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Blixenprisen har vokseværk. Dansk 
Forfatterforening er initiativtager til 
Blixenprisen, som de seneste to år har 
kastet guld og glimmer over littera-
turen og dem, der står bag bøgerne. 
Den tredje udgave finder sted den 19. 
maj i år. Bogbranchen – og senest også 
Blixenprisens nye storsponsor Spar 
Nord Fonden – bakker generøst op om 
begivenheden med penge- og pris-
sponsorater, 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 ude-
fra. Samtidig har vi udliciteret fundrai-
sing, planlægning og pressearbejde til 
en ekstern samarbejdspartner, som er 
Have Kommunikation. 

Blixenprisfesten har fra starten 
været tænkt som omdrejningspunktet 
for en landsdækkende folkefest for litte-
raturen. Målet er at manifestere bogens 
samfundsmæssige betydning og skabe 
grundlag for en never ending 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 Forfatter-
forening 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 te-
maer. 2017-konferencen har litteratur-
formidling 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 nu det, vi kalder ”Blixen 
Talks”, som fremover gennemføres 
hen over hele året og behandler det 
samme tema som årets Christiansborg-
konferencen. 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 gen-
nemslagskraft.

     En Blixen Talk er en litterær sa-
lon med både et kunstnerisk og et litte-
raturfagligt indhold. Der deltager to ak-
tuelle forfattere, som er udvalgt blandt 
de nominerede til eller vindere af årets 
eller det foregående års Blixenpriser 
samt to-tre fagpersoner (fx universitets-
folk, boghandlere, bibliotekarer eller 
forlagsfolk). Arrangementet styres af en 
moderator og indledes og afsluttes med 
kunstneriske indslag ved forfatterne. 
Der er indtil videre arrangeret Blixen 
Talks i forbindelse med litteraturfesti-
valerne 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 Kul-
turmødet på Mors i august. Så hold øje 
med Karen Blixens kontrafej og Dansk 
Forfatterforenings logo ude i det ganske 
danske land. Og godt nytår.·
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Rasmus Svarre har lavet 
forsiden. Den forestiller de 
to hovedpersoner, Oreste 
og Anna, fra en sci-fi/ar-
kæologi/kærlighedshistorie, 
skrevet af Merete Pryds Helle 
og illustreret af Rasmus 
Svarre. Bogen hedder ’Epifanien’ og udkommer til 
foråret på Forlaget Fahrenheit. Billedet er tegnet i kul 
og pastel og er en særlig version til Forfatteren.

Jakob Vedelsby, formand

FOTO: DAN MØLLER

Blixen – året rundt  
og i hele landet 
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NYT MEDLEM  
AF DET LITTERÆRE  
UDVALG I STATENS 
KUNSTFOND 
Repræsentantskabet for Statens Kunstfond 
har udpeget et nyt medlem af det fem perso-
ner store litterære udvalg efter Jan Sonnerga-
ards død. Repræsentanterne for de litterære 
foreninger er blevet enige om at pege på for-
fatteren Inge Lise Hornemann, der er cand. phil. 
i teatervidenskab fra Københavns Universitet, 
og som efterfølgende har haft diverse lederstil-
linger i hotelbranchen. Hun har været medlem 
af Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse 
og senere formand for Danske skønlitterære 
Forfattere. Hun er tildelt Statens Kunstfonds 
3-årige arbejdslegat og har udgivet fire roma-
ner på Gyldendal. AB

REJS  
PENGE  
TIL DIN 
BOG
Flere og flere forfattere forsøger 
sig med crowdfunding, når de leder 
efter penge til en udgivelse. Kigger 
man på platformen Booomerang.
dk (ja, der skal være tre o’er), ser 
man, at over halvdelen af de bøger, 
der er søgt penge til, har rejst de 
søgte beløb. Flere af dem har fået 
flere penge, end forfatterne har søgt 
om, og i et tilfælde er der givet 100 
gange flere penge i støtte, end der 
er søgt. Groft sagt, så ser det ud, 
som om det er svært at rejse støtte 
til selvhjælp eller selvudvikling, og 
at det er svært at rejse penge til 
fiktionsværker af ukendte forfattere. 
Hvis du selv vil forsøge dig med 
crowdfunding, kan du se mere på 
booomerang.dk.
     (Crowdfunding er en måde at 
rejse penge, hvor interesserede har 
mulighed for at bidrage et større el-
ler mindre pengebeløb til realisering 
af et konkret projekt. AB

Der er et forslag på vej om en æn-
dring i loven om biblioteksafgiften. 
Forslaget indeholder to elementer:

4 % af biblioteksafgiften skal fra 
2018 afsættes til forfattere med e-
bøger. Beløbet stiger til 8 % i 2021, 
og fra 2022 skal procentsatsen svare 
til forholdet mellem antal digitale og 
antallet fysiske udlån af bøger. Også 
e-bøgernes omfang skal der udar-
bejdes en nøgle for, da man ikke kan 
tælle sider i en e-bog. Litteraturtypen 
vil følge samme principper som for 
fysiske bøgers vedkommende, hvor fx 
lyrik tildeles ekstra point.

 Det andet element er, at mini-
mumsgrænsen for, hvornår forfattere 

får udbetalt bibliotekspenge, sættes 
ned. Lovforslaget ændrer minimums-
grænsen fra nuværende 2.130 kr. til 
1.250 kr. I lovforslaget begrundes re-
duktionen dels med, at andelen af be-
rettigede, som falder for minimums-
grænsen, er stigende, og at en lavere 
minimumsgrænse vil give flere yngre 
forfattere en del af bibliotekspengene. 
Kulturministeriet vurderer, at antal-
let modtagere af bibliotekspenge vil 
øges fra de nuværende 8.200 til ca. 
10.700 personer. Lovforslaget ventes 
fremsat i folketinget i februar med 
vedtagelse inden sommerferien.AB
Kilde: Søndag Aften

STIGENDE  
BOGSALG 
Fremtiden ser ikke fuldstændig sort ud i 
bogverdenen: I den amerikanske bogbranche 
glæder man sig over, at bogsalget steg med 6,1 
% i første halvdel af 2016 i forhold til samme 
periode i 2015. I den periode omsatte de 
amerikanske boghandlere bøger for 5,44 mia. 
dollars. AB
Kilde: Publishers Weekly

Statens Kunstfonds Projektudvalg for Littera-
tur har årligt knap 20 mio. kroner til rådighed. 
Pengene skal bruges til at fremme dansk lit-
teratur i Danmark og udlandet. Af disse penge 
uddeles omkring 17 mio. til ansøgere gennem 
de 11 forskellige puljer, og de resterende penge 
går til bl.a. messer, Danish Literary Magazine og 
præmiesummer til div. priser. 

I 2016 modtog projektudvalget 2060 an-
søgninger om i alt 32 mio. kroner. Cirka 1400 af 
disse ansøgninger blev imødekommet. 

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Littera-
tur, som støtter individuelle forfattere, modtog 
i 2016 814 ansøgninger. 46,7 % af ansøgerne 
modtog støtte, og udvalget uddelte 29,9 mio. 
kroner i legater. AB
Kilde: Statens Kunstfond

Bibliotekspengene  
omfordeles

TAL FRA LITTERATUR- 
UDVALGENE
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o spørgsmål, der berører alle, der 
beskæftiger sig med litteratur, 
er: Hvad er litteratur, og hvordan 

adskiller den sig fra det sprog og de dis-
kurser, som hersker i deres samtid? Der 
er skrevet et hav af bøger, som forsøger 
at svare på disse spørgsmål. Jeg vil mere 
beskedent blot se på nogle få nutidige 
digtes sprog, og hvordan de adskiller sig 
fra dominerende diskurser. Et per-
spektiv herfor er Jean-Pierre Siméons 
definition i ’La poésie sauvera le monde’ 
(Poesien vil redde verden):
 Ethvert digt er en koncentreret men-

neskelighed, der hos alle og enhver 
åbenbarer dennes andethed, dvs. 
dennes affinitet med den anden og 
på den måde oprykker dennes lille 
personlige identitet, gentilknytter den. 
Poesien er på sin vis den menneske-
lige sjæls esperanto. (s. 30)

Digte handler altså om at flytte 
identitet og tale et sprog, der åbenba-
rer vores andethed. Her opstår ”den 
menneskelige sjæls esperanto”, dvs. et 
opfundet sprog, der ikke tales nogen 

vegne. Mange nutidige digte har netop 
et sprog, der ikke tales nogen steder. De 
udgør tillige brud med de diskurser, der 
bestemmer vores almene tale og vores 
ordinære sprog.

Fantasien om transparens
Et væsentligt element i sådanne samti-
dige diskurser er fantasien om gennem-
sigtighed, også kaldet transparens, der 
forbindes med tal (alt antages at kunne 
måles i tal), tests og evalueringer (der ofte 
også er opgjort i tal). Tallene skal fortælle 
alt om os i vores uddannelsessystem, 
aktiviteter på internettet, telefonopkald, 
arbejdsliv osv. Vores udsagn skal tillige 
fremstå som gennemsigtige og kunne 
evalueres i statistikker.

Men forudsætningen for, at noget 
kan fremstå som gennemsigtigt, er, at 
det medium, hvormed gennemsigtighe-
den sikres, tilsidesættes. For at vi rent 
konkret kan se noget gennem fx en rude, 
forudsættes det, at rudens eksistens skju-
les eller ignoreres. Fokuserer vi derimod 
på ruden, ser vi ikke det, der skal ses 
gennem den. Når vi derfor bliver præsen-

teret for en 80 siders økonomisk rapport, 
der skal redegøre for tallene, der ligger 
til grund for en reduktion af arbejdsplad-
sen, glemmer vi, at måden, hvorpå disse 
tal er udarbejdet, er mere eller mindre 
ugennemskuelig. Vi glemmer også, at de 
er udskrevet på et stykke papir, hvor der 
også står et sprog, der kun kan forstås af 
dem, som har lavet rapporten.

