling – gennemsnitligt
bliver der altså anmeldt tre gange så
mange mandlige forfattere som kvindelige. Af gennemsnitligt tre gange så
mange mandlige anmeldere som kvindelige anmeldere.
Det er den hurtige konklusion.
Forskel på aviser
Men man kan også gå ned i tallene for
de enkelte aviser, og her viser det sig så,
at nogle avisers anmeldelsesflader er
noget mere skævvreden end andres.
I Politiken i uge to er der for eksempel 11 mandlige forfattere, der bliver
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anmeldt, men kun en kvinde. Weekendavisen
anmeldte 11 mandlige forfattere og tre kvindelige. Hvorimod Kristeligt Dagblad i samme uge
anmeldte ni mandlige forfattere og fire kvindelige forfattere. (Og her er man jo så nærmest
tilbøjelig til at udråbe Kristeligt Dagblad til en
bastion for ligeberettigelse, fordi fordelingen
af anmeldelser på køn ’kun’ er cirka dobbelt
så mange mænd som kvinder …). Også i uge 45
i 2016 tegnede Kristeligt Dagblad sig for den
mest ligelige fordeling, med seks mandlige
forfattere og fem kvinder, hvorimod Politiken
i den uge anmeldte otte bøger af mandlige
forfattere mod fem af kvindelige forfattere,
og Jyllands-Posten KUN anmeldte mandlige
forfattere den uge, hele ni forfattere.
Derudover kan man også ud af statistikken se, at der er relativt stor spredning blandt
de mandlige forfattere, der blive anmeldt i de
pågældende uger, således at mange forskellige
mandlige forfattere bliver anmeldt, hvorimod
det med hensyn til anmeldelserne af kvindelige forfattere i høj grad er sådan, at det er den
samme kvindelige forfatter, der bliver anmeldt
i dagbladene.
I uge 45 er det Geeti Amiri, der tegner sig
for mange af anmeldelserne, hvor det i uge to
er Katrine Marie Guldager. Det har jo så den
konsekvens, at der ikke alene bliver anmeldt
langt færre kvindelige forfattere end mandlige,
men også at meget få kvindelige forfatterskaber bliver anmeldt og præsenteret for det
avislæsende publikum.
Kvinder skriver og læser
Den kønsligt skæve fordeling af anmeldelserne
bliver også ekstra interessant, hvis man holder
det op mod udgivelsesfladen. Velvidende at
dagbladene efterhånden sjældent anmelder bø-

Bøger skrevet mænd fylder langt mere end bøger
skrevet af kvinder, når
man går avisernes anmeldelser efter i sømmene.
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Unge kvindelige læsere har ikke noget at
spejle sig i, unge mandlige læsere bliver
kun bekræftet i en bestemt type erfaring.

ger samme uge eller måned, de udkommer, tillod jeg mig en hurtig optælling
af november måneds udgivelser (heri
også inkluderet genudgivelser), og her
viste det sig, at udgivelserne er nogenlunde ligeligt fordelt mellem mandlige
og kvindelige forfattere, dog med en lille
favør til mændene.
Hvis man tager november måned,
som er årets travleste udgivelsesmåned,
som gennemsnitlig for hele året, så er
udgivelsesfladen altså langt mere ligestillet end anmeldelsesfladen. Og hvis
man så til sidst holder det op mod Bogog Litteraturpanelets rapport fra 2016
om bogens og litteraturens vilkår, hvor
man kan læse, at kvinder læser langt
mere skønlitteratur end mænd, og at
mænd og kvinder læser nogenlunde lige
meget faglitteratur (dog læser mænd en
lille procentdel mere faglitteratur end
kvinder), kan man altså konkludere, at
kvinder er dem, der forbruger flest bøger. I den forstand forekommer skævvridningen af anmeldelserne så endnu
mere bizar, og altså hverken er ligestillet eller specielt rettet mod brugerne af
bøgerne.
Mindre synlige kvinder
Den ulige kønslige fordeling af anmeldelserne og opmærksomheden er et
demokratisk og ligestillingsmæssigt
problem også i den forstand, at hvis den

påstand, at ganske mange danske kvindelige forfattere har oplevet at føle sig
overset i anmeldersammenhænge alene
på grund af deres køn.
Problemet i den forbindelse er jo
så, at hvis man som kvindelig forfatter indimellem har tænkt: ”Damn, jeg
synes godt nok, jeg bliver lidt overset
i forhold til mine mandlige kolleger”
(kvaliteten af deres værker desuagtet),
så er det svært at stå frem og gøre opmærksom på det. Man ved allerede på
forhånd, at reaktionen vil være et utal
af variationer over temaet: Kvaliteten er
bare ikke tilstrækkelig høj i forhold til
de mandlige forfatteres værker, der blev
anmeldt. Eller: Indhold, tematikker og
emnevalg ikke er helt lige så interessante, dybdeborende eller prægnante som
de mandlige kollegers. Og det er nok de
færreste forfattere, der kan rumme at få
smækket sådan en svada i hovedet oven
i den almindelige anmeldelsesængstelse, hvorfor de fleste ikke siger noget.
Men det gør ikke problemet mindre.
En anden variation af reaktionen
er ofte: Skulle vi så indføre kvoteordninger? Og i selve det spørgsmål ligger
svaret indbygget: Nej, naturligvis ikke
– det må være forfærdeligt for enhver
kvindelig forfatter at blive anmeldt
alene på baggrund af sit køn og ikke
på baggrund af kvaliteten af værket.
Men man kunne jo vende svaret om og
sige: ”Hvor må det være forfærdeligt for
mænd at blive anmeldt på baggrund af
deres køn, da det tilsyneladende har relativt stor indflydelse på, hvorvidt man
overhovedet bliver anmeldt.”

kvindelige erfaring (hvordan den så må
udforme sig og komme til udtryk) ikke
repræsenteres lige så stærkt som den
mandlige, så sker der en skævvridning i
forståelsen af, at den mandlige erfaring
er vigtigere og mere betydningsfuld end
den kvindelige.
Unge kvindelige læsere har ikke
noget at spejle sig i, unge mandlige
læsere bliver kun bekræftet i en bestemt
type erfaring. Forståelseshorisonten
bliver mere indsnævret, og tingene går
uendeligt i ring.
Ideelt set burde man gøre fuldstændig ligesom Journalisten og lave en
ugentlig eller månedlig statistik over
anmeldelserne, så man fik et billede,
der spredte sig ud over hele året og ikke
kun to vilkårlige uger. På den måde
kunne man forhåbentlig rykke ved
anmeldelsesfladen. For dette er jo på
ingen måde en fyldestgørende statistisk,
men to små, relativt vilkårlige nedstik i
et helt års anmeldelser.
Svært at gøre indsigelser
Som forfatter og kvinde – som i øvrigt
kun kan tilslutte sig Jakob Vedelsbys og
Jeanette Øbros artikel fra sidste nummer af Forfatteren, hvor de udtrykte
ønske om en mindre kønnet tilgang til
kvalitetsbegrebet i dansk litteratur – er
det naturligvis relativt oprørende at
se sit køn forbigået. Jeg vil vove den

·

KOM VIDERE
Politiken, Bøger, Sommerlæsning, 17. juni (Find artiklen på infomedia på dit bibliotek).

’Geena Davis Institute on Gender in Media’ er en ikke-kommerciel research organisation etableret af skuespiller og aktivist Geena Davis i 2007. Organisationen undersøger, hvordan kønnene optræder og skildres i medierne og arbejder for ligestilling i
medierne.
Se mere på: seejane.org
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Bog og Litteraturpanelet blev nedsat af Marianne Jelved i 2014. Panelet har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet og skal bl.a. indsamle statistik på bogområdet og kortlægge mangler i statistikken. Læs rapporten ’Bogens og Litteraturens
Vilkår 2016’ her: slks.dk/bogen-2016

Henriette Rostrup debuterede
med novellesamlingen ’Afkom’
i 2007, siden har hun udgivet
tre romaner. Den seneste
’Det år vi gik til begravelser’
udkom i efteråret 2015
på Politikens Forlag.

FRA FORENINGEN

ALDRIG MERE SKATTESMÆK
Et af de nyeste medlemstilbud hos Dansk Forfatterforening er et online-bogholderi ved navn b-indkomst.dk.
Men tjenesten kræver en lille forklaring, og Forfatteren har talt med skaberen, Jonas Weber Egholm.
Af Anna Bridgwater

Snyd ikke dig selv
Som Jonas Weber Egholm siger, så
er det stort set umuligt for de fleste at
holde øje med de komplekse og skiftende fradragsregler, og man risikerer
at snyde sig selv eller snyde i skat, hvis
man ikke passer på.
”Selv de skarpeste hjerner falder i
problemer. Mange tror, de ved, hvor meget de fx kan trække fra. Men de fleste
ved det faktisk ikke – alle de oplysninger er en del af b-indkomst.dk. Mange
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b-indkomst.dk gør selvangivelser
overskuelige for mennesker, der modtager honorarer. Skaberen Jonas Weber
Egholm er selv økonom og musiker,
modtog honorarer og havde behov for at
holde styr på pengene. Så han udviklede
online-tjenesten ”fordi jeg så et behov.”
Brugere af b-indkomst.dk skal selv
holde styr på indtægter – fx honorarer
for opgaver, legater, royalties mv. – og
plotte beløbene ind på hjemmesiden. Så
regner b-indkomst.dk ud, hvor meget
man skal lægge til side til skat. Det vil
sige, at siden hverken indhenter eller
videregiver oplysninger, men regner
blot skatten ud.
Typisk får en forfatter penge for en
opgave: Et foredrag, et manuskript eller
noget undervisning. Til hver enkelt opgave – kaldet job – som man opretter på
b-indkomst.dk, kan man oprette kørsel
eller andre udgifter, så de automatisk
trækkes fra, forklarer Jonas Weber
Egholm.
”Der er en anden fane til fradrag, hvis
man har udgifter til tog eller IT-udstyr.
Der er også en fane til investeringer,
hvis man har købt udstyr, hvor beløbet
er højere end straks-afskrivningsgrænsen. På investeringssiden beregnes årets
afskrivninger og holder øje med, om du
har flere fradrag end indtægter, hvis det
er et sløjt år, og skubber fradragene til
næste år, hvis du har for store fradrag
et år.”

snyder sig selv, og omvendt, så er der
mange, der snyder skattevæsnet og risikerer at pludselig få en stor regning.”
En af de store fordele er, at forfatteres
indtægter er meget forskelligartede: Der
skal betales arbejdsmarkedsbidrag af
nogle indtægter, men ikke af andre - fx
biblioteksafgiften. Det holder systemet
rede på.
”En af grundene til, at det kan betale
sig at være på forkant og afregne sin
skat så snart, som man kan, er, at der allerede fra 1. januar hvert år løber renter
på det beløb, man skal betale i skat af
sine honorarer. I år er renten på 4,2 %.
Så det kan godt betale sig. Vi anbefaler
frivillige indbetalinger i løbet af året,
men hvis man i stedet vælger at indbetale det hele på en gang, så får man en
mail ved udgangen af året, der siger,
hvor meget man skal indbetale – så man
kan nå at gøre det inden der kommer
renter på.”
Skulle man få en henvendelse fra
SKAT, som gerne vil gennemgå alle ens
indtægter og bilag, så bliver lettere med
b-indkomst.dk.

