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L E D E R

et har længe ligget i luf-
ten, at der kunne være en 
politisk åbning af biblio- 
teksloven under opsej-
ling. Altså at kulturmini-
steren ville se på behovet 
for en ændring af folke-
bibliotekernes formåls-

paragraffer. Det er endnu uvist, om det bliver til 
noget med en sådan åbning. Men i august, under 
kulturmødet på Mors, kom kulturminister Met-
te Bock det en smule nærmere. Hun annoncere-
de, at hun sammen med Kommunernes Lands-
forening (KL) snarligt vil drage ud i landet for at 
høre, hvad folk mener om sagen.

Det er altid smukt, når man som minister sør-
ger for at have antennerne ude og pejle sig ind ef-
ter nationens sande behov, inden man foretager 
sig noget drastisk. Ministeren gav dog også et 
par kraftige vink om den retning, hvori der pej-
les og bejles. Når ministeren og KL skal mødes 
med folk for at høre, hvad de synes om biblio- 
tekernes rolle og formål, skal møderne nemlig 
ikke foregå på bibliotekerne, indskærpedes det. 
Ligeledes blev det pointeret, at det især er dem, 
der ikke bruger bibliotekerne, man har lyst til 
at få i tale. Fra Forfatterforeningens side kan 

vi kun bifalde den tilgang. Men vi må anmo-
de om, at man også husker at lægge øret til jor-
den og lytte til dem, der faktisk har et forhold 
til bibliotekerne og måske endda positive am-
bitioner om at styrke deres kerneaktiviteter. 
Ellers risikerer man at få tegnet et misvisen-
de billede, som ikke tager højde for det enorme 
behov for litterær læsefremme og litteratur-
formidling, som kun bibliotekerne kan dæk-
ke. Man risikerer at komme til at styre efter 
egen antenne og tro, at bibliotekerne skal laves 
helt om for at få flere nye kunder i butikken. 

Hvem er det så, man skal huske også at lyt-
te til? Det er bl.a. Dansk Forfatterforening, 
hvor vi har et bredt sammensat Bibliotekspoli-
tisk Udvalg, som er meget langt med et bud på 
nye formålsparagraffer for folkebiblioteker-
ne, hvis det kommer dertil. Ser man bort fra 
nogle banale anakronismer om VHS-bånd og 
deslige, er de eksisterende formålsparagraf-
fer faktisk ganske gode. Men de er skrevet i en 
tid, hvor man kunne tage for givet, at littera-
turformidling var en kerneopgave for biblio-
tekerne. Og derfor er litteratur og bøger stort 
set ikke nævnt i formålsbestemmelserne. Hvis 
disse bestemmelser skal laves om, er det navn-
lig dette, der skal rettes op på. ※

D

※



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 8
3

fo r fa t t e re n

ISSN 
Nr. 03-2018, 77. årgang
Udgives af
Dansk Forfatterforening

Ansvarshavende:
Morten Visby

Redaktør:
Lene Møller Jørgensen
redaktor@danskforfatterforening.dk

Redaktionsudvalg:
Lene Møller Jørgensen, Birte Kont (S),
Stephanie Caruana (S-suppl.),
François-Eric Grodin (DOF),
Annemette Hejlsted (F),  
Lykke Strunk (F-suppl.),  
Anne Sofie Hammer (BU),  
Jette Rydahl Sørensen (BU-suppl.)  
Tove Krebs Lange (Ill-suppl.),  
René Sandberg (L),  
Claus Willumsen (L-suppl.),  
Tomas Björnsson (Ill.),
Sara Strand (webredaktør).

Grafisk design:
salomet grafik/Mette Salomonsen
(Grafisk koncept: Pernille Kleinert & 
Mette Salomonsen, salometgrafik)

Forsideillustration:
Annika Øyrabø

Tryk:
PE-Offset
Indsendte bidrag dækker ikke nødven-
digvis redaktionens holdninger.
Eftertryk af artikler er tilladt med
kildeangivelse.
Eftertryk af illustrationer er ikke
tilladt.
Forfatteren udkommer fire gange  
årligt.  
Abonnement tegnes gennem 
Dansk Forfatterforening,
pris: kr. 475.

Deadline til dette nummer 
var 27. august,
udgivelse 20. september
04-18: Deadline 9. november
udgivelse 10. december
01-19: Deadline 6. februar
udgivelse 1. marts

Småt & Godt
4-5

TEMA
Anmeldt!

6-15

Ved skrivebordet 
16-17

Den åbne slutning, altid
18-21

Frit Rum 
Det er ingen kunst

22-23

En stille kvælningsdød
24-25

Svetlana er undtagelsen
25

Etik, fiktion og fake news
26-29

Trælse ord og et enkelt udtryk
30-31

Tænk, hvis man kunne blive oversat til hindi?
32-33

Juristen 
34-35

Kalender
36-37

Dansk Forfatterforening
39

Portfolio
Narcisa Vucina

bagsiden

Annika Øyrabø har skabt forsiden som et papirklip. Hun 
er illustrator fra Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften, Hamburg og Danmarks Designskole, 2007.  
Annika Øyrabøs klip fokuserer på de følelser, som 

hjerter og stjerner i anmeldelser kan vække.

I N D H O L D



S M ÅT &  G O D T

H U R R A

Kaffe fra den røde 
kaffekande og med 

kager til
– et kollegialt  

tillykke til Knud  
Sørensen

Vi fejrer og hylder Knud Sørensen, 
som i 2018 er fyldt 90 år, ved at 
overrække og opføre en lille fest-
bog fra kolleger i Dansk Forfatter-
forening. Kik forbi, når lyrikergrup-
pen og Dansk Forfatterforening 
inviterer til udgivelses-kaffebord i 
anledning af udgivelsen: ”Et styk-
ke af din tid – fra kolleger i Dansk 
Forfatterforening”.

Festen finder sted søndag d. 28. 
oktober mellem 15 og 17.30 i For-
fatterforeningen, Strandgade 6, 
KBH K.

Der vil blive serveret kaffe, et 
prægtigt kagebord og et lille glas, 
så vi kan udbringe vor skål.

Tilmelding: Kirsten.marthedal@
gmail.com el. tlf. 2220 0288 senest 
søndag d. 21. oktober.

H O R S E N S

Fritidslæsning  
– det er noget fra 

gamle dage
Børns lyst til at læse er dalen-
de. Og nej, det gælder ikke for al-
le, men statistisk set er antallet 
af børn og unge, der lystlæser, for 
nedadgående og har været det i 
en årrække.

Hvad kan folkebibliotekerne gø-
re for at skabe nye læsere? Det 
ønsker Kulturstyrelsen at afdække 
og inviterer til konferencen ”Hvor-
dan skaber vi fremtidens læsere 
– nu?” på Scandic Bygholm Park 
i Horsens tirsdag d. 27. novem-
ber. ※

M I K R O F E S T

Smal litteratur  
fra små forlag får 
en ny boghandel  

på nettet
Forlægger Christel Sunesen og 
forfatter Lars Emil Foder står 
bag initiativet ”Mikrofest”. Det er 
tænkt som en portal, hvor interes-
serede kan søge efter mere ukendt 
kvalitetslitteratur, der ellers of-
te drukner i bestsellere og krimier, 
skriver Dagbladet Politiken.

For at komme på Mikrofest skal 
forlaget leve op til en række krav. 
Selvudgivere kan ikke blive en del 
af portalen, og forlagene skal have 
udgivet mere end tre bøger.

Den digitale boghandel åbner i 
2019 og støttes af Statens Kunst-
fond og Fonden Roskilde Festi-
val. ※

T O P M Ø D E

Skønlitterært møde 
i Svendborg

S-styrelsen vil fremover holde et til 
to årlige møder uden for Stor- 
københavn for at styrke kontak-
ten til medlemmer i provinsen, 
som har svært ved at deltage i 
foreningens aktiviteter i Køben-
havn. Møderne vil få en bred, åben 
dagsorden, der kan lægge op til 
dialog mellem medlemmer og 
styrelse, diskussion om fagpoliti-
ske og litterære spørgsmål og em-

ner, der fremmer lokal netværks-
dannelse og skrivegrupper. 

Det første møde finder sted 
fredag d. 16. november kl. 16-22 
i Svendborg i Josefine Ottesens 
Forsamlingshus på Lundevej 2F.

Tilmelding og forslag til ind-
hold senest fredag d. 9. november 
til Christine Tjalve (ctjalve@yahoo.
com) eller Frode Z. Olsen  
(frode.z.olsen@mail.dk) ※

D E B U T

28 forfattere  
kandiderer til årets 

debutantpris
”Digte, noveller, romaner – alle lit-
terære genrer er repræsenteret,” 
fortæller Else Zakarias, bibliotekar 
på Vejle Bibliotekerne og medlem 
af priskomiteen, der vælger årets 
to debutanter. 

Forlaget, eller forfatteren selv, 
kan indstille til den 50.000 kroner 
store pris. F.eks. er otte forfattere 
fra forlaget Gladiator indstillet, tre 
fra Forlaget Mellemgård, mens der 
er to fra Gyldendal.

Prisen blev indstiftet af bog-
handlerparret Bodil og Jørgen 
Munch-Christensen fra Vejle, og 
de to prisvinderes navne offentlig-
gøres fredag d. 28. september. ※

B E N N Y

Den sidste sang
Timerne føles så korte
ingenting varer ved. 
Mor jer nu godt, når jeg er borte
Jeg ønsker jer sange og kærlighed

Digter og forfatter Benny Ander-
sen døde d. 16. august, og hans 
egen vise ”Svantes svanesang” 
blev sunget ved begravelsen. ※
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S M ÅT &  G O D T

J O B S

Tyve forfattere 
skal skabe litterært 

Danmarkskort
Stillingsopslag med titlen 'For-
fattere søges' er ret sjældne. Men 
Dansk Forfatterforening slog et op 
for nylig og søger ikke færre end 
tyve forfattere inden for alle gen-
rer – børnebøger, lyrik, skønlittera-
tur for voksne, essayistisk faglitte-
ratur, graphic novels m.m. Med 2,3 
millioner i støtte fra Nordea-fon-
den gennemfører foreningen i det 
kommende år et projekt, hvor for-
fattere sendes til udvalgte byer 
i en uge for at skabe nye fortæl-
linger. Fortællinger, der tager ud-
gangspunkt i lokalsamfundet og 
tilsammen danner et litterært kort 
over vores land. Og dermed giver 
et bud på spørgsmålet: ”Hvem er 
Danmark?”

Forfattere, som har udgivet 
mindst ét bogværk på et uafhæn-
gigt forlag, kan søge. Undervis-
ningserfaring er et krav, da forfat-
teren skal stå for en workshop for 
skoleelever og også deltage i et 
forfatter- og debatarrangement 
på det lokale bibliotek. 

Se opslaget bag i bladet. ※

B I B E L

Gud, hold din hånd 
under mig

En gruppe oversættere og teolo-
ger arbejder i øjeblikket med at 
oversætte Det Gamle Testamen-
te til nudansk for Bibelselskabet. 
Oversætterne har haft 500 så-
kaldte almindelige danskere på 
som læsere inden den sidste re-
digering. Det er læsere, som ik-
ke kender Biblen eller er vant til at 
gå i kirke, og de har noteret ord og 
udtryk, som de ikke forstod. Hvad 
betyder f.eks. ”Gud, vær mig nå-
dig”? 

I den nye bibel på nudansk 
kommer det til at hedde ”Gud, 
hold din hånd under mig”, skriver 
Kristeligt Dagblad. ※

DATA

Tjek din profil
Der er kommet en ny persondata- 
forordning i Danmark, og Dansk 
Forfatterforening tager godt vare 
på medlemmernes person- 
oplysninger. Foreningen opfor-
drer til, at man tjekker sin profil på 
hjemmesiden og måske opdaterer 
den – formålet er, at den kan bru-
ges til at markedsføre den enkelte 
som professionel forfatter, illustra-
tor eller oversætter. Man kan dog 
til hver en tid vælge at gøre profi-
len utilgængelig for offentlighe-
den. Se hvordan her: http://dansk-
forfatterforening.dk/faq/

Se mere om DFF’s datapolitik 
her: http://danskforfatterforening.
dk/vores-struktur/datapolitik/ ※

J U R A

Advarsel  
– få forlagsaftalen 

underskrevet, inden 
bogen udkommer

Dansk Forfatterfor-
ening har på det sene-
ste oplevet flere eksem-
pler på forlag, der nøler 
så længe med at sende 
en kontrakt, at bogen 
når at udkomme, før 
forfatteren har under-

skrevet kontrakten. For forfatteren 
er det dybt problematisk.

Uden en skriftlig aftale inden 
udgivelse har man reelt ikke nogen 
forhandlingsmulighed og er nødt 
til at acceptere, hvad forlaget til-
byder i royalty. 

Lige omkring udgivelsen er der 
et kort tidsrum, hvor salget af de 
trykte bøger kan stoppes ved en 
fogedforretning – og det kan DFF 
hjælpe med. Kontakt jurist Anne 
Koldbæk i god tid, hvis et forlag er 
meget længe om at sende udkast 
til kontrakten. ※

1 0 0  Å R

Tillykke …
til forfatter Stine Bitsch-Larsen, 
Farum, som fyldte 100 år denne 
sommer. Hun er medlem af BU- og 
seniorgruppen, debuterede i 1983 
med Hedens brød og har skrevet 
og illustreret en række bøger siden. 
Bag sig har sommerens fødselar 
flere kreative uddannelser – som 
organist, musikpædagog, maler 
og grafiker. ※
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A N M E L D T !

Fra hævntørst til dyb lykke  
– anmeldelser spiller på hele følelsesregistret. 

Måske har forfatteren arbejdet i flere år  
på et manuskript, måske er det hjerteblod,  

måske er det genialt – og så kvitterer en tilfældig 
anmelder med en spalte eller to  

og vender tommelfingeren nedad.  
Og han gør det ovenikøbet offentligt.

Vi undersøger anmeldelsen  
og dens mange aktører.

A F S T E P H A N I E  C A RUA N A ,  RO B E RTA M O N TA N A R I  &  L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N 

I L LU S T R AT I O N  A N N I K A ØY R A B Ø

Anmeldt!
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er var pistolduel-
len mellem Robert 
Schyberg og Edvard 
Brandes, vrede og 
vandpjask mellem 
Ib Michael, Janus 
Kodal og Lars Buk-
dahl, Henrik Dahls 
ønske om et klage-
nævn til anmeldel-

ser og senest det Instagram-bårne bråvallaslag 
mellem Katherine Diez og Morten Sabroe, der 
endte med, at han anmeldte sig selv positivt i 
Berlingske. Én ting er forfatternes følelser, men 
hvad tænker kritikere selv om at anmelde?

