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Jeg har for nylig gennemgået et me-
dietræningskursus med fokus på tv-
optræden. Den garvede programvært, 
der underviste, kritiserede mig for min 
tendens til at slå blikket ned. ”Du må 
ALDRIG slå blikket ned. Der skal for 
enhver pris altid være direkte øjenkon-
takt mellem studievært og gæst. Helt 
ubrudt. Ellers bliver det dårligt tv,” 
sagde hun. Det havde hun ret i. Ikke 
desto mindre glædede det mig, da jeg 
så det første afsnit af DR’s nye bogma-

gasin ’Vild 
med bøger’ 
og oplevede 
Flemming 
Møldrup slå 
blikket ned, 
fordi han 
læste op af en 
bog. Des-
værre gjorde 
han det kun 
én gang, og 
det kommer 
jeg tilbage 
til. Men han 
slog blikket 
ned, fordi han 
læste op af en 
bog på DR. 
Det er mange 
år, siden jeg 

har set det, for litteraturen har i årevis 
været udrenset fra sendefladen. Med 
’Vild med bøger’ har DR nu valgt at 
råde bod på det. Og det er godt. Men så 
er det heller ikke bedre. 

 Det påklistrede brevkasse-element 
om svigermor-frustrationer, det 
kiksede indslag med en kendt politi-
ker, der pludselig skal kanalisere nye 
læseres interesse for det, bøgerne kan 
tilbyde et forud etableret demokratisk 

sindelag ... alt dette strider mod de 
intentioner, en samlet kulturredaktion 
for få uger siden over for Dansk Forfat-
terforenings repræsentanter fremstil-
lede som en reel intention om at løfte 
interessen for dansk litteratur.

Bøger kan dække mange behov. 
Men der er behov, som kun DR kan 
dække. Det er blandt andet behovet 
for, at en public service broadcaster 
som DR har modet til ikke kun at gå 
efter de sikre tematikker og fokusere 
på bøger om Anden Verdenskrig og 
den portefølje, der i forvejen mølles ind 
i kædeboghandlerne på europapaller 
og averteres på siden af vore smukke 
bybusser. Hvis DR skal leve op til sine 
hensigter med en litteratursatsning, 
som Dansk Forfatterforening påskøn-
ner på hjerteknæ, kræver det en helt 
anderledes vovet satsning på litteratur 
med bred appel, der går ind, men ikke 
rent. 

Det kræver en satsning på bøger, 
offentligheden ikke efterspørger, men 
har ret til at blive eksponeret for. Det 
er ikke det samme som et fokus på 
smal litteratur, for den brede appel 
findes i uventede bøger. Måske endnu 
vigtigere kræver det, at DR tør satse 
på litteraturen selv og ikke kun kendte 
menneskers scriptede forhold til den. 
Slå blikket ned og læs op. 

Derfor lader Dansk Forfatterforing 
det ikke blive ved krydsede fingre for 
redaktionelle linjer i DR. Vi har mød-
tes med kulturminister Mette Bock 
og krævet, at litteraturen i forbindelse 
med det kommende medieforlig – på 
lige fod med andre danske kunstarter 
– indskrives i DR’s public service-for-
pligtelser. Med krav om mere oplæs-
ning af litteraturen selv. Nu får vi se. · 
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Forsiden er skabt af Helle 
Vibeke Jensen og er en 
illustration af forfatter og 
radiojournalist Karin Mørchs 
oplæg om, hvordan man 
får omtale i radio og tv. 
Oplægget blev holdt ved 

mødet for Dansk Forfatterforenings aktive frivillige den 
12. september. Læs mere på s. 4.

Morten Visby, formand
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Slå blikket ned og læs

“Hvis DR skal leve 
op til sine hensig-
ter med en littera-
tursatsning, som 
Dansk Forfatter-
forening påskøn-
ner på hjerteknæ, 
kræver det en helt 
anderledes vovet 
satsning på lit-
teratur med bred 
appel, der går ind, 
men ikke rent. 
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DEN TIDLIGERE KURSUSSEKRETÆR hos Dansk Forfatter-
forening er nyt medlem af Statens Kunstfonds projektud-
valg for litteratur. AB

Kilde: Kunst.dk

DIGITAL  
BIBLIOTEKS- 
AFGIFT PÅ VEJ
Dansk Forfatterforening tilslutter 
sig Kulturministeriets forslag til en 
ændring af biblioteksloven, som 
rummer bestemmelser om den 
digitale biblioteksafgift. Kulturmi-
nisteriets forslag sikrer alle, hvis 
bøger står på de digitale hylder, et 
”tilrådighedsbeløb”. Derudover for-
slås det, at biblioteksafgiften følger 
udlånet, dvs. at der udløses penge 
ved hvert udlån. Samtidig vil man 
forsøge at sikre bibliotekerne mod 
Zlataneffekten, hvor en biografi om 
Zlatan udhulede de svenske bib-
liotekers økonomi, fordi så mange 
læsere ville læse bogen.

Det betyder, at pengene skal 
følge udlånene, men at der skal 
være et loft for at forhindre uover-
stigelige udbetalinger til enkelte 
bestsellerforfattere enkelte år. Hvis 
forslaget vedtages, sker det for en 
fireårig forsøgsperiode. 

Tidshorisonten er, hvis alt går 
glat igennem folketingets kultur-
udvalg, at der vil kunne udbetales 
digital kulturafgift fra 2018 (altså til 
udbetaling i 2019). AB

Lidt færre bruger 

eReolen
Fra 2015 til 2016 faldt udlånet i 
bibliotekernes ebogstjeneste eReo-
len med 4 %, og antallet af unikke 
ebogs-lånere faldt med 13 %. De, 
som bruger tjenesten, låner altså 
hyppigere, end tidligere lånere 
gjorde.

Den officielle statistik for første 
halvår 2017 viser dog igen en frem-
gang for brugen af eReolen sam-
menlignet med første halvår 2016. 
Udlånet er steget med 8 %, og 
antallet af unikke brugere er steget 
med 7 %. Der er dog fortsat færre 
brugere af eReolen i første halvår 
2017 end første halvår 2015.

Det månedlige brugerantal er 
nogenlunde stabilt mellem 45-
50.000 brugere over hele landet. AB

Kilde: Søndag Aften

BØGER  

I TV
’Vild med bøger’ hed-
der DR K’s nye littera-
turmagasin, som blev 
sendt for første gang 
i første uge af okto-
ber. Vært er Flemming 
Møldrup, og i program-
met inviteres gæster i 
studiet for at tale om 
tidens bøger og aktu-
elle forfattere.

Flemming Møldrup 
fortæller, at det er ”… 
et bogprogram, som 
handler om lyst til at 
læse, og til samtaler om 
læsning, bøger og de 
temaer, der kan læses 
ud af dem. Det er vig-
tigt for mig at under-
strege, at programmet 
ikke er et anmelderpro-
gram.” AB
Kilde: DR

TILLYKKE TIL 
MICH VRAA
Oversætter og forfatter Mich Vraa 
modtog i september Otto B. Lindhardt-
prisen 2017 for sit forfatterskab hos 
forlaget Lindhardt og Ringhof. I august 
udkom Mich Vraas roman ’Peters kær-
lighed’, som er opfølgeren til sidste års 
anmelderroste ’Haabet’. De to romaner 
er de to første bind i en planlagt trilogi 
om Danmarks kolonitid. 

Mich Vraa er journalist og arbejdede 
på Ekstra Bladets redaktion på Fyn i 
15 år, indtil han valgte at fokusere på 
at oversætte og skrive romaner. Han 
bor stadig på Fyn og har blandt andet 
sørget for, at forfattere som Jonathan 
Franzen, John Williams og Anthony 
Doerr er udkommet på dansk. Men 
også populære bestsellerforfattere 
som Elmore Leonard og Dan Brown 
har Mich Vraa oversat til dansk. AB

Kilde: Politiken og L&R

Store legater til debutanter
Liv Nimand Duvå og An-
dreas Pedersen har mod-
taget Munch-Christensens 
Kulturlegat. Sammen med 
æren får de hver 50.000 kr. 

Andreas Pedersen får 
prisen for sin digtsamling 
’Fryden’, som er blevet 
beskrevet som en yndefuld 
rumsteren i erindringen og 
et dybt kærlighedsbrev 
til familien. Han modtog 
tidligere på året Blixenpri-
sen for årets litterære talent 
2017. ’Fryden’ udkom på 
Gladiator i 2016.

Liv Nimand Duvå modta-
ger prisen for romanen ’Vi 

er vel helte’ som udkom på 
Forlaget Kronstork i foråret. 
Romanen handler om en 
mands deroute, når sprut-
ten tager magten fra ham, 
og om hans datter Billie, 
der prøver at redde sin far. 

Legatet blev stiftet 2005 
og uddeles altid i Vejle. 
Modtageren skal være ”en 
yngre dansk forfatter, der 
har haft lovende debut”. Le-
gatet er stiftet af Bodil og 
Jørgen Munch-Christensen, 
som var boghandlere i Vejle 
med egen forretning siden 
1947. AB

Kilde: Litteratursiden

TILLYKKE TIL MAI MISFELDT
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vordan får man sin bog 
til at lyse op i bunken? 
Skal man maile til 
redaktionen eller ringe? 
Skal man sende bogen 
eller lade være? Hvordan 

finder man den rigtige person? Eller sen-
der man til redaktionens fællesmail? Der 
er mange spørgsmål og overvejelser, når 
man ønsker at få sin bog ud over rampen 
og få omtale i de elektroniske medier.   

Generelt er det sjældent, programmer 
som P1 Morgen og Orientering (DR), Go’ 

Morgen Danmark og Go’ Aften Danmark 
(TV2) og Aftenshowet (DR1) omtaler 
skønlitterære bøger, fordi de alle er aktua-
litetsprogrammer. 

Skønlitteratur en sjælden gæst
P1 Morgen og Orientering skal perspekti-
vere døgnets nyheder, så her er det oftere 
muligt at komme igennem med især 
faglitterære bøger. Hvis bogen beskriver 
ny forskning, eller hvis dens emne falder 
ind i en aktuel debat eller beskæftiger sig 
med et samfundsemne, som interesserer 

bredt, fx børn, parforhold, familieliv, 
følelser, angst, sygdomme og sundhed, 
er det ofte muligt at få omtale.

Som sagt, så får skønlitterære bøger 
sjældent plads i radioprogrammer som 
Orientering og P1 Morgen. Det er ikke 
skønlitterære programmer, der går ind 
i en bogs univers eller nørder over et for-
fatterskab – medmindre det handler om 
en super kendt forfatter, hvoraf nogle 
ganske få er nyheder i sig selv, som fx 
Hanne Vibeke Holst, Carsten Jensen og 
Peter Høeg. De fleste forfattere er ikke i 
den liga, så her er det en god idé at linke 
romanen til virkeligheden, når man 
kontakter en redaktør. 

En anden måde at få ens bog til at 
lyse op i bunken kan være ved at gøre 
opmærksom på interessant information 
fra ens research. Forfattere har ofte 
megen research, der ikke indgår direkte 
i handlingen, men som kan bruges, når 
bogen skal præsenteres i medierne. 

Udfordringen med at få omtale af 
skønlitterære bøger gælder for mange af 
DR’s programmer, også Aftenshowet og 
Kultureftermiddag. For samtlige radio- 
og tv-programmer gælder, at held og til-
fældighed også spiller ind, som fx, hvem 
der er redaktør på dagen, hvad redaktø-
ren tænder på, og om der mangler stof 
til næste dag. Som forfatter kan man 
dog gøre sit for at hjælpe omtalen på vej, 
så det ikke er ren tilfældighed eller held, 
der afgør om ens bog bliver omtalt i de 
elektroniske medier. 