”Indimellem bliver man indkaldt
til torskegilde, og her kan man lave en
pdf af indtægter og foredrag. Hvis man
afleverer en struktureret dokumentation, så er SKAT sandsynligvis lidt mere
lydhør,” siger Jonas Weber Egholm.
Overblik
Det er menneskeligt at fejle, og nogle
gange indberetter ens kunder eller
arbejdsgivere forkert. Her er det muligt
at bruge b-indkomst.dk til at tjekke, om
man er enig med SKAT.
”Det er nemt at lave en opgørelse,
så man kan holde øje med, om man
bliver opkrævet skat af det arbejde, man
faktisk har udført – og ikke kommer til
at betale skat af honorarindkomst, man
aldrig har haft. Det har vi desværre set
eksempler på.”
Mennesker, der virkelig godt kan
lide at have styr på tingene, kan bruge
b-indkomst.dk til at få et overblik over
tidsforbrug og timeløn:
”Man kan angive, hvor meget tid,
man har brugt på en opgave, og hvor
meget tid man har brugt på forberedelse
og transport. Så man blive klogere på,
hvor ens tid bliver af, og hvor pengene
kommer fra. Man får en indsigt i sin
økonomi med grafer og søjler, som giver
indblik.”
Med andre ord: Med b-indkomst.dk
findes ikke nogen undskyldning for at
blive paf over et kæmpe skattesmæk.
Ikke andet end, at man ikke selv har
holdt styr på sine penge.

Kom i gang

På b-indkomst.dk (nederst) er der en video på 7-8 minutter, som forklarer meget
enkelt, hvordan man bruger siden.
Alle kan oprette sig gratis og uforpligtende som demobruger i 14 dage.
Den årlige pris er 649 kr., men der gives
30 % rabat til medlemmer af DFF, som
dermed betaler 454,30 kr. om året. Udgiften er fuldt fradragsberettiget. Se mere på
danskforfatterforening.dk
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Research er en gave
FORKLÆDT SOM FAKTA
Forfatter og oversætter Mich Vraa har afkodet den historiske tone og brugt den i fiktionen.
FOTO: SIMON NØRLEV NYBERG

”Når jeg præsenteres til forfatterarrangementer rundt om i landet, bliver
jeg tit introduceret som ham, der har
siddet og gravet i Rigsarkivet i månedsvis. Det har jeg ikke!” understreger
forfatter og oversætter Mich Vraa. Det
interessante er, at det rent faktisk godt
kunne se ud, som om forfatteren har
hentet stimevis af dokumenter op fra
støvede arkiver. Men sandheden er, at
langt det meste af romanen ’Haabet’ er
ren fiktion udklædt som fakta.

99.9 % fiktion
’Haabet’ udkom i august 2016. Det er
en dramadokumentarisk roman om
dengang, Danmark sejlede slaver til De
Vestindiske Øer. De 415 sider består
for 99.9 % vedkommende af opdigtede
breve, dokumenter, logbøger og dagbøger. Kun ganske få af dokumenterne er
ægte. Det gælder f.eks. Christian den
Syvendes ’Kongelig Forordning om
Negerhandelen’ og en pseudovidenskabelig beretning om orkaners tilblivelse,
begået af generalguvernør Johan Bardenfleth.
”For at kunne skrive, så breve, logbøger, dokumenter m.v. virker autentiske,
skal indholdet være inden for rammerne af det sandsynlige,” siger Mich
Vraa. Og netop her ligger der naturligvis
en form for grundlæggende research.
Men autenticitet kommer ikke kun af
korrekte årstal, navne, begivenheder og
steder, lader han forstå. ”Jeg researcher
et minimum på konkrete fakta, men
jeg læser relevant, antikvarisk litteratur
sideløbende med, at jeg skriver. Her støder jeg måske på oplysninger om et hus,
en episode, en retssag eller en neger, der
kastes på et bål. Det bruger jeg. Men jeg
er på ingen måde historisk funderet.
Jeg fik 03 i historie til studentereksamen, og jeg ved naturligvis en del om
slavetransport i 1800-tallet nu, men
hvis du går lidt til siden, så er jeg lige så
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Forfatter og oversætter
Mich Vraa: Har omkring
900 titler stående på
biblioteket. Romanen
’Haabet’ er udgivet
august 2016 på Forlaget
L&R. Forfatteren er
aktuelt i gang med at
skrive en toer (’Peters
kærlighed’) og senere
også en treer (’Faith’)
som opfølgning på
’Haabet’.

uvidende på det historiske område, som
jeg altid har været.”
Som en skuffe i et forladt hus
Selve opbygningen af ‘Haabet’, hvor det
ene dokument afløses af det andet, kræver noget af læseren. Man skal kunne
forstå at springe både i tid og sted.
”Mine læsere siger, at når de er kommet
cirka 40 sider ind i bogen, så begynder
de at få overblikket. Det kan sammenlignes med at komme ind i et forladt
hus, hvor man åbner en skuffe, og der
ligger en masse breve, dokumenter og
bøger, som man giver sig til at læse fra

en ende af,” siger Mich Vraa. ”Langsomt
danner der sig et billede af et liv og en
historie.
Hvis breve, dokumenter m.v. havde
været autentiske, ville de selvsagt have
haft forskellige afsendere og dermed
også vidt forskellige sproglige udtryk.
Her har Mich Vraa en særlig fordel,
fordi langt størstedelen af hans udgivelser hidtil har været i form af oversættelser. ”Jeg er vant til at afkode og sætte
mig ind i mange forskellige tonearter.
Den erfaring har jeg haft god brug af, da
jeg skrev ’Haabet’, siger han.
Cæsars brev fandtes ikke
Pudsigt nok fik Mich Vraa ideen til at
arbejde med fiktive dokumenter, netop
fordi han som oversætter søgte efter en
bestemt passage i en historisk roman.
”Jeg googlede teksten fra et brev, som
Cæsar angiveligt havde skrevet til sin
niece og opdagede, at det brev slet ikke
fandtes,” siger Mich Vraa. Forlaget L&R
havde oprindeligt forestillet sig, at Mich
Vraa skulle være en form for tovholder,
der skulle sidde i midten og trække
på en arbejdsgruppe af researchere og
plotmagere. ”Opgaven lød på at skabe
en ”stor historie”, helst en murstensroman og gerne lidt i stil med Ken Folletts
romaner. Men der skete det, at jeg meget hurtigt blev så involveret, at jeg ikke
havde lyst til at rode andre ind i det, og
inden jeg så mig om, havde jeg skrevet
romanen færdig selv,” siger han.
Mich Vraa er aktuelt i gang med at
skrive opfølgeren til ’Haabet’. Titlen bliver ’Peters kærlighed’ og har Peter von
Scholten som hovedperson. ”Der er sket
noget med min research. Jeg vil have
mere af den historiske virkelighed med
i den nye roman. Man kan sige, at jeg er
blevet mere ærekær omkring research,”
siger han. Samlet vil udgivelsen bestå
af en trilogi over temaerne tro, håb og
kærlighed.
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Research kan godt være tungt og tidskrævende. Men det er også en gave, og ofte
kan man ligefrem bruge sine faglige kilder som sparringpartnere. Af Karin Feit Almberg

EN BID AD GANGEN
Krimiforfatter Lotte Petri elsker at lade eksperterne være samskabende sparringpartnere.

Samskaber med eksperterne
Efter 7 år som krimiforfatter er Lotte
Petri ved at have et solidt kontaktnet i
form af retsmedicinere, psykiatere, politifolk, professorer og andre fagfolk, som
hun bruger under sin research.
”Når man sidder og skriver, er man
jo meget alene. Derfor er det også en
form for sparring at tale med eksperter
inden for de forskellige områder. De er
ofte meget charmerende personer, som
godt kan lide at tale om deres fag og fortælle alle de spændende anekdoter. Når
man læser en rigtig god dialog eller ser
et teaterstykke, tænker man ikke altid
over, hvor meget research, der kan ligge
bag blot én enkelt bemærkning. Jeg
elsker, når researchen går ind og rykker
ved noget i én, eller når en ekspert går
ind og samskaber med mig. Der er ting,
man bare ikke kan forestille sig selv. ”
Lotte Petri tager ofte ud og snuser på
sine locations. ”Man skal ud og dufte og

FOTO: HANNE FUGLSANG

Balancen mellem research som et
nødvendigt onde og en gave for historien
mærkede Lotte Petri tydeligt, da hun
havde medbragt ’Håndbog i retsmedicin’ under et skriveophold på Hald
Hovedgård. ”Bogen var på 500 sider,
og jeg var nærmest deprimeret over
al den død, da jeg tog derfra. Det var
simpelthen for meget,” siger hun. Men
hun nyder at mærke, hvordan hun som
krimiforfatter er ved at opbygge en solid
basisviden.
”Jeg er blevet lidt af en halvstuderet
røver efterhånden, og jeg kan stille
meget bedre spørgsmål nu, end da jeg
skrev min debutkrimi ”Den 5. plage” i
2009, siger hun. Den grundlæggende viden finder hun blandt andet ved at være
god kunde hos boghandleren og Saxo.
”Lige nu har jeg en bog om Freuds
psykoanalyse liggende. Den er lidt tung.
Men man må jo spise elefanterne én bid
ad gangen.”