Weekendavisens Lars Bukdahl har ofte skilt 
vandene. Mange læser ham for at bekræfte egen 
smag, uanset om han er begejstret eller ej. Som 
filmanmelder i EKKO bruger han point, men ik-
ke i Weekendavisen. Bukdahl raser af karsken 
bælg, når point supplerer små noteanmeldelser.

”Jeg synes, det er kritisk usselhed, uden plads 
til nuancer. Der er ikke noget galt med korthed, 
se blot salig Borum. Men misforholdet opstår 
især i større, ræsonnerede anmeldelser, hvor 
stjerner bliver overfladiske og dummere end 
teksten. De gives vilkårligt, eller er misvisende, 

fordi det er så forskelligt, hvad der gives, selv 
når anmeldere er på linje i selve teksten,” svarer 
Bukdahl beredvilligt. 

En klar konklusion
Forfatter Lasse Hjorth Madsen er også data-ana-
lytiker. Han har bunker af data på anmeldere, 
der er rundhåndede/nærige, og på, hvor for-
skelligt mænd og kvinder anmelder og anmel-
des. Hvad mener han selv om point til litteratur?

”Det er forståeligt, at stjerner og hjerter er po-
pulære, for man må forvente, at en anmeldelse 
tager klart stilling, og læserne er glade for hur-
tigt at få konklusionen.”

Men bliver kritikken ikke unuanceret og gør lit-
teratur til et produkt på linje med f.eks. brødriste-
re og ferierejser? spørger jeg opildnet.

”Jeg forstår også godt, at nogle medier fra-
vælger point, for måske får stjernerne folk til at 
springe anmeldelser over. Og det er jo lidt fjol-
let at koge et litterært værk ned til et tal mellem 
et og seks. Det grænser til det meningsløse. Men 
det kan være nødvendigt at sammenfatte noget 
kompliceret i ét tal for at træffe ja/nej-beslutnin-
ger: Skal jeg købe bogen?” mener Lasse Hjorth 
Madsen.

Gode argumenter, javist, men hvad med de 

Med kors og bånd  
og stjerner på

Anmeldelser bringer ting med sig.  
Glæde, gråd, tænders gnidsel og utallige legendariske fejder. 

※

A F S T E P H A N I E  C A RUA N A  

( F E M  T I L T O  S T J E R N E R  F O R  DE B U T RO M A N E N  S M E RT E N  S E LV ,  RO S I N A N T E  2 0 1 3 )

D
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A N M E L D T !

udførlige anmeldelser, som kræver mere af anmel-
der og læser?

”Når anmelderen causerer over bogen uden nød-
vendigvis at tage stilling til, om det er en god eller 
dårlig bog, så kan det være fin læsning, for anmel-
deren har oftest viden om og holdninger til emnet. 
Men man kan diskutere, om det er en anmeldel-
se, hvis ikke anmelderens holdning står helt klart 
frem,” slutter han.

Klippefaste i troen
Jeg har en allieret i Linea Maja Ernst, også Weekend- 
avisen, der har skrevet et rørende essay om forne ti-
ders hæderkronede kritiker-ronkedorer. For Bran-
des, Borum og Rifbjerg var kritik både selvhævdel-
se og skønlitterær oplysning. Hun beundrer dem, 
fordi d’herrer var klippefaste i troen på, at deres 
læsning var endegyldig. 

”Det ville være under deres værdighed at give 
stjerner! Jeg oplever selv, at når jeg skriver uden at 
reducere dommen til stjerner, kan jeg bedre forstå 
værket, fordi jeg tvinges til at argumentere for min 
holdning,” forklarer hun. 

Kendthed og omtale
Boghandlerkæden Bog & Idé har fået på puklen af 
forfattere for at vægte kritik skævt; anmeldelser 
uden stjerner gav nul point i systemet, uanset om en 
bog blev rost i teksten. Skæv algoritme? Hos Bog.nu 
samler Kasper Nielsen alle boganmeldelser, også 
dem uden hjerter og stjerner.

”Vi vurderer de stjerneløse anmeldelser på nul 
til seks-skalaen og beregner en metascore – alle 
anmeldernes vurdering af en bestemt bog. Om en 
anmelders positive ord kan oversættes til fire eller 
fem stjerner, eller til to eller tre stjerner for ‘ringe 
til middelmådig’, er nu ikke altid lige nemt. Men vi 
baserer det på baggrund af læsning af tusindvis af 
anmeldelser,” forklarer Kasper Nielsen.

Men hjælper det overhovedet på salget? Selv blev 
jeg trøstet af min kære redaktør ved den første 
dårlige anmeldelse; han mente ikke, at den kunne 
mærkes, ud over i min sårede stolthed. Hos Bog.nu 
mener man overraskende nok, at de gør en forskel. 

”To elementer er afgørende for salg: forfatterens 
‘kendthed’, og om bogen er i medierne. Anmeldelser 

⁂
… misforholdet opstår  

især i større, ræsonnerede  

anmeldelser, hvor stjerner  

bliver overfladiske og dummere 

end teksten.
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Stephanie Caruana, forfatter og journalist, filmanmel-
der og klummeskribent på bl.a. Alt for Damerne.  

Hun debuterede i 2013 med romanen Smerten selv.

⁂
… anmeldelsen  

begyndte med ordet ”puha”.

er jo en del af den samlede omtale. Forlag og bog-
handlere er glade for stjerner og hjerter, fordi de 
er nemme at vise. Man kan godt finde et citat fra 
en anmeldelse – også fra de negative – men cita-
tet får mere vægt, hvis det ledsages af fire-fem-
seks stjerner,” mener Kasper Nielsen.

Puha
Den nye rapport fra Bog- og Litteraturpanelet 
om små forlag konkluderer bl.a., at mikrofor-
lag er nær ved ligeglade med anmeldelser, som 
de også får færre af. Man udgiver idealistisk for 
en trofast menighed. 

Uanset hvad, så kan anmeldelser påvirke for-
fatterne. Vi bliver kede af det, hvis man ikke læ-
ser os, eller hvis man læser værkerne forkert – 
og vi jubler, når vi bliver rost. Egentlig bør man 
som forfatter hæve sig over den slags. Hvis man 
kan. 

Selv rasede jeg over mine to hjerter (anmel-
delsen begyndte med ordet ”puha”) og ringede 
senere divaagtigt til avisen, der skrev om min 
debut i forbindelse med en omtale af mig. At de-
res anmelder ikke brød sig om bogen, betød ik-
ke ”blandede anmeldelser”, når nu andre medi-
er roste. Jeg kan nemlig godt tælle: fem, fire, fire 
og to. Man beklagede og rettede, naturligvis. ※

Hype på de sociale medier  
giver salg i boghandlen 

Instagram, omtaler og interviews  
får folk i boghandlen, fortæller  

erfaren boghandler

”Dagbladsanmeldelser betyder ikke me-
get, og meget mindre i dag end tidligere, når 
det handler om at sælge bøger i vores boghan-
del,” siger boghandler Marianne Møller, in-
dehaver af den traditionsrige, 113 år gamle 
boghandel Kristian F. Møller på Store Torv i 
Aarhus. Hun fremhæver – på linje med flere 
forlag og redaktører i dette tema – de sociale 
medier som Facebook, men især Instagram, 
når det store salg skal rulle i boghandlen.

”Omkring nogle bøger opstår der en helt 
særlig hype, og det har selvfølgelig kolos-
sal betydning for salget. Et godt eksempel er  
Leonora Christina Skov og hendes seneste ro-
man, Den, der lever stille. Hun er en forfatter, 
der går i dialog med læserne. Også kulturstof 
i form af omtaler og interviews gør indtryk på 
læserne,” siger Marianne Møller.

Hvilken betydning har det, om en bog an-
meldes godt eller dårligt i en anmeldelse i de 
store aviser?

”Det afhænger af genre,” svarer Marian-
ne Møller. ”For en krimi er det ligegyldigt, en 
dårlig anmeldelse interesserer ikke krimi- 
læsere. Det er anderledes med de mere litte-
rære bøger. Lad mig sige det på den måde, at 
hvis en roman får en god anmeldelse, så kom-
mer der flere og spørger efter den.”

For billedbøger og børnebøger betyder an-
meldelser i aviserne stort set intet ekstra 
salg, vurderer hun.

”For det første er der så utrolig få børne-
bøger, der anmeldes. Når de så bliver det, 
har anmelderen ofte fokus på f.eks. de mere 
kunstneriske og eksperimenterende billed-
bøger. Og jo, der er et lille segment, et Politi-
ken Plus-segment, der så efterspørger dem. 
Men det mærker vi ikke meget.” ※         /LMJ
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ller hvad med dem her: 
”Svært tilgængeligt, svært 
anmelderrost værk. Vold-
somt godt skrevet, dog 
uden egentlig plotstruktur. 
Smal målgruppe.” ”Sproget 
sprudler glimtvis, og der 
dukker flotte sætninger op, 
men …”

Citater fra lektørudta-
lelser, som er de materialevurderinger, Dansk 
BiblioteksCenter får udarbejdet på nyudgivel-
ser, og som landets biblioteker kan abonnere på 
og købe ind efter. En god lektørudtalelse er af-
gørende for et godt salg til folkebiblioteker og 
skolernes pædagogiske læringscentre, (PLC), 
hvor indkøberne i høj grad støtter sig til dem. 
De køber ofte ind på vegne af mange bibliote-
ker og har ikke tid til selv at læse eller blot holde 
sig orienteret i alle nyudgivelser. En dårlig lek-
tørudtalelse betyder, at størstedelen af indkø-
berne springer bogen over, og bibliotekssalget 
er uendelig vigtigt for en bogs økonomi. Hvis 
det ikke lige drejer sig om bestseller- eller ken-
disforfattere. 

Kvalitet og relevans
En dårlig materialevurdering er slem, men slet 
ingen er endnu værre. Så er der ikke meget håb 

om at komme op på hylderne i folkebiblioteker 
landet over. 

”En bog skal være biblioteksegnet for at få en 
lektørudtalelse,” siger Mai-Britt Dreier Jensen, 
som er formand for lektørudvalget. ”Det bety-
der, som der står i biblioteksloven, at bogen skal 
have en vis kvalitet, relevans og aktualitet – vi 
skal kunne se bogen for os på bibliotekets hyl-
de og også den låner, som kunne være interes-
seret i den.”

Mai-Britt Dreier Jensen fortæller, at mange 
tilsyneladende tror, at bibliotekerne har pligt til 
at købe stort set alt, hvad der udkommer, og og-
så give det en lektørudtalelse. 

”Men sådan fungerer det ikke,” siger hun, ”vi 
har kun et vist råderum af både plads og penge.”

17 klager
Hvert år bliver ca. 9.000 papirbøger og ca. 5.500 
e-bøger katalogiseret i biblioteksvæsenet, og 
sidste år fik 4.396 af dem en lektørudtalelse. Ud 
af dem klagede 17 forfattere – eller deres forlag 
– over lektørudtalelsen. Alle klager behandles af 
lektørudvalget, og fire af dem fik medhold i kla-
gen.

”Klagerne kommer i høj grad fra selvudgive-
re, som ikke har haft professionelle øjne på deres 
udgivelse,” siger Mai-Britt Dreier Jensen. ”De er 
kede af det og forstår ikke, at materialevurde-

Den vigtige lektør
Krimien er ”langsom i optrækket” og ”plottet ikke det stærkeste”.  

Børnebogen er ”lidt svær at afkode”, eller ”bogen har en kedelig ’skoleagtig’ forside,  
som ikke lige fænger”. AV.

※

E
A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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ringen ikke er positiv – de skriver f.eks., at 
de har en blog, hvor mange læsere har rost 
deres bog, eller at de har mødt flere, der si-
ger, at bogen er fantastisk. Men det gør ikke 
nødvendigvis bogen egnet til bibliotekerne 
eller sikrer en vis grad af udlån.”

Men hvad så med de fire, der fik med-
hold?

”Hvis der er flere faktuelle fejl, forkerte 
årstal og navne, så bliver der lavet en ny,” 
siger Mai-Britt Dreier Jensen.

Og skønner udvalget, at en lektør har 
skrevet nedladende eller hånende, har mis-
forstået bogens præmis eller udelukkende 
fokuserer på en sidehistorie, så bliver den 
trukket tilbage og lavet om. Det sker dog 
sjældent, da lektørkorpset af bibliotekarer 
og PLC-lærere har helt fast rammer for, 
hvad en udtalelse skal bestå af, nemlig lidt 
om anvendelse og målgruppe, en kort be-
skrivelse af handling, en sammenligning 
med lignende bøger og så en konklusion. 
Til sidst anbefaling til bibliotekaren.

Men selvom en klager får medhold, og 
lektørudtalelsen skrives om, så er løbet om 
salg til bibliotekerne ofte kørt. Den første 
lektørudtalelse er udkommet, og det tager 
12-13 uger, før klagen er behandlet og udta-
lelsen skrevet om og sendt ud igen. ※

⁂
Klagerne kommer i høj grad  

fra selvudgivere, som ikke  

har haft professionelle øjne  

på deres udgivelse
Mai-Britt Dreier Jensen, formand for lektørudvalget
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”En forfatter maa passivt lade sig ’bedømme’ 
af en anden slags forfattere, hvis domme staar 
uimodsagt, uanset hvor urimelige de er, og hvis 
tone ofte er ulidelig hoven og nedladende. For-
fatterne plejer at trøste sig med, at bøger bestaar, 
mens aviser forgaar […]. Men den bitre sandhed 
er, at en anmeldelse læses af 100, for hver én der 
læser bogen, og at en slet anmeldelse kan ’dræbe’ 
mange eventuelle læsere.”

Sådan skrev Elsa Gress i Politiken i 1956, og 
hun var selv både forfatter og kritiker. En bitter 
sandhed er det også for nogle forfattere, at vis-
se anmeldelser bliver klassikere og huskes man-
ge år senere. Især de onde. Oneliners, de skarpe 
piskesmæld, som især formiddagspressen ud-
mærkede sig ved, dengang den stadig interesse-
rede sig for litteratur. ※
/LMJ

Anmelderklassikere

     Hvad for Fugle? Ikke Duer.  
Hvorfor ikke? Duer ikke.