Udsigelse
Vores udsagn skal som anført fremstå 
som transparente, idet de skal sikre et 
”sandt” indblik i subjektets ideer inden 
for en bestemt sammenhæng, fx dets 
kompetencer, arbejdsindsats, holdning 
til ledelse osv., men det, der overses og 
som nødvendigvis må ignoreres ved 
sådanne ’gennemsigtige’ udsagn, er ud-
sigelsen. Sidstnævnte udgør en ’ramme’ 
eller en ’rude’, der ikke kan ses eller 
aflyttes på entydig vis. Udsigelsen finder 
sted, når vi fremsiger et udsagn og frem-
står som afsender heraf, men indskriver 
sig tillige i den relation, som vi kan have 
eller rent faktisk har til andre. 

Den lingvistiske transparens’ magiske 

Digtes esperanto
Af René Rasmussen

Lyrik skaber åndehuller i transparensens frosne sproghav.

FOTO: PIXABAY / CCO PUBLIC DOMAIN
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tilsynekomst beror på, at udsigelsens 
spor udraderes, og udsagnet fremstår 
som talens essens. Enhver form for ver-
bal kommunikation forudsætter imidler-
tid udsigelsen, ellers er ingen kommuni-
kation mulig. Men ideen om transparens 
tilsidesætter den, ellers er ingen (forestil-
ling om) transparens mulig.

I en række nutidige digte er udsi-
gelsen derimod central. Sådanne digte 
betoner netop forskellen mellem udsagn 
og udsigelse. Udsagnet kan være bestemt 
af et jeg/vi på sætningsniveau (i et enkelt 
eller flere vers), og udsigelsen bliver vig-
tig, når et sådant jeg/vi evt. forsvinder. 
Men den er også til stede, når et sådant 
jeg/vi manifesterer sig, eller når det slet 
ikke er til stede. Udsigelsen går ud over 
og bestemmer formen af et evt. jeg/vi. 

Det særlige i lyrikken
Der er i digte knyttet en særlig form for 
udsigelse til enjambementer, idet de 
tvinger læseren til både at læse et digt 
syntaktisk og med pauser omkring lin-
jebrud. Pausen indikerer en særlig form 
for udsigelse, der fordrer en oplæsning, 
hvormed også vejrtrækningens betyd-
ning for udsagn og udsigelse træder 
frem. ”At fremsige et digt er at afvise 
udslettelsen af åndedrættet i sproget og 
af vejrtrækningen i sig selv.” (Siméon, s. 
65) I et digt fra Peter Laugesens digtsam-
ling ’De sagde hans hund havde lopper’ 
er linjebruddets og vejrtrækningens 
vægtighed tydelig:
 Der sker 
 ingenting

 Der er
 ingen fortælling

 De siger 
 ikke noget

 &
 det springer
 fra sprog til sprog
 (s. 72)

Udsigelsens form kan optegnes med 
følgende omskrivning: ”Der sker ... 
ingenting” eller ”Der er ... ingen fortæl-
ling”, hvor de tre punktummer markerer 
det brud eller den pause (vejrtrækning) 
i en oplæsning, som linjeskiftet fordrer. 
Udsigelsen moduleres i kraft af linje-

bruddet. Enjambementet udelukker 
transparens. Det er samtidig muligt at 
læse digtet som en allegori på sig selv. 
”Der er / ingen fortælling” og ”De siger 
ikke noget” kan således ses som udsagn 
om, at der i dette digt ikke siges noget 
(faktuelt), men at dets ord ”springer / fra 
sprog til sprog” eller fra det ene sprog til 
det næste på ugennemsigtig vis. 

I sproget er vi alle migranter
Mange nutidige digte betoner, at sproget 
ikke kan afgrænses til nationale eller 
grammatiske rammer. Der udfoldes i 
dem et sprog, der er mere eller mindre 
løsrevet fra de særlige sproglige gitre, 
som ideen om et særligt privilegeret 
nationalsprog udstikker. 

Derfor fremstår lyriske digte ofte 
også som udsagn om sproglig løsrivelse 
og brud med givne grammatikker og 
vanetænkning. Lyriske digte udgør brud 
med et netto- og faktasprog, med fanta-
sien om transparens. I Alen Mešković’ 
digtsamling ’Et spørgsmål om vane’ tales 
der således om inspirationen, hvis
 … narkomaner strejfer i 
 I poesiens dale
 Mens de søger det rigtige ord
 Og aldrig finder det 
 (s. 16)

Poesiens sprog er ikke et faktasprog 
eller transparensens sprog, men et sprog, 
som skaber en særlig afhængighed (”nar-
komaner”). Og i det sprog finder vi aldrig 
”det rigtige ord”. Lyriske digte udgør i 
den henseende sprog, der ikke er sprog, 
i hvert fald ikke et nationalsprog defi-
neret i henhold til grammatik, retskriv-
ning eller national identitet. Et andet af 
Mešković’ digte udtrykker det således:
 Ingen digtere skriver digte
 De rigtige digtere er døre
 Imellem vores verden
 Og en anden verden
 Som digtene lever i
 (s. 53)

Digte lever ikke i denne verden, men 
i en anden verden, i et sprog uden hjem, 
som digterne kun kan ænse fra den dør, 
der er åben til den anden verden. Den 
sproglige hjemløshed kommer også til 
udtryk i et tredje digt af Mešković, hvor 
et jeg i ”tynde porer af intethed” leder 
efter sit hjem, som dette jeg ”finder mel-

lem ingen / Steder og intet” (s. 35) Vores 
sande hjem, hvis vi kan tale om et sandt 
hjem, er mellem ingen steder og intet, 
dvs. et utilgængeligt eksil.

Grænseløse digte
I sådanne digte fremskrives et hjemløst 
sprog eller en særlig galskab, som bryder 
med det gængse sprog. Jan Pêt Khorto 
udtrykker det sådan i ’Helvedets fristel-
ser. Når skjulte hjemlande pakkes ned i 
tasker’:
 Jeg ser min krop falde fra en sky som 

et missil
 Jeg mærker mine børn, tordenen, 

lynene og også regnen der falder
 føler dødelighed på min rejse
 Jeg er den evige trækfugl
 mærk min galskab
 (s. 61)

Digtet udtrykker en vished om en 
særlig nomadetilstand: ”Jeg er den evige 
trækfugl”. Læseren mærker endvidere 
jegets, dvs. digtenes galskab, hvis vi tol-
ker jeget som metafor for digtet.

Sådanne digte har derfor en særlig 
magt til at udkrystallisere en kompleks 
og ambivalent realitet på en måde, der 
rykker ved fantasien om transparens, og 
som gør det muligt for os at tænke vores 
sprog og andethed på en ny måde. De 
rykker endvidere ved vores identitet og 
ideer om nationale normer. Det er deres 
force. Derfor udgør de åndehuller i trans-
parensens frosne sproghav. ·
Jan Pêt Khorto: ’Helvedets fristelser.  
Når skjulte hjemlande pakkes ned i tasker’, 2011
Peter Laugesen: ’De sagde hans hund  
havde lopper’, 2010
Alen Mešković: ’Et spørgsmål om vane’, 1999
Jean-Pierre Siméon: ’La poésie sauvera le monde’, 
2016

Ordforklaring:  
Enjambement = Det at føre meningen i en sætning hen 
over to verselinjer, så de syntaktisk hører sammen. 

René Rasmussen er lic.phil. i 
litteraturvidenskab, lektor i dansk 
litteratur på Københavns Universi-
tet, lyriker og fagbogsforfatter. 
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Hvornår er det gået galt?
Tag Hitchcock! Han beholdt 

bare titlen til ‘Psycho’ og smed 
resten ud. Han forbød endda 
angivelig manuskriptforfatteren 
at læse bogen. Og selvom Kubrick 
lavede få film, er det imponerende, 
hvor mange forfattere han blev 
uvenner med. Nabokov skrev selv 
et manuskript til ‘Lolita’, som Ku-
brick forkastede. Forlægget til ‘Dr. 
Strangelove’ er ikke en satire, men 
en koldkrigsthriller, og forfatteren 
blev rasende. Anthony Burgess 
tilgav aldrig Kubrick, at han bare 
udelod slutningen på ‘A Clockwork 
Orange’. Stephen King har i over 
tredive år haft et anstrengt forhold 
til Kubricks version af ‘Ondska-
bens Hotel’. 

…som jo ellers er en glimrende 
film!

Ja, men King mener, at ikke at 
den er uhyggelig nok. Det værste 
eksempel er nok instruktøren 
John Boorman, der fik slået tæn-
derne ud af forfatter James Dickey 
på settet under optagelserne af 
‘Udflugt med døden’.

I dag er det omvendt. Filmene er 
næsten for tro mod bøgerne?

Det talte Peter Jackson om, da 
han lavede ’Ringenes Herre’: En 
film skal både nå bredt ud, men 
også være noget for dem, der er 
tæt på bøgerne. Nogle af de film, vi 
ser i dag, er nærmest klassikerfil-
matiseringer i sig selv. Alle disse 
reboots, hvor et ældre filmunivers 
genoplives og nyfortolkes. Hvor 
teatrene gerne piller alt fra hinan-
den for at modernisere, går film 
langt for at virke så autentiske som 
muligt.