Udtænk selv vinkler
DRs og TV 2’s redaktioner modtager 
mange bøger hver dag. Det er derfor 
yderst sjældent, at redaktører, journali-
ster og værter har tid til at læse bøgerne. 
Som regel har de kun tid til at læse 
pressemeddelelsen, at ’flap-læse’ eller 
skimme enkelte kapitler i bogen. Det er 
derfor afgørende, at man som forfatter 
udtænker én eller flere vinkler, der kan 

På baggrund af et oplæg, 
som radiojournalist  
Karin Mørch holdt i 
Dansk Forfatterforening 
den 12. september,  
bringer vi her de bedste 
tips til at få din bog  
omtalt i radio eller tv.  
Af Anna Bridgwater

BOGENS VEJ TIL TV & RADIO

H

ILLU. HELLE VIBEKE JENSEN
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fange redaktørens interesse. Det er en 
god idé at tænke i emner, der er oppe i 
tiden, og som debatteres i andre medier, 
eller at foreslå en vinkel, der kan linkes 
til en større debat eller begivenhed.  

Det lykkedes for forfatteren og sam-
fundsdebattøren Anne Lise Marstrand-
Jørgensen, hvis roman ”Sorgens 
grundstof” udkom 3. oktober i år. Den 
blev i pressematerialet præsenteret som 
”En fortælling om Europas historie og 
identitet” – samt en roman om sorg. 

Den europæiske vinkel var 200 års 
europæisk historie, og hvad der følger 
med af undertrykkelse, jødeforfølgelse, 
flygtningestrømme og mennesker, der 
aldrig synes at lære af historien og blive 
klogere. Europæisk historie og identitet 
er interessant stof, især i dette efterår, 
hvor tyskerne gik til valg, og hvor 
Catalonien afholdt folkeafstemning om 
løsrivelse fra Spanien. 

Anne Lise Marstrand-Jørgensens 
roman blev omtalt i flere medier med 
forskellige vinkler. Forfatteren var 
blandt andet inviteret i Deadline søndag 
den 1. oktober, hvor hun var i studiet 
sammen med Jens-Peter Bonde, tidli-
gere medlem af Europa Parlamentet 
for Junibevægelsen. Anledningen var 
folkeafstemningen i Catalonien samme 
dag, men det var blot en nyhedskrog, 
for snakken handlede om de generelle, 
nationale strømninger i Europa, og hvil-
ken betydning de har for det europæi-
ske projekt. 

Deadlineværten Niels Krause-Kjær 
præsenterede Anne Lise Marstrand-
Jørgensens bog og fortalte, hvornår den 
udkom. Vi fik ikke meget at vide om 
selve romanen, men en underspillet 
omtale kan være rigeligt til at gøre kloge 
seere interesserede i at vide mere. 

Hjælp redaktør og vært
Andre medier gik mere ind i roma-
nens handling. Det gjaldt fx Politiken, 

BOGENS VEJ TIL TV & RADIO

der valgte den personlige vinkel, som 
blev præsenteret i pressemeddelelsen. 
Avisen bragte søndag den 1. oktober et 
interview med forfatteren om den ”sorg, 
der suger næring af angst og depressio-
ner”. Anne Lise Marstrand-Jørgensen 
fortalte bl.a., at hun ”er inde i en god 
periode nu, men jeg har været ramt af 
depressioner, siden jeg var barn, og jeg 
har levet med angst i mange år”.

Dette er et eksempel på, at to vidt 
forskellige vinkler fra samme bog kan 
finde vej til medierne, men det kræver, 
at forfatteren og/eller forlaget foreslår 
de forskellige vinkler. Hvis en vinkel 
er godt udtænkt og giver mening for 
redaktør og vært, er chancen for at få 
omtale langt større, og her er det ofte en 
god idé at aktualisere sin bog i forhold 
til en debat, der er oppe i tiden. Hvis em-

net falder ind i en aktuel debat eller en 
begivenhed, som der tales om, kan man 
bruge det i lanceringen af bogen. Den 
personlige vinkel er også god, for enhver 
redaktør holder af, når interviewperso-
nen har noget på spil.    

Der er andre måder at tænke aktua-
litet: I sensommeren kom det frem, at 
prins Henrik lider af demens. Hvis man 
havde skrevet en fagbog eller roman om 
demens, kunne man på en afdæmpet 
og sober måde omtale prins Henriks 
tilfælde og kongefamiliens ønske om 
åbenhed. Det ville være en oplagt krog, 
som en redaktør kunne tænkes at bide 
på. 

Ofte er generelle tendenser også gode 
debatemner, så hvis ens emne for en 
roman/fagbog eller ens research kan 
koordineres til tidens debat, er det en 

Anne Lise Marstrand-Jørgensen fik omtale af sin seneste bog i flere medier, måske pga. aktualitet, og måske fordi 
forlaget og forfatteren havde gjort sig den ulejlighed at udtænke specifikke vinkler, der kunne interessere de 
pågældende medier.

FOTO: MARTINE MOSUMGAAR





ARTIKEL

6   FORFATTEREN·6·2017

god idé. Det er også vigtigt at komme 
med forslag til flere vinkler, så vært og 
redaktør får forskellige indgange til at 
tale om romanen. Vinkler, der åbner for 
større perspektiver og samfundsdebat-
ter, som peger fremad, er altid gode.   

Fascinations-vinklen 
Fascinationsvinklen interesserer også 
radio- og tv-programmers redaktører. 
Hvis man fx har fulgt en kriminel i fire 
måneder som research til sin bog, eller 
hvis man har foretaget en atypisk form 
for research eller har skrevet romanen 
på en ny og anderledes måde. Der skal 
helst være noget, der stikker ud og kan 
give andre perspektiver end bare omtale 
af, at en forfatter udgiver en ny bog. Selv 
programmer, der behandler litteratur 
(eller kultur generelt), søger vinkler, som 
repræsenterer noget, der er oppe i tiden 
eller som kan overraske lyttere og seere. 

Selvom det kan virke åbenlyst, er det 
godt at hjælpe redaktør og vært til at se 
de spændende vinkler og sidevinkler. Et 
eksempel er Steffen Jacobsens roman 
’Da blev jeg døden’. Forlaget omtalte bo-
gen som ”en historisk spændingsroman 
om kapløbet om at skabe verdens første 
atombombe”. En sidevinkel var forhol-
det mellem den danske ingeniør David 
Adler og Niels Bohr. Romanen udkom i 
september, hvor Nordkoreas atomvåben-
prøvesprængninger blev voldsomt disku-
teret, så her var nyhedskrogen oplagt. 

Steffen Jacobsen blev inviteret i P1 
Morgens studie for at tale om sin nye ro-
man. Oplægget lød sådan her: ”I løbet af 
weekenden begyndte hele verden at tale 
om atomvåben, da Nordkorea annonce-
rede, at man havde udført en test af en 
atombombe. I sin tid var en dansker med 
i det teoretiske grundarbejde, da man 
udviklede atombomben: Fysikeren Niels 
Bohr. Og netop Niels Bohr er omdrej-
ningspunkt i en ny roman, som forfatter 
Steffen Jacobsen har skrevet.”

Skræddersy til de  
forskellige programmer
Interviewet handlede bl.a. om Niels 
Bohrs rolle for udviklingen af atomvå-
ben, om han følte sig skyldig, og om det 
havde været svært for Steffen Jacobsen 
at gøre en historie om to fysikere til en 
spændingsroman. Linket til Nordkorea 
blev udelukkende brugt som nyhedskrog 

til at præsentere interviewet med Steffen 
Jacobsen.   

Det er også en god idé at skræddersy 
sin henvendelse til det program, man 
kontakter. Det duer ikke bare at copypa-
ste og skifte navnet ud øverst på siden 
eller mailen. Man bør sætte sig ind i 
programmet og udtænke hvilken vinkel, 
der vil passe til og interessere netop det 
program. 

Når redaktionen modtager 20-30 
bøger om ugen, skal forfatterne hjælpe 
med at finde den særlige vinkel, der pas-
ser til det enkelte program. Det er også 
en god idé at stille med en pressemed-
delelse både til programmets vært og 
redaktør. Endelig skal man tænke over 
timingen for henvendelsen. Den skal 
ikke sendes for tidligt, så drukner bogen, 
redaktøren glemmer det, eller der kom-
mer andre bøger ind foran. Til gengæld 
skal det heller ikke være for sent. To-tre 
uger før udgivelsen og en opfølgning en 
uge inden udgivelsen og igen to-tre dage 
inden er passende.   

Hvis handlingen i ens bog er henlagt 
til en speciel egn eller by i Danmark, er 
det også en god idé at kontakte den lo-
kale radio på stedet, DRs lokale P4 radio, 
TV 2s lokale tv-station, foruden de lokale 
aviser. Mange store omegnsaviser har 
lokalredaktioner rundt omkring i landet 
med kultursider.

Nye programmer på vej
Den 3. oktober havde et nyt, ugentligt 
bogprogram premiere på DRK. Flem-
ming Møldrup er vært på programmet 
’Vild med bøger’, som hver uge inviterer 
en aktuel dansk forfatter sammen med 
en kendt læser i studiet, hvor de skal tale 
om og anbefale bøger, der har givet dem 

spændende, fantastiske eller bare helt 
anderledes læseoplevelser.  

Udover det nye bogprogram lancerer 
DR også et nyt kulturprogram på DR1, 
der skal sendes hver onsdag kl. 21.55, lige 
efter tv-avisen. Programmet får premi-
ere i det nye år. Og hver uge interviewer 
Cecilie Frøkjær bogaktuelle forfattere 
i en podcast produceret i samarbejde 
med Jyllands-Posten. På hjemmesiden 
omtales podcasten som et program, ’der 
hver uge tager dig bag om bøgerne og ind 
mellem linjerne hos nogle af Danmarks 
mest populære og læste forfattere’. De 
første tre gæster var Ritt Bjerregaard, 
Jesper Wung-Sung og Peter Qvortrup 
Geisling, så endnu engang må man kon-
statere, at de kendte har fortrinsret. 

Nørdet forfattersnak bedst i avisen
Summa summarum: Hvis det skal lyk-
kes at få sin bog omtalt i elektroniske 
medier, er det en god idé at pakke bogen 
ind i en aktuel debat, tendens i tiden 
eller en aktuel hændelse. De fleste pro-
grammer har brug for aktuelle begiven-
heder eller debatter at hænge omtalen af 
bøger op på. 

Det gælder i mindre grad deciderede 
bogprogrammer som radioens ’Skønlit-
teratur i P1’ og bogprogrammet ’Vild 
med bøger’ på DRK. Kultureftermid-
dag har måske også mindre brug for en 
aktuel krog – udover udgivelsesdatoen – 
og kan godt behandle emner på en mere 
abstrakt måde. Men ellers gælder det 
overordnet, at den nørdede forfattersnak 
og filosofiske samtale om bogen ikke skal 
føres i de elektroniske medier. Den snak 
passer langt bedre til lørdags- og søn-
dagsudgaverne af de store nationale og 
regionale aviser eller Weekendavisen. ·

Anne Lise Marstrand-Jørgensen 
fik omtale af sin seneste bog 
i flere medier, måske pga. 
aktualitet, og måske fordi 
forlaget og forfatteren havde 
gjort sig den ulejlighed at 
udtænke specifikke vinkler, 
der kunne interessere de 
pågældende medier.