Hans Brix’ anmeldelse af  
Johannes Buchholtz'  Fugle paa Taget, BT, 1938

Anmelde den bog?  
Det skulle da være til politiet.
Hans Brix – ikonisk anmeldelse eller anekdote? 

Formentlig fra 1930, men den anmeldte titel er gået i 
glemmebogen.

En ørken.
Sven Langes korte anmeldelse af  

Verdsligt Aandsliv for Folket af Christian Lambek, 
Politiken, 1906

… og det kunne meget vel være 
læseren.

Klaus Rothstein om En af os sover af  
Josefine Klougart, Skønlitteratur på P1, 2012

Hvem?
Thomas Thurahs anmeldelse af  

Det ville glæde … af Klaus Rifbjerg, STANDART, 1989

Forhåbentlig.
Poul Borum om Bo Nissens debutsamling  

Eengangsdigte, Ekstra Bladet, 1969

EDBog
Ib Lucas hedder Gyldendals  

nyeste computer. Den kan skrive 
noveller, der næsten ikke er til at 

skelne fra rigtig litteratur.
Poul Borum om Lystens labyrinter  

novellesamling af Ib Lucas, Ekstra Bladet, 1983

Det er adelig Dame-Te,  
hvor der sladres.

Frederik Schyberg (uddrag) om  
Syv fantastiske fortællinger af Karen Blixen, 

 Berlingske Tidende, 1935



A N M E L D T !

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 8
13

eg ved godt, at det kan opfattes, som om 
man udstiller sin finfølelse, hvis man 
protesterer,” siger Frits Andersen, for-
fatter, litteraturhistoriker og lektor 
ved Aarhus Universitet, der valgte at 
anfægte en anmelders autoritet.

”Men jeg har selv skrevet mange 
anmeldelser og mener, at anmelderen 
skal gengive, hvad projektet går ud på, 

og så forholde sig til det i sin anmeldelse – man 
skal forstå tekstens præmis,” siger han. 

Det mener han ikke, at Kristeligt Dagblads 
Carsten Bach-Nielsen gjorde i sin anmeldelse 
af Frits Andersens nyligt udkomne illustrerede 
værk Sydhavsøen – Nydelsens geografi. 

Epokegørende eller ulæselig?
En mandag i juni blev bogen rost til skyerne af 
en anmelder på et landsdækkende dagblad, og 
dagen efter blev den affejet som ulæselig af et an-
det dagblad. Et skoleeksempel på, hvor forskel-
ligt to vidende og professionelle kritikere kan 
læse og bedømme en bog.

I Dagbladet Politiken var litteraturredaktør 
Jes Stein Pedersen helt oppe at ringe, mens Kri-
steligt Dagblads anmelder Carsten Bach-Niel-
sen ikke havde meget tilovers for værket.

Jes Stein Pedersen kalder værket for ”ny-
skabende litteratur- og idéhistorie” og gav seks 
hjerter.

Carsten Bach-Nielsen derimod skriver om 
udgivelsen, at ”dens og forfatterens altoverskyg-
gende problem er, at den stort set er ulæselig som 
følge af sit universitære mandarin-sprog. Den er 
springende og uklar. Der er så mange forskellige 
dagsordener i denne bog, at det flimrer. Et er sik-
kert: at det ikke er litteraturen, der er i centrum, 
men en mere dunkel politisk agenda.”

Himmelvid forskel
Den anmeldelse fik Frits Andersen til at sende 
et debatindlæg til Kristeligt Dagblad, hvor han 
udfordrer anmelderen og bl.a. spørger til, hvad 
anmelderens egen politiske irritation konkret 
handler om. 

”Først reagerede jeg på, at der er så himmel-
vid stor forskel på de to anmeldelser, og bogen 
har i øvrigt fået gode anmeldelser alle andre ste-
der. Når han mener, at min bog har en dunkel po-
litisk agenda, så kunne han godt forklare, hvad 
han mener, og det får mig til at overveje, om an-
melderen selv læser den med bestemte briller på 
eller ud fra en vinkel, som han måske har mis-
forstået,” siger Frits Andersen og nævner, at 
Carsten Bach-Nielsen muligvis læser bogen ud 
fra sin faglige baggrund, som er kirkehistorisk. 

Anmelderen har ikke svaret på Frits Ander-
sens indlæg, og på en henvendelse fra Forfatte-
ren svarer Carsten Bach-Nielsen, at han ikke er 
interesseret i at medvirke her. ※

En forfatter tager til genmæle
Når en forfatter får en dårlig anmeldelse, forventes hun at bide smerten i sig. 

A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N

※

J
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anset om man kender blog-
gerne privat eller ej, føler fa-
ste følgere af bogbloggere 
nok en tættere personlig re-
lation og tillid til det, de skri-
ver, end de ville gøre til en 
anmelder på et dagblad. De 
føler, at bloggeren giver no-

get af sig selv, og de kan ofte spejle sig og iden-
tificere sig med hende. ”Der er ingen tvivl om, 
at bloggerne har betydning for bøgers udbredel-
se,” slår Anette Øster fast, da Forfatteren spør-
ger den nuværende leder af Viden og Oplevelse 
på Roskilde Bibliotekerne, ph.d. og tidligere re-
daktør på forlaget Høst & Søn, hvad bogbloggere 
betyder for bøgers gennemslagskraft.

Skal man tro en nylig artikel i Kristeligt Dag-
blad, er antallet af anmeldelser i aviserne i dag 
det laveste i mere end hundrede år. Samtidig er 
der flere læsefællesskaber end nogensinde med 
bogblogs og anmelderprofiler på de sociale me-
dier. Det er særligt undergenrer som krimi og 
YA, der får støtte af flittige bogbloggere, som of-
te følger bestemte forfattere og deres udgivelser 
– og med sig trækker skarer af trofaste læsere. 

Det er de selvsamme genrer, der ifølge For-
fatterens kilder har svært ved at få avisanmel-

derne op af stolen og til at skrive om sig. Christi-
an Bach beretter, at der i hans halvandet år som 
forlagschef på CarlsenPuls, et YA-underselskab 
til forlaget Carlsen, som er landets største in-
den for børne- og ungdomsbøger, kun har været 
godt en håndfuld ”klassiske” anmeldelser af for-
lagets bøger i aviserne. Hos People’sPress, hvor 
især krimier følges af bloggere, nikker man gen-
kendende til billedet.

Faste bloggere
Spørger man til, hvad bogbloggere konkret be-
tyder for bøgers salg, så kan hverken forlag el-
ler Anette Øster dog svare på det. Der er nem-
lig ikke lavet undersøgelser af det, lyder svaret, 
og det ville også være svært præcist at udpege, 
hvad der får en bog til at sælge. Fingerspidsfor-
nemmelsen af, at det batter noget, er dog ikke til 
at tage fejl af. 

På CarlsenPuls bruger en kommunikations-
medarbejder en tredjedel af sin tid på at sam-
arbejde med 15-20 faste bloggere, som får til-
sendt bøger. Udvalgte bloggere bliver inviteret 
til bogreceptioner, og der arrangeres events med 
forfattere, bloggere og læsere, så de kan møde 
hinanden, fortæller Christian Bach. 

”Bloggerne er en vigtig del af vores markeds-

Bogbloggere  
kommer tæt på læseren 

Mens antallet af anmeldelser i dagbladene falder, har bogbloggere  
og læsefællesskaber kronede dage. Forlagene tager bloggerne alvorligt  

og bruger kræfter på at samarbejde med dem. 

A F RO B E RTA M O N TA N A R I

※

U
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føring, fordi de formidler bøgerne i øjenhøjde 
med læserne. Det er vigtigt for os at holde en vis 
distance, vi dikterer ikke, hvad de skal skrive, så 
længe de skriver på et sagligt grundlag. Læseren 
skal kunne tro på, at det er en god bog, hvis de 
skriver det. Vi ser det som formidling af bøger, 
derfor er vi kede af, at der skal stå ’reklame’ el-
ler ’annonce’ i bloggen.”

Modsat CarlsenPuls, der ikke vurderer blog-
gere ud fra deres besøgstal, når de indgår et 
samarbejde, er der hos People’sPress mere kla-
re kriterier, forklarer Sophia Ohrbeck, forlagets 
PR og Digital Promotion Manager. 

”Vi ser gerne, at bloggerne har et reach på 
over 500 følgere, og at de også er en stemme i an-
dre bogkredse. Vi har en aftale om, at de skriver 
om bogen, senest en måned efter at de får den. 
Vores samarbejde bygger på tillid, så det er sjæl-
dent, vi rykker. Bloggerne er ofte meget dedike-
rede, så det er sjældent et problem,” siger Sophia 
Ohrbeck.

Fætter-kusine-fest
Til forskel fra dagbladsanmeldere følger blog-
gere ofte bestemte forfattere tæt og har læst og 
skrevet om alle deres bøger. Det betyder, at læ-
sere, der har det på samme måde, kan spejle sig 
i det samme univers og føle et læserfællesskab, 
fortæller Sophia Ohrbeck.

Hos People’sPress gav det sig i år også udslag 
på Krimimessen i Horsens Statsfængsel, som 
”nærmest er en fætter-kusine-fest.” Her mød-
tes bloggere med tre udvalgte forfattere, som 
de blandt andet kunne spørge om deres figurer, 
plots og research.

Det er dog primært online communities, læse- 
fællesskaber hjulpet godt på vej af de sociale me-
dier, hvor læsere poster og reposter og kan kom-

Roberta Montanari. Journalist fra RUC, 2001. Har bl.a. skrevet for Kristeligt Dagblad om kulturelle emner.  
Indehaver af Bio-Salon, en frigørende skriveproces, der tager udgangspunkt i livshistorien.

YA står for Young Adult 
og er en nyere betegnelse for ungdomsbøger, der ofte 
kredser om eksistentielle emner som identitet, seksuali-
tet, overgangen fra barn til voksen og tabet af nære re-
lationer. Målgruppen spænder typisk fra 15- til 40-årige 
med en overvægt af kvindelige læsere. YA er ofte et ud-
præget kvindeunivers, hvad angår både læsere, forfatte-
re og bloggere.

me med kommentarer og uvildige boganbefa-
linger, som er kommet til at fylde stadig mere 
de seneste fem år, melder både hun, Christian 
Bach og Anette Øster. Især Instagram med sin 
billedflade og sine korte tekster synes i øjeblik-
ket at gøre sig godt for læseglade brugere, hvil-
ket forlag og forfattere har fået øjnene op for.

Alligevel er de alle enige om, at dagbladenes 
og magasinernes boganmeldelsers større fag-
lighed og fordybelse stadig er vigtige for både 
læsere, forfattere og forlag. ※

⁂
Bloggerne er en vigtig del 

af vores markedsføring, 

fordi de formidler bøgerne 

i øjenhøjde med læserne.
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Ved skrivebordet
Forfatteren har bedt tre hårdtarbejdende skribenter og en tegner om at beskrive deres 

hjemmearbejdsplads og fortælle om deres rutiner, ritualer, udsigt og fikse ideer. 

På mit skrivebord ligger 
blandt mange andre ting en  
lille, glat sten fra New Mexico, 
der lige passer i min hånd.  
I den er skåret to tegn, som til-
sammen skulle symbolise-
re fred. Det ene er en tom kas-
se, og det andet kunne ligne et 
træ. Inden jeg skriver, forestiller 

jeg mig, at jeg går ind i kassen. 
Derinde er der fuldkommen ro. 
Der er ingen rumsteren og for-
styrrelser fra verden og ingen 
mulige overspring. Kun fred-
fyldt fokus og skaberglæde. 
Når jeg holder stenen i hånden, 
forsvinder jeg ind i den fred og 
tømmer mit hoved for støj.

Min rutine er vel 
egentlig mest, at 
der skal skylles rå 
mængder af kaffe 
ned, før jeg er i stand 
til at begynde min 
arbejdsdag. Jeg sid-
der omgivet af bøger 
i mit atelier i haven, 
der er reoler langs al-
le vægge fyldt med 
alt muligt blandet – 
skitsebøger, opslags-
værker, børnebøger, 
tegneserier, faglitte-
ratur og skønlittera-
tur, kunstbøger og fi-
gurer her, der og alle 
vegne. 
      Og mine højtalere 
er det vigtigste red-
skab efter compute-
ren, da jeg arbejder 
bedst med musik/
radio på. De konkur-
rerer dog kraftigt om 
andenpladsen med 
min ”morfarbriks”.

⁂

Tekst og foto: Illustrator Jan Solheim, Höör, Sverige
55° 93’ N    13° 53’ Ø

Tekst og foto: Lyriker Cindy Lynn Brown, Odense C
55°40 ’N    10°40’ Ø
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Mit vækkeur ringer 5.50. 
Senest 6.30 – efter en spand 
kaffe og en stribe avisover-
skrifter – sidder jeg ved skri-
vebordet og er i gang. Mor-
gentimerne er døgnets mest 
effektive, sådan er det bare, 
og belønningen venter i form 
af lang siesta med løbetur og 
middagslur.
      Når jeg ser op fra skær-
men, kikker jeg til venstre, ud 
ad kvistvinduet. Gaden er så 
anonym, som en gade i en lille 
dansk by kan blive, men oppe 
over hustagene er der gerne 
gang i et himmeldrama.
Ved siden af tastaturet står 
der en æske tandstikkere, så 
jeg har noget at tygge på, når 
nikotinhungeren melder sig. 
Jeg er nemlig lige holdt op 
med at ryge for 18 år siden.

Sådan her sidder jeg: Med benene oppe 
på skamlen, printeren lige ved hånden, god 
plads til noter og faglitteratur på det la-
ve bord til højre – og udsigt til fjord og ha-
ve, hver gang jeg løfter blikket. Jeg skriver 
bedst først på dagen og kan ikke tolerere 
nogen form for støj omkring mig. Det er der-
for, vi bor på landet. Jeg SKAL have: en dør 
mellem mig selv og resten af verden, et glas 
vand og mine skærmbriller. Og så naturlig-
vis en stol som denne gamle Børge Mogen-
sen-flugtstol, som giver hvile til min stak-
kels ryg. En time ved et skrivebord er nok til, 
at min ryg går i strejke, men i denne stol kan 
jeg arbejde en hel dag uden problemer.