Filmatiseringer af fiktive verdener  
Af Stephanie Caruana

Shusaku Endo (1923 - 1996) var både ærke-
japansk og så slet ikke. Han kom til verden i 
Tokyo, men flyttede som spæd til Manchuriet, 
hvor russere og japanere dominerede dele af 
den kinesiske provins. Japanerne fik overtaget i 
1931 og skabt en marionetstat. To år senere blev 
forældrene skilt, og Endo flyttede med sin mor 
til Kobe, hendes fødeby i Japan. Som 12-årig blev 
han døbt romersk-katolsk, og troen prægede 
hans senere liv og værker. I skoletiden blev han 
religiøst forfulgt. Livet igennem skrantede hans 
helbred, bl.a. fik han tuberkulose. Endo gik desto 
mere inderligt til sine værker, der kredsede om 
identitet og den tro, han prøvede at gøre forstå-
elig for japanerne. 

I ‘Tavshed’(1966) rejser to jesuit-missionærer 
til Japan i det 17. århundrede. Romanen handler 
om brutalitet, bedrag og det selviske og opofren-
de i at holde fast i troen. Om at se Jesus som én, 
der lider sammen med mennesker. Han lader 
præsterne tvivle på sig selv, på Gud og på, om 
man overhovedet kan være kristen i ‘denne mud-
dersump’, altså Japan, der her måske bliver bille-
det på det usle jordeliv, fjernt fra det åndelige.

Faderskikkelsen er en solid og frygtet skik-
kelse i japansk kultur, og Endo har i sine værker 
ofte en ydmyg, givende Jesus-figur, der er 
søgende, skrøbelig og foragtet. I disse autofiktive 
tider frister det at se ligheden mellem den figur 
og dens forfatter, som skrev prisvindende fiktion 
på en barndom i et besat, fremmed land og med 
en ungdom som udstødt. Som voksen var Endo 
anerkendt, men ofte i modvind i sit hjemland, 
fordi han satte spørgsmålstegn ved det japanske.

Shusaku Endo på dansk:
Tavshed, 1972 
Den meget ærede tåbe, 1975
Samurai, 1985
Når jeg fløjter, 1987
Skandale, 1988

BAGGRUND
MUNKEN FRA MUDDERETS LAND
Shusaku Endos roman ‘Tavshed’ kan opleves 
på det store lærred, instrueret af Martin  
Scorsese. Men hvem var forfatteren, der  
kredsede om den kristne tro i sine værker?

INTERVIEW 
DER ER LANGT FRA LITTERATUR TIL BIOGRAF
Bøger sælger billetter, og historierne bliver ofte fortalt på en måde, 
der er tro mod bogens forlæg og tone. Jakob Levinsen, tidligere lit-
teraturredaktør, nu forfatter, oversætter og meget mere, lægger ikke 
fingre imellem, når det handler om forholdet mellem film og litteratur.
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Stephanie Caruana er forfatter, 
filmanmelder og journalist og 
medlem af Dansk Forfatterfor-
enings S-styrelse. 
 
 

Filmatiseringer af fiktive verdener  
Af Stephanie Caruana

konkurrence
Vind billetter til Scorseses film ’Silence’. Skriv navnet på den person, du gerne vil i 
biografen med og vær med i konkurrencen om 3 x 2 biograf billetter.  
Skriv ”Forfatteren” i emnefeltet og send mailen til LouiseHertz_Martinsen@uip.com.

Hvordan det?
Når Scorsese fortæller en historie sat 

i syttenhundredetallets Japan, så skal 
det se rigtigt ud. Med andre film disku-
terer folk i dyb alvor om elvere nu også 
har spidse ører i virkeligheden. Illusi-
onsnummeret skal virke, uanset genre.

‘Psycho’ blev genindspillet som hyldest 
til originalfilmen…

Ja, præcis. Men ingen har gidet 
indspille Robert Blochs roman for alvor. 
Stephen King producerede en miniserie 
over ’The Shining’, der kom lidt tættere 
på bogen. Det er gået op og ned med, 
hvor tæt man har lagt sig op ad origina-
lerne.

Og hvad med herhjemme?
Her er filmatiseringer af danske ro-

maner næsten gået i sig selv igen. Efter 
Trier ligger fokus mest på manuskrip-
tudvikling, fordi der er flere penge for 
manuskriptforfatterne i at skrive nyt, 
frem for at tage en eksisterende roman. 
Men Jussi Adler-Olsen er jo oplagt at 
filmatisere*. Jonas T. Bengtssons ’Sub-
marino’ blev filmatiseret med succes og 
også ’Flugten’, efter Olav Hergels roman 
‘Flygtningen’. Men det er jo thrillere. 
Vi har udviklet en slags håndskyhed, 
når det handler om danske klassikere. 
Vi har endnu ikke fået en ‘Lykke-Per’. 
Hvornår har vi sidst lavet Holberg på 
film herhjemme?

Nogle gange mødes bøger og film bare 
ikke. BogForums længste kø var til 
Patrick Ness, der skrev ‘Monster’. Og 
filmen tages snart af plakaten!

Nogle gange kender forlag og filmdi-

stributører ikke deres besøgelsestid. Bø-
gerne kan storsælge, mens filmen ikke 
får fat. Se bare Murakamis ‘Norwegian 
Wood’ og Pynchons ‘Inherent Vice’. 
Gode film, men ikke helt i skabet. Man 
skulle måske bare have ladet dem ligge?

Ja, ‘Inherent Vice’ var sær, men egent-
lig fin.

Nogle bøger er sværere at få forløst. 
Og så kan man jo ty til klassikerne. 
Hvert år omtrent kommer en ambitiøs 
Shakespeare-filmatisering, senest ‘Mac-
beth’. Enten i klassiske kostumer eller 
nyfortolket.

Da Branagh moderniserede Hamlet på 
film i 1996, var der kritik. 

Men så var der fantastiske ’Richard 

d. III’, der blev flyttet til trediverne. Det 
kræver jo, at vi har en levende holdning 
til klassikerne. 

Hvordan opstår det øjeblik, hvor en bog 
og en film rammer publikum?

Tag ‘Lad den rette komme ind’ af 
John Ajvide Lindqvist, der storsælger 
i Sverige, men ikke her. Den fik hele to 
film, der i Danmark formentlig er blevet 
set af flere end dem, der har læst bogen. 
Forlagene ved ikke altid, hvad de har at 
gøre med.

Der er en kløft mellem forlag og film-
folk. Mangler der synergi mellem de to 
brancher?

Nemlig. Herhjemme er vi vilde med 
Sherlock Holmes, også den nye inkar-
nation på BBC. Men kom ‘Mr. Holmes’ 
med Ian McKellen i ordinær distribu-
tion herhjemme? Næ. 

Er det ikke kløften mellem popkultur 
og det klassiske?

Jo, og så er der flere litterater end 
købmænd blandt forlæggerne i dag. Før 
var de boghandlere, der vidste, hvad folk 
ville have. Bare vent, til Amazon rykker 
ind i Skandinavien. Det bliver hurtigt, 
og det bliver blodigt. ·
Bonusinfo: Filmatiseringen af ‘Du forsvinder’ af Chri-
stian Jungersen får premiere i april.
’Flaskepost fra P’, en filmatisering af en Jussi Adler-
Olsen roman, var den mest sete biograffilm i Danmark 
i 2016.
Bedste romanfilmatisering ifølge Jakob Levinsen: 
1946-udgaven af ’Store forventninger’ (David Lean).
Den ringeste ifølge Jakob Levinsen: ’Kærlighed i 
koleraens tid’, Mike Newell, 2007.
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å Katrine May Hansens 
hjemmeside står der, at hun 
er forfatter, foredragsholder, 
behandler, redaktør, debat-

tør, billedkunstner og madlavnings-
underviser. Der står også, at hun har 
skrevet digtsamlingen ’Lovetrust’, lære-
bogen ’Creative Writing’ samt romanen 
’Stryg’. Lyrikken fylder ikke meget på 
hjemmesiden.

Men den engelsksprogede digtsamling 
’Lovetrust’ har gjort hende til en litterær 
superstjerne i Indonesien. Det er et ung-
domsværk, der bare følger med Katrine: 

”Digtene er skrevet, da jeg var i 
starten af 20erne, da jeg rejste rundt i 
verden og mødte en masse mennesker.”

Katrine May Hansen er i dag 37 år, 
københavner, mor, underviser og et 
helt andet sted i livet. Digtsamlingen 
er ikke en hemmelighed, men den er 
heller ikke det første, hun præsenterer 
sig med.

”Det er svært for danskere at forstå. 
Jeg er blevet opdaget i Asien, men jeg 
har ikke gjort noget for det.”

Katrine May Hansen siger, der kom-
mer en snert jantelov op i folk, når de 
hører om hendes digtudgivelse:

”På det tidspunkt boede og rejste 
jeg forskellige steder i verden og talte 
meget engelsk. Så meget, at jeg drømte 
på engelsk. Derfor skrev jeg digte på 
engelsk. Ingen danske forlag ville have 
noget med mine digte at gøre, men et 
amerikansk forlag udgav dem. De gik 
straks konkurs, men inden nåede de at 
lave en marketingplan, hvor nogle af 
digtene udkom på postkort. Da forlaget 
gik konkurs, fik jeg tilsendt resten af 
postkortene.”

Først på Facebook
Med restoplaget af digtsamlingen Lo-
vetrust og en bunke postkort havde Ka- Fortsættes på side 13.

Danske Katrine May Hansen er blevet en litterær superstjerne i Indonesien,  
takket være en Facebookside og en bunke postkort med digte på. Af Anna Bridgwater

Fra ’Lovetrust’

No Thing

Of blues
garlic breathe
and slow moulded muscles.

Of licorice
organic percussion
and dusty bright day ...