Krimiforfatter Lotte
Petri: Debuterede med
krimien ’Den 5. plage’
i 2009 og har udgivet
i alt fire krimier.
’Djævlens værk’ samt
’Black Notice’ udgives
i løbet af 2017 på
Forlaget L&R.

se det hele for sig, mærke stemningen
og høre lydene,” siger hun. ”Jeg har ofte
kamera med ud og fotograferer detaljerne. Detaljer er vigtige for logistikken i
en krimi. Men der må ikke gå faktaboks
i den. Det som er nice to know for mig er
ikke nødvendigvis relevant at videregive
i min roman.”
Mødet med en autoriseret exorcist
I forbindelse med researchen til sin nye
roman ’Djævlens værk’, der udkommer
op til Krimimessen i april, fik Lotte Petri
researchen helt ind under huden. Hun
tilbragte en halv dag sammen med en va-

skeægte djævleuddriver. ”Jeg havde læst
om ham i Berlingske Tidende. Han var
udnævnt af Paven i Rom som exorcist
og medlem af en international exorcistforening. Han fortalte mig, hvordan
man uddriver djævlen med vievand, latinske bønner osv. Hans øjne var meget
intense, og han fortalte mig, hvordan
djævlen finder ind i det tomrum, som
man selv skaber og dermed åbner for
det onde. Det er her, det onde får lov at
florere. Da jeg gik derfra, var jeg helt
i tvivl om djævlens eksistens. Jeg blev
rykket i min barnetro,” siger Lotte Petri.
Som en del af researchen til ’Djævlens værk’ indgik også en kirkegård
og en metrostation. Rent faktisk fik
Lotte Petri ideen til sin roman, dengang
metrobyggeriet krævede, at der blev
foretaget en gravrydning på Assistens
Kirkegård. I den forbindelse måtte man
flytte skeletter, som blev sendt til grundforskning hos en retsantropolog. ”Ved at
flytte skeletterne, åbner man en port til
det onde,” siger Lotte Petri og fortsætter:
”Jeg elsker gråzonen mellem besættelse
og sindssyge.”
En af fordelene ved det grundige
researcharbejde til Lotte Petris kommende roman er, at den er tænkt som
den første i en serie. Alt efter hvad
forlaget er med på. ”Men nu ligger der
i hvert fald en god del viden, som kan
bruges også i de kommende bøger. Jeg
har opbygget universet nu,” siger Lotte
Petri.

·

Karin Feit Almberg er uddannet på Forfatterskolen for
Børnelitteratur og debuterede
i 2003 med ungdomsromanen
’Ud af stedet’. Hun har siden
udgivet en lang række bøger
for børn og unge og har modtaget legater fra Statens
Kunstfond.
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GLIMT FRA EN HÅNDTEGNER
ARBEJDSPROCES Vi kigger over skulderen på illustrator Birde Poulsen.
Fra ide til skitse til færdig akvarel.
Af Lene Møller Jørgensen Foto: Birde Poulsen og Lene Møller Jørgensen
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Den første blyantsskitse på gennemsigtigt papir – tegnet, klippet og
klistret, så ænder og ællinger passer ind.(til venstre)
Blyantsskitsen tegnes over på 300 gr. akvarelpapir.
Det våde akvarelpapir spændes op på pap med papirtape.
Den grønne streg er maskeringsvæske, som trækkes af til sidst – baggrunden er let saltet og ved at tage form. (til højre)

H

un er mest til dyr. Gerne frøer
og mus.
”Se bare på de der lemmer,”
siger illustrator Birde Poulsen og
planter en pegefinger på en af sine egne
tegninger af tudsen Tudse. ”Der er
mulighed for så meget bevægelse og liv.
Han kan hoppe, strække ud, løbe og gå.
Ligesom et menneske.”
Elefant, zebra og giraf hører også
til på top ti, ligesom andre elegante,
grafiske dyr fra den afrikanske savanne.
Men hun debuterede med en myg.
Birde Poulsen forlod Skolen for
Brugskunst i 1979 med et eksamensbevis, en tegnemappe og uden begreb om,
hvordan hun skulle leve af at tegne.
”Mødet med den virkelige verden
kom som et chok, jeg havde aldrig løst

en opgave og havde ingen erhvervserfaring overhovedet,” konstaterer Birde
Poulsen. Så det blev en lang vandring
med tegnemappen under armen, inden
hun fik sin første opgave på forlaget
Mallings, der var velvilligt indstillet
overfor debutanter. Det blev til ’Pjuskes lille liv’, en bog om en myg. Siden
kom bøger om hvepse, edderkopper og
mariehøns – og så kom Tudse til. I dag
har Birde Poulsen ikke helt tal på, hvor
mange billedbøger, hun har lavet – omkring 70, mener hun. Og derudover ca.
150 illustrerede bøger.
I sin egen verden
Arbejdet foregår hjemme i det gule,
stråtækte hus, hvor hun har valgt det
bedste rum som arbejdsværelse. Stort

og lyst, udgang til altan, kæmpeskrivebord med plads til skitser, opslagsværker, pensler, akvarelfarver og en hund
og en kat. Have og natur tæt på. Det
svarer faktisk 100 % til den romantiske
forestilling om den kreative tegner og
kunstner – sådan a la Beatrix Potter,
Peter Kanins mor?
”Ja, ja,” siger illustrator Birde Poulsen, inden man kommer for godt i gang,
”det er fint, men også ensomt at arbejde hjemmefra. Dét og så den usikre,
svingende økonomi som selvstændig
illustrator er nok det værste ved faget.”
Billedbogen har det ikke let i dag.
Bibliotekerne køber måske 300 eksemplarer, og en levetid på otte-ni måneder
i boghandel og på lager er heller
ikke usædvanlig, før makulatoren
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startes. Og når Birde Poulsen kigger i
sine gamle kontrakter fra 1980erne, kan
hun konstatere, at honorarerne ikke har
rykket sig opad – snarere tværtimod. Så
hun er ikke optimistisk på sit fags vegne
og er glad for, at hun ikke er ung og skal
til at indlede sin karriere nu.
Men hvad er så det bedste ved faget?
”Det er, når jeg farvelægger med akvarel. Skitser og optegning er arbejde, men
farvelægningen elsker jeg. Jeg kan gå og
glæde mig til at tage fat på penslerne, og
når jeg maler med akvarel, er jeg i min
egen verden.”
Det var et års ophold på Færøerne efter studentereksamen, der overbevidste
Birde Poulsen om, at hendes profession
skulle være at tegne og male.
”Farverne deroppe – lyset og vandet
– inspirerede mig voldsomt. Jeg malede
hav og himmel og himmel og hav, og det
var fantastisk. Jeg var så begejstret, og
jeg maler stadig akvareller af himmel og
hav, når jeg holder ferie.”
26 FORFATTEREN·2·2017

Den første skitse …
I et hjørne af tegnestuen står et skrivebord med en computer, som bliver flittigt
brugt, når hun researcher, kigger på
fotos og videoer af dyr, sender sine scannede illustrationer og den slags. Hun
bruger den dog ikke til at tegne på, for
det foregår i hånden. Fra storyboard til
første skitse, fra optegning på akvarelpapir til farvelægning lag på lag. Det er en
lang og langsommelig proces.
I øjeblikket arbejder Birde Poulsen på
et stort værk med H. C. Andersens eventyr. Hun tegner hunde med øjne så store
som tekopper, prinsesser, svinedrenge og
grimme ællinger.
De første streger med en blød, tyk
blyant sætter hun på skitsepapir – manifoldpapir, der for uindviede ligner
gennemsigtigt madpakkepapir. Skikkelser, dyr og mennesker, kommer til live
på manifoldpapiret hver for sig. Nogle
bliver kasseret, andre revet ud og måske
stykket sammen til én stor tegning, et
tableau. Fordelen ved det gennemsigtige

papir er, at det kan spejlvendes – hvis
en and basker hidsigt mod højre, og den
grimme ælling står til venstre – ja, så
er det praktisk, at man bare kan vende
den ene skitse, og så står de to over for
hinanden.
Når skitsen er færdig, går Birde
Poulsen over til lysbordet i hjørnet, hvor
den skal tegnes op på kraftigt akvarelpapir. Derefter kommer akvarelpapiret i
bad – enten gennemfugter hun det eller
lader det flyde på vandoverfladen et par
minutter til papiret har udvidet sig, og så
spænder hun det op på pap med papirtape.
”Processen gør akvarelpapiret fast
og lækkert, så det det ikke buler, når jeg
maler med den fugtige akvarelmaling.
Hvis papiret buler, lægger farven sig
forkert.”
Farver …
Næste trin foregår tilbage til ved arbejdsbordet – ved sin ene side har Birde
Poulsen en bakke med 50-60 pensler i
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Nu er baggrunden på plads, og de første ællinger
er ved at få farve. … og her den færdige illustration, parat til tryk (til venstre).

krukker, ved den anden et par fyldte
æsker med akvarelfarver, og foran sig
har hun to store krukker med vand.
Den ene er til at dyppe penslen i – den
anden er katten Krittes drikkeskål.
Selvom Kritte langt foretrækker det
grumsede akvarelvand, når den kan se
sit snit til det.
Inden de første baggrundsfarver lægges på, afdækker Birde Poulsen nogle
områder på tegningen med et flydende
lag grønt maskeringsvæske. Væsken
stivner, så det maskerede område stadig
kan ses, men ikke tager imod akvarelmalingen. Senere, når baggrunden er
malet og tør, trækker hun forsigtigt den
elastiske maskering af og farvelægger
de afdækkede, jomfruelige områder.
Mellem penslerne står også en saltbøsse – en ingrediens som kan fuldende
en illustration.
”Et drys saltkorn giver struktur,”
siger Birde Poulsen, ”det er fx godt til
krokodillehud og fjer. Og træstammer.”
Når farverne er lagt på, hvert strøg

Om illustratoren:
Birde Poulsen, f. 1953, Skolen for Brugskunst 1974-1979.
Selvstændig illustrator, har illustreret omkring 70 billedbøger og 150 illustrerede bøger.
Har udgivet i Norge, Sverige, Færøerne, Island, Holland, Tyskland, Kina, Chile – og naturligvis Danmark.
godkendt, og tegningen er knastør,
hænger Birde Poulsen den op med
en klemme på snoren under loftet i
arbejdsværelset. Den er klar til tryk.
Og nu skal den hænge der, så illustratoren kan kaste et blik op og se farver
og nuancer, når næste tegning skal
farvelægges. Men først tager hun en
lille pause.