Tekst og foto: Forfatter Anna Grue,  
Abildøre, Odsherred
55° 83’N    11° 68’ Ø

Tekst og foto: Forfatter og oversætter Anders Johansen. Hornslet 
56° 31’ N    10° 31’ Ø
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yske forlag har det til fælles 
med danske, at de er skepti-
ske, når de modtager et ma-
nuskript med noveller fra en 
debutant. Det sælger ikke. 
Derfor havde hverken forfat-
ter eller forlag store forvent-
ninger til 28-årige Judith Her-

manns debut, novellesamlingen Sommerhus, 
senere, tilbage i 1998. Men bog og forfatter fik et 
øjeblikkeligt gennembrud, litterært såvel som 
kommercielt. Bogen, der handler om en gruppe 
unge i Berlin, der ikke rigtig ved, hvad de skal 
med deres liv og hvorfor, fik fantastiske anmel-
delser, Judith Hermann blev med ét en markant 
litterær skikkelse og anset som en hel genera- 
tions ”nye stemme”. I løbet af få måneder var der 
solgt en kvart million eksemplarer i Tyskland, 
og udenlandske forlag stod i kø for at købe ret-
tighederne til oversættelse.

Den unge debutant tilbragte det følgende år til 
halvandet med oplæsning hjemme og i udlandet. 

”Efterfølgende har jeg været ked af, at min de-
but blev så voldsom og kom så hurtigt. Jeg mi-
stede følelsen at skrive udelukkende til og for 
mig selv – de første tekster er lidt som den før-
ste kærlighed, uden frygt, der er kun dig og tek-

sten, og intet ondt kan ske. Det er trygt. Men når 
teksten er ude, ændrer alt sig, og jeg havde svært 
ved at acceptere de begejstrede læsere, der kom 
og sagde: ’Du har skrevet min historie.’ Vel hav-
de jeg ej. Jeg havde skrevet min historie!”

Kitsch
Judith Hermann drømte ikke om at blive forfat-
ter, men om at blive journalist, og blev uddannet 
fra Berliner Journalistenschule.

”Vi var igennem alle journalistiske genrer, 
men det, der stod mit hjerte nærmest, var repor-
tagen, og især rejsereportagen. Jeg så for mig, 
hvordan jeg ville rejse verden rundt og skri-
ve om interessante mennesker og spændende 
steder, og vi fik en meget berømt og anerkendt 
journalist som underviser i den genre. Jeg – vi 
– beundrede ham hæmningsløst: Han var vo-
res master, og han sendte os ud for at skrive vo-
res første selvstændige, personlige reportage.”

Judith Hermann faldt for historien om en for-
ladt russisk kaserne i det tidligere Østtyskland. 
Det var fem år efter Murens fald, og en privat-
person havde købt det enorme område, hvor han 
planlagde at oprette sin egen pilotuddannelse.

”Dagligt cruisede han rundt i sit lille fly over 
det øde militærområde. Der var en særlig stem-

Den åbne slutning, altid
Judith Hermann, tysk forfatter, er årets modtager af Zinklar-prisen.  

Hun elsker novellen, som læser og som forfatter, men hun mener ikke,  
at det er forfatteren, der vælger genre. Tekst og historie afgør genren.

T
※
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ning over stedet, historisk, øde og fascineren-
de; en mand alene på sin kaserne. Det var som 
en film.”

Judith Hermann skrev reportagen. Hendes 
master kunne ikke lide den. Slet ikke faktisk, og 
understregede, at det absolut var den dårligste 
af alle afleveringerne. Teksten var, sagde han, 
en fuldstændig misforstået blanding af journa-
listik og litteratur.

”Det er rent kitsch, fordi du ikke evner at skel-
ne mellem fiktion og fakta, sagde han.” Judith 
Hermann lægger en hånd på sit bryst. ”Det var 
som at få en kniv i hjertet. Jeg mistede al selvtil-
lid og skrev ikke et ord resten af min tid på aka-
demiet. I stedet lavede jeg radio, hvor folk talte 
direkte til lytterne, og hvor jeg ikke var ansvar-
lig for en eneste skrevet sætning.”

Vendepunkt
I dag anser hun masterens ord som et slags ven-
depunkt. I arbejdet med radio savnede hun no-
get, savnede en forbindelse mellem sig selv og 
udtrykket. Der var et missing link.

”Så jeg nåede frem til, at jeg ville forsøge at 
skrive rene litterære tekster, og jeg forlod radio-
en fra den ene dag til den anden.”

Hun fik et stipendium for unge skribenter, 

som endnu ikke har fået udgivet et manuskript, 
og tilbragte det næste halve år i Günter Grass’ 
hus i en lille by på landet. Der skrev hun første 
udkast til Sommerhus, senere og arbejdede vi-
dere med den på et andet refugium, hvor un-
ge, uprøvede talenter skrev tekster og deltog i 
workshops med erfarne forfattere. Efter halv-
andet års arbejde var manuskriptet parat. 

Præstationsangst
Sommerhus, senere udkom i 1998 og satte Judith 
Hermann i stand til at leve af sit forfatterskab. 
Det første år eller halvandet efter udgivelsen gik 
med oplæsningsturné i Tyskland og udlandet, 
bl.a. i Danmark. Fire år efter debuten udkom 
hendes anden bog, men i lang tid var hun slet ik-
ke sikker på, om hun ville skrive mere – om hun 
var forfatter eller overhovedet ville være det.

”Hver gang jeg har udgivet, tøver jeg; skal jeg 
til det igen?! Det er jo et alvorligt spørgsmål – 
er der noget, jeg vil skrive? Jo ældre jeg bliver, 
jo sværere bliver det. Man bliver mere selvbe-

Judith Hermann blev interviewet på scenen af  
journalist og forfatter Steen Bille ved Blixenfesten 2018,  
da hun modtog Zinklar-prisen.
Foto: Peter Kirkeskov Rasmussen
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vidst og indviklet. Præstationsangsten sti-
ger, jeg får alle mulige betænkeligheder ved 
mig selv og verden omkring mig, så forvir-
ret, kaotisk. Så spekulerer jeg over, om det 
giver nogen mening, at jeg sidder der og 
nørkler med mine små sætninger. Derfor 
må jeg hver gang beslutte mig på ny: Er det 
dét værd?”

På trods af tilbagevendende tvivl har Ju-
dith Hermann indtil videre trukket vejret 
dybt og er begyndt forfra fem gange. Fire no-
vellesamlinger og en roman – og endnu en 
udgivelse er på vej i det nye år. Fire år er gå-
et mellem hver udgivelse, og hver gang sam-
me modus operandi.

Når bogen er udgivet, og de efterfølgen-
de 12-18 måneder med oplæsninger og turné 
er slut, oplever forfatteren et par befriende, 
tankeløse måneder – det er ferie for hende. 
Og dér, i ferien, læser hun.

”Og så læser jeg af lyst og glæde. Så er jeg 
læser, og jeg analyserer ikke eller spekule-
rer over opbygning og fortællestemme. Når 
jeg lystlæser, er det bøger, som er tæt på mi-
ne egne, noveller, kvindelitteratur, f.eks. Ali-
ce Munro. Hvis jeg nu var nødt til at væl-
ge mellem at være forfatter eller være læser 
– så ville jeg vælge læseren, bl.a. på grund af  
Alice Munro. Når jeg læser hende, er jeg ikke en 
forfatter, der læser, men en læser, der læser.”

Det rette øjeblik
Og så begynder det forfra, forfatterlivet. 

”Når man er forfatter, har man aldrig fri 
– altid er man i gang med at tænke, gruble. 
Jeg researcher ikke, men jeg samler sætnin-
ger, udsagn, situationer, små bevægelser. 
Jeg har en notesbog, som jeg skriver lidt i, 
og historierne kommer mere eller mindre 
fra mig selv. Som regel er det en sætning, 
som jeg har hørt, der sætter hele min novel-
le i gang – jeg overvejer, hvad den betyder, 
hvad den i virkeligheden siger. Og så finder 
jeg frem til en kvinde, der kunne have sagt 
den sætning, og til hvem hun siger den, og 
hvor hun siger den, bordet, de sidder ved, 

⁂
Jeg ville gerne fastholde  

øjeblikke, inden de forsvinder, 

flyder væk. Og tænkte,  

at hvis jeg skrev det ned, kunne 

jeg fastholde det i tidens strøm.

Judith Hermann har mange læsere i Danmark, hvor hun 
udkommer på forlaget Batzer & Co.
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væggen, der omgiver dem.”
Der går ofte to år med indsamling, og så ind-

leder Judith Hermann en meget disciplineret 
skrivning, hvor en række betingelser skal væ-
re på plads.

”Jeg er meget overtroisk, meget, og jeg me-
ner, at der er et tidspunkt, et øjeblik, der er det 
helt rigtige at begynde at skrive på: Jeg venter og 
venter på det helt rette øjeblik, og hvis jeg ikke 
griber øjeblikket, bliver historien ikke til noget.”

Nødvendig distance
Judith Hermann siger, at hun ”kæmper” med at 
skrive, og hun skal være uforstyrret.

”Allerhelst sidder jeg i vores lille familiehus 
ved Nordsøen, hvor jeg kan være alene. Det er 
måske en kliché, men jeg skriver bedst, når jeg 
er helt alene – især det første udkast. Når det 
er skrevet, kan jeg slappe lidt af, så er jeg på 
den sikre side og kan godt gennemskrive ma-
nuskriptet hjemme i Berlin. Og tredje gennem-
skrivning kan foregå rundtomkring, på et ho-
telværelse, på en rejse.”

”Den første, disciplinerede skrivning,” for-
tæller hun, ”er hårdt arbejde, og så kan jeg plud-
selig opleve et gennembrud. Så har jeg et par go-
de dage – og så tilbage til kampen. Jeg skal skrive 
to sider om dagen – også selvom de ikke kan bru-
ges. På gode dage bliver det måske seks-syv si-
der, og så tilbage til to. Men minimum to. Min 
dag begynder med, at jeg redigerer det, jeg skrev 
dagen før. Jeg gennemarbejder en novelle, be-
gynder dernæst på en ny, og når første gennem-
skrivning af stoffet er færdig, har jeg brug for 
distance til manus. Distancen giver mulighed 
for at kikke kritisk på kvaliteten – det kan sag-
tens være, at jeg skriver i januar, lader det ligge 
til november, læser igen og indleder anden gen-
nemskrivning.”

Mindst tre gange skriver hun igennem – 
sommetider flere – og i den proces viser hun det 
ikke til en levende sjæl. Når hun føler, at det er 
fuldstændig færdigt, giver hun det til sin første-
læser, en god ven, der har læst alle hendes bø-
ger som den første. Han er ikke forfatter eller en 
del af det litterære miljø, men hun læner sig 100 

procent op ad hans vurdering og kritik. 
Mens Judith Hermann indsamler og senere 

skriver, læser hun også meget. Men ikke længe-
re litteratur, der spejler eller kan sammenlig-
nes med hendes egne tekster. Det skal være no-
get helt andet – så er hun meget nøjeregnende 
med, hvad hun må læse, og ofte er det klassike-
re som russiske Fjodor Dostojevskij og Lev Tol-
stoj eller tyske Theodor Fontane. 

Novellen
Judith Hermann er novellens mester, og hun el-
sker genren og især den åbne slutning. Altid den 
åbne slutnings muligheder, og eftertanke. Men 
hun kan ikke sige, at hun har valgt genren be-
vidst.

”I virkeligheden mener jeg ikke, at det er for-
fatteren, der vælger genre, det er teksten, der af-
gør det. Jeg har ønsket at lave snapshots fra mit 
liv – dette navn, denne person, denne situation. 
Og dér er novellen og det korte format den bed-
ste måde at gøre det på. I min første bog skrev 
jeg om min vennekreds og dem, jeg kender. Og 
om mig selv. Jeg vil gerne fastholde øjeblikke, in-
den de forsvinder, flyder væk. Og tænkte, at hvis 
jeg skrev det ned, kunne jeg fastholde det i ti-
dens strøm.”

Fra ung kvinde til mor og til midaldrende 
med teenagesøn – Judith Hermanns forfatter-
skab afspejler hendes eget liv og dets forskellige 
faser. Hvor hun er kommet til, og hvilken form 
og genre der kommer fra hendes hånd næste 
gang, ved kun hun. Undervejs i tænke- og skrive- 
processen taler hun ikke om sine historier.

”Folk spørger ofte, hvad jeg skriver på i øje-
blikket, og jeg kan ikke svare. På ingen måde. 
For mig er det meget intimt og skrøbeligt – ind-
til jeg til sidst overgiver det til andres øjne.” ※

Judith Hermann, 1970, forfatter og uddannet  
journalist. Debuterede med Sommerhus, snart i 1998. 
Hun har skrevet i alt fem bøger: fire novellesamlinger 

og en roman. En ny bog er på vej.
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Det er ingen kunst
Fortolkningskunst. François-Eric Grodin, DOF,  

skriver om litteraturens udøvende kunstnere.

⁂
. in the beginning was the word . 
in thi beginning was thi wurd 
in thi beginnin was thi wurd 
in thi biginnin was thi wurd 
in thi biginnin wuz thi wurd 
n thi biginnin wuz thiwurd 
nthi biginnin wuzthiwurd 
nthibiginnin wuzthiwurd 
nthibiginninwuzthiwurd 
. in the beginning was the sound . 

Tom Leonard 

Det virker som om det udløser 
en vis forvirring hos folk at 
vi oversættere arbejder med 
et forlæg, og at det på en må-
de gør vores arbejde mindre 
kunstnerisk, mindre fint, 
mindre ægte, eller hvad 
ved jeg. Jeg blev igen min-

det om det da jeg for nylig læste Hans Boll-Johan-
sens essay ”Oversætternes Himalaya” (i Ordmag-
neten, 2011) om Proust-oversættelse. Her skriver 
han at ideen om at en oversættelse af et værk bli-
ver en del af den danske litteratur i og med at det 
findes på dansk, ikke er hensigtsmæssig, men ”le-
der opmærksomheden bort fra det faktum at selv 
den bedste oversættelse er og bliver en planet der 
kredser om solen og får sit lys herfra”. Ja, det kan 
man måske godt sige. Men det rejste et spørgsmål 
hos mig: Hvorfor er det overhovedet nødvendigt 
at sige det? Kunne man ikke sige det på en anden 
måde? Ville nogen finde på at sige om Svjatoslav 
Richter eller Katrine Gislinge at de er planeter der 
får lys fra Bachs eller Beethovens sol når de spil-
ler klaver?