FOTO: ISAK HOFFMEYER
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Hvis der er nogen, de dan-
ske forfattere gerne vil have 
et tæt forhold til, så er det 
folkebibliotekerne. Nu gør et 
onlineforum den kontakt let-
tere, så en forfatter i Esbjerg 
kan komme i kontakt med et 
bibliotek på Als, og bibliote-
karen kan få fat i materiale 
om forfatterens nyeste bog.

Det sker på siden Vores-
litteratur.dk, som har den 
målsætning at være mødested 
for bibliotekarer, forlag og 
forfattere. Pt. er alle 98 af 98 
bibliotekskommuner med, 
og dermed kan forfattere og 
forlag præsentere bøger og 
forfattere for bibliotekarer 
og litteraturformidlere fra 
folkebiblioteker landet over 
på én gang. 

Rikke Toft Kleeman, som 
er stifter af Voreslitteratur.
dk, forklarer, at tanken er, at 
fordi litteraturformidling er 
et af bibliotekernes kerne-
områder, så er det oplagt for 
forfattere og forlag at spille en 
aktiv rolle i at klæde bibliote-
karerne ordentligt på, så de 

ved lidt mere om udgivelser 
og forfattere.

For at tiltrække biblioteker-
ne og skabe aktivitet på siden, 
tilbyder Voreslitteratur.dk 
quizzer, konkurrencer og mere. 
Og erfaringer viser, at konkur-
rencer skaber opmærksomhed 
om fx et forfatterskab.

Forfatternes muligheder
Rikke Toft Kleeman fortæl-
ler, at forfatterne kan oprette 
et forfatterportræt, hvor de 
kan beskrive deres udgi-
velser, deres forfatterskab 
og anden relevant informa-
tion – herunder eksempelvis 
information om foredrag. 
Bibliotekerne har mulighed 
for at tage direkte kontakt til 
forfatterne, og så er der også 
nogle fora, hvor man kan slå 
ting op og kommunikere med 
bibliotekerne og alle andre, 
der er oprettet på portalen, og 
et Forfatterforum, hvor forfat-
tere kan komme i kontakt 
med hinanden. 

Der er mange gode forfat-
ternavne på Voreslitteratur.

dk, og siden fungerer som 
en slags katalog. På plussi-
den kan man fremhæve, at 
Voreslitteratur.dk ikke tager 
nogen andel af forfatternes 
honorar som eksempelvis 
bookingfirmaer gør. Og 
når en forfatter opretter en 
profil og evt. foredragsliste på 
Voreslitteratur.dk, bliver den 
automatisk også tilgængelig 
på MitIR, som er den primæ-
re informationskanal for alle 
butikkerne i Bog & idé samt 
Boghandleren-kæderne. 

Kom i gang med siden
Voreslitteratur.dk gør også en 
aktiv indsats for forfatterne 
og udsender jævnligt nyheds-
breve, hvor man fx bringer 
forfatterportrætter og gør 
opmærksom på de foredrag, 
som forfatterne tilbyder. Og i 
slutningen af hver måned vil 
Voreslitteratur.dk udtrække 
en forfatter blandt de, der har 
været logget på den pågæl-
dende måned, og lave en 
kampagne for vedkommende 
på portalen.

De forfattere, der ikke har 
et forlag i ryggen, skal selv 
betale for at være med på 
siden. Som medlem af Dansk 
Forfatterforening kan man 
bruge af Voreslitteratur.dk for 
395 kr. om året inkl. moms, 
hvis ens forlag ikke er repræ-
senteret.

Lotte Kirkeby Hansen er 
en af de forfattere, som via sit 
forlag Rosinante har en profil 
på Voreslitteratur.dk. Hun 
siger: ”Jeg har ikke fået noget 
konkret ud af det endnu, men 
mit forfatterskab er også nyt 
og spædt. For mig er hoved-
formålet at få en dialog med 
biblioteker.”

Marketingkoordinator 
Ellen Ingerslev fra forlaget 
Rosinante er positiv over for 
tanken bag Voreslitteratur.
dk: ”En af vores udfordringer 
i forhold til bibliotekerne er, at 
der ikke er et samlet sted, hvor 
man kan komme i kontakt 
med alle bibliotekerne i Dan-
mark. Det vil vi jo gerne.” ·

VIRTUELT TRÆFPUNKT  
FOR BOGFOLK
Voreslitteratur.dk er et nyt online mødested for forfattere, forlag og biblioteker.
Af Anna Bridgwater

Hvilke forlag?
Pt. har Rosinante & co., 
Gads Forlag, Jentas 
Forlag, Harper Collins 
Nordic, People’sPress, 
Gyldendal og Bibelsel-
skabets Forlag indgået 
aftale for det kommende 
år. Der kommer flere til i 
løbet af efteråret. 

Kom videre
Hvis medlemmer af 
Dansk Forfatterfor-
ening vil være med på 
portalen, skal de sende 
en mail til Rikke Toft 
Kleemann på rikke@
voreslitteratur.dk med 
angivelse af medlem-
skab.

Hvad kan man på Voreslitteratur.dk?
· Orientere bibliotekarerne direkte om nye udgivelser og tiltag· Orientere bibliotekarerne direkte om nye udgivelser og tiltag· Uploade læseeksemplarer, der vandmærkes ved brug· Give bibliotekarerne let adgang til printbare plakater m.v.· Engagere brugere med quizzer og konkurrencer· Forlag kan tilbyde forlagets danske forfattere en profil· Forfattere kan skabe egen profil· Alle brugere kan komme i kontakt med alle på portalen.
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Genre(r)
En genre er et gen-
kommende mønster 
for en type tekster, og 
mønstret eksisterer, 
fordi teksten bruges i 
genkommende situatio-
ner. Nogle gange er en 
genre forbundet med 
en målgruppe og en 
bestemt social kon-
tekst. Genrer er både 
ganske stabile over 
tid, og i bevægelse og 
udvikling. Genrer kan 
blandes inden for den 
enkelte tekst. Græn-
serne mellem genrer er 
ikke skarpe, men gen-
nemtrængelige.

Vores definition.  
Man kan læse flere definitioner 
i Auken m. fl. (2015).

I Dansk Forfatterforening har vi 
alle sammen fået udgivet mindst 
én bog. Vores bog eller bøger tæl-
ler måske med i Danske Forlags 
opgørelse over solgte bøger og i 
bibliotekernes over indkøbte og 
lånte bøger, og opgørelserne er 
opdelte i genrer. I Dansk Forfatter-
forening er de fleste medlemmer af 
(mindst) én gruppe, som er inddelt 
bl.a. efter genrer eller storgrupper 
inden for litteratur: Faglitteratur, 

skønlitteratur, lyrik, haikudigte, 
læremidler, børn og unge. Inden 
for storgrupper af tekster findes der 
undergenrer. Det er som en skov af 
genrer med mange store og mindre 
træer med grene. 

Et genretræ
I Læremiddelgruppens styrelse 
har vi diskuteret, og derefter har 
illustrator Stine Reintoft tegnet 
et genretræ af lærebøger - eller 

Hvorfor er genrer vigtige?
Vi skriver bøger – og alle andre tek-
ster – i genrer. Genrer er afgørende 
for os som forfattere og for Dansk 
Forfatterforenings grupper og ak-
tiviteter. Vi lægger op til en diskus-
sion af, hvad de genrer, vi skriver 
i, betyder for os som forfattere og 
forening. 
Af Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen 
Illu. Stine Reintoft
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læremidler eller læringsres-
sourcer, som nu er et overbe-
greb i forhold til lærebog – for 
lærebogen er som genre i 
ændring pga. digitalisering.

En definition  
og afgrænsning
Men hvad er det så, vi 
bestemmer, når vi taler om 
lærebøger, læremidler eller 
læringsressourcer? Der er 
mange andre tekster, der 
bruges i undervisning og i 
læringssituationer. Vi kalder 
jo ikke Martin A. Hansens 
’Løgneren’ for en lærebog, 
eller avisartikler og alle andre 
typer tekster (genrer) som 
bruges i læringsøjemed. Det, 
der kendetegner og definerer 
lærebogen mv. er, at læringen 
er indbygget, at pædagogik-
ken er en del af teksten og 
ikke noget, der etableres uden 
for teksten, fx af lærere i en 
undervisningssammenhæng. 
En lærebog er skrevet for, 
at nogen kan lære noget.  
Dermed kan vi også adskille 
lærebogen fra andre faggen-
rer, der har andre formål og 
principielt andre brugssitua-
tioner.

Lærebogstræet står midt 
i fagbogshjørnet af skoven, 
som igen står i den helt store 
genreskov. Lyrik er også tek-
ster, og optræder i bøger, men 
længere væk fra lærebogsgen-
ren, fordi mange teksttræk er 
anderledes, ligesom brugs-
situationer og sociale kontek-
ster, som de to genrer læses 
i, er forskellige: lærebogsgen-
ren læses i en institutionel 
kontekst, lyrik ude af institu-
tioner og arbejdsliv, undtagen 
for litteratur- og danskstudier 
på alle niveauer.

Betydningen af genrer
Genrer er vigtige, fordi vi 
kategoriserer tekster og 
forfattere efter genrer. Vores 

forventninger til tekster er i 
høj grad genreforventninger. 
Lilian Munk Rösing an-
meldte Thomas Blachmans 
meget korte bog ’Længe leve 
den kreative masse – befø-
jelser til ungdommen’ og 
skrev følgende i Politiken d. 1. 
september 2017:

”Thomas Blachmans mis-
sion er fornuftig nok. Men 
hans pamflet til ungdommen 
er forvirret i genre, begreber 
og stemme […] Genremæssigt 
er pamfletten en virkelig ro-
det landhandel, en blanding 
af prædiken, selvhjælpsbog, 
dameblad, studieordning, 
spejderlederopsang.”

Det er ikke ment som 
nogen ros fra litteratur-lek-
toren, at genrerne blandes i 
Thomas Blachmans pamflet. 
Han bryder med de skiftende 
genreforventninger, som 
læseren bygger op under læs-
ningen, og det virker derfor 
ikke på anmelderen som en 
formmæssigt kompetent og 
bevidst forfatter, der skriver. 
Selvom han har noget på 
hjerte og er ”fornuftig nok”. 
Det er ét eksempel, men et 
sigende eksempel.

Genrers betydning i  
uddannelsessystemet
Alt, hvad der skrives i ud-
dannelsessystemet, kan man 
kategorisere efter genre: 
Fx opgave, essay, speciale, 
diskussionsbidrag, wiki, 
blog, fristil. Man kan næppe 
forestille sig, at man kan un-
dervise i skrivning eller holde 
et skrivekursus, uden at det 

er med genre i tankerne, og 
at det står i kursusannoncen. 
Selv meget procesorienterede 
skrivekurser må tage højde 
for, at der er forskellige pro-
cesser bag en historiebog og 
et haiku-digt. Vi vil illustrere, 
hvad de skriftlige genrer be-
tyder i uddannelsessystemet, 
med dette eksempel: Genren 
dansk stil til studentereksa-
men. 