·

Lene Møller Jørgensen er
journalist og forfatter til
en række bøger til børn og
unge, bl.a. serien om pigen
Anemone, som udkommer på
forlaget Gyldendal. Hun er også
konstitueret formand for BU.
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FEDE FIF

TIL FORFATTERSYNLIGHED

Det er vigtigt at være aktiv på de sociale medier, og flere forlag holder kurser
i SoMe for forfattere. Her på siderne står nogle af de mest enkle råd, der kan
komme alle Dansk Forfatterforenings medlemmer til gode. Af Abelone Glahn

D

e sociale medier
som Facebook,
Instagram, LinkedIn og Twitter
er oplagte for forfattere at
bruge – dels for at synliggøre
det enkelte værk, dels for at
skabe en stamme af læsere,

der følger dig også i de perioder, hvor du ikke er dagsaktuel med en ny udgivelse.
De sociale medier kan bane
vejen direkte til læseren, hvis
du forstår at tale med dem på
nettet uden at belemre dem
med kvalmende salgsbudska-

ber. Du kan spørge læserne,
bruge deres viden i research,
tilbyde dem at anmelde, og
skabe et længerevarende
professionelt og dog personligt
forhold til dem, så de følger dig
trofast både før og længe efter,
du har udgivet din bog. Men

de sociale medier tager tid
at vedligeholde. Her er nogle
gode råd til at gøre indsatsen
overkommelig, og husk: Du
behøver ikke at være til stede
på alle platforme, og du bestemmer helt selv, hvor megen
tid, du vil bruge.

1.

2.

3.

Der er et hav af muligheder for at
være til stede – men du skal selvfølgelig helst være dér, hvor dine læsere
er. Malet med den brede pensel vil
en fagbogsforfatter som regel kunne
finde sine stammer af følgere på LinkedIn og Twitter, mens en skønlitterær forfatter nok oftest finder sine
læsere på Facebook og Instagram.
Det kommer dog helt an på målgruppe og emne.
Når du har undersøgt, hvor dine
læsere færdes som flest, så udvælg
den eller de platforme, hvor du vil
være mest aktiv; mit råd er, at du
maximalt vælger at være jævnt aktiv
to-tre steder. Det betyder dog ikke,
at du skal slette eventuelle profiler
på platforme, du ikke har tænkt dig
at gøre så meget ud af: Det kan godt
betale sig at sørge for, at stamoplysningerne om dig som forfatter er opdaterede for eksempel på LinkedIn,
selv om du overhovedet aldrig kunne
drømme om at lave statusopdateringer dér. LinkedIn er at betragte som
et online-CV, så hvis du ikke har en
webside selv, kan LinkedInprofilen
ligefrem fungere som en sådan.

Det, der irriterer mest på de sociale medier, er
tomgangsopslag og at blive proppet med reklamer. Du kan lægge en redaktionel plan, der kan
hjælpe dig med at holde kadencen i dine opslag
og have noget relevant på hjerte hver gang. Beslut
dig for, hvor tit du vil poste et opslag. En gang
hver måned, hver fjortende dag, en gang om dagen, du bestemmer selv.
Planlæg så opslag ud fra det, der foregår omkring dig: Er du for eksempel i skrivefasen, kan
du afsætte tid til at poste en række procesopslag,
for eksempel fra dagligdagen for en forfatter,
dilemmaer og overvejelser i et kapitel, spørgsmål
til læseren, covertests, titeltest, post et billede af
din plotplan, foretag egentlig research, hvor du
trækker på læsernes viden. Er du mellem to bøger,
kan du planlægge tid til at lave fagligt indholdsrige
opslag, for eksempel opslag med fagspecifikt indhold, der viser, at du er kompetent på området, som
du skriver om, et link til en artikel, du har fundet
på nettet, og som understøtter, at du ved noget om
denne branche, en nyttig opdatering, hvor du øser
af din egen viden og erfaring på et område, eller
benyt dig af ”newsjacking”, hvor du kommer med
et bogrelevant opslag på baggrund af en dagsaktuel begivenhed. Pointen i dette punkt er, at du
har afsat tid til at pleje din stamme og ikke bare
tænker, at det kan du gøre ad hoc.

Det, jeg oftest hører som forhindring for at tage de sociale
medier i brug, er, at tiden til at
opdatere er svær at finde, også
selv om man har valgt ikke at
være hyperaktiv på nettet. En
hjælp kan være at benytte de
funktioner, som nogle af de
sociale medier har, til at time
indlæg, altså til at udløse indlæg på bestemte tidspunkter,
hvor dine læsere statistisk set
er mest på nettet. For eksempel er der stort set ingen på
LinkedIn i frokostpausen,
for da er folk på Facebook.
I myldretiden morgen og
eftermiddag på hverdagene er
pendlerne meget på LinkedIn
og Twitter, mens torsdage og
fredage er gode for facebookbrugere. Lørdag er særlig god
til Instagram, som bruges
ellers alle ugens dage.

BEGRÆNS DIG
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LÆG EN PLAN FOR
DIT TIDSFORBRUG

BRUG
TJENESTER
TIL AT TIME
INDLÆG
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FOTOPORTRÆT: INGRID RIIS

På en FacebookSIDE (og ikke
en personlig profil) er det muligt at
time indlæg. Blandt andet derfor
kan det være nyttigt for dig at overveje at skifte den personlige profil
ud med en side. Et andet redskab
er buffer.com, der i den gratis
version giver dig mulighed for at
time indlæg på hhv. LinkedIn,
Twitter og Facebook. Jeg bruger
selv ofte fredag eftermiddag til at
time indlæg, som jeg ved skal ud i
den følgende uge, for eksempel om
kommende oplæsningsarrangementer, kurser jeg holder mv., men
som jeg kan have svært ved at nå at
poste på de rette tidspunkter i løbet
af dagene. Ved at afsætte en times
tid til at lægge opslagene i kø, slipper jeg for at skulle huske på at slå
op ugen igennem. Og hvis jeg har
lyst til at poste mere, kan jeg bare
gøre det løbende uden at benytte
Buffer.

4.

SKRIV UNIKT INDHOLD
Aha, tænker mange, der har
læst rammen om at time indlæg: Så kan jeg bare poste det
samme indlæg på tre platforme
på én gang! Nej! Du kan godt,
men du bør ikke! Hver platform
har sit sprog, og hver målgruppe
skal have sine formuleringer. Og
der findes ikke noget mere ødelæggende for troværdigheden,
end når man kan se, at en forfatter har massepostet det samme
indlæg på både blog, Facebook,
Twitter, LinkedIn og Instagram,
bare fordi det teknisk kan lade
sig gøre. Læserne vil have unikt
indhold og gerne på forskellige
tidspunkter.
Det kan i øvrigt være interessant at vide, at nogle af de

sociale medier ligefrem ”straffer” dig for at poste det ordret
samme indlæg i flere grupper og
på flere sider: Algoritmerne vil
aflæse dette, og dit indlægssynlighed vil falde i antal visninger.
Med andre ord: Skriv unikt
indhold til hver af platformene.
Det betyder ikke, at du ikke kan
fortælle for eksempel om den
glædelige begivenhed, da det
første prøvetryk ankom med
posten. Det kan du sagtens, men
du skal nok undgå at poste det
samme billede med den samme
tekst på samme tidspunkt på
samtlige de platforme, du anvender. Læserne føler sig spammet,
for de følger dig garanteret flere
steder.
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5.

TAL MED BOGELSKERNE
De sociale medier hedder sociale medier, fordi de er
sociale! Vi vil gerne være sociale, tale sammen, kende
lidt til hinanden, mærke relationen, opbygge tillid.
Det skal du huske, når du fører samtalerne på nettet
– det er nemlig ikke enetaler, du som forfatter skal
føre. Nogle af de mennesker, som det kan være rigtig
interessant og vigtigt at skabe en relation til på nettet,
er dem, der elsker at læse bøger, og som fortæller
andre om deres seneste bogkøb. På Instagram hedder
de ligefrem #bookstagrammere. De tilrettelægger
billedet af den bog, de læser, med en kop dampende
kaffe, nogle blomster, et draperet stykke stof, eller
iscenesætter deres læsning på forskellige måder,
mens de i tekst eller video fortæller, hvad de synes om
din bog. Find dem, følg dem og fodr dem med oplysninger om din bog, eventuelt med et anmeldereksemplar. Bogelskere har følgere, fordi de fortæller om en
genre, andre vil høre om, og dit forfatterskab passer
måske netop til deres følgerskare. På samme måde er
der bogbloggere, som du bør forsyne med nyt, og som
anmelder til en gruppe af læsere. Flere og flere danske forlag inviterer toneangivende bogbloggere ind
på forlaget og præsenterer forfattere for dem. Men du
kan også selv finde disse bogbloggere, der i øvrigt ofte
tillige har en twitterkonto med en stor følgerskare.

BONUS
PRØV PINTEREST
SOM ARBEJDSREDSKAB
Mens jeg skrev forfatterguiden, blev jeg komplet forelsket
i Pinterest, en billeddelingstjeneste, som ikke er social på
samme måde som andre medier. Det, man gør, er, at bruge
tjenesten som opslagstavler, som andre kan finde og abonnere på. Jeg opdagede, hvor nyttig platformen kan være
som researchredskab og artikelarkiv. Jeg pusler bl.a. med
en bog om at flytte fra en gammel skole på 600m2 til en lejlighed på 80m2 og samler (på en lukket opslagstavle) pins,
der handler om tips til at downsize. Når jeg flytter fra vores
nuværende bolig til noget mindre, kan billederne inspirere
til, hvordan jeg får fortalt om en sådan omflytning. Noget af
det kan jeg måske ikke præsentere tilstrækkeligt levende
for et kommende forlag med ord alene, men kan illustrere
med (andres) billeder, hvordan det kan gøres.
Endelig samler jeg også ideer til, hvordan jeg kan lave
indbyggede skabe, mikrosmå badeværelser og så videre.
Jeg tager selv billeder af smarte indretningstip, jeg ser hos
andre og gemmer dem på opslagstavlen, ligesom jeg gemmer forsider på udenlandske bøger, der handler om det
samme, og som kan inspirere mig til det omslag, jeg på et
eller andet tidspunkt skal lave. En af de opslagstavler, der
ligger åben for alle på min profil, er den, hvor jeg lægger
nyttige artikler, der kan være med til at opdatere oplysningerne i denne bog. Læg i øvrigt også mærke til, hvordan
forfatteren Signe Wenneberg bruger Pinterest. Dét er
klasse.