Nej, vel? Og vi oversættere er nemlig ”littera-
turens udøvende kunstnere”, som kollega Niels 
Brunse skriver i sin artikel til Oversættelseshånd-
bogen. Den ”restfri” oversættelse hvor alt kommer 
med, er umulig, og selv om vi tilstræber en tekst 
der lyder som om den var skrevet på dansk, så vil 
vi altid være til stede i teksten sammen med for-
fatteren. Det kan ikke være anderledes.

Lydkunst
Det er ikke tilfældigt at jeg nævner musikken. Jeg 
har studeret musik og sunget og spillet, og det er 
måske grunden til at lyden af teksten altid kom-
mer før resten når jeg oversætter. Og jeg føler at 
jeg faktisk går endnu videre end koncertpiani-
stens fortolkning, for jeg skal transponere den 
til den anden toneart, omarrangere den, reorke-
strere den, omlægge den til stemmer og struber 
der er helt anderledes indrettet. I den proces fra 
det ene sprog til det andet oplever jeg at skriften 
frigør sig mere og mere fra papiret og bliver til 
lyd, hvor tonefaldet og de uendeligt små variatio-
ner fuldstændig kan ændre et udsagns intention. 
Og måske er det denne indlevelse i sprogets mu-
sik som af og til gør oversættelse så svær, fordi 
man i den overgang nogle gange skal have et kla-
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François-Eric Grodin, bachelor i musikhistorie og filmvidenskab, oversætter til dansk  

fra engelsk, fransk, norsk (bokmål) og svensk.
I denne udgave af Forfatteren har DOF fået Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.  

I næste nummer bliver det en af de andre grupper.

ver til at lyde som en mundharmonika, som 
om det var det mest naturlige i hele verden.

Det umuliges kunst
I forbindelse med et essay jeg skrev for nylig 
til Mellom, et norsk oversættelsestidsskrift, 
stødte jeg på det nynorske ord for at oversæt-
te, omsetje, som jeg synes er mere dækken-
de end det danske. I mine ører betegner det 
ord også oversætterens skabende indsats, 
der hvor oversætteren og forfatteren tæ-
rer på det samme. Originalteksten skal ik-
ke bare over en bro og føres så umærkeligt 
som muligt fra et sted til et andet. Nej, når 
der omsættes, foregår der en transaktion, en 
udveksling, en transformation som kræver 
en anden organisme, teksten skal sive igen-
nem det aktivt oversættende jeg, som bliver 
en katalysator for en nyopstået tekst. I den 
proces må oversætter-jeg’et alligevel træde 
i baggrunden, forsvinde, glide ind i mørket, 
og nøjes med færten af noget velkendt, med 
en følelse af at være så tæt på en essens, men 
lige akkurat ikke kunne gribe om den.

Det er en følelse jeg tror mange oversætte- Illustration: Benjamin Grodin, collage, 2012.

⁂
... den rigtige, perfekte 

oversættelse ligger lige 

dér, akkurat uden for 

rækkevidde ...

re kender: at den rigtige, perfekte oversættelse ligger 
lige dér, akkurat uden for rækkevidde, vi kan nær-
mest høre den, men det vi hører, er et svagt ekko som 
vi kan ane, men ikke altid helt forstå. Som oversæt-
ter er man dømt til at prøve igen og igen, hele tiden 
have det uladsiggørlige siddende på skulderen som 
tilskuer til ens fægten, og til at leve med en evindelig 
frygt for ikke at fange nuancerne fuldstændig, ikke 
finde den helt ”rigtige” oversættelse, en frustration 
som heldigvis går over til sidst, udvikler sig til en ac-
cept af den iboende umulighed af at oversætte og ud-
løser alle de små oplevelser af dyb tilfredshed når det 
lykkes – i en nærmest mystisk oplevelse. ※



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 8
24

A R T I K E L

er er mindre end 1000 ki-
lometer fra København til 
Minsk, hovedstaden i Hvi-
derusland, og det er no-
genlunde samme afstand 
som til Paris og London. Og 
noget tættere på end Rom. 
Vi er i Europa, men der er 

en verden til forskel.
Den hviderussiske præsident, Aleksandr Lu-

kasjenko, som indtil videre har siddet på posten 
i 24 år, nærer en dyb modvilje mod vestlige vær-
dier. ”Den kunstige kult af individuelle rettighe-
der og friheder er skyld i de kriser, vi ser i dag,” 
har han blandt andet påpeget fra FN’s talerstol.

Den kunstige kult er da også helt fraværende i 
hans eget land, hvor der i princippet er ytrings-
frihed og politisk frihed, men hvor kun få vo-
ver eller har mulighed for at benytte sig af den. 
Den hviderussiske forfatterforening, The Bela-
rusian Writers’ Union, er de senere år stort set 
blevet frataget muligheden for at eksistere.

”Der er tale om en stille kvælningsdød,” siger 
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterfor-
ening, ”og miljøet omkring litteraturen er fal-
det fra hinanden.” Han og næstformand Kirsten 
Marthedal deltog i EWC, sammenslutningen af 

europæiske forfatterforeningers generalfor-
samling, som i år var henlagt til Hviderusland, 
som et udtryk for de europæiske forfatteres soli-
daritet med deres hviderussiske kolleger.

Tavshed
De hviderussiske kolleger blev jaget ud af deres 
hus, Forfatternes Hus, i Minsk, for over ti år si-
den og fik frataget deres midler. Senere overtog 
en ny og statsligt støttet forfatterforening huset. 
Landets forlag og boghandlere er statslige eller 
statsligt styrede, og at være medlem af The Be-
larusian Writers’ Union er ensbetydende med 
at være sortlistet over for forlag, boghandler og 
biblioteker. Forfatterne kan udgive selv, men de-
res værker mødes med tavshed.

※

En stille kvælningsdød
I Europas sidste diktatur, Hviderusland, har det frie ord trange vilkår.  

Den europæiske sammenslutning af forfatterforeninger holdt generalforsamling  
i Minsk for at vise solidaritet med deres hviderussiske kolleger  

– Dansk Forfatterforening deltog.

D ⁂
Der er en stemning af  

dyb bekymring blandt de  

hviderussiske forfattere.
Kirsten Marthedal, næstmand for Dansk Forfatterforening

A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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Svetlana Aleksijevitj, f. 1948,  
er uddannet journalist i Minsk, og hun skriver  

sine vidnesbyrdhistorier på russisk. 

Landet har to officielle sprog, russisk og 
hviderussisk, men hviderussisk er et mindre-
talssprog – der undervises ikke længere i det 
på landets skoler, og alt i det offentlige rum 
foregår på russisk.

Stærk identitet
”Hviderusland er et eksempel på, at man ik-
ke kan tage for givet, at der findes en rig, le-
vende og fri litteratur i Europa,” siger Morten 
Visby, ”og det viser også, hvor stor betydning 
det har, at man som forfatterforening deltager 
i internationale organisationer, udveksler er-
faringer og viden.”

Efter EWC’s generalforsamling var de hvi-
derussiske forfattere værter ved en middag.

”Der er en stemning af dyb bekymring 
blandt de hviderussiske forfattere,” siger Kir-
sten Marthedal. ”Men det er også tydeligt, at 
foreningen har en stærk identitet.”

Der er ingen  oprørskhed eller politisk mo-
bilisering, er de to enige om.

”Det, de nok ønsker allermest, er at blive 
udgivet, og en mulighed for at få deres værker 
udgivet uden for landets grænser. Og de øn-
sker en udvidet international kontakt og støt-
te fra det øvrige Europa” siger Morten Visby. ※

⁂
Hviderusland  

er et eksempel på,  

at man ikke kan tage for givet,  

at der findes en rig, levende  

og fri litteratur i Europa.
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening

Svetlana  
er undtagelsen

Det mest berømte medlem af  
The Belarusian Writers’ Union er  

Svetlana Aleksijevitj, som modtog Nobelprisen  
i litteratur i 2015. 

Svetlana Aleksijevitj bor og arbejder i Minsk – selv har 
hun sagt i interviews, at hun er beskyttet af Vestens op-
mærksomhed, så hun kan sige næsten hvad hun vil. I 
modsætning til sine kolleger. 

Nobelprismodtagerens teknik er at interviewe vidner 
for at afdække et tema – genren er blevet kaldt litterær 
dokumentarisme eller litterær reportage.

Tine Roesen, lektor i russisk litteratur og oversætter, 
har oversat Svetlana Aleksijevijts Krigen har ikke et kvin-
deligt ansigt og Secondhand-tid – hun siger om genren 
litterær dokumentarisme:

 ”Hmm, ja, litterær dokumentarisme. Det vil vi, der for-
sker i det, måske ikke kalde det – men det er en sær-
lig genre. Svetlana Aleksijevitj samler vidnesbyrd, og ud 
af dem opstår et fælles og samlet kor. Det skaber en do-
kumentarisk effekt, at hun i høj grad lader vidnerne ta-
le direkte til læseren. Hun har selv betegnet genren som 
kreativ prosa – kreativ på den måde, at hun bruger vid-
nesbyrdene ret frit som sit materiale. F.eks. kan hun fin-
de på at ændre i et vidneudsagn fra den ene udgivelse til 
den anden. Og genbruge tidligere udtalelser i nye sam-
menhænge. Hun lægger ikke skjul på det og understre-
ger selv, at hun skriver litteratur. Men det kan give pro-
blemer i forhold til kilderne, hvor nogle er blevet vrede og 
skuffede, og også i forhold til læserne,” siger Tine Roesen. 

Et let chok
Det kan også give oversætteren problemer. Tine  
Roesen fortæller, at hun blev lettere chokeret, da hun før-
ste gang stødte på et afsnit i et af værkerne, som hun 
genkendte – hun var sikker på, at hun havde oversat næ-
sten præcis de samme ord og sætninger i et andet værk, 
i en anden sammenhæng. Og det havde hun også, men 
det er nu engang sådan, Svetlana Aleksijevitj arbejder og 
skriver. ※
/LMJ
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ag en virkelig person og an-
bring vedkommende i et 
fiktivt plot, der gør ham lat-
terlig, usympatisk eller beg-
ge dele. Opspind og faktuelt 
blandes, og det er langt-
fra indlysende, hvad der er 
hvad. De problemer, der op-

står i spændingsfeltet mellem fact og fiction, er 
mangfoldige – og de har et etisk perspektiv. Jeg 
vil nøjes med at skitsere to, næsten diametralt 
modsatte litterære strategier, der lidenskabe-
ligt påberåber sig sandheden, men slæber rundt 
på tunge etiske konflikter: den ekstremt subjek-
tive – og den ekstremt objektive.

Den ekstreme subjektivitet viser sig i den en-
sidige beskæftigelse med menneskets indre. 
Genren, som kaldes konfession, rækker langt 
tilbage i kristendommens historie: Synderen 
går til bekendelse, gør sit regnebræt op og be-
der om tilgivelse. Men i de aktivistiske 1970’ere 
blev ydmygheden afløst af trods. For en beken-
delsesforfatter som den unge Suzanne Brøgger 
var selvafsløringen et middel til frigørelse. Det 
er snarere selvbevidsthed end anger, der ken-
detegner hende og andre bekendelsesforfattere 
som Karl Ove Knausgård.

Etik, fiktion  
– og fake news

Hvor langt kan forfatteren gå, når hun skriver sine erindringer?  
Hvornår går ”den hudløse ærlighed” ud over andre?

A F S Ø R E N  S C H O U

I de senere år er autofiktionen – lidt hurtigt 
sagt: den radikalt selvcentrerede selvbiografi 
med romanpræg – blevet en stadig mere cen-
tral genre. Selvcentreringen er en logisk konse-
kvens af den erkendelse, at hvis der overhovedet 
er noget menneske, forfatteren har mulighed for 
at kende godt, så er det sig selv. Franskmanden 
Marcel Proust formulerede det således: ”Men-
nesket er det væsen, som ikke kan træde ud af 
sig selv, som ikke kender andre end sig selv, og 
som, når han siger det modsatte, lyver.”

Dommedag
Problemet er ”bare”, at denne selvcentrere-
de forfattervirksomhed let kommer til at gå ud 
over andre trods forsikringer om, at han eller 
hun kun har sig selv som motiv. Både Aksel San-
demose fra Jante og Knud Romer fra Nykøbing 
Falster gennemfører et opgør med fortiden, der 
inddrager venner og fjender. Forfatteren er ikke 
kun modig på egne vegne, men også på andres 
– og det kan man synes er en smertefri måde at 
være modig på! Problemet dukker op, hver gang 
en forfatter beslutter sig for at tale lige ud af po-
sen, for når forfatteren holder dommedag over 
sig selv, er der også andre, der ømmer sig. Hvem 
man skal tage parti for – den frygtløse forfat-

T
※
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Den dokumentariske bog Med koldt 
blod blev Truman Capotes store  
gennembrud i midten af 1960’erne.

Klaus Rifbjerg benyttede mange  
lejligheder til på skrift at tampe løs  
på Henrik Stangerup.
Børge Lassen 

Den unge Suzanne Brøgger blev 
al bekendelseslitteraturs moder i 
1970’erne.
Polfoto
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ter eller de eventuelt skadelidte bipersoner – er 
umuligt at sige generelt. Helliger hensigten, det 
subjektive frigørelsesprojekt, midlet, udhæng-
ningen af andre mennesker?

Følgeskader
Det er en anmelder-kliché at kalde et værk ”hud-
løst ærligt”. Klicheen er altid positivt ment, men 
dens brugere eller misbrugere glemmer ofte, at 
ærligheden kan gå ud over andre. Bipersonerne 
rammes af collateral damage, beklagelige kon-
sekvenser af hovedkonflikten.

Disse etiske afvejninger egner sig ikke til ka-
tegoriske påstande. De giver mest mening, hvis 
man forholder sig til konkrete værker.

Lad mig give et eksempel på en personkarak-
teristik, der kun har latterliggørende formål: 
I Klaus Rifbjergs nøgle- og besættelsesroman 
Hovedløs (2007) optræder en litteraturforsker. 
Han er tydeligt modelleret over en levende mo-
del, Hakon Stangerup, som af mange blev an-
set for at være opportunist under besættelsen. 
Hos Rifbjerg hedder han Hynkel, navnet på Hit-
ler i Chaplins film Diktatoren – og det er sju-
sket navngivning; for både Hitler og Chaplins 

Hynkel gælder det, at de var mordere og bæster, 
men lige netop opportunister var de ikke. Hertil 
kommer, at sønnen, Henrik Stangerup, frem-
stilles som krigsbegejstret, allerede mens han 
ligger i barnevogn og kigger henrykt på en tysk 
soldat. Og hans søster, Helle Stangerup, omtales 
som ”dinglevorn” – virkelighedens Helle led af 
en bevægelsessygdom.