Ved en studieordning i 
2007 blev eksamensopga-
ven i dansk stil opdelt i tre 
undergenrer: litterær artikel, 
kronik eller essay. Vi blev 
inviteret af undervisnings-
ministeriets konsulent for 
danskfaget til at drøfte de 
foreslåede genrer. Vi foreslog 
at lade én af de tre meget 
litterære og svært adskillelige 
genrer gå ud og blive erstattet 
af en bredere selvstændig op-
gave. Det ønskede konsulen-
ten ikke. Det, der var på spil i 
valget af tre litterære genrer, 
var gymnasiets traditionelle 
kamp mellem primært at 
være alment dannende eller 
studieforberedende. Gen-
revalget var ideologisk og 
bevidst. Dette fremgik helt 
eksplicit af samtalen. Vi trak 
os ud af dialogen, og vi har 
siden kritiseret genrevalget 
(Rienecker & Stray Jørgen-
sen, 2007)

De tre genrer er stadig 
dem, der skrives studenter-
eksamensstile i. Konsekven-
serne af genrevalget i 2007 for 
dansktimernes valg af både 
skriveundervisning og -træ-
ning, og også af læsestof, er 

stadig store (der er blevet for-
sket i det, Smedegaard, 2015), 
og også konsekvenserne for, 
hvor meget danskfaget er med 
til at studieforberede alle de, 
der ikke skal studere dansk 
og litteraturvidenskab. Det 
genrevalg kan man glæde sig 
over, hvis man synes at litte-
rære artikler, kronikker eller 
essays er gode for alle gym-
nasieelever at lære at skrive 
dansk stil i. Det er for den sags 
skyld også de færreste studen-
ter, der kommer til at skrive 
essays og kronikker senere 
hen. Og så kan man ærgre 
sig, hvis man synes, at andre 
genrer havde været mere 
hensigtsmæssige for de mange 
elever, der især skal være gode 
til at skrive på andre studier 
og i andre sammenhænge. 
Nu er det 10 år siden, og det 
ses, at etablerede genrer kan 
være meget stabile. Fx bygges 
læremidler op omkring valg af 
eksamensgenrer. Og det er et 
stort projekt at skifte institu-
tionaliserede genrer ud.

Genrer låser fast
Mange – forfattere, stude-
rende, undervisere – føler 
ubehag ved genrebegrebet, 
fordi genrer opfattes som 
skabeloner, der låser tekster 
fast og formindsker forfat-
terens kreativitet. Sådan 
oplever mange studerende det 
at skrive opgaver og forskere 
at skrive artikler, og sådan 
kan litterære forfattere opleve 
redaktørens eller Forfatter-
skolens læreres ønske om, at 
man som forfatter opfylder 
læserens forventninger til 
genren. Forfatterskolens 
tidligere rektor, Hans Otto 
Jørgensen, har sagt, at mange 
unge forfatterspirer oplever 
det at læse andre forfattere 
og forholde sig til ”regler” for 
plot osv. som, at deres origi-
nale stemme bliver kvalt eller 

Selv meget procesorienterede skri-
vekurser må tage højde for, at der er 
forskellige processer bag en historiebog 
og et haiku-digt“
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I barndomshjemmets 
’stadsestue’ i Hjørring stod 
et skab forsynet med en 
glasdør. Bag denne var de 
fire- fem hylder fyldt til 
bristepunktet med bøger. Ja, 
enkelte lå endda på kryds og 
tværs og var på nippet til at 
falde ud af skabet, når lågen 
blev åbnet.  

At bogskabet var husets 
mest prangende møbel var 
indiskutabelt. Ligeså at det 
var far, som ud over at være 
den mest læsende blandt 
familiemedlemmerne og 
kaldtes bogorm i ordets bed-
ste forstand, også besad auto-
riteten over denne rigdom. 
Jeg vil påstå, at ikke blot én, 
men op til flere gange årligt, 
havde han forfattere som St. 
St. Blicher, Henrik Pontop-
pidan, Jacob Knudsen, Johs. 
V. Jensen samt udenlandske 
klassiske værker fremme 
for at nærlæse dem. Hvem 
kunne betvivle, han var lit-
terær?

Men blandt bondestan-
den, som hørte til i den tunge 
ende i vores familie, og som 
højst havde et par Morten 
Korch-romaner plus biblen 
stående, lød der andre toner. 
For dem var fars interesse 
et kuriosum, ja, lidt forar-
gelig tillige. Tænk at ødsle 
skillingerne bort på sådan 
noget luftigt stads som bøger, 
hvoraf han endda havde la-
det flere læderindbinde. Det 
må have skrabet bunden på 
en beskeden kontorindkomst 
som hans!

Barndom med bøger
Men vi børn inkasserede 
en anden rigdom – som gav 
fantasien råstof at arbejde 

med ved aftenstide.  Hvad så, 
om Tusind og en nats fortryl-
lede verden, om Andersens 
ikke mindre hjemlige gys, 
skete på bekostning af et par 
timers søvn? Godnat-læsnin-
gen var i al fald obligatorisk 
– for mit eget vedkommende 
indtil skolealderen.    

Frydefuldt var det, da 
jeg fik overdraget nøglen til 
skabet med skarpe påbud 
om at vaske hænder, inden 
jeg tog en bog ned fra hylden. 
Om jeg så fattede mere end 
en brøkdel af, hvad jeg i 
starten konsumerede, er såre 
tvivlsomt. En anden sag: Jeg 
var på nippet til at blive en 
bogorm ligesom far, eller 
skal vi kalde det: Litterær.

Form vs. indhold
Sceneskift til Kunstakade-
miet i Studsgade ca. 1960: At 
være ”Litterær”.

”Det er indlysende, kan 
du da ikke se det?”
Uden at afvente svar havde 
min lærer tværet modellens 
ansigtstræk på lærredet ud 
med tommelfingeren. ”Seså, 
det bragte balance i sagerne! 
For hvad har Cézanne ikke 
lært os? Komposition, far-
veholdning, det er, hvad det 
hele handler om. Hvem ma-
leriet forestiller, og hvilket 
køn vedkommende tilhører, 
er ganske overflødigt. Og 
hvad angår et ansigt, har det 
ikke større betydning end en 
bordplade eller vandkande. 
Alt andet bringer en på af-
veje og virker forstyrrende!” 

Burde jeg have givet efter 
for en spontan reaktion 
og råbt: ”Hvad fanden er 
meningen? At undervise 
skaffer vel ikke automatisk 

Litterær eller ”litterær” – samme ord har to vidt forskellige betydninger
Kirsten Ruth B. Mikkelsen er forfatter og billed- 
kunstner, og hun har mærket, hvordan det ikke altid  
regnes for at være kunstnerisk fint at arbejde  
med værker, der fortæller historier.

sværere at høre. Genrer kan 
føles ufrit, som noget man 
”skal” lære først, for derefter 
at have optjent retten til at 
transcendere, forny og blande 
genrer. Og det er der faktisk 
noget om. Man skal være 
bevidst i sin udformning af 
genrer, før man ustraffet får 
lov at blande, overskride og 
forny. Genrer er mønstre og 
kategorier på godt og ondt, 
også for os medlemmer af 
Dansk Forfatterforening.

Hvad med os selv?
For mange medlemmer af 
Dansk Forfatterforening har 
de genrer, vi skriver i, betyd-
ning for vores identifikation 
med én af foreningens grup-
per. I andre nordiske lande er 
der desuden forfatterforenin-
ger for enkelte genrer, som fx 
lærebøger, og i Danmark har 
vi også Danske skønlitterære 
Forfattere. 

De genrer, vi skriver i, be-
tyder noget for, hvilke kurser 
vi kan deltage i, hvilke legater 
vi kan søge, hvilke priser vi 
kan få eller uddele – for de er 
genreinddelt. Det er gennem 
foreningens gruppers relative 
størrelse og fordelingen af 
midler mellem dem, at vi kan 
se, om vi for vores kontingent 
får tilbud, der svarer til grup-
pens størrelse. 

For alle forfattere, uan-
set medlemskab af Dansk 
Forfatterforening, er udgivel-
sernes genrer af betydning 
for bibliotekspenge (p.t. får 
lyrikere langt mere per side 
end fagbogsforfattere), for 
forlagskontrakters indhold 
og rådgivning til forfattere (fx 
krav om jævnlig opdatering 
eller tilbagekaldelse af rettig-
heder giver mening for lære-
bogskontrakten, men ikke for 
skønlitteraturkontrakten).  

Vi kan arbejde på, at 
forfattere af alle genrer føler, 
at de er lige meget med i 
foreningen, og at foreningen 

arbejder for alle genrer af 
danske bøger. Og vi kan i og 
imellem grupperne arbejde 
på at blive bevidste om vores 
genremuligheder, inden for 
og i udveksling med andre 
interessante genrer, og med 
genrernes forfattere.

En opfordring
Vi i Læremiddelgruppen er 
begyndt vores bevidstgørelse 
af, hvad det egentlig er, netop 
vi skriver, med at tegne et 
genretræ. Vi vil gerne opfor-
dre alle grupper i foreningen 
til at tegne deres træer. Hvilke 
bøger skriver I? Vi vil også 
gerne opfordre til at sætte ord 
på: Er de genrer, I skriver, i 
bevægelse? Er der nogen gen-
rer, der især blander sig med 
andre genrer? Hvilke betyd-
ninger har genre(r) for jer?

Skriv her, skriv til din 
gruppe, skriv til andre grup-
per. ·
Kilder
Auken, S., P. Schantz Lauridsen, & A. Juhl 
Rasmussen (red.) (2015): ‘Genre and …
Copenhagen Studies in Genre 2’. Valby, 
Forlaget Ekbátana.
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2007). 
’Træningen er overflødig.’ Gymnasiesko-
len, 1, 16-17.
Smedegaard, A. (2015) i: ’Genre and 
writing pedagogy,’ I ’Genre and … 
Copenhagen Studies in Genre 2’. Valby, 
Forlaget Ekbátana.
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Du er velkommen til at indsende forslag til indlæg til Forfatteren. 
Et indlæg må være på 1800, 2200 eller 4200 anslag. Det kan ikke garanteres, at alle indsendte indlæg bliver bragt.  
Send til anna@bridgwater.dk.

Litterær eller ”litterær” – samme ord har to vidt forskellige betydninger
Kirsten Ruth B. Mikkelsen er forfatter og billed- 
kunstner, og hun har mærket, hvordan det ikke altid  
regnes for at være kunstnerisk fint at arbejde  
med værker, der fortæller historier.

Husk at tage et CopyDan-forbehold
når du optræder i radio og tv, 
eller når din tekst skal udgives. 
Hvis du har optrådt i Radio/TV i 2017, 
så skal du indberette din optræden 
– via et skema – senest den 15. marts 2018. 

Læs mere her: danskforfatterforening.dk/hvad-udloeser-penge

adgangsbillet til at skrotte, 
hvad andre møjsommeligt 
har bygget op? Vi kan vel i 
det mindste først snakke om 
det.” Men jeg holdt kæft.

I stedet prøvede jeg at for-
døje den nys leverede svada. 
Herregud, manden handlede 
i god tro, jeg skottede til hans 
brede ryg, som straks efter 
stod bøjet over min sidekam-
merats staffeli. Nu var det 
hans tur til at få en dosis af 
det mest fremherskende bud-
skab i tiden, som gik ud på: 
Alt ”litterært” maleri, som 
var behæftet med enhver 
snert af religiøst, politisk el-
ler psykologisk propaganda, 
ja, lidt story-telling, burde 
man med al respekt tage 
afstand fra.

Uvægerligt strejfede 
tanken om skoletidens Carl 
Blochs skildring af Christian 
2.s mødefulde traven rundt 
på Sønderborg slot mig! Gan-

ske vist kunne man langtfra 
beskylde mig for at plagiere 
den genre, men hvem ved, 
hvad man kunne spore af 
levn, hvis man tog de kritiske 
briller på? Var det ikke også 
på tide, at jeg kvittede alt 
fortællende gods i mine bil-
leder og stillede op til en gang 
omskoling? 

fandt en og anden på stadig 
på at hæfte etiketten ”lit-
terær” på mig.

Givetvis har tekst og bil-
lede i adskillige år kæmpet 
om pladsen i mit sind mere 
eller mindre bevidst, skønt 
de altid har været jævnbyr-
dige. Dog fik jeg, efter at 
have arbejdet med billeder 
i henved en fyrretyve år, 
lyst til forandring og satsede 
udelukkende på fortællin-
gerne.