·

OM
ABELONE

Abelone Glahn har udgivet tretten bøger samt en række
bidrag til antologier og fagbøger. ’Forfatterens guide til
sociale medier’ er hendes seneste udgivelse. Bogen gennemgår blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube,
Instagram, Podcast, Pinterest og crowdfunding og er en
praktisk hjælp til skrivende, som vil blive bedre til de
sociale medier. Bogen udkom november 2016 på Forlaget
Amedia.
Abelone underviser forfattere og forlag og hjælper også
forfattere én til én med opsætning og tilpasning af profiler.

·

Læs mere på www.forfatterensguide.dk
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en prisvindende lærebog
Læs en prisvinders og en redaktørs bedste råd til, hvordan du skaber
det bedste læremiddel. Af Lotte Rienecker, formand for Læremiddelgruppen

P

å læremiddelområdet uddeles der
en række priser: Undervisningsministeriet uddeler hvert år tre
undervisningsmiddelpriser på tilsammen 105.000 kr., forlaget Gyldendal
uddeler hvert år en eller flere læremiddelpriser på hver 25.000 kr., og forlaget
Samfundslitteratur uddeler henholdsvis
100.000, 40.000 og 25.000 kr. hvert år i
en manuskriptkonkurrence. Det er interessant for os læremiddelforfattere, hvad
der egentlig skal til for at vinde sådan
en pris. Prisvinder, lektor Gitte Gravengaard, medredaktør og medforfatter
af ’Kommunikation i internationale
virksomheder’ (2016), en lærebog til
kommunikationsstuderende og med ca.
30 forfattere, som vandt forlaget Samfundslitteraturs store pris på 100.000
kr., videregav sine målsætninger for den
gode lærebog på et møde i Dansk Forfatterforenings lærebogsgruppe.
Det allervigtigste er, at målgruppen er studerende, undervisere og
praktikere, og ikke forskere. Man
tager udgangspunkt i målgruppen
ved at skabe sig et gerne differentieret
billede af bogens under-målgrupper,
og så skrive ud fra de identificerede
behov. Hvad ved læserne mon i forvejen? Skriv det kendte før det ukendte,
og forklar altid fagord. Principperne
gælder på bog-, kapitel-, afsnits-, og
sætningsniveau.
Den gode lærebog skal skabe mulighed for læring gennem at koble teori
og praksis – ikke vise, hvor meget
forfatteren ved! Man kobler teori og
praksis gennem sammenligninger,
eksempler, cases.
Der skal være klart fokus, klart koncept, tydelig rød tråd og struktur.
Der skal være dyb viden, anvendelighed og overskuelighed.
Som forfatter skaber man merværdi

Den gode lærebog skal desuden være
gennemtænkt i forhold til:
Struktur og form, som skal være
tænkt i forhold til læring og evt. undervisningsgange, gerne med cases,
gode råd, forslag til videre læsning og
annoteret litteratur.
Læringsmål og didaktik, som gerne
må være tydelige. Gerne som eksplicit
omtalt fx først i hvert kapitel.
Formidling, sprog og metatekst, brug
af modeller, bokse, figurer og illustrationer, tabeller, punktopstillinger. Alt
skal sættes konsekvent op.
Og manus skal være overskueligt for
redaktøren at gå til!

·
·
·
·
Denne bog vandt Forlaget Samfundslitteraturs store
læremiddelpris på 100.000 kr. i 2016.

·

·
·
·
·

i bogen ved at lave en bogens side på
forlagets hjemmeside med ekstramateriale fx i form af PowerPoints til undervisere. Supplerende materiale er
relevant, når der ikke er plads i bogen,
når man vil nå andre målgrupper end
bogens, og når der er aktiviteter og
øvelser i tilknytning til bogen. Altså
en lærerens bog.
Henrik Schjerning fra Samfundslitteratur, Gitte Gravengaards forlagsredaktør,
som udgiver lærebøger til videregående
uddannelser, videregiver her forlagets
kriterier, når de udvælger en prisvinder:
Bogen skal kunne bruges. Der skal
være et marked.
Forfatteren skal tale til præcise målgrupper.
Bogen skal være tænkt til konkrete
kurser og have relevans for undervisning og professionel praksis.

·
·
·

Den prisvindende synopsis blev bl.a.
fremhævet for sit usædvanlige arbejde
med meget malende at beskrive bogens
målgrupper og købere som fire internationale studenter-personaer, som ønsker
noget forskelligt af bogen, men som
alle har overskuelighed og brugbarhed
som fælleskrav. Den eksplicitering af
bogens redaktørers forestillinger om
bogens målgruppe og kommunikationssituation, sammen med et sæt forbilledligt gennemtænkte retningslinjer
for manuskriptet, som naturligvis var
nødvendig med hele 30 bidragsydere til
en stor bog, gjorde den store positiv forskel. Enhver forlagsredaktør vil glæde
sig over et sådant forarbejde, også ved
mindre udgivelser med færre forfattere
eller bare én.

·

Lotte Rienecker er cand.
psych., freelance-uddannelseskonsulent og forfatter og
formand for læremiddelgruppen i Dansk Forfatterforening.
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Gelsteds blonde danske terrorist
Knud Vilby er forfatter, journalist og mangeårig debattør på venstrefløjen.
Her trækker han linjer fra et af modernismens store danske digte og til i dag
– og spørger, hvordan nutiden ville forholde sig til digtet.
Gelsteds digt. Reklameskibet
stævner ind i den skumrende
havn, og digtets slutning lyder
sådan her:

Men inde i Havnen
Sidder en mand i et Skur
Foran et Bord med
Urskiver og Maskiner.
Han har en shagpibe i
munden
Og ser ud som en
almindelig blond dansk
student.

I 2016 fik jeg sammen med
Niels Skousen GelstedKirk-Scherfig-prisen. Det
var en ære og en stor glæde,
og det fik mig blandt andet
til at genlæse en del af Otto
Gelsteds digtning. Det fik mig
også til at reflektere over min
ungdoms fascination af terror. Selv om det ikke var det
udtryk, jeg brugte dengang,
hverken når jeg talte højt,
eller når tankerne blot kørte
rundt i min teenager-hjerne.
Teenager-terror-tænkningen havde at gøre med det
store digt ’Reklameskibet’ fra
digtsamlingen ’Jomfru Gloriant’ fra 1923. Otto Gelsted
var 35 år. Tiden var lige efter
Første Verdenskrig.
Den marxistisk inspirerede venstreradikale Otto
Gelsted dedikerer sit digt til
kammeraten og (i hvert fald
senere) partifællen Hans
Kirk og beskriver i digtet det
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kommercialiserede vestlige
samfund som et brølende og
blinkende reklameskib og
narreskib, der indeholder
alt, for alle der kan betale.
De elektriske projektører
reklamerer i ildskrift for køb
af Ford-biler. Der er Kodak og
Johnnie Walker og Tuborg.
Der er sensationer, fallerede
berømtheder og regenter,
filmstjerner med Odol-smil,
og alt fra millionærens luksus-wc til fransk køkken, kubisme og kemisk madlavning
og den sociale udstilling, der
viser samfundet i længdesnit
inklusive proletaren, der ædes
op af lus i en skarnkasse. Det
er funklende og imponerende, men det er også råddent
og dybt depraveret.
Og det er modbydeligt. Var
det den verden, Verdenskrigens sejrherrer havde kæmpet for? Og skal den verden
overleve? Det skal den ikke i

Han venter på det
Øjeblik,
Da Skibet er over det
rette Felt.
Så trykker han på en
knap.
Der er ingen Ild fra
Himlen, han venter,
nej, han selv rejser Ilden
fra Afgrunden.
Og midt i den populære
Shimmy:
”Ryst mig, til jeg revner”
Mens en Ildmand skræver
frem på Reklameskibet
Og forkynder en ny
Sandhed for Menneskeslægten:
OMA ER BEDST
Lyder et brag

Det var få år efter den russiske revolution. Det var kapitalismekritik, og der blev – om
end indirekte – peget på et
alternativ til Reklameskibet,
der nødvendigvis måtte gå
under. Anmeldere talte om,
at Gelsted ”gjorde det af med
efterkrigstidens maskin- og
fremskridtsjubel”.
Jeg læste digtet i gymnasiet i 1950’erne. Nu var det
efter anden Verdenskrig. Og
det gav en ekstra dimension,
at det var vores fantastiske
klasse- og dansklærer, der
introducerede digtet for os.
Han hed Povl Kildemoes og
havde som frihedskæmper
tilbragt det sidste krigsår i
en tysk koncentrationslejr.
Han vidste om nogen, hvad
det ville sige at kæmpe for
sit samfund. Han fik i øvrigt
siden tillidsposter i det Konservative Folkeparti.
Politisk var der langt mellem Gelsted og Kildemoes.
Alligevel var det ham, der
fik mig og os til at se storheden i digtet. Jeg husker ikke
diskussionerne, men jeg har
aldrig glemt digtet, og jeg
husker fascinationen af den
unge blonde danske student
i skuret. Jeg forstod tanken
om, at hele lortet måtte
sprænges i luften. Ved ikke
om jeg sympatiserede, men
jeg kunne i hvert fald godt
sætte mig ind i tankegangen.
Man kan vel ikke i
2017-sprog hævde, at Otto Gelsteds digt var en opfordring
til terror. I hvert fald ikke
direkte. Men man kan heller
ikke benægte, at for digtets
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Dansk Forfatterforening
og bibliotekerne
Danmarks Biblioteksforenings formand, Steen B.
Andersen,ønsker en revision af biblioteksloven og dens
formålsparagraf. Dansk Forfatterforening bør gribe chancen
og forberede sig til denne debat. Af Egon Clausen
læsere står den blonde
danske student tilbage
som digtets sympatiske person. Klartseende i forhold til
narrerierne. Frihedskæmper, revolutionær
og samfundsomstyrter. Terrorist?
I disse tider, hvor
ytringsfriheden indskrænkes med både
gode og dårlige argumenter, kan jeg ikke
lade være med at tænke på, om ’Reklameskibet’ i virkeligheden
er i strid med Straffelovens § 136 stk. 2,
der gør det ulovligt og
strafbart at opfordre
til terror. Ikke at jeg
tror, man med snart
100 års forsinkelse ”vil
komme efter” digtet,
men ville det være
lovligt, hvis et digt i
dag på tilsvarende vis
beskriver en sorthåret arabisk udseende

ung mand, der vil
sprænge det vestlige
forretningsdrevne og
kyniske kapitalistiske
samfund i luften?
Dengang i 1923
vidste man jo godt, at
kommunisterne ville
omstyrte samfundet,
og den russiske revolution var et vidnesbyrd om, at snakken
om samfundsomstyrtning var mere end
snak. Alligevel kunne
digtet udgives og opnå
berømmelse. Og efter
endnu en ødelæggende Verdenskrig kunne
min konservative
gymnasielærer vise
os 16-17-årige digtets
kvaliteter.
Dengang tænkte
jeg mindre over de
omstændigheder. I
dag, når jeg tænker
tilbage, synes jeg, det
var stort.