Indonesisk  
lyrikeventyr

Katrine May Hansen har 
mange tilhører, når hun 
holder oplæg  
i Indonesien.
Selv føler hun, at kultur-
mødet er det vigtigste 
element i hendes  
indonesiske samarbejde.

trine May Hansen et godt udgangspunkt 
for selv at markedsføre sine digte. Hun 
lagde ud på de dengang ret ukendte 
sociale medier:

”Jeg lavede en facebookside for bogen 
– jeg var en af de første, der lavede en 
side på den måde. Der gik et halvt år, 
hvor de eneste fans af siden var mine 
egne venner. Så tog jeg ud at rejse, og 
da jeg kom hjem, var der 600 fans af 
siden, alle sammen fra Indonesien. Der 
var en professor, Iman Suligi, som var 
faldet over siden og var blevet forelsket 
i digtene. Han inviterede mig til at 
komme og holde en forelæsning. Det var 

P

lige, da Mohammed-tegningerne blevet 
udgivet, og jeg tænkte ”Er det nu en 
god idé?” Universitetet lå i en by midt 
inde på Java og var meget konservativt 
muslimsk. Men det var et eventyr, jeg 
synes, jeg var nødt til at sige ja til. Jeg 
ankom i mine klipklapper og shorts, og 
de behandlede mig som en rockstjerne. 
Det var virkelig mærkeligt. Der var 
studerende, der løb efter bilen, jeg havde 
livvagter, og jeg skrev autografer.”

Udbredelse
Det viste sig, at Katrine May Hansen 
ikke var en døgnflue i Indonesien, og at 
der var et publikum til hendes digte:

”Så genoptrykte universitetet digt-
samlingen og solgte den til en billig pris. 
Jeg tjener otte øre per solgt bog. Men 
det har spredt sig, fordi bogen er en del 
af engelsk pensum på statsuniversite-
terne i Indonesien. Jeg ved ikke, hvor 
stort oplaget er nu – 50.000 måske.”

Katrine May Hansens lyrik er også 
nået uden for de indonesiske universite-
ters mure:
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BILLEDBOGEN  
Ved: Hanne Kvist og 
Kamilla Löfström
Vi tager udgangspunkt i 
det særlige, som billed-
bogen kan i samspillet 
mellem illustration og 
tekst. Hvordan kan forfat-
ter og illustrator samar-
bejde; skal man fx tale 
meget sammen, eller kan 
fravær af kommunikation 
skabe et overraskende 
element? Hvordan når 
man frem til en helhed, 
når to mennesker arbej-
der med hvert sit udtryk? 
Er det forfatterens bog, 
fordi det er forfatterens 
idé? Eller kan samar-
bejdet begynde ved 
billederne?

 Vi taler også om, 
hvad en god billedbog 
handler om. Små søde 
dyr eller død, incest og 
vold? Hverdagen eller 
fantasiverdener? Skal bil-
ledbøger være smukke? 
Skal de være eksperi-
menterende og udfordre 
deres læsere?

Hvilke bøger gider 
børn høre? Hvilke gider 
de voksne læse for dem? 
Og er billedbogen for 
børnelitteraturen, hvad 
lyrikken er for voksenlit-
teraturen?

TID: Søndag d. 29. januar kl. 11-17

STED: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6

FOR: BU & Ill

MASTER 
CLASS: 
Miniplottet 

Ved: Dan Hoffmann
Dan Hoffmann underviser 
på dette intensive week-
endkursus i:

· hvordan man driver en 
historie med en passiv 
protagonist 

· fremdriftsproblemet 
og dets løsninger i 
miniplottet

· fem ydre plotrammer, 
der altid virker i minip-
lottet

· parallel- og ensemble-
plottet; kronologi og 
minimalisme 

· den interne konflikt og 
karakterudvikling

· hvordan man finder 
den tematiske ramme

· den åbne slutnings 
anatomi.

Læs om underviseren på 
scriptcounseling.com/
about

TID: Lørdag-søndag d. 25-26. 
februar. Begge dage kl. 11-17 

STED: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6

FOR: BU & S

VESTJYLLAND 
I VERDEN 
Ved: Vestjyllands 
Højskole
Et arbejdende ugekursus 
for forfattere og illustra-
torer.
Foreningen Litteratour 
arrangerer en uges 
workshop med skrive- og 
tegnetid, foredrag og ud-
stillinger. Der arrangeres 
møder på skoler og bib-
lioteker og ekskursioner 
til erhvervsvirksomheder 
herunder moderne stor-
landbrug.  Der er også 
planer om at producere 
en antologi med tekster 
og illustrationer. Højsko-
len har eget forlag, og 
der planlægges et sam-
arbejde med Ringkøbing 
Skjern Dagblad. 

Højskolen ligger lidt 
syd for Ringkøbing. Se 
mere på: vestjyllandshoj-
skole.dk

TID: Søndag d. 12. til 
lørdag d. 18. marts

STED: Vestjyllands Højskole

FOR: Alle

SKRIV DIN 
EGEN POETIK 
Ved: Pia Juul
I forbindelse med Odense 
Lyrik 17 afholdes dette 
endags-kursus om digt-
ning og poetik. Hvorfor 
skriver jeg, som jeg gør? 
Hvorfor og hvordan fore-
tager jeg mine poetiske 
valg – et ord frem for et 
andet? Har jeg et ”po-
etisk projekt” en bestemt 
intention osv.? 
   Oplæg om poetikker, 
og hvordan man kan se 
digteres poetikker og 
tekster afspejle hinanden 
– overholder de deres 
egen poetik? Diskussion 
og øvelser udmunder i, 
at deltagerne formule-
rer deres egen poetik 
(fx som 10 punkter eller 
principper).

TID: Lørdag d. 18. marts. Hold øje 
med hjemmesiden for tidspunkt.

STED: Teater 95B, Odense 

FOR: LEfter mødet med Linn Ullmann foregår der  
en konstant masterclass indenbords. Hun var  
virkelig en mester i at tegne et grundlæggende  
og grundigt arbejdsrum, og jeg tror, at vi alle fik  
det kærlige skub, vi kom for.

Alberte Winding deltog i masterclass med Linn Ullmann  
i december 2016

“



GÅ I KØDET  
PÅ BIBELEN
Ved: Professor  
Gitte Buch Hansen, 
professor Anne 
Katrine de Hemmer 
Gudme, forfatter 
Pablo Llambías m.fl.
Undervisningsforløb 
om at læse Bibelen som 
tekst. Bibelselskabet og 
Grundtvig-Akademiet 
står bag kurset for med-
lemmer, som ønsker at 
arbejde med Bibelen i 
deres arbejde. Bibelen og 
’Anna Karenina’ har det til 
fælles, at de begge findes 
som bøger. Men 1) det 
har taget et par tusinde 
år at skrive Bibelen, 2) 
Bibelen har ikke bare en, 
men mange forfattere, 
3) en stor del af Bibelens 
tekster først har eksiste-
ret som mundtlige fort-
ællinger, 4) at der sådan 
set ikke findes ’én bibel’, 
men flere forskellige ud-
gaver af kildeteksterne.

TID: Fredag d. 31. marts og lørdag 
d. 1. april. Begge dage kl. 10.30-
16.30 
Fredag d. 5. maj og lørdag d. 6. 
maj. Begge dage kl. 10.30-16.30

STED: Vartov, Farvergade 27, 1463 
København K

FOR: Alle. Deltagere forventes at 
have læst Bibelen. 

OPLÆSNINGS-
WORKSHOP 
Ved: Louise  
Fischer-Nielsen
Oplæsning rører tilhø-
rerne på en helt særlig 
måde.  Men en vellykket 
oplæsning kræver viden 
om oplæsning, krop og 
stemme, egne evner og 
virkemidler. Workshop-
pen er praktisk orien-
teret, og der vil være 
oplæsningsøvelser. 

Alle får konstruktiv og 
relevant feedback og går 
hjem med redskaber, som 
er lette at implementere. 
Workshoppen rykker 
deltagerne langt på kort 
tid og giver erfaring med, 
hvad de gør godt, og 
hvad de kan forbedre. 

Louise Fischer-Nielsen 
er cand.mag. i retorik og 
har firmaet Taleværkste-
det, hvor hun underviser i 
oplæsning.

TID: Juni. Se den præcise dato på 
hjemmesiden.

STED: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6

FOR: Alle

TRO, MAGT OG 
MENNESKER I 
FORBINDELSE 
MED REFOR-
MATIONEN
Ved: Maria Helleberg, 
Jesper Hjermind, 
Carsten Bach Nielsen 
m.fl.
Kurset om reformatio-
nen på Hald omhandler 
følgende: · Hvad førte frem til 

reformationen? · Bogtrykkerkunsten, 
der gjorde det muligt 
at sprede budskabet.· Forandringer, for-
dele og ulemper ved at 
skifte til den nye tro. · Kvinders stilling efter 
reformationen.· Reformationen som 
erindringssted og i 
kunsten.· Viborg, Danmarks før-
ste protestantiske by.

TID: Fredag d. 5. til søndag d. 7. 
maj. Hold øje med hjemmesiden 
for tidspunkt.

STED: Hald Hovedgaard 

FOR: Alle

VIDERE- 
UDVIKL DIT 
BILLEDSPROG 
Ved: Kamila Slocinska 
og Cato Thau-Jensen
Et kursus, der hjælper il-
lustratorer i gang med at 
afprøve og implementere 
nye teknikker i arbejdet 
med deres billedsprog.

For flere illustratorer 
gælder det, at de ikke har 
tid undervejs i opgave-
processerne til at afprøve 
nye måder at gribe deres 
visuelle udtryk an på. 

TID: Lørdag og søndag d. 10. og 11. 
juni. Begge dage kl. 11-17

STED: Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6

FOR: Ill.