Men det er en helt anden 
historie. ·

Hvis jeg fx ser på mine 
nøgenstudier fra disse år i tres-
serne, hvor koryfæet Cézanne 
dyrkedes som de færreste, blev 
jeg en lydhør elev. Modellen på 
podiet stod ærbart med munden 
lukket, og ingen vellystige øje-
kast bragte tilskuerens tanker 
på afveje.     

Fortællende illustrationer
Hvad mig selv personligt 
angik, hægtede jeg mig ikke på 
nogen bestemt kunstretning. 
Jeg forblev ”litterær”, og mit 
foretrukne arbejde med grafik 
faldt fint i hak med deciderede 
illustrationsopgaver.  Herved 
viste al snak om litterær eller ej 
sig at være ganske uvæsentlig. 
Det ”fortællende” element fra 
bogen gik over i billedet, som så 
at sige var dets ledsager. Det var 
ren logik. Kun i udstillingssam-
menhænge, på de ”indviede” 
vægge, hvor jeg skulle gøre mig 
gældende i en kunstnergruppe, 

Kirsten Ruth 
B. Mikkelsen 
har udgivet en 
række histori-
ske romaner, 
senest ’Fortæl-

lingen om Cezil’ fra 2007 på forlaget 
Klim. Hun stammer fra Vendsyssel, og 
har de seneste mange år boet i Aarhus 
.

ILLUS (TRÆ
SNIT): KIRSTEN RUTH B. MIKKELSEN

MENING & DEBAT
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JURIST SIKRER OVERSÆTTERS BETALING
Det er for sent, hvis et forlag venter med at brokke sig, 
indtil en oversættelse er helt færdig – især, hvis meldingerne undervejs var positive.
Af Anna Bridgwater og Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk

En forholdsvis uerfaren for-
lægger bestiller en oversættel-
se hos en erfaren oversætter. 
Der underskrives kontrakt, og 
der er kommunikation og en 
god dialog mellem parterne 
undervejs. Forlæggeren får 
en konsulent til at læse med 
i redaktionsprocessen for at 
vurdere, om oversætteren 
rammer bogens tone. Alle er 
glade og kommer med posi-
tive tilbagemeldinger. Indtil 
oversætteren afleverer den 
færdige oversættelse. Forlæg-
geren er pludselig ikke glad 
mere og siger, at oversætteren 
ikke har ramt bogens tone 
korrekt. Forlæggeren vil ikke 
betale for oversættelsen.

Garanti for en god  
oversættelse
Der findes en bestemmelse 
fra den gamle såkaldte 
normalkontrakt for oversæt-
telser, som stadig ofte bruges 
i kontrakter, som hedder 
”oversættelsesgaranti”. Den 
indebærer, at ”oversætteren 
indestår for, at oversættelsen 
er en indholdsmæssigt og 
stilistisk dækkende gengivel-
se af originalen, og at ingen 
udeladelser eller ændringer 
forekommer uden forlagets 
forudgående godkendelse.” 

Det er det nærmeste man 
kommer at beskrive de valg, 
som den litterære oversætter 
skal træffe, når en litterær 
tekst fra et sprog skal formid-
les i et andet sprog til læsere 
i en anden kultur. Og der er 
netop tale om valg og fortolk-
ninger, der vil få forskelligt 
udfald afhængigt af den indi-
viduelle oversætter.

Derfor skal forlæggeren 
også betale for den færdige 
oversættelse, medmindre den 
har væsentlige indholdsmæs-
sige eller sproglige fejl og 
mangler, siger Dansk For-
fatterforenings jurist Anne 
Koldbæk. Foreligger der en 
endelig oversættelse forelig-
ger der en betalingsforplig-
telse, selvom forlæggeren ikke 
bryder sig om de kunstneri-
ske valg, som oversætteren 
har truffet, så længe disse 
valg falder inden for rammer-
ne af oversættelsesgarantien. 

I god tro
I den pågældende sag havde 
forlæggeren ved de positive 
tilbagemeldinger undervejs 
i processen gjort, at oversæt-
teren har følt sig på sikker 
grund i sine valg – oversæt-
teren har haft god grund 
til at mene, at oversætteren 

DEN GODE OVERSÆTTELSE
HVORNÅR ER EN OVERSÆTTELSE GOD NOK? ENHVER 
OVERSÆTTELSE ER EN TOLKNING, MEN HVORNÅR ER DER 
SÅ TALE OM EN GOD TOLKNING?

ULLA LAURIDSEN, formand for DOF, Dansk Oversætterfor-
bund, siger:

”Der er ikke så forfærdelig meget mere at sige ud over 
oversættelsesgarantien. Gode oversættelser af den samme 
tekst kan være indbyrdes forskellige - der kan være flere 
forskellige måder at gøre det på, uden at nogen af dem kan 
siges at være forkerte. Uden for det spektrum af gode over-
sættelser findes der dårligere oversættelser, som bare ikke 
formidler indholdet eller tonen tilstrækkelig godt. En dårlig 
oversættelse kan fx afspejle oversætterens reelle misforstå-
else af originalens indhold eller være sprogligt ubehjælp-
som, mens den decideret fremragende oversættelse mest 
- fordi præcision forudsættes - hæver sig over det blot 
’gode’ ved sprogligt og stilistisk at være mindst på om-
gangshøjde med originalen. I den ende af spektret kan man 
selvfølgelig diskutere, om det er en tro gengivelse, men jeg 
har endnu aldrig haft en redaktør, der beklagede sig over at 
få forfatterens sproglige afmagt diskret afhjulpet.”

Læs også om Ulla Lauridsens liv som oversætter på bagsiden.

TAK... fordi du med dit kontingent er med til sikre forfattere, 
oversættere og illustratorers bedre vilkår og gøre  
Dansk Forfatterforening til en levende forening.
Foreningen arbejder for at sikre din BIBLIOTEKSAFGIFT og øvrige INDTÆGTER  
for forfattere, oversættere og illustratorer. Kontingentet giver dig også: 
JURIDISK BISTAND • KURSER • ARRANGEMENTER • NETVÆRK • ADGANG TIL 
LEGATDATABASER • FORFATTEREN MED POSTEN … SAMT MANGE FLERE FORDELE 
– og husk, at vi sørger for, at dit kontingent bliver trukket fra i skat.

var i gang med at skabe en 
tilfredsstillende stilistisk gen-
givelse af originalen. Begge 
parter havde også undervejs 
kommenteret, ændret og gen-
sidigt accepteret ændringer 
i teksten, som var med i den 
endelige oversættelse.

Dansk Forfatterforenings 
jurist Anne Koldbæk har 
sørget for, at den pågældende 
oversætter har fået betaling 

for sit arbejde, uanset om 
forlæggeren vælger at bruge 
oversættelsen eller ej. Anne 
Koldbæk bemærker, at en af 
grundene, til at sagen ret hur-
tigt ledte til betaling, var, at 
oversætteren havde skriftlig 
dokumentation for en del af 
drøftelserne og de positive 
tilbagemeldinger i form af 
e-mails og oversættelseskon-
trakten. ·

ILLU: LISE RØNNEBÆ
K
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Der bliver tre messehaller 
fyldt med bøger, når BogFo-
rum 2017 slår dørene op: En 
messehal rummer de fleste af 
de store forlag, boghandlere og 
de fleste af de officielle scener. 
Så er der en hal til børnebøger 
og børnekultur, og endelig har 
man samlet de små udstillere 
i en hal, så de ikke drukner i 
skyggen af de store. 

Udstillingschef Andreas 
Nordkild Poulsen fortæller: 
”Der er ingen store nyheder, 
men nogle af initiativerne fra 
sidste år bliver udvidet.”

Børn og unge
Sidste år lancerede BogFo-
rum et nyt familieområde 
med fokus på børnebøger og 
børnekultur, og det område er 
kommet for at blive:

”Vi beholder og udvider 
BørnebogsForum, og blandt 
andet rykker Gyldendal ind 
med en stand der. Så har vi 

en aftale med Rollespilsaka-
demiet om, at de har en trold-
mandskole, hvor børn kan 
komme og bygge en tryllestav 
og den slags. Jeg prøver også 
at få en presselounge for børn 
og unge op at stå – et sted, 
hvor unge bloggere og andre 
kan skrive og hænge ud.”

Der gøres i det hele taget 
meget for unge læsere. ”Vi 
udvider vores skoleprogram 
med en scene for ungdoms-
uddannelserne. Det bliver 
voksne forfattere, som appel-
lerer til et ungt publikum, der 
fortæller. Vi vil super gerne 
have yngre gæster derude.”

Bred formidling
Tanken er, at de unge læsere 
også skal finde ud til BogFo-
rum, når skolen har lukket.

”Om søndagen er en af 
scenerne reserveret til en 
YA-scene.”

I erkendelse af, at BogFo-

rums tykke og tætpakkede 
katalog kan tage pusten fra 
mange, bliver der i år et min-
dre program.

”Sidste års katalog var 
på 160 sider. I år har vi lavet 
et kortere program på 100 
sider. Ved siden af laver vi en 
avis med forfatterinterviews 
osv., som ligger ved siden af 
programmet på biblioteker og 
i boghandlere. På den måde 
håber vi, at vi bliver synlige 
over for dem, der ellers ikke 
kommer på BogForum.”

Andreas Nordkild Poulsen 
lover, at bogmessens gæster 
har en masse gode oplevelser 
i vente: ”Vores program er 
stærkere end sidste år med 
flere og stærkere udenlandske 
forfattere. Fx sydkoreanske 
Han Kang, som har skrevet 
’Vegetaren’. Så kommer Paula 
Hawkins, som skrev bestsel-
leren ’Pigen i toget’. Vi har 
også gode nordiske skønlitte-

rære forfattere som Frederik 
Bachman og Linda Brostrøm 
Knausgård.”

De mange udlændinge 
betyder ikke mindre plads til 
de danske forfattere, forsikrer 
Andreas Nordkild Poulsen.

”Vi har lavet flere de-
batagtige punkter, hvor flere 
forfattere sidder på scenen og 
debatterer. Der er en række 
arrangementer om reforma-
tionen, et arrangement om 
at formidle Danmarkshisto-
rien og arrangementer om at 
skrive om Syrien og om den 
danske kolonihistorie.” ·

Igen i år sørger det kolle-
giale forum NewPub for, at 
også indieforfattere er at finde 
på BogForum. NewPub har 
28 stande, og 60 udstillere har 
lejet en mikrostand i en, to 
eller tre dage.

Karsten Pers fra NewPub 
siger: ”Efter sidste år lavede 
vi en evaluering, og 83 % af 
dem, der var med hos New-
Pub, ville gerne gøre det igen. 

Folk var meget glade for de 
kontakter, de fik.”

Som noget nyt er der en 
fællesboghandel for selvstæn-
dige forfattere. Karsten Pers 
forklarer: ”Udstillerne skiftes 
til at tage en tørn, og folk har 
meldt sig til at stå i boghand-
len.”

De selvstændige forfat-
tere og mikroforlag er med 
i BogForums katalog: ”Alle 

forfattere, grafikere og andre, 
der udstiller og har en mi-
krostand, er nævnt med navn 
og webadresse i det officielle 
katalog, hvor NewPub har to 
sider.”