En fjollet parentes
Min pointe er, at disse latterliggørelser ikke tje-
ner andre formål end at appellere til det billige 
grin. Hvor en Sandemose blev nødt til at skrive 
indigneret om sine plageånder i Jante – det var 
en del af hans projekt – så er latterliggørelsen 
af Stangerup-børnene en fjollet parentes i Rif-
bjergs roman.

Modsætningen til denne subjektive indfalds-
vinkel – den ekstreme objektivitet – betragter 
personerne udefra. Forfatteren giver afkald på 
tolkningsretten og overlader den til læseren, der 
er den vurderende og fortolkende instans. Man 
har kaldt denne romantype, der udelukkende 
fremlægger dokumenterede kendsgerninger, 
for ”non-fiction novel”.

Med koldt blod
Den amerikanske forfatter Truman Capote 
skrev In Cold Blood (1966), som omhandler en 
virkelig kriminalsag. En familie bliver brutalt 
myrdet af to unge fyre, der dømmes til døden og 
henrettes efter en række forgæves forsøg på be-
nådning. Capote besluttede sig for at skrive en 
gennemdokumenteret fremstilling af hele for-
løbet, som medførte, at han fik et fortroligt for-
hold til de dømte. Sandsynligvis havde han haft 
mulighed for at gøre sin indflydelse gældende og 
få omstødt dødsdommen, men han var helt pas-
siv, hvad der fik nogle til at mene, at han satte 
sin egen kommende bog højere end mordernes 
liv. Da den sidste appel var blevet afvist, havde 
Capote (ifølge et vidne) været ellevild af begej-
string. Nu måtte hans bog da blive en megasuc-
ces!

Man kan mene, at det er en speciel form for 
litterært ansvar, i en speciel situation, Capote 

⁂
Problemet er ”bare”,  

at denne selvcentrerede  

forfattervirksomhed let kommer 

til at gå ud over andre …
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her praktiserer (eller ignorerer!). Det er jo ikke 
ligefrem hverdagskost, at en forfatter kan rå-
de over virkelige personers liv og død. Det prin-
cipielle problem ved ”the non-fiction novel” er, 
at den på én gang tildeler læseren en vældig 
magt ved at overlade tolkningsretten til denne, 
men ikke desto mindre forekommer uimodsi-
gelig, fordi den angiveligt udelukkende bygger 
på kendsgerninger. En sådan indholdsdeklara-
tion bør vække mistanke: Hvilke kendsgernin-
ger præsenteres vi for – og hvilke snydes vi for?

To yderpunkter 
De to slags litteratur – den ekstremt subjekti-
ve og den ekstremt objektive – søger det sand-
færdige, det virkelige, men gør det ad hver sin 
vej. Det er forskellige etiske problemer, der mel-
der sig, når man som ekstremt subjektiv for-
fatter skaber collateral damage med en stribe 
af kvæstede skæbner i sit kølvand. Og når man 
som ekstremt objektiv forfatter gør krav på at 
repræsentere selveste sandheden og derfor af-
viser kritik. De to yderpunkter bringer ikke al-
le varianter af litterær sandhedssøgen i spil – 
så langtfra. Men jeg er overbevist om, at hele 
den gamle diskussion om virkelighed og fiktion 
snart vil få en renæssance med udgangspunkt 
i tidens hotteste nøglebegreb: ”fake news”, som 
interessant nok bruges som skældsord af beg-
ge sider i tidens politiske debat. 1990’ernes mo-
debegreb ”deconstruction” antydede noget ela-
stisk, spillende, utroværdigt. Det var in at have 
et blasert forhold til noget så usexet som sand-
hed. Hvor placerer litteraturen sig nu, i spæn-
dingsfeltet mellem falsk og sandt, mellem doku-
mentation og fri fantasi? ※

Foto: Rigm
or Bæ

kholm

Søren Schou, f. 1943, pensioneret. Professor i dansk litteratur på Roskilde Universitet 1972-2008.  
Bl.a. forfatter til Og andre forfattere (2001), om en række af 1950’ernes gode, men oversete, danske forfattere. 

Modtog Brandes-prisen for bogen.

⁂
Hvor placerer litteraturen  

sig nu, i spændingsfeltet  

mellem falsk og sandt,  

mellem dokumentation  

og fri fantasi?
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A R R R G H !

Trælse ord 
& et enkelt udtryk

På opfordring har Forfatterens læsere overvældet redaktionen med grimme  
og irriterende ord. Tak for dem alle sammen – vi har fundet en vinder.

SMUKSAK
skriver Karin Slot Christiansen, ”ordet væk-
ker ubehag hos mig. Jeg oplever, at ordet 
rummer noget usagt. Som hviler der en skyg-
ge over ordet. Dem, der flittigt benytter sig 
af ordet, vil tilsyneladende ikke tage skridtet 
fuldt ud og kalde en anden kvinde for smuk. 
I stedet bruger de smuksak.

Og tilføjelsen -sak indeholder efter min 
mening en projektion, som placerer man me-
re eller mindre ubevidst en form for skyld el-
ler mindreværdsfølelse hos den anden. For 
hvor kommer ordets sidste del – sak – fra? 

Jeg tror, det kommer fra ”tyksak”. På den 
måde bliver smuksak en devaluering af or-
det smuk.

Du er smuk! 
Fjern sak fra det ord!
Så hellere smuk-tak. 
Du er smuk-tak.”※

Tak til Karin Slot Christiansen, som vil modtage en lille 
erkendtlighed.

Materialitet
”Et billedkunst-hitord, som tilsyneladende 
er ved at bevæge sig fra billedkunsten over i 

litteraturen.” ※
Sille Jensen

Ufravendt
”Jeg har som en provokation til mig selv 

brugt det i min kommende roman, selvom 
jeg ikke kan lide det – primært for at have 
den fornøjelse at se min redaktør redigere 

det ud, men det skete ikke, så nu står det der 
stadig. ‘Ufravendt‘ lysende mig lige i ansig-
tet, når jeg får bogen tilbage fra tryk. ‘Han 
så ufravendt på mig.‘ Det er et så ringe ord, 
at mange andre ville være bedre: direkte, 

fokuseret, opmærksomt.” ※
Jacob Hedegaard Pedersen
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Pølse
”… jeg har altid haft en inderlig aversion mod or-
det pølse. Måden, det ligger på i munden og føles 
at sige, kan jeg simpelthen ikke lide. På skrift er 

det o.k., det er at sige det højt, jeg helst undgår.” ※
Rikke Bergmann

Gøre det  
endnu bedre

”... for mange politikere en ynkelig standardven-
ding, der skal lægge et røgslør hen over beretti-

get kritik af en mangelfuld praksis.” ※
Nanna Gyldenkærne

I særdeleshed
”Det lyder jo meget tilforladeligt, men er  
skrækkelig oppustet og selvsmagende.”

Lorens Juul Madsen

Must-have
”Nej, det må jeg ikke.  

Og det skal du ikke bestemme!” ※
Kirsten Hansen

12-talspiger
”Hvorfor skal man nedgøre nogen, fordi de er 

dygtige? Og hvis man skal, hvorfor er der så ikke 
noget, der hedder 12-talsdrenge?” ※

Anette Ellegaard

Formuepleje 
”… forestiller mig sleske, slipseklædte mænd,  

der nusser og pusler om pengesedler.” ※
Vibeke Nielsen

Italesætte

Unik
Normalitet
Forfatterspire

Li'som
Starte op
Ja-men-øh …

Konebil
Udfordring
Ældrebyrde

Ghetto
Makulering

Fleksitar
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a jeg var ung, gik 
jeg på teatersko-
le i London, og på 
vej hjem i flyet 
sad jeg ved siden 
af den daværen-
de leder af NLP- 
instituttet i Los 

Angeles. Vi havde en god snak, og den 
korte flyrejse ændrede en del ved min 
opfattelse af, hvad man må og ikke må. 
Hans bud var ret enkelt. 

“Du må godt gøre det hele,” sagde 
han.

I den periode lærte jeg, at jeg har hele 
verden foran mig. Det er blot et spørgs-
mål om at vælge det, man har lyst til. 
Herefter begrunder man valget og fin-
der ud af de praktiske gøremål, der føl-
ger af dette valg. Sådan tænker jeg sta-
dig. Jeg mærker lyst. Jeg handler. Og 
bagefter finder jeg en løsning. 

Fra naturens hånd har jeg udlæng-
sel. Og så er jeg opvokset med at rejse. 
Måske var det derfor, mine øjne midt 
i december måned sidste år faldt på et 
opslag på Dansk Forfatterforenings 

Tænk, hvis man kunne blive 
oversat til hindi?

Forfatter- og illustratorparret Line Leonhardt og Palle Schmidt rejste til litteraturfestival 
i New Delhi – kaotisk, fantastisk og lærerigt.

A F L I N E  L E O N H A R D T

D

Illustration: Palle Strøm
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hjemmeside: Forfattere søges til World Book 
Fair i New Delhi. 

Opslaget fortalte om et voksende bogmarked 
i Indien på 19 procent og et marked på 500 milli-
oner mulige læsere. Ansøgningsfristen var su-
perkort. Jeg tog fat i min mand, der også er for-
fatter og illustrator. 

“Det her skal vi da prøve!” sagde jeg. “Tænk, 
hvis man kunne blive oversat til hindi?”

Kaotisk og trygt
Et par uger efter havde vi fået styr på det me-
ste: sendt de af Palles bøger, der kun udkommer 
i USA, til Indien, printet visitkort og flyers, ar-
rangeret pasning af vores to døtre, søgt ambas-
saden om visum, Kunstfonden om et rejselegat 
– og købt flybilletter.

I begyndelse af året sad vi i flyet på vej til In-
dien. Inviteret til at deltage i World Book Fair i 
New Delhi. Vi landede i lufthavnen og blev mødt 
af den helt specielle indiske lugt. Flypersona-
let tog deres masker på, imens de hastede igen-
nem lufthavnen. Vores chauffør insisterede på, 
at morgentågen, der lå tykt over byen, ikke hav-
de noget med forurening at gøre.

På vej til hotellet lærte han os de vigtigste reg-
ler, når man kører bil i Indien: 

“Good horn, good break, good luck!” 
Og selvom alt virkede kaotisk, så var jeg tryg 

i Indien fra det øjeblik, selv uden sikkerheds- 
seler i bilen. 

Udendørs bogforum
Bogmessen blev afholdt i et gigantisk kompleks, 
Pragati Maidan, det er som Bogforum, bare med 
hullede og støvede veje imellem de forskellige 
bygninger, hvor et virvar af folk i farvestrålende 
tøj går på røde gulvtæpper. Og med et udendørs 
spisested med eksotiske lugte, hvor man kunne 

købe mad og drikke og sidde i solen. Januar må-
ned byder på 17 grader i New Delhi. 

På væggene i den danske stand dominerede 
illustrationer fra Palles tegneserier Thomas Al-
sop og Den sidste gode mand. Danmark og Slo-
venien var naboer i bogmessens ”EU Pavillion”, 
hvor også Frankrig, Italien, Sverige, Tyskland 
og flere andre EU-lande var repræsenteret. 

I børnepavillonen sad flere hundrede indiske 
skolebørn klar sammen med deres lærere og fa-
milier og ventede på os. Jeg fortalte og læste op 
fra børnebogen Noas Ark ll, som jeg har skrevet 
og Palle illustreret. Den handler om syv dyr, der 
ikke kommer med på Noas Ark, mest fordi in-
gen rigtig gider være sammen med dem. Bør-
nene tog glade og livligt imod de hvide A3-ark, 
så de kunne tegne dyr sammen med Palle, der 
havde et whiteboard, mens jeg læste op og blev 
oversat til hindi. De indiske børn havde åbenlyst 
aldrig hørt den bibelske historie om Noas Ark, 
så der begyndte jeg fortællingen. Et kamerahold 
viste os på storskærm, så de bagerste rækker og-
så kunne følge med. Børnene lyttede intenst og 
kopierede alt det, Palle tegnede. 

Det var en fantastisk oplevelse at læse højt for 
de indiske børn, så lyttende og opmærksomme, 
og opleve, at i Indien er det historien frem for alt. 
Vigtigt at huske. Det var fantastisk at møde for-
fattere og forlæggere fra hele verden, vise sit CV 
i bogform og mærke begejstringen.

Med lommerne fulde af visitkort fra forlæg-
gere og agenter fra hele verden forlod vi festiva-
len i New Delhi. Hvem ved? Måske kan man en 
dag finde en af mine bøger på hindi?

If you can dream it, do it. ※

Tak til Den Danske Ambassade i Indien 
og til Statens Kunstfond, der har støttet vores rejse. 

Line Leonhardt er uddannet fra Forfatterskolen for Børnelitteratur, hun debuterede i 2009 med Noas ark II  
og har siden udgivet en lang række billedbøger og børne- og ungdomsbøger. 
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Ophavsret – det vigtigste og sværeste i kon-
trakten at forstå. Det er et uhåndterbart be-
greb, og så er overdragelsen af rettigheder ty-
pisk spredt flere steder i din forlagskontrakt. Nu 
dykker vi ned i din ophavsret som sådan og der-
til et par meget væsentlige principper om over-
dragelse af ophavsret. 

Ophavsret er lig med penge og respekt.
Din ophavsret er sikret i Ophavsretsloven 

(OHL). Du har ophavsretten til dit værk, fra det 
tidspunkt du skaber det (OHL § 1), og du bestem-
mer, om og hvornår værket skal udgives til of-
fentligheden.

Ophavsretten har to ben – økonomiske ret-
tigheder og ideelle rettigheder. De økonomi-
ske rettigheder betyder, at du bestemmer over, 
hvordan værket skal udgives – fremstilling af 
eksemplarer, og hvordan det stilles til rådighed 
– så du kan få en indtægt ved salg eller anden 
kommerciel brug af værket (OHL § 2).

De ideelle rettigheder betyder, at du som op-
havsmand har krav på at blive krediteret for dit 
værk (faderskabsretten), og så giver det dig be-
skyttelse mod ændringer af dit værk og brug, 
der er krænkende for din litterære anseelse el-
ler egenart (respektretten) (OHL § 3). 

Når et forlag skal udgive din bog, har de brug 
for at få overdraget dele af dine økonomiske ret-

tigheder, og forlaget skal også afstemme med 
dig, om der skal laves særlige aftaler om bru-
gen af dit værk.