Camilla Christensen gav mig en ni siders lang kritik, 
som vidnede om en læsning dybt inde fra mine teksters 
sjæl. Det er jeg meget taknemmelig for, men også impo-
neret over hendes evne som læser. Det har betydet, at 
jeg kan se min onde kortprosa om parforhold med klare 
øjne. 

Morten Ranum fik manuskriptstøtte i 2016

“



MANUSKRIPTSTØTTE
Har du problemer med dit manuskript?  
Medlemmer kan søge manusstøtte hos  
Dansk Forfatterforening. Der findes to slags støtte:

FØDSELSHJÆLP
Har du ideer til et projekt, som du ikke kan komme i gang med, 
kan du søge om indspark og råd fra en erfaren forfatter.  
Der bevilliges almindeligvis to timer til medlemmer af Dansk 
Forfatterforening

MANUSKRIPTGENNEMGANG
Du har et færdigt manuskript, men du har fået afslag fra et eller 
flere forlag og kan ikke komme videre. I den situation kan du få 
professionel hjælp fra en erfaren forfatter. Dansk Forfatterfor-
ening tilbyder at betale for en gennemgang af manus hos en 
professionel forfatter, du selv kan foreslå. Vedkommende gen-
nemgår teksten og hjælper med at identificere svagheder. 

Manuskriptet skal almindeligvis have været på mindst et 
forlag og have modtaget en begrundet afvisning, før der kan 
bevilges en manuskriptgennemgang.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 
400 kr. i timen. Bagefter skal både forfatteren og konsulenten 
sende en kort beskrivelse og vurdering af samarbejdet.
Der er fire årlige ansøgningsfrister til manuskriptstøtte:
1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november

ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE
Kontaktoplysninger, tidligere udgivelser, kort beskrivelse af ma-
nus, omfang af manus og info om kontakt med forlag. Desuden 
skal ansøgningen:

● Indkredse, hvori problemerne består.
●  Beskrive, hvad en evt. konsulenthjælp skal bestå i.
●  Foreslå evt. en kollega/konsulent som vejleder.
Du skal ikke indsende hele dit manuskript.

SKRIV TIL
kursus@danskforfatterforening.dk

KOM OG SKRIV
Tag din computer og dit manuskript med i Strand-
gade onsdag aften i foråret 2017 kl. 18.30-21.30 fra 25. 
januar til 24. maj. Hold øje med hjemmesiden under 
arrangementer for nøjagtige datoer.
   Inge-Helene Fly eller Iben Claces indleder med et 
kort inspirationsoplæg, derefter er der skrivetid, og 
aftenen rundes af med kaffe og kage.
   
Gratis for både associerede og ordinære medlemmer, 
men tilmelding er nødvendig senest 60 timer før til 
Inge-Helene Fly på ingehelene@live.dk 

Pris for ikke-medlemmer: 600 kr. for tre gange og 
1450 kr. for et halvt år. (Associeret årsmedlemskab: 
1400 kr. og ordinært årsmedlemskab 2800 kr. Begge 
kontingenter er fradragsberettiget.)

Er du medlem af foreningen, så 
er din deltagelse på kurset gratis, 
men hvis du er forhindret, så meld 
afbud, så kan en anden få pladsen. 
Associerede medlemmer betaler 
halvdelen af kursets pris. 
Ikke-medlemmer betaler fuld pris. 

Ved afbud senere end 31 dage før 
refunderes kursusgebyret ikke. 
Ved aflysning af kurset refunderes 
kursusgebyret.

Mange kurser henvender sig til en 
specifik faggruppe, og den gruppe 

har fortrinsret. Men du er velkom-
men til at søge et kursus, selvom 
du ikke tilhører den faggruppe, kur-
set umiddelbart henvender sig til. 

Skriv til  
kursus@danskforfatterforening.dk

MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER.  
SE TIDER OG TILMELD DIG PÅ  
DANSKFORFATTERFORENING.DK

ALT DET PRAKTISKE

På Dan Hoffmanns plot master-
class-kursus var jeg så heldig at få 
”scriptdoctor-respons” på en synop-
sis til en ny krimiserie. Dans kniv-
skarpe kommentarer sendte mig et 
tigerspring fremad og gav mig stort 
mod på at gå videre med projektet. 
Mere af den slags, tak!

Ellen Holmboe, børnebogsforfatter

“

Kursussekretær: Anne-Sophie Lunding-Sørensen
Sekretariatschef: Sara Strand
Redaktør: Anna Bridgwater

Grafisk design: salomet grafik/Mette Salomonsen
Illustrationer: Lise Rønnebæk
 

Henvendelse om kurser: kursus@danskforfatterforening.dk
Anden henvendelse: df@danskforfatterforening.dk

DETTE KURSUSPROGRAM FOR FØRSTE HALVÅR 2017 ER UDGIVET AF DANSK FORFATTERFORENING
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”Der er fanklubber og læsegrupper, 
de bliver oversat til bahasa indonesia og 
opført som teaterstykker.” Digtene har 
primært følgere i Indonesien, men hun 
har også undervist på den malaysiske 
del af Borneo på et universitet i junglen, 
hvor de studerende var kristne og meget 
fattige. 

Men hvis Katrine May Hansens fans 
venter på næste digtsamling, bliver de 
skuffede:

”Jeg skriver stort set ikke digte mere, 
og slet ikke på engelsk, men for nogle 
år siden skrev jeg en lærebog i kreativ 
skrivning, og den har jeg så brugt til at 
undervise med for at holde den indonesi-
ske forbindelse ved lige.”

Kulturmøder
For Katrine May Hansen er det bedste 
ved sine oplevelser i Indonesien, at hun 
lærer en ukendt side af et lukket sam-
fund at kende, for hun besøger steder, 
hvor der ellers aldrig kommer turister.

”Men det er også syret. Især min 
familie har haft svært ved at forstå, hvad 
det er for noget. Jeg er blevet inviteret på 
turnéer rundt på forskellige universite-
ter. Det er virkelig hårdt, men det er et 
kæmpe eventyr, for jeg får adgang til en 
lukket verden. De studiemiljøer er meget 
muslimske. Meget af populariteten 
handler om, at de gerne vil se giraffen. 
Det er steder, hvor der ikke kommer 
turister. Det er brune industribyer. På 
den måde handler en stor del af samta-
len om noget, der ikke har med bogen at 
gøre, men om, hvordan vi lever i Europa. 
Det er det mest spændende - at få indsigt 
i en muslimsk hverdag, som millioner 
af mennesker lever, men som vi ikke 
kender.”

Som eksempel på, hvor forskelligt 
livet i Danmark og i Indonesien er, for-
tæller Katrine May Hansen om en af de 
indonesere, hun har lært godt at kende. 

”De sidste seks år har jeg haft en 
turmanager – en pige på min egen alder, 
det vil sige sidst i 30erne i dag. Hun var 
ugift og lektor og havde en ph.d. For to 
år siden kunne hun ikke vente længere. 

Presset af familien var hun nødt til at 
blive gift. Og nu bor hun i en røvby på 
Ny Guinea, fordi hendes mand har fået 
arbejde i en mine. Hun har fået to børn, 
og laver ellers nul og niks. Hun er en 
intellektuel kapacitet, som bliver spildt. 
Men hun begræder det ikke selv.”

Mange facetter
Det er den slags kulturmøder, der giver 
Katrine May Hansen den største glæde i 
Indonesien:

”Det der med at skabe forbindelser i 
verden, snakke sammen og vise, at man 
kan rejse alene som kvinde … alle de ting 
har betydet meget for mig. Men selve det 
med digtene tænder jeg ikke så meget på 
mere.”

Hun har nogle få af de oprindelige 
postkort tilbage, og en del er blevet 

gentrykt med ny grafik i samarbejde 
med indonesiske kunstnere. Men da der 
ikke er nye digtsamlinger på vej, kan det 
være, at det indonesiske eventyr er ved at 
være slut.

”Enten skal jeg gøre noget for at bygge 
mit imperium større, eller også skal jeg 
lade det fade ud. Jeg er gravid med num-
mer fire, så hvis jeg skal være væk i 14 
dage, så skal det kunne betale sig.”

Selvom hun lever af alt muligt andet, 
er Katrine May Hansen stadig aktiv som 
kunstner.

”Jeg har lavet en fotoudstilling, som 
blev solgt til den danske ambassade i 
Malaysia. ’A Scarf is a Scarf is a Scarf’ 
hedder den. Jeg har også, i samarbejde 
med flygtninge, lavet fotoudstillingen 
‘Vennebogen’, der hænger ved Frederiks-
berg Bibliotek.”

Og så opfatter Katrine May Hansen 
stadig sig selv som forfatter, selvom 
ingen danske forlag har villet udgive 
’Lovetrust’, og hendes seneste værk ikke 
skal udgives i Indonesien. Der er for 
meget eksplicit sex i romanen:

”Jeg har skrevet en roman, ’Stryg’, 
som udkom i slutning af 2015, og den 
kan ikke oversættes til et muslimsk mar-
ked, det ville slet ikke gå.” ·
Katrine May Hansen holder også foredrag om  
sit indonesiske lyrikeventyr. Kontakt hende på  
lovetrust.project@gmail.com

Hvis du skriver lyrik på engelsk … er Twitter måske en 
vej ud i verden. Generelt er det sociale medie Twitter 
ikke så udbredt i Danmark som i de engelsksprogede 
lande. Men der findes store fællesskaber af litteraturel-
skere inden for forskellige genrer på Twitter.

Det er virkelig 
hårdt, men det er 
et kæmpe eventyr, 
for jeg får adgang 
til en lukket verden. 
De studiemiljøer er 
meget muslimske. 