Karsten Pers lover, at 
NewPubs stand er kommet 
for at blive, og han forventer, 
at standen bliver endnu større 
næste år. ·

INTERVIEW 

BogForums chefkok Andreas Nordkild Poulsen

BOGFEST  
med forfattere af enhver slags

BogForum 2017 er lige om hjørnet. Det er 26. gang, bogmessen finder sted, og gæsterne 
elsker mødet med bøgerne: Sidste år var der besøgsrekord på 34.233.  Af Anna Bridgwater

INTERVIEW 

Karsten Pers: Plads til forfattere uden store forlag

BogForum 2017 holdes fredag 
d. 10. november – søndag d. 12. 
november i BellaCenter. 
Husk, der er middag for Dansk 
Forfatterforenings medlemmer 
i Strandgade lørdag d. 11. no-
vember. Se mere i kalenderen 
eller på hjemmesiden.

Vil du være med i 2018?
På NewPubs område koster en 
stand på fire m2 2.000 kr. per 
dag. Udstillerne får en tredages-
billet til BogForum, annoncering 
i kataloget, presseskabeloner, 
mulighed for deltagelse i fælles 
boghandel og invitationskort.
I år blev der lukket for tilmel-
ding midt i august, så hold øje 
med fx NewPub på Facebook.



MINDEORD 

Bodil  
Carstensen

Af Tove Krebs Lange,  
formand for illustrator- 
gruppen i Dansk  
Forfatterforening

Søndag den 10. september 
døde tegner Bodil Carsten-
sen, mangeårigt medlem af 
illustratorgruppen.

Bodil var uddannet på 
Skolen for Brugskunst, først 
på beklædningslinjen, senere 
på linjen for tegning og grafik, 
hvor hun blev færdig i 1982. 
Hun var en dygtig tegner, 
omhyggelig med detaljer, 
komposition og farvelægning 
og med en sødme i billederne, 
der gjorde, at hendes bøger 
var mange børns favoritter. 
Bodils fine streg gjorde hende 
efterspurgt på mange forlag, 
og hun arbejdede til det sidste 
på en stor billedbog.

Bodil var et beskedent 
menneske, men det betød 
ikke, at hun ikke havde sine 
meninger og stod ved dem. 
Hun holdt meget af at komme 
til arrangementer i forenin-
gen, hvor hun vil blive husket 
for sin venlighed og for sin 
eminente og barokke humor.

Vi vil savne hende. ·
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Haiku på svensk og dansk
I september var Haikugruppen under Dansk Forfatterforening vært  
for en eftermiddag med haikudigtere fra Sverige og Danmark. 
Af Helge Krarup

ILL
U:

 B
OD

IL 
CA

RS
TE

NS
EN

Den korte digtform, 
som haiku er, har for-
skellige definitioner og 
specifikke regler, som 
man kan forholde sig til, 
bundet eller frit. Ikke en-
gang det mest kendte træk 
ved haiku – fem stavelser 
i første linje, syv i anden 
og fem i tredje og sidste 
linje – bliver overholdt af 
alle. Svenske Anna Maris 
foreslog, at haiku er et 
enkelt billede, et snapshot 
med dyb mening, og at det 
er vigtigt, at det fungerer 
som kunstværk – som 
digt. 

Nogle skriver en- el-
ler firelinjers digte, eller 
kombinerer med prosa 
som i haibun-formen, som 
Mona Larsen skriver. Per-
Olof Johansson lægger 
korttekster på Instagram: 
”Idiot tænkte han/ han 
sagde det ikke.”

Bo Lille læste haiga, 
hvor haikudigtet er skre-
vet ind i et billede, endnu 
en variation. Mange 
af digtene er præget af 
humor, således Birk 
Anderssons fra samlingen 
’Anarkohaiku’: ”Postmo-
derne vernissage/ kigger 
på et maleri/ som ikke 
findes.” 

Medlæsning
Det stemmer jo meget 
godt med, at den oprin-

delige betydning var: et 
morsomt digt. Svenskerne 
kom meget velforberedte, 

idet de havde medbragt 
usb-stik med de digte, de 
læste op, så vi samtidig 
kunne læse dem proji-
ceret op en skærm; det 
hjalp gevaldigt på forstå-
elsen. Så kvikke havde 
vi ikke været; man må 
håbe, svenskerne kunne 
forstå vores danske. Der 
er jo lavet undersøgelser, 
der viser, at dansk er det 
sværeste af de tre nordiske 
sprog at forstå!

Svenska Haikusällska-
pet blev dannet i 1999 og 
har omkring 150 medlem-
mer; til december udgives 
en antologi fra selskabet. 
Den danske Haikugruppe 
blev dannet under Dansk 
Forfatterforening i 2001 

på initiativ af Hanne 
Hansen. Der er tilknyttet 
et Haikunetværk for dem, 
som ikke er medlemmer 
af Forfatterforeningen, og 
tilsammen har grupperne 
godt 50 medlemmer.  
De svenske oplæsere 
denne søndag den 24. 
september var Anna 
Maris, Kerstin Park, Ola 
Lindberg og Birk Anders-
son, de danske var Kate 
Larsen, Hanne Hansen, 
Mona Larsen og jeg selv, 
suppleret med efterføl-
gende fri oplæsning ved 
Henriette Lund, Ann 
Mari Urwald, Marianne 
Køie, Per-Olof Johansson 
og Bo Lille. ·
Helge Krarup er både lyriker og fag-
litterær forfatter, som har skrevet 
om dansk kunst.

LÆS
MERE 
HAIKU
De danske haikudigtere har 
senest udgivet antologien 
’Der er et herligt land – det 
kaldes poesien’, med 27 
medlemmers haikudigte 
inspireret af H.C. Andersen, 
Forlaget Ravnerock, 2013. 

På hjemmesiden www.
haikudanmark.dk kan man 
læse haiku, som suppleres 
tre gange om året.

Idiot tænkte han/  
han sagde det ikke.
Per-Olof Johansson,  
fra Instagram

Postmoderne  
vernissage/  
kigger på et maleri/ 
som ikke findes. 
Birk Anderssons fra samlingen 
’Anarkohaiku
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E-bøgerne er nu så veletab-
lerede, at også de skal udløse 
bibliotekspenge. Det var på ti-
de, kan man sige, selvom der 
tilsyneladende ikke kommer 
flere penge i kassen. 

E-bøger i bibliotekssam-
menhæng betyder eReolen, 
som fra starten har været 
genstand for indædt had – 
og stor kærlighed. De store 
forlag og deres velsælgende 
forfatte-re frygter, at gratis 
udlån af e-bøgerne vil skade 
salget, og at der er risiko for, 
at lånerne kopierer bøgerne. 
Og samtidig er de forfattere, 
som selv udgiver deres e-
bøger eller udkommer på små 
forlag, glade for de indtægter, 
udlånet giver. 

Konflikten omkring det 
digitale udlån plager natur-
ligvis eReolen. Der er alt for 
store huller på hylderne. De 
hotteste udgivelser mangler 
simpelthen, så eReolen er 
ikke stedet, hvor du aktivt 
kan følge med i, hvad der sker 
på bogmarkedet, og det udlig-
ner slet ikke bibliotekernes 
faldende bogkøb.

Begrænset lån
Hertil kommer, at eftersom 
det er kommunerne, der skal 
betale afgiften på omkring 
9,10 til 7,35 kr. til forlag eller 
forfatter pr. udlån, har mange 
kommuner indført en kvo-
teordning. I min kommune 
er det fire lån pr. måned, og 

det er jo en hån mod enhver 
nogenlunde aktiv bogbruger.

De digitale bøger, som 
ingenting fylder, og som kan 
distribueres på sekunder, 
burde være et oplagt redskab, 
hvis man vil skaffe sig over-
blik eller hurtigt vil skimme 
en bunke bøger. Men med 
fire lån pr. måned giver det jo 
ingen mening. 

Forlagenes frygt for 
eReolens mulige negative 
indflydelse på salget har også 
ført til tekniske problemer. 
Man mener nemlig ikke, at 
e-pubfilernes indbyggede 
kopibeskyttelse er tilstrække-
lig. Derfor er eReolen blevet 
tvunget til kun at udlåne 
e-bøger via streaming. Man 
skal være online for at kunne 
læse eReolens bøger.

Dårlig teknisk løsning
Det betyder, at man kun kan 
læse på apparater, som kan 
være online, dvs. tablets og 
smartphones. Derimod er 
egentlige e-bogslæsere med 
deres berømte digitale blæk 
dømt ude, hvilket er totalt 
idiotisk, eftersom enhver 
læseekspert vil sige ja til, at e-
læserne giver den klart bedste 
læseoplevelse.

I praksis betyder dette, at 
man skal skaffe sig eReolens 
egen app for at kunne læse 
bøgerne. Den findes kun til 
Apple og Android, men f.eks. 
ikke til Microsoft. Der er dog 

for nyligt kommet en version, 
som hedder ” eReolen Go”, 
som gør det muligt at hente 
e-bøger hjem via internettet, 
men stadig kun online. Bogen 
er væk, når du slukker.

I eReolens barndom kunne 
man downloade filerne til sin 
PC og så overføre dem til en 
e-bogslæser eller til sin tablet, 
hvor man kunne bruge lige 
netop den biblioteks- eller 
læseapp, man havde lyst til. 
Når lånetiden var ophørt, for-
svandt filen simpelthen. Nu 
er man tvunget til at bruge 
eReolens egen app, som sam-
menlignet med de kommer-
cielle læseapps er en primitiv 
affære.

Det er muligt på eReolens 
app at sætte bogmærker og 
finde dem igen, vise ind-
holdsfortegnelsen, ændre 
skriftstørrelsen og ændre 
skærmens lysstyrke. Og det 
er så det.

En populær (og gratis) app 
som Aldiko derimod tilbyder: 
Søgefunktion, så du kan lede 
efter ord i teksten, indholds-
fortegnelse, bogmærker, 
”gå-til” funktion, 13 forskellige 
typografier, skriftstørrelse 
fra 1-50 punkt, indstilling af 
marginer, fast venstre- eller 
højremargen eller udlignet 
spalte. Hvis du opgraderer til 
en købeversion, kan du også 
lave noter i teksten.

Det er meningsløst, at de 
store forlag skal begrænse 

e-bogens muligheder på lå-
nemarkedet.

Flere e-bøger, tak
Det vil derfor være en god ide, 
hvis Dansk Forfatterforening 
i sine fortsatte bestræbelser 
for forbedring af e-bogens 
status arbejder for, at udlån af 
e-bøger bliver en fælles, natio-
nal, kulturel opgave, således:
- at forlagene har pligt til at 
sælge e-bøger til bibliote-
kerne,
- at staten overtager betalin-
gen pr. udlån, så det ikke er 
kommunerne, der bestem-
mer,
- at kravet om streaming 
ophører, så e-bogslæsere og 
bedre apps kan benyttes.

Desuden bør der oprettes 
en statslig digitaliseringstje-
neste, så klassikerne kom-
mer med i udlånet – også de 
nyere klassikere, hvor ophavs-
retten endnu ikke er udløbet. 
Det er fx absurd, at en forfat-
ter som Hans Scherfig ikke 
kan lånes på eReolen. ·

 

Du er velkommen til at indsende forslag til indlæg til Forfatteren. 
Et indlæg må være på 1800, 2200 eller 4200 anslag. Det kan ikke garanteres, at alle indsendte indlæg bliver bragt.  
Send til anna@bridgwater.dk.

Den digitale bog og udlånet fra bibliotekerne
Ole Strandgaard er så glad for eReolen, at han opfordrer til, at bibliotekernes udlån  
af digitale bøger udvides og styrkes, så moderne læseres behov faktisk dækkes af folkebibliotekerne.

Ole  
Strandgaard 
er magister 
i etnografi, 
skønlitterær 
forfatter og 

mangeårigt aktivt medlem af Dansk 
Forfatterforening. 
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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.  