Regler om overdragelse af ophavsret
Ophavsretslovens kapitel tre indeholder fem 
vigtige regler, som beskytter dig ved overdra-
gelse af ophavsret:
※ Overdragelse af ophavsret er som udgangs- 

punkt begrænset, OHL § 53.
※ Der er pligt til udnyttelse af rettighederne  

inden for 3 år, OHL § 54.
※ Det kræver en særlig aftale at foretage  

ændringer i værket, OHL § 56, stk. 1.
※ Ophavsret må ikke videreoverdrages til an-

dre uden særlig aftale, OHL § 56, stk. 2.
※ Ret til indsigt og kontrol med afregningen af 

din royalty 1 gang årligt, OHL § 57.
BEMÆRK DOG, at der ikke er krav om, at der 
skal være en skriftlig aftale. Det kan ikke un-
derstreges nok, hvor vigtigt det er for dig at få 
en skriftlig aftale!

Specialitetsprincippet  
er lig begrænsede rettigheder
Ophavsretslovens § 53, siger, at man kan over-
drage sin ophavsret ”helt eller delvist”. Hvis op-
havsretten er overdraget ”delvist”, så siger stk. 3, 

J U R I S T E N

Hit med ophavsretten! 
Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, fortsætter sin føljeton om  

den gode forlagsaftale. Dette tredje afsnit er helliget oplysningen om din ophavsret.

A F DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G S  J U R I S T,  A N N E  KO L DBÆ K

※
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SPØRG DANSK FORFATTERFORENING  
OM ALT

Hvis du har faglige spørgsmål eller spørgsmål angå-
ende foreningen, dens lokaler og historie, så skriv. 

at hvis ”ophavsmanden har overdraget en ret 
til at udnytte værket på en bestemt måde el-
ler ved bestemte midler, giver overdragelsen 
ikke erhververen ret til at udnytte værket på 
andre måder eller ved andre midler”. Det be-
tyder, at jo mere specifikt du har beskrevet, 
hvilke måder forlaget må udnytte værket på, 
jo bedre står du. 

Derfor, hvis der står i forlagskontrakten, at 
den handler om udgivelse i trykt form, så må 
forlaget ikke udgive bogen digitalt eller som 
lydbog. Oversættelsesrettigheder, filmatise-
ringsrettigheder, ret til brug af uddrag i an-
tologier eller i pressen må forlaget heller ikke 
bare udnytte, medmindre det står specifikt i 
kontrakten, jf. § 53. Og forlaget må ikke videre-
overdrage disse rettigheder til andre (f.eks. et 
filmselskab), uden at det er særligt aftalt i kon-
trakten, jf. § 56, stk. 2

I de følgende artikler dykker vi ned i de for-
skellige typer af rettigheder i forlagskontrak-
ter. ※
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K A L E N D E R

Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6,  
1401 København K.  Evt. aflysning eller ændring vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING.DK

TAFDRUP & GJESSING
Kvindelige forfattere
Torsdag d. 27. september, 
kl. 19-21.
Oplev to af de mest interes-
sante lyrikere herhjemme, Pia 
Tafdrup og Signe Gjessing. 
Mød dem i en åbenhjertig dia-
log om deres værker, tiden, de-
res inspiration og de tema-
er, der optager dem. Kvindelige 
Forfattere byder velkommen, 
og arrangementet er åbent for 
alle. Kom, lyt og deltag i sam-
talen. Gæster: entre 50,-

HIERONYMUS- 
DAGEN 2018
DOF
Søndag d. 30. september, 
kl. 10:30-18
Tilmelding: http://hieronymus-
dagen.ku.dk/ 
Den internationale oversæt-
terdag, som DOF er medarran-
gør af, fejres med en konferen-
ce på Københavns Universitet 
Amager. Årets tema er "Talt 
sprog i oversættelse", og der vil 
være oplæg, messe, bogsalg 
og workshop med frokost og 
efterfølgende drinks. Deltagel-
se er gratis og for alle, men til-
melding nødvendig.

HAIKU TEORETISK 
SET …
Haikugruppen
Søndag d. 7. oktober,  
kl. 13-16
Tilmelding: post@ravnerock-
forlaget.dk senest mandag  
d. 1. oktober.
Vi fortsætter samtalen om  
haikuet teoretisk set. Hanne 
Hansen holder oplæg, deref-
ter er der mulighed for at skri-
ve og senere læse op af eg-
ne værker.

DANSK BØRNE- OG 
UNGDOMS- 
LITTERATUR 
BU-gruppen
Torsdag d. 11. oktober,  
kl. 18:30-22
Tilmelding: liseqvistgaard@ 
icloud.com senest mandag  
d. 1. oktober.
Tre russiske bog- og forlags-
folk fortæller om vilkår og mu-
ligheder for børnelitteratur på 
det russiske marked – oplæg 
ved oversætter Jegor Fetisov, 
Ljudmila Tjizhova, leder af Rus-
lands IBBY, og Ksenia Kova-
lenko og Tanja Kormer fra bør-
nebogsforlaget Albus Corvus. 
Efterfølgende diskussion og 
oplæsning af danske værker 
udkommet i Rusland.

KULTURNATTEN
F-gruppen
Fredag d. 12. oktober,  
kl. 19-21.20
I år byder F-styrelsen på rund-
visning og fortællinger om 
DFF’s historiske og smukke 
rum. Musiker Maria Elizabeth 
Hersing underholder, og der 
serveres snacks og et glas vin. 
Første rundvisning kl. 19.

VISION FOR DFF’S 
INTERNATIONALE 
ARBEJDE
Lyrikergruppen
Lørdag d. 20. oktober,  
kl. 13-17.30 
Tilmelding: Kirsten.marthedal@
gmail.com el. tlf. 2220 0288 se-
nest mandag d. 1. oktober.
Hovedbestyrelsen er ved at 
drøfte visioner og strategi-
er for foreningens internationa-
le arbejde. L-gruppen ønsker at 
komme med indspil. Dette åb-
ne seminar byder på oplæg og 
gruppearbejde, på foreningsni-
veau og på gruppeplan. Efter-
følgende fælles middag. Adil Er-
dem er chefkok, og vi assisterer.  

SENIORFOLK – DER 
ER BRUG FOR OS
Seniorgruppen
Mandag d. 22. oktober, 
kl. 15
Ebbe Berg holder oplæg om 
seniorfolk, der er brug for.

POLITIETS ARBEJDE
S-gruppen og DOF  
– men åbent for alle
Tirsdag d. 23. oktober,  
kl. 17-19
Tilmelding:  frode.z.olsen@
mail.dk senest tirsdag d. 16. ok-
tober
Interpol, Europol, rigspoliti, kri-
minalkommissær, arrestation, 
 anholdelse, forhør, afhøring, 
beslaglæggelse, konfiskation. 
Hvem er hvem i politiet, og 
hvordan arbejder man i praksis 
– f.eks. på et gerningssted? For-
fatter og tidligere politimand 
Frode Z. Olsen deler erfaringer 
og besvarer spørgsmål.

BOGFORUMSMID-
DAG I STRANDGADE
For alle medlemmer
Lørdag d. 27. oktober, kl. 18
Tilmelding: assistance@
danskforfatterforening.dk, 
senest mandag d. 22. okto-
ber kl. 15
Pris: 100 kr., som betales på af-
tenen.

HAIKU PÅ  
BOGFORUM
Haikugruppen
Søndag d. 28. oktober,  
kl. 16-17
Tilmelding: post@ravnerock-
forlaget.dk senest søndag  
d. 21. oktober.
Forlaget Ravnerock er på Bog-
forum på New Pub-standen, 
hvor der vil være oplæsning og 
snak med forfattere fra  
Haikugruppen.  
Fra kl. 17 serverer Ravnerock 
rødvin og vand. 

ER LÆREBOGEN EN 
RIGTIG BOG?
For alle
Onsdag d. 7. november,  
kl. 16:30-18
Debat om Læremiddelgrup-
pens fremtid i foreningen. Er 
lærebogsforfattere rigtige for-
fattere? Skal foreningen have 
en læremiddelgruppe? 
Styregruppen bag indkaldel-
sen: Lotte Rienecker (formand 
for Foreningen af forfattere 
og illustratorer af læremidler), 
Frank Egholm (F-formand), Pe-
ter Stray Jørgensen, Katja  
Gottlieb, Stine Reintoft og  
Amdi Silvestri (S-formand). 
Der serveres kaffe og kage.

MEDLEMSMØDE
Seniorgruppen
Tirsdag d. 13. november, 
kl. 15

HAIKU ELLER EJ!
Haikugruppen
Søndag d. 18. november, 
kl. 13-15
Tilmelding:
post@ravnerockforlaget.dk se-
nest søndag d. 11. november.
Fra SMS-digte til politiske 
Twitter-digte, haiku på socia-
le medier, fordele og ulemper. 
Bjarne Kim Pedersen fortæller 
om sin vej fra Verden lige nu til 
Der er helte. Også mulighed for 
at læse op fra egne værker.

JULEFROKOST
L-, S- og BU-gruppen
Fredag d. 30. november,  
kl. 19-23.30 
Tilmelding:
df@danskforfatterforening.dk 
senest søndag d. 18. novem-
ber. Skriv ved tilmeldingen, hvis 
du ønsker vegetarret. Der bliver 
serveret julemad, snaps, øl og 
vin og kollegial julehygge. Pris: 
100 kr., kontant eller via  
MobilePay ved ankomst i døren.
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DEBUTANTAFTEN
S-gruppen
Lørdag d. 24. november, 
kl. 16
Tilmelding: authorsilvestri@
gmail.com senest torsdag d. 1. 
november. 
Årets debutantarrangement 
med festtale og middag for de 
skønlitterære debutanter. Pris: 
100 kr.

JULEFROKOST I DOF
Lørdag d. 8. december,  
kl. 18-24
Dansk Oversætterforbund invi-
terer medlemmerne til en aften 
med julehygge og god mad.
Nærmere info følger i DOF’s  
nyhedsbreve.

DIGTERE PÅ DVD
Seniorgruppen & L-gruppen
Onsdag d. 12. december, 
kl. 15
Seniorgruppen og Lyrikergruppen 
holder julemøde med præsenta-
tion af ny ”Digtere på DVD”. 

KOM OG SKRIV
For alle
Tilmelding senest mandagen  
inden til:
ingehelene@live.dk
Tag computer og manuskript 
med til efterårets skriveaftener i 
Strandgade. 
18:30 indledes med et kort inspi-
rationsoplæg ved Iben Claces el-
ler Inge-Helene Fly, derefter egen 
skrivetid, før der rundes af med 
kaffe og kage og hygge.
Datoer: 26.9., 3.10., 24.10., 31.10., 
7.11., 14.11. og 21.11.

Kære kollegaer
Jeg har længe været oprørt over 
den tilværelse, vores land byder 
børnene i Udrejsecenter Sjæls-
mark.
      Hvis man på nogen måde be-
skæftiger sig med børn i det dag-
lige, enten som professionel pæ-
dagog/lærer/psykolog eller som 
forfatter med børn som målgrup-
pe, synes jeg ikke, man kan ven-

de ryggen til en sådan mangel på empati, for 
ikke at sige direkte nedrighed, og jeg vil fore-
slå, at vi BU-forfattere som en fattig gestus, 
hver gang vi får udgivet en bog, reserverer et 
eksemplar til børnene i Udrejsecenteret for 
at sende et signal om, at vi er nogle, som ikke 
har glemt dem.
Med venlig hilsen
Vibeke Marx

 ✔ Salg
 ✔ Lagerføring
 ✔ Webshop

 ✔ Markedsføring
 ✔ E-bøger
 ✔ Grafisk arbejde

– en service fra Forlaget Underskoven

mikroforlag.dk • Store Kirkestræde 1, 1073 København K • Tlf. 33 15 05 15

       Dine bøger             Dit forlag              Dine rettigheder              Dit navn

!
L Æ S E R B R E V
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L E G AT E R  &  S T Ø T T E

Dansk Forfatterforening tilbyder to forskelli-
ge manuskriptstøtte-ordninger. En, hvor du 
kan få en garvet forfatter til at læse dit ma-
nuskript igennem, hvis det er blevet afvist af 
mindst ét forlag med en begrundelse. Den 
anden støtteordning er til dig, der har ideer el-
ler skitser til et værk, et projekt, men brug for 
sparring med en erfaren forfatter/illustrator 
til at strukturere stoffet.
     Der er ansøgningsfrist fire gange om året – 
næste frist er lørdag d. 1. nov.

Se, hvordan du søger, på http://danskforfat-
terforening.dk/manuskriptstotte/

⁂
”Jeg er gymnasielærer og underviser i 
dansk og kulturforståelse. Siden min første 
skønlitterære roman, Efter Rosinen, udkom 
i 2010, har jeg skrevet på et nyt manuskript. 
Det har været en meget lang og ofte svær 
proces. Jeg har selvfølgelig lavet alt muligt 
andet i de år, og i meget lang tid samarbej-
dede jeg også med et forlag og en redaktør, 
men på et tidspunkt sendte jeg manuskrip-
tet til et andet forlag, som gav mig et afslag. 
   Afslaget kom d. 31. oktober, der var an-
søgningsfrist på manuskriptstøtte d. 1. no-
vember, men jeg nåede lige at søge. På det 
tidspunkt havde jeg egentlig næsten mistet 
modet og energien til at skrive videre på hi-
storien, men jeg havde brug for et frisk blik 
på det hele. Jeg fik Lotte Kirkeby Hansen 
som redaktør, hun læste manus, vi mailede 
og mødtes to gange. Det var rigtig dejligt at 
få en ekstern redaktør at sparre med. Hun 
fortalte, hvor hun syntes, at teksten kunne 
blive skarpere, og hun påpegede, hvad hun 
fandt interessant. Jeg fik modet og lysten til-
bage og fandt ud af, at jeg ville ændre syns-
vinkel. Romanen handler om en far og søn, 
som først mødes, da sønnen er voksen – og 
synsvinklen skiftede mellem de to. Nu skri-
ver jeg historien med kun farens synsvin-
kel, og det fungerer faktisk meget bedre.” 

DANSK FORFATTER- 
FORENINGS UNDERSTØT-
TELSESFOND 
Understøttelsesfondsmidlerne 
uddeles primært til efterladte 
enker og enkemænd efter for-
fattere og sekundært til afdøde 
forfatteres efterladte børn og/
eller andre efterladte. 
    TIL UDDELING: Der udde-
les i flere mindre portioner, men 
den samlede uddelingssum er 
13.000 kr.