“
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andlige forfattere vinder 
langt flere litterære priser og 
anmeldes markant bedre end 
deres kvindelige kolleger. Er 
det udtryk for at mænd skri-
ver bedre, eller skal årsagen 
findes i en udbredt opfattelse 
af, hvad der er god litterær 
kvalitet?

Vi er blevet inspireret af 
den vigtige kønsdebat, der 
foregår i filmbranchen, til at 
undersøge, hvordan det står 
til med balancen mellem køn-
nene i litteraturens verden. 

Det Danske Filminstitut 
udarbejdede tidligere på året 
en rapport, der dokumen-
terer det, man allerede har 
på fornemmelsen, når man 
læser rulletekster: at der gives 
støtte til langt flere film, der 
er skrevet og/eller instrueret 
af mænd end af kvinder. 
Danske film, der er instrueret 
af mænd, udgør 71 %, mens 
hele 79 % af det, der udspiller 
sig på lærredet, er skrevet af 
mænd. 

Filminstituttet nedsatte tre 
arbejdsgrupper, som skulle 
komme med anbefalinger 
til, hvordan man kan undgå 
den bemærkelsesværdige 

skævvridning. Grupperne 
har analyseret filmbranchens 
fødekæde og peger blandt 
andet på, at der optages langt 
færre kvinder på Den danske 
Filmskoles manuskript- og 
instruktørlinjer, at kvinder 
generelt har sværere ved at få 
filmstøtte, at kvinder i min-
dre grad bliver inviteret til 
festivaler, og at de får mindre 
omtale i filmmagasiner og i 
medierne som sådan. 

Mænd vinder priser
Film og litteratur har meget 
forskellige tilblivelsesvilkår. 
Hvor film kræver finansiering 
af mange omkostningstunge 
processer for overhovedet at 
kunne realiseres, har forfatte-
ren ”kun” sig selv at brødføde. 
At dette også kan være mere 
end vanskeligt, skal vi ikke 
gå nærmere ind i her, ligesom 
vi heller ikke har fokus på for-
lagenes frasortering og tilvalg 
af manuskripter. 

Litteraturverdenens 
nærmeste sammenlignings-
grundlag til filmstøtten er 
arbejdslegater fra Statens 
Kunstfond. I 2016 blev der be-
villiget støtte til 208 mandlige 
ansøgere mod 169 kvindelige 
ansøgere, hvilket giver en 
fordelingsprocent på 55/45. 
Denne nogenlunde ligelige 
fordeling går imidlertid ikke 
igen, når vi ser på, hvem der 
modtager litterære priser.

BogForums Debutantpris 
er gennem årene blevet ud-

delt til 16 mænd og 8 kvinder. 
Det Danske Kriminalakade-
mis Debutantpris er uddelt 
til 15 mænd og 6 kvinder. De 
Gyldne Laurbær er uddelt til 
46 mænd og 21 kvinder. DR’s 
romanpris er uddelt til 12 
mænd og 6 kvinder. Breder vi 
os ud til hele Skandinavien, 
så er Nordisk Råds Litte-
raturpris uddelt til i alt 43 
mænd og 13 kvinder. Glas-
nøglen, Det Skandinaviske 
Kriminalselskabs pris, har 
den skæveste fordeling med 
22 mænd og 3 kvinder. Altså 
samlet set en markant forskel 
i mændenes favør. I betragt-
ning af, at litteraturstøtte fra 
Statens Kunstfond er nogen-
lunde ligeligt fordelt mellem 
kønnene, kan det undre, at 
der ikke generelt er større 
kønslighed, når det gælder 
prismodtagere. 

Hvad er kvalitet?
Men hvorfor er det overho-
vedet et problem, at mænd 
vinder flere priser end kvin-
der? Og er det simpelthen et 
udtryk for, at mænd skriver 
bedre litteratur, da de værker, 
der løber med litterære priser, 
gerne skulle afspejle den høje-
ste kvalitet? 

Efter at filmbranchen har 
haft en ”det er altid det bedste 
projekt, der får støtte”-debat, 
er man nået frem til i stedet 
at ville granske opfattelsen af, 
hvad god kvalitet er for noget. 
Det er lykkedes filmbran-

Jeanette Øbro og Jakob Vedelsby 
opfordrer til, at man holder op med 
at bruge prædikatet ”kvindelig” 
om forfattere, der tilfældigvis også 
er kvinder – og til at man holder 
op med at kalde den litteratur, de 
skriver, for kvindelitteratur.

se værket & mennesket 
ikke kønnet

Skriver Dorthe Nors chick lit, som Politi-
ken mener, eller skriver hun litteratur?

m chen at gøre kvalitetssynet 
til et nødvendigt spørgsmål i 
analysen af, hvilke filmpro-
jekter der får støtte, og man 
diskuterer nu, hvor indkodet 
det ”maskuline særpræg” er i 
opfattelsen af kvalitet. 

Det har eksempelvis vist 
sig, at mandlige skuespillere 
fører suverænt på både ho-
vedroller og taletid. Kvinder 
i alle aldre er oftest henvist 
til biroller i mændenes liv, 
og man skal især lede længe 
efter kvinder over halvtreds 
på lærredet. Men gælder det 
også i litteraturens verden? 
Er udvælgelsen af litterære 
prismodtagere styret af et 
maskulint orienteret men-
neskesyn, som til stadighed 
reproduceres?
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”Kvindelig” er en genre
Både for film og romaner 
gælder det, at anmeldelser 
og medieomtale kan være 
ganske afgørende for, om et 
værk bliver en publikumssuc-
ces. I filmbranchen har man 
allerede konstateret, at kvin-
der, når de får presseomtale, 
meget ofte præsenteres med 
kønsorienterede prædikater 
som ”kvindelig filminstruk-
tør/manuskriptforfatter”, og 
at en film kan være en ”rigtig 
kvindefilm” etc. 

Det kan undre, at det skal 
være nødvendigt for skriben-
ter M/K at give den type af 
forbrugeroplysninger. For-
muleringen ”den mandlige 
instruktør” ser man aldrig. 
Hvorfor skal kvinder i 2016 
defineres som nogen, der ikke 
er mænd, eller som ”det andet 
køn”, som Simone de Beau-
voir sagde i 1949? 

Også i litteraturverdenen 
oplever vi den overflødige 
brug af betegnelsen ”den 
kvindelige forfatter”. Men 
endnu mere påtrængende 
er det væld af forskellige 
kønsorienterede genrebeteg-
nelser, som tages i brug, når 
kvinder skriver, og kvinder 
er hovedkarakterer – såsom 
kvindelitteratur, chick lit, 
husmoderporno, femikrimi 
eller læbestiftslitteratur. Ek-
sempelvis blev Dorthe Nors’ 
roman ’Spejl skulder blink’ 
kaldt for ”chick lit” i en an-
meldelse i Politiken, mens til-

svarende mandlige forfatteres 
værker blot bliver benævnt og 
anmeldt som ”litteratur”.   

Subgenrer kan opleves 
positivt af både forfattere og 
læsere, men de kan også bru-
ges til at reducere værker til 
noget mindre værdifuldt end 
”litteratur”.

Anmeldelser
I en artikel i Weekendavisen 
d. 22. juli 2016 af Lasse Hjorth 
Madsen kan man læse, er det 
er 58 anmeldere i Danmark, 
der skriver hovedparten af 
dagbladenes anmeldelser. 25 
af disse er kvinder, og 33 er 
mænd. Ser man på, hvordan 
kvinder og mænd anmeldes 
af henholdsvis kvindelige og 
mandlige anmeldere, viser 
der sig en klar tendens til, 
at mænd anmeldes bedst af 
både kvinder og mænd. 

Når det gælder skønlittera-
tur generelt, anmeldes mænd 
med gennemsnitligt 4,14 
stjerner ud af 6 mulige, mens 
kvinder får 3,98. Indenfor 
krimi/spændingsgenren får 
mænd 3,95, mens kvinder får 
3,66. Tallene er baseret på 
12.387 anmeldelser fra hjem-
mesiden Bog.nu. 

I stedet for at stryge di-
rekte til en konklusion om, at 
mænd på den baggrund må 
skrive bedre romaner, vil vi 
igen sætte spørgsmålstegn 
ved, hvor kønsorienteret kva-
litetsbegrebet i virkeligheden 
er. Vores helt uvidenskabelige 

iagttagelser fortæller os, at 
mandlige hovedpersoners 
livsverden ofte læses og an-
meldes som liv, mens kvinde-
lige hovedpersoners livsver-
den ofte anmeldes og omtales 
med et særligt fokus på, at det 
er kvindeliv. 

Der findes kun mennesker
“When women stop reading, 
the novel will be dead”, sagde 
forfatteren Ian McEwan. Men 
læses kvinders litteratur om 
kvinders livsverden virkelig 
stadig i forhold til mænds 
værker, mens bøger skrevet af 
mænd blot læses som værker? 

Film og litteratur præger 
vores selvforståelse og opfat-
telse af den verden, vi lever i. 
Måden, filmskabere og forfat-
tere hædres på via priser og 
anmeldelser, sender vigtige 
signaler om, hvad der er værd 
at se og læse.

Der er altid god grund til 
at stille kritiske spørgsmål, 
når man støder på iøjnefal-
dende forskelle for mænd og 
kvinders muligheder for ud-
foldelse. Vi hverken vil, kan 
eller skal forsøge at påtvinge 
priskomiteer eller kulturre-
daktionerne noget, og vi tror, 
ligesom filmbranchen, ikke 
at kønskvotering er vejen 
frem. Vi ønsker ikke, at der i 
kunstens verden bliver taget 
særlige hensyn til kvinder, 
eller at man fremhæver kunst 
skabt af kvinder som ”kvinde-
lig kunst”. Derimod ønsker vi 

en udvikling væk fra brugen 
af særligt kønsorienterede 
genrer og omtaleformer. Det 
er slet ikke utænkeligt, at 
man overser kvalitet, fordi 
man stadig agerer efter kvali-
tetsbegreber, der er grundlagt 
og formet af det ene køn. 