Forfatteren  
og redaktøren
For S & BU
Tirsdag d. 24. oktober kl. 19-21
Fem gode råd til forfatteren 
om det gode og professio-
nelle forhold til en redaktør.
Lena Adalberth er sprog-
psykolog og har skrevet 
speciale om det vigtige – og 
sommetider svære – sam-
arbejde mellem forfatter og 
redaktør. 
Hun giver en række nyttige 
værktøjer til mødet mellem 
redaktøren og forfattere/il-
lustratorer.
Tilmeld dig ved at sende en 
mail til lene.moller.jorgen-
sen@gmail.com senest 
fredag d. 20. oktober.

Cafémøder om 
børnelitteratur
Selskabet for Børnelitteratur, IBBY 
Danmark inviterer til cafémøde i 
Aarhus. 
Tirsdag d. 24. oktober kl. 17-18
På M/S Bibiana ved Dokk1 i Aarhus 
Havn.
Forfattersamtale med Jes-
per Wung-Sung og Søren 
Fanø.
Jesper Wung-Sung er kendt 
for sine bøger for børn og 
unge, der er vidt forskellige, 
men alle har ét til fælles: De 
har noget på hjerte.

Hvad de færreste måske 
ved er, at Jesper Wung-
Sung stammer fra Marstal 
og har ægte saltvand i 
årerne. Derfor danner bør-
nekunstskibet Bibiana den 
perfekte ramme omkring en 
samtale, der kommer vidt 
omkring.

Jesper Wung-Sung debu-
terede i 1998 med ’To ryk 
og en aflevering’, som han 

vandt Bogforums debutant-
pris for. Han er aktuel med 
romanen ’En anden gren’, 
hvor han for første gang 
fortæller historien om sin 
farfar og farmor: San Wung-
Sung, der kom til Danmark i 
1902 og blev udstillet i den 
kinesiske landsby i Tivoli, og 
bagerjomfruen Ingeborg, 
der brændte alle broer for 
at følge den mand, hun 
elskede. 

Søren Fanø er lektor i 
dansk, master i børnelit-
teratur, boganmelder m.m. 
Han har bl.a. skrevet ’Jesper 
Wung-Sung. Et forfatter-
skab’, der tegner et portræt 
af en af de mest læste for-
fattere i folkeskolens ældste 
klasser.
Gratis adgang, men  
begrænset antal pladser.

Bytur for  
de internationale 
gæster på 
Hay Festival 
Onsdag d. 25. oktober kl. 16-17. 
Onsdag ankommer de første 
internationale forfattere og 
illustratorer til Hay Festival 
i Aarhus. Aarhusgruppens 
medlemmer er de gode 
værter, der viser vores 
udenlandske kolleger rundt 
i byen. 

Vil du også gerne melde 
dig til en times omvisning 
og snak på enten tysk, 
spansk, fransk eller engelsk, 
så skriv til mig på info@
gunvorganerkrejberg.dk og 
fortæl, hvilke(t) sprog du 
behersker. 

Aflysning! 
Onsdag d. 25. oktober. 
På grund af ombygning 
af Hotel Carmel bliver der 
desværre IKKE mulighed for 
en stambordscafé med de 
internationale gæster denne 
aften.

Stambordscafé
Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30
Løves Bog og VinCafé, Aarhus
Stambordscafé sammen 
med de internationale 
forfattere og illustratorer 
til Hay Festival og arrangø-
rerne. 

Kom og lær de inter-
nationale gæster bedre at 
kende, få en snak om littera-
turens vilkår i deres hjem-
land og hjælp til med at give 
dem en god oplevelse af at 
besøge byen. 

Årsfest i  
Østjylland! 
Fredag d. 27. oktober kl.17.30-24
Vogn 1, Godsbanen, Aarhus
Sæt et stort kryds i kalende-
ren og reserver aftenen, for 
nu skal der festes!
I år bliver festen udvidet 
med 39 internationale BU 
forfattere og illustratorer. 
Alle medlemmer af Dansk 
Forfatterforening er vel-
komne!
Tilmelding senest  
d. 10. oktober
Overfør 100,- til Aarhus- 
gruppens konto: reg.nr: 5381 
kontonr: 0254311
Husk at skrive navn på 
overførslen, ellers kan vi ikke 
finde din betaling. 
    Send en mail til info@gun-
vorganerkrejberg.dk, når din 
overførsel er gået igennem. 

Den kreative  
proces med  
Thomas Rydahl
Mandag d. 30. oktober kl. 19-21
Den alsidige forfatter og 
oversætter Thomas Rydahl 
vandt som 17-årig i 1992 
Politikens og Gyldendals 
novellekonkurrence med no-
vellen ’Forever Young’. Han 
har studeret filosofi og psy-
kologi, blev i 1999 uddannet 
fra Forfatterskolen og siden 
som coach og brandmand. 
Fra 2001 har han arbejdet 
med storytelling og strategi 
inden for kommunikation. I 
2014 debuterede han med 
’Eremitten’, første bind i 
en litterær krimi-trilogi om 
den 67-årige ni-fingrede 
eksildansker Erhard Jørgen-
sen, der lever som eremit på 
den kanariske vulkanø Fuer-
teventura. Bogen indbragte 
Bogforums Debutantpris 
og året efter den nordiske 
pris Glasnøglen og Harald 
Mogensen-Prisen. ’De sav-
nede’, trilogiens andet bind, 
udkom i 2016 og blev ind-
stillet til Læsernes Bogpris. 
Tilmeld dig ved at sende en 
mail til birtekont@mail.tele.
dk senest d. 25. oktober.
For medlemmer af  
S-gruppen.
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Fagbogens Dag – 
Landet rundt
Tirsdag d. 31. oktober
Igen i år arrangerer den fag-
litterære gruppe Fagbogens 
Dag i samarbejde med bib-
lioteker rundt om i landet.

Målet er at skabe regio-
nale netværk fagforfattere 
indbyrdes samt naturligvis 
at skabe opmærksomhed 
om faglitteraturens rolle.

Følgende biblioteker 
deltager i år i Fagbogens 
Dag: Hørsholm, Gilleleje, 
Grenaa, Ringe, Årslev, Broby, 
Faaborg, Horsens, Holbæk, 
Viborg og Esbjerg.

Nærmere information om 
hver lokalitets program, tid 
og sted lægges senere på 
F-gruppens hjemmeside.

Halloween for 
voksne
Tirsdag d. 31. oktober kl. 21
Litteraturhaus, Møllegade
Det spøger i den gamle 
kirke. Forfattere som Leo-
nora Christine Skov, Carina 
Evytt, Jeppe Brixvold, Amdi 
Silvestri og Peter Adolphsen 
læser egne tekster op. Erwin 
Neutzsky-Wulff læser op via 
live transmission. 

Amdi Silvestri fortæl-
ler om den gotiske bølge i 
1700-tallet. Fra Edgar Allan 
Poe-selskabet kommer 
formand Torben Carlsen og 
næstformand Nicolas Bar-
bano og holder oplæg samt 
quiz om Poe.

Lydkunstner Troels Bech 
står for lyd, lyssætning 
kreeres af Per Daumiller, 
Nils Grøndahl spiller violin. 

Stygge stumfilm, vintage 
monster musik og samt 
gotiske drinks. Aftenen 
er skabt af Mikkeline W. 
Gudmand-Høyer. Støttet af 
Statens Kunstfond. 
Billetter kr. 120 i døren. Early 
birds kr. 100. Se mere på lit-
teraturhaus.dk 

BogForums- 
middag
Lørdag d. 11. november kl. 18
BogForumsmiddag for alle 
medlemmer.
Tilmeldingsfristen  
er d. 3. november kl. 15 til  
assistance@danskforfatter-
forening.dk 
Middagen koster 100 kr.,  
som betales på aftenen.

Seniorgruppen 
Onsdag d. 15. november  

og onsdag d. 13. december. 
Begge dage kl. 15-17

PENs 
litteraturfestival 
Om ytringsfrihed i 
litteratur, kunst og 
journalistisk
Lørdag d. 25. november, kl. 17-19  
Dansk PEN afholder i samar-
bejde med Lyrikergruppen 
i Dansk Forfatterforening 
et oplæsnings- og debatar-
rangement om ytringsfrihed 
i litteratur, kunst og journali-
stik til støtte for de forfulgte 
forfattere, kunstner og 
journalister rundt omkring i 
verden. Arrangementet by-
der på oplæsning og debat.

Ordstyrer: Adil Erdem, 

forfatter og medlem af Dan-
ske PENs bestyrelse.

Kom med og tag del i 
diskussionerne om ytrings-
frihed i litteratur, kunst og 
journalistik. Alle er velkom-
men.

Følgende digtere optræder 
for de frie ord:
Kirsten Marthedal, digter    
Angela Brink, digter
Inge Helene Fly, digter
Eziz Gerdanzeri, digter og 
oversætter
Karsten Bjarnholt, digter  
Rene Sandberg, digter  

Gå-hjem møde
Heltens rejse:  
Fortællingen  
som helbredende 
handling
Mandag d. 27. november kl. 17-19
Thorstein Thomsen, der har 
skrevet over 100 bøger til 
børn og voksne, vil gen-
nemgå denne fortællemodel 
og vise, hvordan han selv 
stadig kan få inspiration og 
hjælp herfra i sin skrive-
proces. Den baserer sig på 
Joseph Campbells myte-
forskning og arbejde med 
arketypiske mønstre og 
karakterer.

Arrangeret af S-gruppen 
i DFF.
Tilmelding til Christine 
Tjalve: ctjalve@yahoo.com

BU, S og L’s  
Julefrokost
Lørdag d. 2. december kl. 18 
Vi bænker os til den årlige 
julefrokost for BU, S og 
L-gruppen i Strandgade 6. 
Vi skal spise og drikke, un-
derholde og underholdes og 
møde nye og gamle kolleger 

på altanen. Prisen er 100 kr. 
som betales i kontanter eller 
via MobilePay. Tilmelding se-
nest 20. november til Kirsten.
marthedal@gmail.com 

Julebogsmarked 
Lørdag d. 9. december kl. 11-14
Københavns Hovedbibliotek, 
Krystalgade

Arrangementet er åbent 
for alle ordinære medlem-
mer. 

I år har vi placeret os i 
en i forvejen eksisterende 
læserstrøm på Hoved-
biblioteket og trækker på 
bibliotekets betydelige PR 
kræfter. Dansk Forfatter-
forenings Julebogsmarked 
ligger mellem BogForum og 
jul og tids nok for publikum 
til at købe den unikke bog-
gave, som ‘hende der har 
alt’ ikke vidste, at hun ville 
blive glad for.
Mange intimscener
Der er mange scener rundt 
om i huset med oplæsere 
fra L, S og F. BU vil fortrins-
vis oplæse på scenerne på 
bibliotekets 2. etage.
Tre muligheder for deltagelse
Der vil være mulighed for 
at sælge dine bøger uden 
at læse op, mulighed for 
at læse op uden at sælge 
dine bøger og mulighed for 
både læse op og sælge dine 
bøger.

Du bestemmer. Vi tager 
udgangspunkt i, at du vil 
begge dele. Send os nogle 
linjer, hvis du ønsker noget 
andet.

Salg af bøger vil foregå 
på nederste etage i et de-
dikeret salgsområde. Her er 
borde, som vi kan anvende 
til salg af vores bøger. Der 
er stole.