·

I biblioteksforeningens medlemsblad, Danmarks Biblioteker nr.
1, 2016, skriver to bibliotekarer,
Nanna Kann-Rasmussen og Elsebeth Tank, at bibliotekerne har undergået store ændringer i løbet af
de seneste 15 år, men ”… fraværet
af strategiske idéer, motiver og argumenter, forankret i et kulturelt
og biblioteksfagligt værdigrundlag,
(har) været slående. Forandringerne de seneste 10-15 år har, efter
vores opfattelse, skabt ubalance i
forholdet mellem biblioteket som
en institution for digitalisering og
læring og biblioteket som kulturelt
og litterært omdrejningspunkt.
Skiftet er sket uden nævneværdig
diskussion om konsekvenser for
værdigrunden og den biblioteksfaglige kvalitet. Der mangler en
diskussion om, hvad bibliotekerne
er blevet til, og hvad man ønsker,
de skal være.
Den ureflekterede forandring,
der er sket inden for bibliotekernes mure, forplanter sig udenfor
og reflekteres for eksempel i en
voksende afstand mellem forfattere og de ledende biblioteksorganisationers repræsentanter. Hele
biblioteksvæsenets optagethed

af effektiviseringsstrategier og
løsning af opgaver, der ligger uden
for bibliotekernes faglige kerne,
har – på den store skala – flyttet
fokus fra emner som litteratur og
læsning og fra idéen om biblioteket
som kulturinstitution.”
Hvad med at Dansk Forfatterforening tog bolden op og nedsatte
et internt biblioteksudvalg, der
involverede alle grupperne, og som
fik til opgave at beskrive fremtidens folkebibliotek, sådan som
forfatterforeningen kunne ønske
det? Så vil vi være parate til at
deltage på kvalificeret vis, når vore
politikere åbner for debat.
Jo bedre forberedte vi er, desto
større er muligheden for indflydelse.

·

Egon Clausen er
journalist, forfatter og
mangeårigt medlem
af Dansk Forfatterforenings bestyrelse og
Dansk Kunstnerråds
forretningsudvalg. Hans seneste udgivelse er
’I Grænselandet – rejsebreve fra Sydslesvig’
fra 2014.

HUSK AT TAGE ET COPYDANFORBEHOLD NÅR DU OPTRÆDER
I RADIO OG TV, ELLER DIN TEKST
SKAL UDGIVES
En af konsekvenserne af den nye lov om kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder er, at du fremover skal huske at
sikre dig, at du har taget et COPYDAN-forbehold når du
eller din tekst optræder i TV og radio.

Læs mere her:
danskforfatterforening.dk/2-copydanforbehold/
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KURSER & VIDEREUDDANNELSE
FØDSELSHJÆLP TIL DEN SVÆRE TOER
Af Mette Reinhardt Jakobsen

Bagsidetekst:
En boksetime. En by. En
Bibi, der bare ikke vil
forsvinde fra Annes perfekte
ægteskab med Anders.
’Vil ikke forstyrres’ er en
fortælling om bedrag og om
et par, der prøver at redde
stumperne ved at flytte til
Paris. Bogen indeholder forvirrede voksne, en rejsende
i psykofarmaka, roomservice, tre udstationerede
danskere og ejendomsmægleren Mike

FOTO: THOMAS SØNDERGAARD

Dette er historien om en toer. Den, der
er så svær. Det var den ellers ikke
til at begynde med. Historien kom
og plottet med, jeg fik god ekstern
hjælp fra både en tilkøbt konsulent og en beta-læser i det tætte
netværk. Vi taler begyndelsen
af 2015, og alt tegnede godt. Lige
til der kom svar fra forlaget bag
min første roman. De syntes ikke,
den nye historie smagte af noget.
Eller af nok. I ”afslag” findes ordet
”-slag”, og sådan føltes det også.
Nyt forsøg, nyt forlag. Men samme
besked (omend mindre hårdtslående): Manus er ikke modent
endnu.
Her satte toer-tvivlen ind.
Første bog skrives i en naiv håbefuldhed, hvor alt er at vinde. Med
nummer to er alt at tabe. Selve
eksistensberettigelsen som forfatter, til at begynde med.
Men da hviskede nogen ”Manuskriptstøtte”’. Jeg søgte. Og fik ja!
Ja, som i ”Ja, vi tror på dit projekt”!
En nyudsprungen hyacint til forfatterskabets knaphul. ”Vil du selv
pege på nogen?” spurgte udvalget.

Mette Reinhardt Jakobsen,
født 1972, debuterede i
2014 med romanen ’Farmerhjerte’ på Turbine.
Cand. mag i fransk og
medievidenskab fra Aarhus
Universitet samt uddannet
fagjournalist fra DMJX. Bor
og arbejder i sin fødeby
Aarhus.

”Ja, tak,” svarede jeg: ”Hende dér,”
og pegede på Malene Ravn. Som
på et novellekursus på nogenlunde
samme tid dér i foråret ’15 havde
givet mig den spidseste, mest velbegrundede feedback på en skitse. Hun
fik fem timer betalt og brugte med
garanti langt mere tid, for jeg fik syv
siders tilbagemelding plus en kommenteret version af manus retur.
Det var lige så godt som at åbne alle
lågerne i en chokoladekalender på
én gang. Her var opmuntrende, små
smiley’er undervejs; konkrete bud
på opbrud af plot; vejskilte til muligt
nyt forløb; og fine forslag til at gøre
hovedpersonen langt mere likeable.
Spædet op med genreovervejelser og
svar på de spørgsmål, jeg på forhånd
selv havde formuleret.
Med feedback under armen tog
jeg en hel uge hen på Hald. Spiste
Kims skruer og drak weissbier på
værelset og skrev til historien sprak
og pludselig faldt ud på en helt ny
måde.
Det var hårdt. Men jo, historien
havde godt af det. Den udkommer
primo marts på Byens Forlag. Tak
for støtten.

·

ALLE MEDLEMMER AF DANSK FORFATTERFORENING KAN SØGE MANUSSTØTTE, HVIS DE
KÆMPER MED ET MANUSKRIPT, DER HAR MODTAGET ET BEGRUNDET AFSLAG FRA ET FORLAG. SE MERE PÅ DANSKFORFATTERFORENING.DK.

KOM PÅ KURSUS

Der er fx kursus om tro, magt og mennesker i reformationen med blandt
andre MARIA HELLEBERG. Det sker i første weekend i maj på Hald Hovedgaard.
Alle forårets kurser blev offentliggjort i februar 2017, men hør, om der er ledige
pladser på kursus@danskforfatterforening.dk. AB
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ØNSKER DU AT KOMME PÅ KURSUS MED DANSK FORFATTERFORENING?
SÅ TJEK HJEMMESIDEN DANSKFORFATTERFORENING.DK.
KURSERNE ER GRATIS FOR MEDLEMMER AF DANSK FORFATTERFORENING.
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LEGATER
KUNSTNERBOLIG
FORFATTEREN LEIF HASLES FOND UDLEJER STØRRE
STUEHUS TIL FORFATTER ELLER KUNSTNER PÅ SMUK
LANDEJENDOM I SYDSJÆLLAND.
Fonden ønsker at komme i
kontakt med en forfatter eller
anden kunstner (gerne med
partner og/eller familie), som
drømmer om at leve på landet
i rolige omgivelser. Boligen på
den smukke firelængede tidligere gæstgivergård, Vindbyholtgård ved Præstø omfatter
syv værelser, to toiletter samt
renoveret køkken og badeværelse, (i alt omkring 150 kvadratmeter) samt en stor have
ud til friarealer. Boligen er
delvist møbleret. Leje af huset,
eksklusiv forbrug udgør 4.000
kr. om måneden. Depositum
12.000 kr.
Lejeren skal stå for lettere, forefaldende arbejde på
gården.
Der oprettes en toårig
kontrakt med lejeren med mu-

lighed for forlængelse i yderligere to år. Det forventes, at
lejeren sørger for at opretholde standarden i huset (såsom
malerarbejde inde og ude om
nødvendigt, og lign.: Materialer
og værktøj stilles til rådighed
af Fonden) og tillige at tage
imod kunstnere, når husets
gæstelænge fra sensommeren
2017 udlånes til kortere eller
længere fondstøttede ophold
for forfattere m.fl.
Bil er ikke absolut nødvendig, men dog praktisk, eftersom nærmeste indkøbsmulighed er i Rønnede, ca. 10
kilometer fra Vindbyholt. Med
offentlig transport kan Vindbyholt nås på under to timer
fra København.
Huset er beliggende på
Vindbyholtvej 8, 4640 Faxe.

Der kan, efter aftale, indgå
flere arbejdsopgaver i kontrakten, hvilket i så fald vil medføre
en lavere månedlig leje.
En kort, motiveret ansøgning
på 1-2 sider sendes til bestyrelsesformand Jørgen Bruhn på
jorgen.bruhn@lnu.se senest
d. 20. marts, 2017.

Evt. spørgsmål kan rettes til
Jørgen Bruhn, helst på mail,
eller på tlf: +46 705 474643.
Udvalgte ansøgere vil blive
inviteret til besigtigelse og
samtale på Vindbyholt i ultimo
marts måned. Fonden forventer,
at lejer flytter ind i huset senest
i juli 2017, men gerne snarest
muligt.