Dette legat tildeles på bag-
grund af økonomisk trang. Der 
skal derfor i ansøgningen rede-
gøres for ansøgerens økono-
miske forhold, ligesom navn på 
afdøde ægtefælle skal oplyses.

FORFATTEREN AXEL  
THOMSENS ENKELEGAT
Legatets formål er at yde en-
ker efter egentlige skønlitteræ-
re forfattere, herunder lyrike-
re, økonomisk støtte. Legatet 
kan altså ikke tildeles enker ef-
ter forfattere, hvis hovedsage-

lige produktion har bestået i 
underholdningsromaner/digt-
samlinger uden virkelig æste-
tisk værdi. Der skal ved legat-
uddelingen lægges mere vægt 
på, om vedkommende kæm-
pede for noget livsværdifuldt i 
sin produktion, end om han op-
nåede alm. anerkendelse. An-
søgerne skal ved ansøgning 
dokumentere, at der er trang 
til stede. Enker, der skønnes at 
have haft særlig betydning for 
deres afdøde mands produk-
tion, bør under i øvrigt lige for-
hold foretrækkes. Legatet kan 
ikke tildeles enker, som senere 
har indgået nyt ægteskab.
     TIL UDDELING:  Der udde-
les i flere mindre portioner, men 
den samlede uddelingssum er 
23.000 kr.

Dette legat tildeles på bag-
grund af økonomisk trang. Der 
skal derfor i ansøgningen rede-
gøres for ansøgerens økono-
miske forhold, ligesom navn på 
afdøde ægtefælle skal oplyses. 

MANUSKRIPTSTØTTE

Louise Øhrstrøm bor i Helsingør, er medlem af 
S-gruppen og forfatter til Efter Rosinen. Der-
udover har hun skrevet undervisningsbogen 
Krig – et danskfagligt forløb og oversat Kær-
lighedens åbenbaring af Julian of Norwich

For begge legater gælder:
Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest 
tirsdag d. 23. oktober. Ansøgningerne skal være påført ansøgers 
cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail samt 

kopi af seneste årsopgørelse.
Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler.

Legatet forventes uddelt medio december.

LEGATER

Alderdom

PENSION OG FORSIKRING VIA DFF
Dansk Forfatterforening og PFA har indgået en aftale, som 
betyder, at medlemmer nemt og hurtigt kan oprette en pen-
sionsordning. Indbetalingen skal være på minimum 1000 kr. 
om måneden, og den er fradragsberettiget. Det er også mu-
ligt at vælge en forsikring til – den dækker bl.a. ved kritisk 
sygdom, tab af erhvervsevne og udbetaling til efterladte.  
Vær dog opmærksom på, at tab af erhvervsevne kan være 
kompliceret at fastlægge for skribenter og tegnere.  
Se nærmere på hjemmesiden.
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BESTYRELSEN:
 Morten Visby (fmd.), Kirsten  

Marthedal (næstfmd.), Sanne Udsen 
(kasserer), Frank Egholm Andersen, 

Kaare Øster, Lotte Thrane, Amdi  
Silvestri, Lotte Petri, Sally Altschuler, 
Ulla Lauridsen, Inge Duelund Nielsen,  

Stephanie Caruana (1.-suppl.) og Lotte 
Rienecker (2.-suppl.). 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen 

Amdi Silvestri (fmd.), Stephanie  
Caruana, Anne Hjælmsø, Anne  

Nielsen, Christine Tjalve (næstfmd.), 
Birte Kont, Johan Ottosen, Christi-

ne Gasbjerg (1.-suppl.), Frode Z. Olsen 
(2.-suppl.) og Harald Havsteen-Mik-

kelsen (3.-suppl.). 

BU-gruppen 
(børne- og ungdomslitteratur)  

Inge Duelund Nielsen (fmd.), Lise 
Qvistgaard Jacobsen, Kasper Hoff, 

Sally Altschuler, Anne Sofie  
Hammer, Lise Bidstrup, Ellen Holmboe, 
Liva Skogemann, Jette Rydahl Søren-
sen, Tove Krebs Lange (for illustrator-
gruppen), Annemette Bramsen (illu.).

L-gruppen
 (lyrik) Kirsten Marthedal (fmd.), Cindy 
Lynn Brown (næstfmd.), Knud Steffen 
Nielsen, Kenneth Krabat, René Sand-
berg, Adil Erdem og Claus Willumsen 

(1.-suppl.)

F-gruppen 
(faglitteratur) Frank Egholm Andersen 
(fdm.), Anne Hedeager Krag, Lise Bock, 

Lykke Strunk, Annemette Hejlsted, 
Henrik Poulsen, Kaare Øster og Jørgen 

Burchardt (suppl.). 

DOF
 (Dansk Oversætterforbund)  

www.d-o-f.dk Ulla Lauridsen (fmd.), 
François-Eric Grodin (næstfmd.), 

Svend Ranild (kasserer), Birthe Lunds-
gaard, Lærke Pade, Siri Nordborg Møl-
ler, Jakob Levinsen, Uschi Tech (suppl.) 

og Trine Søndergaard (suppl.).

Illustratorgruppen 
(gruppe under BU) Tove Krebs Lange 

(fmd.), Bente Bech, Jesper Tom- 
Petersen, Jan Mogensen, Kasper Heron 

Købke, Tomas Bjørnsson,  
Susanna Hartmann (suppl.), Runa 

Steppinge (suppl.), Simon Væth (suppl.)

Kvindelige forfattere 
i DFF Birte Kont  

(birtekont@mail.tele.dk) 

Seniorgruppen 
i DFF Benny Pedersen,  

(fmd. bpe1954@gmail.com)

Haikugruppen 
Hanne Hansen  

(fmd., haikuhanne@gmail.com) 

Strandgade 6, stuen, 
1401 København K  
Tlf.: 3295 5100  
Fax: 3254 0115  
Tlf. tid: man.-tors.  
10-12 og 13-15.  
Fredag lukket.  
df@danskforfatter- 
forening.dk  
www.danskforfatter- 
forening.dk 

Formand: 
Morten Visby  
formand@danskforfat-
terforening.dk 

Jurist: 
Anne Koldbæk  
ak@danskforfatter- 
forening.dk  
Kontortid: Tirs.-tors.  
kl. 10-12 og 13-15 

Bogholderi: 
Knud Finnerup  
bogholderi@danskfor-
fatterforening.dk 

Medlems- 
administration m.m.: 
Nena Wiinsted  
(sekretær)  
df@danskforfatterfor-
ening.dk,  
Lotte Foged  
medlemsservice@
danskforfatterfor-
ening.dk,  
Anna Ida Häggquist  
assistance@danskfor-
fatterforening.dk,  
Maja Jensen  
kontakt@danskforfat-
terforening.dk

Sekretariatsleder og 
webredaktør: 
Sara Strand 
ss@danskforfatter- 
forening.dk

Kursussekretær: 
Anne-Sophie  
Lunding-Sørensen  
kursus@danskforfatter-
forening.dk  
Tlf. tid:  
tors. kl. 10-12 og 13-15.

NYE MEDLEMMER 
Marianne Verge, BU 
Senest udgivne titel: Mode-
kongen Holger Blom – En livs-
historie, Gyldendal, 2017

Line Malling Schmidt, BU,  
Illustrator, København NV
Senest illustrerede titel: Gul-
dets Forbandelse, Danida, 2017 

Nanna Katrine Lund, DOF, 
Brønshøj
Senest oversatte titel:  
De bortførte piger,  
Gads Forlag, 2018 

Signe Bjerkan, Associeret,  
København K

Mette Bratlann, Associeret, 
København K

Bjarke Sølverbæk, BU, Aarhus-
gruppen
Senest udgivne titel: Udyr, 
Jensen & Dalgaard

Signe Marie Wenneberg, F, 
Hellerup
Senest udgivne titel:  
Hvad jeg ved om at holde 
høns, Rosinante. 2017

Anette Sønderup, Læremid-
delgruppen, Odder
Senest udgivne titel:  
Ny Prisma  +, Alinea, 2005

Camille Boelt Hindsgaul, Irland 
Senest udgivne titel: Quick 
Food, Forlaget Fuglekøjen, 
2014

Kirsten Sonne Harild, BU
Senest udgivne titel:  
Alt for dig, Gyldendal, 2018

Ditte Christina Lustrup,  
Associeret, Odense

Sofie Lind Mesterton,  
Associeret , København S

Lone Elmstedt Bild, BU 
Senest udgivne titel: Elis ver-
densrum, Høst & Søn, 2017 

John Ib, Associeret , Hjortshøj 

Dan Tschernia, Associeret , 
Frederiksberg 

Maiken Friis Pedersen,  
Associeret, København NV

Anette Prehn, Fredensborg 
Senest udgivne titel: Din  
kreative hjerne, Dafolo, 2018 

Trine Glassow, Associeret

Vibeke Klitgaard, Associeret

Christine Lund Jakobsen, BU 
Senest udgivne titel: Hvor  
flyver du hen, Søster Kanin?, 
Dreamlitt, 2017

Jørgen Nimb Lassen 
senest udgivne titel: Dan-
marks nye skove – håndbog i 
skovrejsning og skovudvikling, 
Landskabsværkstedet, 2013

Hans-Erik Rasmussen, L
Senest udgivne titel: Den  
porøse poet og snespurven, 
Atuagkat, 2016

Monica Lorenzo Pugholm, F
Senest udgivne titel: Barnløs-
hed, adoption og et kulørt  
familieliv – fra din mave til min 
favn, Klim 2013 

Bettina Howitz Scholten 
Senest udgivne titel:  
ARCADIA, Attika, 2016

Bettina Liane Taliani,  
Associeret, Holbæk 

Berith Liberti,  
Associeret, Søborg

Torben Munksgaard, S
Senest udgivne titel: Johns sa-
ga, Lindhardt og Ringhof, 2018

Ina Borstrøm 
Senest udgivne titel:  
Den første læsning 1  
Lærervejledning, Alinea, 2018

Anne Katrine Tove Brix,  
Associeret 

Rolf Kuschel, F
Senest udgivne titel:  
Psykologer i CIA’s tjeneste, 
Dansk Psykologisk  
Forlag, 2017

Anne Jøker, F
Senest udgivne titel: Fører din 
ledelse til velfærd? Jurist- og 
Økonomforbundet, 2015

Anne Rosenskjold Nordvig, 
Læremiddel,  
Kvindelige Forfattere
Senest udgivne titel: Under 
samme himmel 9, Alinea, 2018

Leila Buchardt Joensson, 
 Associeret, Skælskør 

Marianne Toxboe, S
Seneste udgivne titel: Fodspor, 
Skotterup, 2016

Maj Bjerre, F, Læremiddel, 
Kvindelige forfattere
Senest udgivne titel: Gaven i 
Kritik, Forlaget Pause, 2018

Maja Marie Rakel Dahl 
Senest udgivne titel: Sjæle-
storm, Mellemgaard, 2017 

Pernille Pedersen, F, Senior, 
Kvindelige forfattere,  
Aarhusgruppen 
Senest udgivne titel:  
Vendsyssel under besættelsen, 
Vrejlev, 2017

Charlotte Rahbek Jespersen, 
Associeret, Hjørring

Lene Lang, BU,  
Illustratorgruppen 
Senest udgivne titel: Snilde 
snuder – og andre snørklede 
snedigheder, Lamberth, 2018

Jakob Agermose, Associeret, 
København Ø

Elisabeth Cecilia Dorn,  
Associeret, København K

Marie Priem, BU, illu
Senest udgivne titel: Havgus 
og Krymmel, Wilhelm Hansen 
Musikforlag, 2017

Eydis Dali, Associeret
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Narcisa Vucina, f. 1950 i Sarajevo, cand.mag. og tidligere journalist i DR.  
Debuterede på dansk i 1990 med digtsamlingen Mine skuldre er nøgne uden dine hænder  

og nu aktuel med sin romandebut, Tildas hemmelige bog.

Portfolio

Du har skrevet lyrik, siden du var 
ganske ung, og er nu debuteret som 
romanforfatter – hvordan oplever 
du forskellen?
Som meget stor. Jeg har tidligere skrevet no-
veller, men det var en hård – og også lærerig – 
proces at skrive en roman. For mig er et digt en 
følelse, et billede, noget oprindeligt, der duk-
ker op et sted fra mit indre. Romanen bygge-
de jeg op som en krop. Hoved, torso og lemmer, 
som samlet bliver til et menneske, som bliver til 
en roman.

Du er født i Sarajevo, og kroatisk er 
dit modersmål, men du skriver på 
dansk?
Jeg har tre sprog og skriver på alle tre, engelsk, 
dansk og bosnisk-kroatisk. Det er en stor rig-
dom, føler jeg, og det er næsten, som om jeg er 
tre forskellige personer på de tre sprog. På en-
gelsk skriver jeg mere sofistikeret og farverigt, 
på dansk filosofisk og kødeligt og på kroatisk 
naturalistisk og umiddelbart.

Din roman, Tildas hemmelige bog, 
har en ”dokumentarisk kerne”?
I 1990’erne mødte jeg en kvinde ved kysten 
i Kroatien, og hun fortalte mig sin historie. 

Hun havde boet i Chile, hvor hun blev forfulgt, 
fængslet og tortureret under Pinochet-styret, 
og da det lykkedes hende at vende hjem, brød 
krigen ud i det tidligere Jugoslavien. Hun fortal-
te om sin frygtelige skæbne i et mærkeligt kan-
cellisprog, så koldt og distanceret – det var sik-
kert en forsvarsmekanisme, men jeg kunne ikke 
glemme det.

Du har skrevet hendes historie?
Det startede med hende. Og så researchede 
jeg på de historiske begivenheder, brugte min 
journalistiske baggrund, ligesom der er en del 
af min families historie i bogen. Min kusine blev 
dræbt under krigen, og hendes skæbne er med 
i bogen.

Du taler og skriver meget  
om skæbne?
Ja, det er jeg optaget af. Min bog er gennem-
researchet på virkelige hændelser, men også 
fyldt med skæbnefortællinger, mystik, overtro 
– ja, og magisk realisme. 

Hvad skriver du nu?
Jeg arbejder videre på en samling digte, som 
jeg begyndte på for et par år siden. Og så har 
jeg planer om endnu en roman – måske en 
slags biografi? ※ 

※