Helt fundamentalt bør 
man derfor stræbe efter et 
kvalitetssyn, der først og 
fremmest ser mennesket, 
ikke kønnet. Hermed ønsker 
vi at starte en kvalificeret og 
opbyggelig debat om, hvad 
kønnet betyder for vurderin-
gen af, hvad god litteratur er.

Rapporterne om kønsfordelingen i 
filmbranchen kan læses på dfi.dk.

se værket & mennesket 
ikke kønnet

Jakob 
Vedelsby er 
romanfor-
fatter og 
formand 
for Dansk 

Forfatterforening. 

Jeanette 
Øbro er ro-
manforfatter 
til en række 
populære 
krimier. 
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ANSØGNINGSFRIST D. 15. FEBRUAR 2017
Litterære arrangementer og markedsføring af 
dansk litteratur i udlandet. Puljen kan søges af uden-
landske forlag, repræsentationer i udlandet, kulturinstitu-
tioner og andre.
Oversætterpuljen
Tilskud til oversætterhonorar ved udgivelse og produk-
tionsstøtte til illustrerede værker. Kan søges af forlag og 
teatre.
Rejselegater
Rejselegater for alle skabende kunstnere inden for littera-
turområdet.
Nordiske oversættelser
Tilskud til oversætterhonorar. Kan søges af nordiske forlag.
De generelle midler
Forlag, virksomheder, foreninger og arrangører af litte-
rære arrangementer og projekter kan søge. Forfattere og 
illustratorer kan søge om midler til digitale fortællinger. 

ANSØGNINGSFRIST 7. MARTS
Huskunstnerordningen
Kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde 
med professionelle kunstnere i skoler, daginstitutioner m.m. 

LEGATER  
FRA STATENS KUNSTFOND
Se mere på kunst.dk

ELLEN OG NILS NILSSONS LEGAT
Legatet uddeles til en langvarigt 
syg og økonomisk trængende 
forfatter. Legatet kan uddeles til 
samme person flere år i træk.  
Legatnyderen skal i alle tilfælde 
kunne dokumentere sin sygdom 
ved at indsende lægeerklæring.
Til uddeling i alt: 15.000 kr.
Legatet forventes uddelt medio 
april 2017. 

DIREKTØR J.P. LUND  
OG HUSTRU, F. BUGGES LEGAT
Legatet anvendes som understøt-
telse til skønlitterære forfattere, der 
ikke er fyldt 35 år.
Dansk Forfatterforenings legatud-
valg indstiller til dette legat ultimo 
marts, og en ekstern bestyrelse 
foretager den endelige uddeling i 
foråret 2018. Der sendes kun svar til 
de ansøgere, der får tildelt legat-
midler. Legatportionen forventes at 
være på kr. 6.000 – 7.000.

GENERELT OM LEGATER
Ansøgningen sendes elektronisk 
via efond. Link til det elektroniske 
ansøgningsskema findes på Dansk 
Forfatterforenings hjemmeside: 
http://danskforfatterforening.dk/
soeg-legat/ 
Her finder du også en udførlig  
vejledning i, hvordan der ansøges.

Ansøgningen skal være indsendt 
senest 27. februar 2017 kl. 12. 

Folk, der har kendskab til personer, 
som opfylder betingelserne, op-
fordres hermed til at rette henven-
delse til de pågældende og oplyse 
dem om legaterne og ansøgnings-
fristen.

LEGATER ADMINISTRERET  
AF DANSK FORFATTERFORENING

Inge-Helene Fly deltog 
i december i konferen-
cen ”The role of cul-
ture and civil society as 
arenas for integration” i 
Helsinki, Finland. 

Debatten om flygtninge 
fyldte meget i dansker-
nes bevidsthed i 2015, 
fortæller presserådgiver 
fra Dansk Flygtninge-
hjælp Sara Schlüter. Hun 
præsenterer en roman-
konkurrence med temaet 
flygtninge, som Dansk 
Flygtningehjælp og 
Dansk Forfatterforening 
sammen udskrev sidste 
år. Baggrunden er, at litte-
ratur kan sætte følelser og 
tanker i spil, så læseren 
kan identificere sig med 
flygtninge, fortæller Sara 
Schlüter.

Repræsentanter fra 

de nordiske lande bliver 
præsenteret for flere 
integrationsprojekter med 
det fællestræk, at der er 
en kunstnerisk praktisk i 
centrum. I den kunstneri-
ske praksis er der ingen, 
der på forhånd har patent 
på ”det rigtige”, og alle 
kan bidrage.

Central på konferen-
cen er også debatten 
om, hvorvidt kunst og 
kultur kan bidrage til 
integration. Man er enig 
om at skelne mellem det 
politiske og det kulturelle: 
Politikerne skal sørge 
for fx arbejde, boliger, 
sprogundervisning m.m. 
Men det er også politi-
kerne, der giver tilskud til 
kulturelle institutioner. 
På den måde hænger det 
politiske og det kulturelle 
sammen, også når det 

gælder integration.
Der bliver talt om, at de 

kulturelle institutioner er 
mødesteder for menne-
sker. Det er vigtigt, at det 
er gratis at komme der, 
og at der er mulighed for 
et ligeværdigt møde, hvor 
integration kan foregå. 
Her kan kunstnere byde 
ind med workshops, hvor 
den kunstneriske praksis 
er i centrum, og hvor de 
skaber et rum, hvor alle 
kan være de mennesker, 
de er.
Organisationerne bag konferencen 
var Nordisk Ministerråd og Kultur-
kontakt Nord.

Inge-Helene Fly er BA i litteratur-
videnskab, forfatter, underviser 
m.m. Hun har i 2016 udgivet ’Leg 
for vestenvinden’ og ’Natsommer-
fuglens rum’.  
Se mere på www.ingehelenefly.dk. 

PROTEST
Af Kirsten Dietrich

Jeg protesterer over foreningen Lit-
teratours efterlysning af deltagere til 
workshoppen ”Vestjylland i Verden” 
på side 18 i forrige nummer af Forfat-
teren.

Efter en lang mailkorrespondance 
med henholdsvis formand Jakob Ve-
delsby, redaktør Anna Bridgwater og 
initativtager til kurset Egon Clausen 
er jeg blevet bekræftet i, at Dansk 
Forfatterforening ikke kan stå inde for 
følgende formulering:

”For at deltage skal man have 
udgivet værker på kvalificerede (min 
fremhævelse) forlag, og deltagerkred-
sen sammensættes, så vidt forskellige 
genrer er repræsenteret.”

Det ikke korrekt at skelne imellem 
forfatteres forlagsudgivelser, hvis man 
er optaget som et fuldgyldigt medlem 
af Dansk Forfatterforening. 

Den pågældende formulering er nu fjernet fra 
Dansk Forfatterforenings hjemmeside. Red.

Kunst, kultur og integration
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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.  

Ophavsret og  
forlagskontrakter
Torsdag d. 23. februar kl. 17-19
Kursus i ophavsret og for-
lagskontrakter for forfattere, 
oversættere og illustratorer. 
Jurist Anne Koldbæk fortæl-
ler om ophavsret navnlig i 
forhold til forlagskontrakter, 
herunder om vigtige vilkår 
og om forhandling. Konkrete 
eksempler og spørgsmål må 
gerne medtages.
Tilmelding til Anne pr. mail 
på ak@danskforfatterfor-
ening.dk , senest mandag d. 
20. februar.

Årsmøde i  
Illustratorgruppen
Søndag d. 5. marts kl. 15-18
Kl. 15 fortæller Thit Dyreberg 
Haldrup fra DR om, hvor og 
hvordan de finder og udvæl-
ger illustratorer til forskellige 
jobs.
Kl. 16 begynder selve års-

mødet med dagsorden efter 
vedtægterne. Efter mødet, 
ca. Kl. 18 er der middag. Pris 
100 kr. for mad og drikkeva-
rer, som betales på stedet.
Tilmelding til middagen hos 
tokl@mail.dk senest torsdag 
d. 2. marts.

Fagforfatter  
møder fagforfatter 
2017
Fredag d. 10. marts kl. 14.00 til 
lørdag d. 11. marts kl. 14.30
Hald Hovedgaard
Mød dine kolleger på Hald 
Hovedgaard, hvor seminaret 
præsenterer mangfoldighe-
den i faglitteraturen.
Du får mulighed for at skabe 
nye netværk blandt Dansk 
Forfatterforenings medlem-
mer – såvel nye som gamle. 
Hen over de to dage kommer 
oplæg fra forskellige fagfor-
fattere, bl.a. prisvinderene af 
Den faglitterære Pris 2016, 
Dorthe Jørgensen og Søren 
Ryge-Petersen. Derudover 
bliver der også tid til, at hver 
enkelt deltager fortæller om 
seneste udgivelse eller andre 
interessante aktiviteter i 
relation til eget forfatterskab. 
Og der er socialt samvær og 
mulighed for at se sig rundt 
i området omkring Hald Ho-
vedgaard.
Transport: Med tog til Viborg, 
fly til Karup Lufthavn eller 
i bil i samkørsel med andre 
deltagere.
Ophold og deltagelse er 
ganske gratis for dig som 
medlem – men transporten 
skal du selv klare.
Tilmelding: 
Der er desværre begrænset 
antal pladser, så derfor prio-
riteres medlemmer, der ikke 

for nylig eller aldrig tidligere 
har været med på fagforfat-
ter møder fagforfatter
Hvis du gerne vil deltage i 
Fagforfatter møder fagforfat-
ter 2017, så send en mail til:
birgit.rita.knudsen@outlook.
dk og kaos@via.dk – senest 
onsdag d. 15. februar. 
Senest 20. februar kan du 
forvente svar på, om der er 
plads eller ej.