·

LEGATER FRA STATENS KUNSTFOND
Se mere på kunst.dk
ANSØGNINGSFRIST
D. 1. MAJ

Forfattercentrum
Du kan søge forfattercentrumpuljen, hvis du arrangerer enkeltstående arrangementer med forfattere eller
oversættere. Støtten gives til
forfatterens eller oversætterens honorar.
OBS: Til fristen 1. maj 2017
kan der søges til arrangementer i juli, august og
september.
Du kan søge om støtte til 2
arrangementer pr. ansøgningsfrist.
Du kan dog søge om støtte til
3 arrangementer pr. ansøg-

ningsfrist, hvis du afholder arrangementer i et af Danmarks
yderområder eller i Region
Nordjylland. Bestemmelsen
af, hvad der gælder som et
yderområde, følger Erhvervsstyrelsens definitioner.
LEGATER MED LØBENDE
ANSØGNINGSFRISTER

Pulje for
oversætternetværk
Støtte til afholdelse af arrangementer for oversættere fra
dansk af netværksskabende
eller -styrkende karakter.
Kan søges af udenlandske
institutioner og oversættere
fra dansk.

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

Det internationale
researchprogram
Danske festivalledere, forlæggere, institutionsledere m.fl.
kan søge om støtte til rejser
og ophold i udlandet.

Litteratur- og personudvekslingspuljen

danske og udenlandske institutioner og oversættere fra
dansk.

Dansk litteratur
i udlandet
Tilskud til litterære arrangementer og markedsføring af
dansk litteratur i udlandet.
Puljen kan søges af udenlandske forlag, repræsentationer
i udlandet, kulturinstitutioner
og andre, der ønsker at promovere og udbrede kendskabet til dansk litteratur uden
for Danmark.

Tilskud til forfatteres rejseudgifter. Kan søges af danske
og udenlandske forfattere,
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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.

Fyraftensmøde
med Copydan

S-gruppens
årsmøde

Dansk Forfatterforening har
inviteret forhandlingschef
Stefan Eland Kristensen fra
Copydan Tekst og Node til at
komme og gennemgå de statistiske modeller, der ligger
til grund for Tekst og Nodes
fordeling af kopivederlag.
Der er afsat god tid til
spørgsmål, og alle er velkomne.
Tilmelding til df@danskforfatterforening.dk senest den
27. marts 2017.

Forslag til dagsorden skal
være formanden skriftligt i
hænde senest 10 dage før
årsmødets afholdelse. På
valg er: fem medlemmer til
styrelsen, og en suppleant.
Derfor er der rig mulighed for
at stille op.
Hold øje med hjemmesiden
for at se dagsordenen.
Kl. 18.30 er der fællesspisning
for de interesserede.
Tilmelding til spisning hos
formanden authorsilvestri@
gmail.com inden fredag d. 17.
marts 2017. Pris 100 kroner.

Hvordan fordeler Tekst & Node
kopivederlag?
Torsdag d. 23. marts kl. 15.30-17.30

Lyrikergruppens
årsmøde
Fredag d. 24. marts kl. 17
Dagsorden efter vedtægterne.

Indkaldelse med dagsorden
vil ske via lyrikergruppens
næste nyhedsnotat.
Efter årsmødet vil der
være middag med festlige
indslag og fri bar.
Tilmelding til middagen skal
ske til Kirsten.Marthedal@
gmail.com

StORDstrømmens
generalforsamling

Lørdag d. 25. marts kl. 16-18
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800
Nykøbing F
Der bliver middag og underholdning bagefter.
Tilmelding til middag senest onsdag d. 22. marts til
Michael Næsted Nielsen på
e-mail: brodthagensvej@
gmail.com
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Torsdag d. 30. marts kl. 17

Aprilmøde i
Læremiddelgruppen

Hvem giver priser til hvem og
hvorfor?
Mandag d. 3. april kl. 16.30-18
Mød en lærebogsforfatter
og en redaktionschef ved
Gyldendal på et fyraftensmøde. De vil beskrive deres
arbejde og samarbejde om
at skabe gode læremidler til
folkeskolen.
Lærebogsforfatteren
Ayoe Quist Henkel fik i 2016
Gyldendals læremiddelpris
for sine udgivelser. Hun er,
ud over at være lærebogsforfatter, lektor i dansk på
læreruddannelsen i Silkeborg
og ph.d. stipendiat. Hendes
afhandling drejer sig om ungdomslitteraturens æstetiske
udvikling i et digitaliseret og
medialiseret tekstlandskab.
Kirsten Buhl, redaktionschef
på Gyldendal, har i en menneskealder været involveret
i skabelsen af en stribe af
prisbelønnede udgivelser.
Oplægsholderne har

gode forudsætninger for at
udtale sig om, hvad kvalitet i
læremidler er - set ud fra en
forfatters arbejdsproces og
ud fra et forlags synsvinkel.
Ayoe Quist Henkel taler ud
fra egne erfaringer om en
læremiddelforfatters rolle i
dag og i fremtiden.
Kirsten Buhl taler om
kvalitetskriterier i forbindelse
med udgivelse af læremidler
og ved uddeling af priser.
Hun vil desuden tegne et billede af fremtidens læremiddelmarked, som hun ser det.
Alle medlemmer af Dansk
Forfatterforening kan deltage
– og man må gerne tage
en gæst med! Tilmelding er
ønskværdig af hensyn til den
praktiske tilrettelæggelse,
men ikke et krav.
Tilmelding til Helge Christiansen på vhch@mail.dk

Kvindelige
Forfattere
– Møde med tre
unge forfattere
Onsdag d. 5. april kl. 19

Vi får besøg af tre unge
forfattere: Siri Ranva Hjelm
Jacobsen, Signe Gjessing og
Amalie Laulund Trudsø.
Kom og hør, hvad de har på
hjerte, og deltag i samtalen
bagefter.
Alle m/k er velkomne.
Hold øje med, hvem der kommer på foreningens hjemmeside.

Dansk Forfatterforenings
generalforsamling
Lørdag d. 29. april kl. 15-18
Kom og deltag i
demokratiet!

Årsmøde i
Haikugruppen
Søndag d. 7. maj kl. 13

Årsmøde i følge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være
styrelsen i hænde mindst en
uge før.
Kl. 14.30 holder Kaj Falkman
foredrag med titlen ’Haikurymdens mørke hål och ljusa
energi’.
Bagefter er der diskussion.

BU fyraftensmøde
Tirsdag d. 9. maj kl. 19-21.30
Fyraftensmøde med
debutanter.

Majmøde i
Læremiddelgruppe

Torsdag d. 18. maj kl. 16.30-18
Status på folkeskolens digitale læremidler i Danmark,
herunder trusler på ophavsretten samt deling af digitale
læringsforløb.
Ved Kaare Øster og Frank
Egholm Andersen.

Den kreative
proces

Torsdag d. 18. maj kl. 19-21
Med Dorthe Nors
– primært for S
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KALENDER
Minefestival med
syriske forfattere
Tirsdag d. 23. maj kl. 19-22

Vinderne af Det Syriske
Kulturinstituts litteraturkonkurrence 2015 vil få deres
bidrag læst op på både
dansk og arabisk. Festivallen
får besøg af den etablerede
syriske romanforfatter Maha
Hassan, der nu er bosiddende i Frankrig. Der er også
musikalske indslag.
Jan Pêt Khorto og June
Dahy står for præsentationen
af vinderne og deres bidrag.
Åbent for alle.

Seniorgruppens
møder i foråret
Onsdag d. 19. april
Mandag d. 22. maj
Alle dage 15-17

Kom og skriv

Onsdage kl. 18.30-21.30 i foråret
- tag din computer med og
få inspiration og ro til at
skrive og slut af med kaffe
og kage.
Gratis for associerede og
ordinære medlemmer.
Kl. 18.30 - 19.00 Præsentationsrunde og inspirationsoplæg v. Iben Claces eller
Inge-Helene Fly
Kl. 19.00 - 21.00 Skrivetid
(med ro)
Kl. 21.00 - 21.30 Fælles hygge
i køkkenet med kaffe og kage
D. 22. marts, 19. april, d. 3.
maj og 17. maj v. Iben Claces
D. 29. marts, 26. april og d.
10. maj, v. Inge-Helene Fly
D. 24. maj v. begge

Lyrik
i Underskoven

Torsdage kl. 17.00-20.30
Analog Bar i Huset, Rådhusstræde 13,
København
Kom og oplev vore legendariske lyrik- og kortprosasessions:
Vi mødes på nedenstående
datoer.
D. 6. april, 4. maj og 1. juni.
Du er lige velkommen, om du
kommer for at læse op eller
lytte.
Tag gerne en litterært interesseret ven med.
Du kan købe vand, øl, te og
kaffe ved baren.
Gratis adgang.

Den røde sofa

Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade, København K
Litteratursalon i samarbejde
med Dansk Forfatterforening
og Den2Radio.
Gratis adgang.
Mød krimiforfatter
Lotte Petri

Torsdag d. 30. marts kl. 17-18.30
Mød oversætter
Nanna Kalkar

STIL OP TIL VALG OG
FÅ INDFLYDELSE PÅ
DANSK
FORFATTERFORENING
Der er generalforsamling d. 29. april kl. 15. I år
er der valg til bestyrelsen og formandsposten.
Hvis du ønsker at stille op, så er du velkommen til at kontakte formand Jakob Vedelsby
på mail@jakobvedelsby.dk eller sekretariatschef Sara Strand på ss@danskforfatterforening.dk og høre nærmere om arbejdet og
mulighederne.
Det er muligt at stille op helt frem til punktet
”valg” på generalforsamlingens dagsorden d.
29. april 2017, men hvis du ønsker valgmateriale på hjemmesiden, så skal du senest d.
19. april 2017 indsende dit materiale til Sara
Strand på ss@danskforfatterforening.dk.
Se mere om generalforsamling, valget
og de opstillede kandidater på
danskforfatterforening.dk.

Torsdag d. 20. april 17-18.30

Er du færdig med dit manuskript?
Har du brug for manuskriptredigering, -vurdering eller beta-læsning?
Jeg har stor erfaring med at læse manuskripter inden for skøn- og faglitteratur. Jeg er BA i Litteraturvidenskab og forfatter med fem udgivelser bag mig.
For nærmere information se venligst
www.ingehelenefly.dk
Kontakt Inge-Helene Fly
på ingehelene@live.dk eller
2980 4622 for et tilbud. 300 kr. pr. time.
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Ved Lisbeth Algreens død

Af Flemming Madsen Poulsen, formand for Kursusudvalget

Lisbeth Ahlgreen døde
d. 17. februar, og med hende
forsvinder en del af Dansk
Forfatterforenings historie.