NB: Når du er på scenen 
eller lytter til en oplæsning, 
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LEGATER FRA STATENS KUNSTFOND
Se mere på kunst.dk

LEGATER MED LØBENDE 
ANSØGNINGSFRISTER

Pulje for  
oversætternetværk
Støtte til arrangementer 
for oversættere fra dansk 
af netværksskabende eller 
-styrkende karakter. Kan 
søges af udenlandske insti-
tutioner 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, for-
læggere, institutionsledere 
m.fl. kan søge om støtte til 
rejser og ophold i udlandet.

Litteratur- og person- 
udvekslingspuljen
Tilskud til forfatteres rejse-
udgifter. Kan søges af dan-
ske og udenlandske forfat-
tere, danske og udenlandske 
institutioner og oversættere 
fra dansk. 

Dansk litteratur  
udlandet
Tilskud til litterære arran-
gementer og markedsfø-
ring 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. 

Hvem kan komme  
i betragtning?
Professionelle, skønlitterære 
forfattere, som lever op til § 3 
i Danske skønlitterære Forfat-
teres vedtægter: ”Danske 
forfattere samt udenland-
ske forfattere med bopæl i 
Danmark, der har ophavsret 
til et selvstændigt, offentlig-
gjort skønlitterært værk – 
roman, noveller, essays, lyrik, 
kulturlitteratur o.l. – der er 
udgivet på et af bestyrelsen 
anerkendt forlag eller i et af 
bestyrelsen anerkendt andet 
regi.”

Legatstørrelser 
Der uddeles 10 legater á 
20.000 kr. og 20 legater á 
10.000 kr. 

Ansøgning
Skriv en ansøgning på højst 1 
A4-ark, hvor du kort beskriver 
din økonomi og ikke mindst 
den akutte situation. Husk at 
angive dit navn, adresse samt 

vedhæfte en kort bibliografi, 
som højst må fylde 1 A4-side. 
Alle oplysninger behandles 
strengt fortroligt. 
Læs mere her: litt.eu/opmun-
tringslegat

Ansøgningsfrist:  
Mandag d. 30. oktober 
kl. 24
Send ansøgningen til
kontor@skoenlit.dk
Alternativt kan ansøgningen 
samt bibliografi sendes som 
brev til:
Danske skønlitterære  
Forfattere
Kronprinsessegade 34 B,  
2. sal
1306 København K
Alle ansøgere kan forvente 
svar i begyndelsen af  
december

Forfatternes Opmuntrings-
legat er finansieret af de 
ufordelbare midler modtaget 
via Copydan Tekst & Node.

FORFATTERNES OPMUNTRINGSLEGAT  
EFTERÅR 2017 

modtager en af dine kol-
legaer betaling for dig, så 
det vil være en god ide at 
skrive priser og MobilePay 
nummer ved dine bøger, 
så kollegaen kun skal sikre 
sig, at transaktionen er gået 
igennem.

Ved tilmeldingen har vi 
brug for følgende:

Portrætbillede og en kort 
beskrivelse af dig selv, et 
par linjer om hvad (hvis) du 
vil læse op samt, hvor me-
get plads til dine bøger du 
ønsker i salgsområdet.

Send dette til nedenstå-
ende mailadresse inden d. 1. 
november 2017. 

NB: Hvis for mange 

melder sig, vil først-til-mølle 
princippet blive gjort gæl-
dende.

Hovedbiblioteket sørger 
for PR samt alt det praktiske 
og byder på en vand og en 
sandwich.
Der er ikke tale om yderli-
gere honorering.

Tilmelding på: 
johanottosen@gmail.com
Julebogmarkedsudvalget:
Johan Ottosen (S), 
Inge Duelund Nielsen (BU), 
Frank Egholm (F). 
René Sandberg (L).

DOF’s julefrokost
Lørdag d. 16. december kl. 18
Pris og tilmelding følger senere i DOF’s 
nyhedsbrev.

Kom og skriv 
Onsdage kl. 18.30-21.30
Kom og skriv er for 
alle medlemmer, der 
har lyst til at skrive i 
Strandgade 6 på Chri-
stianshavn. Vi begynder 
med et kort oplæg fra 
litteraturens verden til 
inspiration. Derefter er 
der to timers skrivetid. 
Vi slutter af med kaffe, 
kage og hyggeligt sam-
vær. Ledes på skift af 
Iben Claces og Inge-
Helene Fly.

Gratis for associe-
rede og almindelige 
medlemmer.
Tilmelding senest  
60 timer inden til:  
ingehelene@live.dk

ILLU. TEA BENDIX
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Morten Visby (fmd.), Kirsten Marthedal (næstfmd.), Sanne 
Udsen (kasserer), Frank Egholm Andersen, Kaare Øster, 
Lotte Thrane, Amdi Silvestri, Lotte Petri, Sally Altschuler, Ulla 
Lauridsen, Lene Møller Jørgensen, Stephanie Caruana (1. suppl.) 
Og Lotte Rienecker (2. suppl.).

Gruppernes styrelser:
S-gruppen
Amdi Silvestri, (fmd.), Stephanie Caruana, Anne Hjælmsø, 
Anne Nielsen, Christine Tjalve, næstformand, Birte Kont, Johan 
Ottosen, Christine Gasbjerg (1. suppl.), Frode Z. Olsen (2. suppl.) 
og Harald Havsteen-Mikkelsen (3. suppl.).

BU-gruppen (børne- og ungdomslitteratur)
Lene Møller Jørgensen (fmd., lene.moller.jorgensen@gmail.
com), Line Lybecker, Lise Qvistgaard Jacobsen, Simon Væth, 
Kasper Hoff, Inge Duelund Nielsen, Sally Altschuler, Anne Sofie 
Hammer, Lise Bidstrup (suppl.) og Birde Poulsen (suppl.).

L-gruppen (lyrik)
Kirsten Marthedal (fmd.), Cindy Lynn Brown (næstfmd.), Louise 
Juhl Dalsgaard, Jesper Lützhøft, Knud Steffen Nielsen, René 
Rasmussen, Niels Roed, René Sandberg, Claus Willumsen (1. 
suppl.) og Adil Erdem (2. suppl.).

F-gruppen (faglitteratur) 
Frank Egholm Andersen (fmd., egholm@postmesteren.dk), 
Birgit Knudsen (næstfmd., tlf.: 2248 5893). Anne Hedeager 
Krag, Annemette Hejlsted, Henrik Poulsen, Flemming Sørensen, 
Kaare Øster og Jørgen Burchardt (suppl.).

DOF (Dansk Oversætterforbund) www.d-o-f.dk
Ulla Lauridsen (fmd.), Rasmus Hastrup (næstfmd.), Svend 
Ranild, Francois-Eric Grodin, Birthe Lundsgaard, Kim Lembek og 
Lærke Pade. Suppleant: Siri Nordbog Møller.

Illustratorgruppen (gruppe under BU)
Tove Krebs Lange (fmd., tokl@mail.dk, tlf.: 2143 5377), Bente 
Bech, Susanna Hartmann, Jesper Tom-Petersen, Jan Mogensen, 
Kasper Heron Købke, Tomas Bjørnsson og Lea Letén (suppl.).

Kvindelige forfattere i DFF
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Seniorgruppen i DFF
Henning Kirk (fmd., kirk@dadlnet.dk, tlf. 4448 5380)

Haikugruppen
Hanne Hansen (fmd., haikuhanne@gmail.com, tlf. 3538 9531)

Aarhusgruppen
Gunvor Ganer Krejberg (info@gunvorganerkrejberg.dk, tlf. 
2612 8414)

StORDstrømmen
Sigurd Kværndrup (siggi1946@hotmail.com, tlf. 2964 8463)

Læremiddelgruppen
Lotte Rienecker (fmd., lrienecker@gmail.com, tlf. 2042 5362)
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Vibeke Marie Hoff
Associeret medlem
2860 Søborg

Signe Birkum Petersen
Associeret medlem
2300 København S

Birgitte Dam Jensen
Associeret medlem
2000 Frederiksberg

Nina Starck 
Associeret medlem

Tanja Bitten Jul-Hansen
Associeret medlem
6800 Varde

Birgitte Schade Læremiddelgruppen
5690 Tommerup
Senest udgivne titel: ’Sneen Danser’, 
Dansk Sang, 2014

Iben Hendel Philipsen DOF
2200 København N
Senest udgivne titel: ’Hans Jonathan, 
Manden som stjal sig selv’, Rebel With 
a Cause, 2017

Suste Bonnén F
1917 Frederiksberg C
Senest udgivne titel: ’De bevarer 
Danmark’, Frydenlund, 2014

Susanne Vittenkamm Knudsen
7760 Hurup Thy
Senest udgivne titel: ’Køn i politik: Køn, 
magt og politiseringer’, Frydenlund, 2012 

Neringa Abrutyte DOF
2200 København N
Senest overesatte titel: ’Fingre’, Politisk 
Revy, 2003

Kim Karmark S, Aarhusgruppen
8260 Viby J
Senest udgivne titel: ’En af dagene’, 
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Hvornår vidste du, at du ville leve af 
tekst, ord og oversættelser?
Det er svært at sige. Som trettenårig 
begyndte jeg at skrive på en roman, der 
aldrig blev færdig. Senere, på universitetet, 
drømte jeg om at blive tekstforfatter på et 
reklamebureau, og det blev jeg, men det vi-
ste sig, at jeg ikke var ret god til det. Jeg er 
nok i virkeligheden ikke så kreativ, jeg el-
sker bare at skrive, at arbejde med sproget, 
og så er det jo ideelt, at man som oversætter 
ikke selv skal hitte på indholdet. 

Hvad hed den første bog, du oversatte?
Det var en herlig drengebog, ’Falkeminen – 
historien om Nick & Slim’ af Pamela Henn. 
Det var et godt sted at starte, men den er 
sikkert fuld af fejl, jeg ville krumme tæer 
over i dag. 

Hvornår elsker du dit arbejde mest?
Når den forfatter, jeg oversætter, kan sit 
kram på alle niveauer. Det er helt sikkert 
sådan, at gode bøger er nemmere at over-
sætte end dårlige.

Hvornår er dit arbejde mest  
udfordrende?
Når forfatteren skriver meningsløse sætnin-
ger – hvad skal jeg stille op med dem? Digte 
om eller skrive noget vrøvl? Begge dele 
byder mig imod, men jeg ender altid med at 
skrive noget, der giver bedre mening. 

Hvor arbejder du bedst?
Ved skrivebordet med et godt tastatur og 
en god skærm. De første adskillige år var 
jeg henvist til at sidde op i sengen med 
computeren på en plade og bogen ved siden 
af på madrassen. Det var ikke ideelt. Vores 
lejlighed var for lille til, at jeg kunne have 
en rigtig arbejdsplads, så det fik jeg først, 
da den ældste af ungerne flyttede hjem-
mefra. 

Hvilken bog, forfatter eller genre drøm-
mer du om at oversætte?
Cormac McCarthy. Jeg elsker hans prosa. 

Hvilken bog, forfatter ville du aldrig 
oversætte?
Jeg er ytringsfrihedsfundamentalist, og jeg 
synes, alle bør kunne komme til orde, også 
i oversættelse. Der er altså ikke noget, jeg 
ikke vil oversætte af politiske grunde. Jeg 
takker kun nej til opgaver, som jeg ikke tror, 
jeg kan løse godt, fx businessbøger og erotik. 

Hvilke(n) af de forfattere, du har over-
sat, vil du gerne møde i levende live?
Ingen. Jeg har det ringeste pokerfjæs kom-
bineret med dårlige sociale færdigheder, 
og jeg er enormt bange for, at forfatteren 
vil spørge, hvad jeg synes om hans/hendes 
bog, hvorefter jeg vil give dem den fulde 
magister-i-litteraturvidenskab-analyse. Det 
ville ikke være rimeligt over for forlaget. ·
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