BU-gruppens  
årsmøde
Lørdag d. 11. marts kl. 15-18
Kl. 15 indleder vi med et fag-
ligt oplæg. 
Kl. 16 begynder selve års-
mødet med dagsorden efter 
vedtægterne, og efter mødet 
ca. kl. 18 er der middag. Pris 
100 kr. for mad og drikkeva-
rer, som betales på stedet.
Tilmelding til middagen hos 
lene.moller.jorgensen@gmail.
com, senest d. 8. marts.
Dagsorden offentliggøres 
på foreningens hjemmeside 
senest tre uger før årsmødet.

DOF general- 
forsamling 
Lørdag d. 18. marts kl. 15-18
Efterfølgende gratis middag, 
underholdning og medlems-
fest.

StORDstrømmens 
generalforsamling
Lørdag d. 25. marts kl. 16-18
Kulturforsyningen, Voldgade 1, 4800 
Nykøbing F
Der bliver middag og under-
holdning bagefter. Tilmelding 
til middag senest onsdag d. 
22. marts til Michael Næsted 

Nielsen på brodthagensvej@
gmail.com

Lyrikergruppens 
årsmøde
Fredag d. 24. marts kl. 17-19
Dagsorden efter vedtægter-
ne. Indkaldelse med dagsor-
den vil ske via lyrikergrup-
pens næste nyhedsnotat. 
Efter årsmødet er der mid-
dag med festlige indslag og 
fri bar. 
Tilmelding til middagen skal 
ske til Kirsten.Marthedal@
gmail.com 

Årsmøde i den  
faglitterære  
gruppe
Fredag d. 31. marts kl. 16
Med efterfølgende middag. 
Se mere i nyhedsbrevet og 
på danskforfatterforening.dk

Kvindelige 
Forfattere  
– Møde med tre 
unge forfattere 
Onsdag d. 5. april kl. 19
Vi får besøg af tre unge 
forfattere. 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.

Sekretariatet har lukket i uge 7

ILLU. TOVE KREBS LANGE
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Torsdag d. 2.  
- mandag d. 6. marts

Udstillingen i Dansk For-
fatterforenings lokaler 
viser konkretistdigteren 
og forfatteren Vagn Steens 
værker, plakater, installatio-
ner, art-books, digtsamlin-
ger, børnebøger, romaner, 
finurlige ordlege og debat-
terende kulturessays, men 
først og fremmest Vagn 
Steens originale værker fra 
især 1960’erne og de tidlige 
halvfjerdsere. 

Torsdag d. 2. marts kl. 19-23: 
Åbning af udstillingen  
DU VAGN GAV UD
En mindeudstilling om Vagn 
Steen i litteraturen og i Dansk 
Forfatterforening.
Vin og taler af bl.a. formand for 
Dansk Forfatterforening Jakob 
Vedelsby og Vagn Steens datter, 
Anne Sofie Bergmann Steen.

Fredag d. 3. marts kl. 19-22: 
Vagn Steen læser. Lydoptagel-
ser af Vagn Steens oplæsninger 
af bl.a. ’Lydalfabetet’ og ’Digt 
med ikke’, samt kompositioner 
lavet over Vagn Steens digt ’Digt 
med ikke’. Forfatter og kritiker 

Mindeudstilling DU VAGN GAV UD

Lars Bukdahl og litteratur-
forsker Tania Ørum holder 
oplæg.

Lørdag d. 4. marts  
kl. 15-18.30:  
Mindernes aften
Forfatterne Knud Sørensen 
og Charlotte Strandgaard 
fortæller om Vagn Steen 
og læser op. Peter Stein 
Larsen laver et litteraturhi-
storisk rids af Vagn Steens 
tid. Til sidst åben scene, 
hvor alle kan dele oplevel-
ser og anekdoter.

Søndag d. 5. marts  
kl. 13-16: Vækst.  
Næsten alle kan se,  
alle kan næsten skrive  
Børn, unge, ældre og gam-
le inviteres til et skrive- og 
tegneværksted. Temaet 
for dagens workshop er 
VÆKST – ordet som i år 
danner rammen for læsefe-
stivallen København Læser. 
Workshoppen henvender 
sig til alle aldersgrupper 
og til såvel erfarne som 
nye forfattere.

Søndag d. 5. marts  
kl. 19-22: Eric Andersen 
opus.  
Med Eric Andersen fra 
Fluxus-gruppen, som har 
kendt Vagn Steen i over 
50 år. 

Mandag d. 6. marts  
kl. 17.00: Udstillingen  
slutter og pilles ned.

DA DER ER BEGRÆNSET 
PLADS, OPFORDRES ALLE 
TIL AT MØDE OP I GOD TID.

Henvendelse til Kirsten.
marthedal@gmail.com,  
tlf. 2220 0288 eller  
Dansk Forfatterforening 
df@danskforfatterforening.
dk, tlf. 3295 5100  
(man-tor kl. 10-12 og 13-15)

Få indflydelse på foreningens 
strategi – valg til bestyrelse 
og formandsposten 2017.

I foråret 2017 skal der være 
valg til bestyrelsen og for-
mandsposten.  
Hvis du ønsker at stille op, så 
er du velkommen til at kontak-
te formand Jakob Vedelsby på 
mail@jakobvedelsby.dk eller 
sekretariatschef Sara Strand 
på ss@danskforfatterforening.
dk og høre nærmere om ar-
bejdet og mulighederne.

Det er muligt at stille op 
helt frem til punktet ”valg” 
på generalforsamlingens 
dagsorden lørdag d. 29. april 
2017, men hvis du ønsker at 
formidle dit valgmateriale på 
hjemmesiden, så skal du se-
nest indsende dit materiale d. 
19. april 2017 til Sara Strand på 
ss@danskforfatterforening.dk. 

Du kan læse mere om valget 
her: danskforfatterforening.
dk/valg. 
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Blixenfest på vej
Nu kan du sætte kryds i 
kalenderen fredag d. 19. 
maj, hvor vi afholder Blix-
enprisen 2017! 
    Hold øje med blixenpri-
sen.dk og de sociale me-
dier for information om 
billetsalg og alle priser. 
Husk, at du også her kan 
finde linket til at indstille 
dine favoritter til Årets 
redaktør, Årets indsats for 
ytringsfrihed og Årets lit-
teraturformidler. 



Hvornår mærkede du lysten til at blive 
forfatter?
Jeg ville først skrive århundredets roman, 
men druknede i grandiose forestillinger. 
Forskellige personer lokkede mig til at skri-
ve umiddelbart brugbare tekster: sange, 
taler, revytekster, faglige skriverier, indlæg 
i studenterblade o. lign. Så kom der nogle 
digte og romaner til skrivebordsskuffen. 
Det var en meget tidsrøvende lidenskab.

Hvordan var det at debutere?
Ved udgivelsen af min første bog ’Det kvin-
delige i manden’ følte jeg mig forløst.

Hvordan er det anderledes at udgive 
din nyeste bog i dag?
Der er mere diskussion med redaktioner, 
som er presset af effektivitetskrav. Min 
seneste bog er kommet i tre forskellige 
udgaver tilpasset krav i forskellige lande.

Hvilken bog er du særlig stolt af?
Jeg er stolt af alle mine bøger, mest af den 
uventede og alligevel sammenhængende 
udvikling i min produktion.  
 
Har du ritualer, når du skriver? 
Jeg skriver i mit arbejdsrum hjemme, om-
givet af mine bøger, med udsigt til natur og 
plads til bevægelse. Det er som en lukket 
alkymistisk kolbe. Uædelt materiale oplø-
ses, koges under sagte ild, bliver filtreret og 

forædles. Når jeg vågner, lader jeg tankerne 
flyde frit. Jeg laver gerne yoga, mediterer, 
går tur. Ca. 9-13 skriver jeg. Resten af da-
gen undgår jeg at skrive.

Hvornår får du ideer? 
De fleste ideer kommer indefra, men 
impulser udefra er nødvendige. Mit tera-
peutiske arbejde og dialog med kursister 
og klienter er grundmaterialet. Samar-
bejdet med min kone giver inspirerende 
udvekslinger. Nogle erfarne og kompetente 
fagpersoner har givet mig mod til at vide-
reudvikle overordnede og grænsebrydende 
temaer. Fra hverdagslivet og litteraturen 
kommer der konstant inspiration. Jeg skri-
ver ikke mine spontane indfald ned. Hvis 
der er energi nok i dem, melder de sig. 

Hvilke bøger har inspireret dig?
De mest igangsættende for mit forfatter-
skab var nok Villy Sørensens ’Digtere og 
dæmoner’ og C.G. Jungs bøger om jeget og 
det ubevidste.

Hvilken forfatter vil du gerne være?
Jeg har forskellige indre delpersoner, som 
jeg kan iagttage i mine drømme: mænd, 
kvinder og sågar børn med forskellige 
relevante egenskaber til forskellige faser i 
processen. Jeg vil gerne være en forfatter, 
der får mine delpersoner til at samarbejde 
optimalt. ·

OLE VEDFELT er født 1941 i København. Jungiansk psykoanalytiker, meditationslærer mm. Han 
har udgivet en lang række bøger og artikler. Hans næste bog, ’A guide to the World of Dreams’, 
udkommer i foråret 2017 og beskriver drømme som kreativ informationsbearbejdning.
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liv
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