I sine mange aktive år i foreningen satte Lisbeth sit præg
på rigtig mange områder. Vel

først og fremmest i kraft af
de tillidsposter, hun bestred
især i BU-gruppen, men også
som ansat kursussekretær.
På dette område har jeg lært
Lisbeth at kende som et menneske med stor indsigt, empati
og energi, når det gjaldt om
at skabe de bedste tilbud til
foreningens medlemmer om
efteruddannelse på kurser og
seminarer.
Denne karriere begyndte
tilbage i 1980’erne, hvor
Lisbeth arrangerede forskellige kurser og konferencer
i BU-regi, bl.a. en nordisk
BU-konference med støtte fra
Nordisk Ministerråd, dels en

BU-konference med europæisk deltagelse, støttet af Kulturministeriet. Daværende
DFF-formand Hans Hansen
mente, at man måtte kunne
arbejde videre med sådanne
arrangementer for alle
foreningens medlemmer,
men med en mere fast årlig
økonomisk støtte. Lisbeth og
Hans mødtes med kulturminister Mimi Jacobsen, som
bakkede op og anbefalede en
årlig støtte, men der skulle
så ansættes en kursussekretær. Stillingen blev slået op,
og bestyrelsen udpegede Lisbeth Algreen som foreningens første kursussekretær.

Dette job bestred Lisbeth i
rigtig mange år, og jeg havde
fornøjelsen af at deltage i
kursusudvalgets arbejde i en
årrække som repræsentant
for F-gruppen. Her var Lisbeth altid den drivende kraft,
og hun var rigtig god til at
inddrage os i beslutningsprocesserne.
I dag tager mange af os
kursusudvalget som en naturlig ting, nærmest en selvfølge, men vi skal huske at
give æren, for at vi har denne
virksomhed, til den, som
rettelig bør have den. Det er
en af de mange ting, som vi
skylder Lisbeth tak for.

Ingrid Vang Nyman – Pippis anden mor
Af illustrator Sille Jensen

illustrator, der skabte den
tegnede pige, vi alle sammen
kender som Astrid Lindgrens
Pippi Langstrømpe. Pippi og
hendes illustrator havde flere
fællestræk. Som Pippi var Ingrid begavet, skarp og selvstændig. Hun havde også rødt hår,
voksede op uden en far, og var
som barn en vilter og noget
uregerlig drengepige.
Ingrid Vang blev født i
Vejen i 1916, og gik som ung
nogle år på Det Kongelige
Danske Kunstakademi. I 1942
flyttede hun til Stockholm
med sin svenske ægtefælle,
Arne Nyman. Her blev hun
hyret af en forlægger til at
illustrere bogen om Pippi
Langstrømpe, skrevet af den
endnu helt ukendte Astrid
Lindgren. Pippi udkom i 1945
og blev en øjeblikkelig succes.
Ingrid Vang Nymans bil38 FORFATTEREN·2·2017
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ledsprog med de klare farver,
kraftige konturlinjer og store,
enkle flader med kun få detaljer var både meget karakteristisk og meget moderne.
Illustrationernes udtryk står
endnu i dag, 70 år gamle,
friskt og levende, uden noget
af det det pussenussede eller
idylliserende præg, som æl-

dre børnebogsillustrationer
kan have.
Hun tog sine opgaver som
børnebogsillustrator meget
alvorligt og mente, at illustrationer for børn skulle have
samme kunstneriske niveau
som arbejder for voksne. ”Jeg
kan lide at tegne og male,
men det er specielt dejligt at
tegne til børn,” sagde hun i et
interview.
I årene mellem 1945 og
1952 arbejdede hun kolossalt meget, og det var i de år,
at hendes vigtigste arbejder
blev skabt. Udover at illustrere, arbejdede hun også med
keramik og maleri.
Astrid Lindgren kaldte
hende på et tidspunkt
“Sveriges bedste børnebogstegner” og skrev om hende
at ”Enhver forfatter, som har
haft det held at få en kongenial tegner til sin bog, står i

evig taknemmelighedsgæld til
tegneren.” Alligevel var deres
samarbejde ikke let. Ingrid
Vang Nyman stillede – nok
urealistiske – høje krav til aflønningen af sit arbejde, noget
som forlagene stejlede over.
Ingrid Vang Nyman døde
som 43-årig i 1959. Da Ingrid
Vang Nyman blev født i 1916,
ville hun i dag være over 100
år, hvis hun levede, og det jubilæum giver jo ekstra grund
til at fejre hende.

’Pippi fra Vejen’ hedder
den udstilling om Ingrid
Vang Nymans værk,
som frem til 25. juni i år
bliver vist på Vejen
Kunstmuseum.
Læs mere om udstillingen:
www.vejenkunstmuseum.dk
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Find kontaktoplysninger på danskforfatterforening.dk

Åsa Hardvard Maare
Associeret medlem
2770 Kastrup

Paul Klitnæs DOF
Senest oversatte titel: ‘Værelset’,
Rosenkilde & Bahnhof, 2011

Hans Henrik Egeberg
Associeret medlem
8680 Ry

Ingrid Ann Watson
2850 Nærum
Senest udgivne titel: ‘Elsk ham igen’,
Gads Forlag, 2011

Jakob Bruhn Hansen
Associeret medlem
2300 København S
Erik Møller Pedersen
Associeret medlem
8800 Viborg
Rie Gyldholm Rasmussen
Associeret medlem
Pella Crosscastle
Associeret medlem
Marie-Louise Kirstine Hansen
Associeret medlem
8200 Aarhus N
Paloma Estrada
Associeret medlem
1363 København K
Ea Gullan Kerr
Associeret medlem
2200 København N
Malene Abildgaard
Associeret medlem
Pernille Zinita Renge
Associeret medlem
2870 Hørsholm
Line Sølvhøj Johansson
Associeret medlem
2600 Glostrup
Rune Brandt Larsen DOF
2400 København NV
Senest oversatte titel: ‘Witcheren – Det
sidste ønske’, Gyldendal, 2016
Esther Skriver Senior
Senest udgivne titel: ‘Er Jakob en
sladrehank?’ Alrune, 2006

Xi AI OF
2860 Søborg
Senest oversatte titel: ‘Digternes &
Balletmesterens luner: H.C. Andersen
og August Bournonvilles brevveksling’,
Tsinghua University Press, 2017
Bjørn Friis Thomsen L
Senest udgivne titel: ‘Forliste digte’
Korridor, 2014
Iben Mondrup
Senest udgivne titel: ‘Karensminde’,
Gyldendal, 2016
Lisbeth Maria Hansen F
1620 København V
Senest udgivne titel: ‘Rejselitteratur’,
Gyldendal, 2016
Gitte Winter Graugaard BU
2970 Hørsholm
Senest udgivne titel: ‘Børnemeditation i mit hjerte’, Forlaget Room for
Reflection, 2015
Zarah Juul BU + illu
Senest udgivne titel: ‘10 historier om at
være lille Rosa’, Carlsen, 2016
Vibeke Pedersen F
1401 København K
Senest udgivne titel: ‘Kvinden som
ikon’, Borgen 1995
Johnna Zia Søbrink Haarh BU
Senest udgivne titel: ’Vi si’r godnat til
månen’, Lambert, 2012
Morten Dürr BU
2300 København S
Senest udgivne titel: ‘Rotten ringer ud!’,
Forlaget Alvilda, 2017

Mette Lund Jørgensen F
4230 Skælskør
Senest udgivne titel: ‘Krebs – portræt af
et forfatterskab’, Forlaget Rhodos, 2016

HUSK!
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Hammer, Lene Møller Jørgensen, Line Leonhardt, Inge
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forfatter
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HANNE FELDTHUS er forfatter, klummeskribent, foredragsholder
og selvstændig kommunikationsrådgiver.

Hvornår mærkede du, at du ville være
forfatter?
Behovet for at skrive meldte sig, da jeg var
omkring 30 år, hvilket er 25 år siden. Min
familie var blevet opløst, min mor var død,
og alle havde behandlet hinanden forfærdeligt. Det, syntes jeg, fortjente en bog. Problemet var bare, at jeg ikke kunne skrive.
Mit skriveri bestod i dårligt formulerede
rapporter om forbrugeradfærd og foregik på
mit arbejde som analysekonsulent på AIM.
Min daværende kæreste gav mig en
computer for at sætte gang i mine private
drømme, men det hjalp ikke. Snarere
gjorde det min skriveblokade større. Jeg
kiggede på den åndsvage maskine og
hadede den af et godt hjerte, imens den
samlede støv. Sådan gik der 14 år, jeg fik
nye kærester, nye computere og nye jobs
og endte som strategisk direktør i reklamebranchen. Min evne til at formulere mig
på jobbet blev bedre, men jeg skrev ikke en
linje i noget, der kunne minde om et manuskript. Alligevel vidste jeg, at jeg skulle
skrive en bog. En dag.
Hvilken forfatter vil du gerne være?
Jeg er ikke et litterært menneske, selvom
jeg har læst tonsvis af bøger. De finere
nuancer går hen over hovedet på mig. Jeg
læser for at blive underholdt, lukke en
uudholdelig verden ude eller blive klogere.
Egentlig har jeg aldrig villet være forfatter,
jeg ville bare gerne skrive bøger. Forfat-

tere har altid forekommet mig ulideligt
opblæste eller unødigt ydmyge. Bortset
fra dem, der er kloge på den afvæbnende
måde. Sådan en kunne jeg godt tænke mig
at blive. En dag.
Hvad er vigtigst? At skrive eller at blive
læst?
Med en karriere i reklame- og kommunikationsbranchen kan jeg ikke undgå at
tænke på, hvordan min tekst bliver læst. Og
af hvor mange. Det betyder ikke, at jeg ikke
nyder at skrive. Faktisk bliver jeg helt forelsket i mine tekster, og det har vist sig at
være en dårlig fremgangsmåde. Tre gange
har jeg fået afvist manuskripter, fordi de
var for private og for lidt almene. Det er til
at brække sig over. I mange dage.
Hvor er jeg nu?
Jeg har fået udgivet to bøger, der begge
har skabt debat om henholdsvis ledelse og
stress. Den første hedder: ’Den stensikre
vej til fiasko’ (Gyldendal, 2008) og blev
anmeldt i Børsen som bedre end mange
”rigtige” managementbøger. Den anden,
’En arbejdsnarkomans bekendelser’
(Gyldendal, 2010), brød tabuet om stress
og ja, det er ikke mere end seks år siden,
at man ikke kunne tale åbent om at gå ned
med flaget som karrieremenneske. Jeg
har endnu ikke fået udgivet bogen om min
familie. Den er skrevet, men skal skrives
om. En dag.
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