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L E D E R

begyndelsen af 2019 starter vores sto-
re læsefremmeprojekt Hvem er Dan-
mark? for alvor. Med støtte fra Nor-
dea-Fonden skal 20 forfattere ud i 20 
lokalsamfund for at fremme læse- 
lysten gennem lokale møder mel-
lem forfattere og nye læsere. Behovet 
er der, for vi ved, at det står skidt til 

med læselysten, og at antallet af hyppige læse-
re er dalende. 

Ikke mindst børns læsning er under pres. Hvem 
er Danmark? vil være et skub i den rigtige ret-
ning og bidrage til at skabe nye læsere og nye 
møder med litteratur. 

Den skrantende læselyst er et samfundspro-
blem. Hvis man ikke læser litteratur, mister 
man evnen til at navigere i åbne og ikke umid-
delbart genkendelige erfaringsrum, medmin-
dre de serveres i knastfri skabeloner gennem 
de øvrige underholdningsmedier. Det er et pro-

blem, som reelt kun kan løses gennem en om-
fattende og vedholdende national indsats på 
det politiske plan. Derfor er et tiltag som Hvem 
er Danmark? da heller ikke et enkeltstående 
engagement fra foreningens side. Vores fokus 
på læsefremme og litteraturformidling er rent 
faktisk integreret i et bredere fagpolitisk ar-
bejde på flere fronter. 

Det gælder for eksempel vores netop vedtagne 
udspil til nye formålsparagraffer for bibliote-
kerne med vægt på aktiv og personlig litteratur- 
formidling, men det gælder også vores løbende 
arbejde for at bygge koalitioner mellem en bre-
dere skare af aktører, fra biblioteker til forlag, 
med henblik på det samfundspolitiske behov 
for et nationalt læseløft. 

Jeg håber, at dette arbejde, samlet set, vil kun-
ne sætte læsning og litteraturlyst på den po-
litiske dagsorden op til et kommende valg. ※

I

※
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H V E M  E R  DA N M A R K ?

Juryen har talt
… og udpeget de 20 forfattere, der 
skal sendes ud for at skrive et lit-
terært Danmarkskort i Dansk 
Forfatterforenings store projekt 
Hvem er Danmark?
Vindernavnene offentliggøres i ja-
nuar, men alle knap 200 ansøge-
re har allerede fået besked. De 20 
forfattere repræsenterer et me-
get bredt udvalg af litterære gen-
rer – lyrikere, børnebogsforfattere, 
faglitterære, skønlitterære, dra-
matikere ...
60 biblioteker landet over meld-
te om interesse, og blandt dem er 
valgt: Aabenraa, Aalborg, Gellerup, 
Albertslund, Faaborg, Herlev, Her-
ning, Hillerød, Hjørring, Ikast, Ishøj, 
Kolding, Rudkøbing, Nyborg, Ny-
købing-Falster, Odsherred, Ring-
købing-Skjern, Korsør og Ærø. ※

K R I G

Hitlers Æselører
… er titlen på et program på  
Radio24syv. Det handler om bø-
ger – udelukkende bøger om An-
den Verdenskrig – og vært er Jarl 
Cordua. Forfatter og fotograf Ole 
Steen Hansen har skrevet flere do-
kumentariske bøger om Anden 
Verdenskrig, senest Skudt ned, og 
han har gæstet programmet fi-
re gange.
”Hvilke andre steder i mediebille-
det har man en serie, hvor der hver 
gang tales om en bog i 55 minut-
ter? Det og kun det,” siger han. ※
Programmet har kørt siden 2015 
og ligger som podcast her: https://
www.radio24syv.dk/programmer/
hitlers-aeseloerer

V I L K Å R

Flere bøger,  
færre læsere

Der er sket en kraftig stigning i an-
tallet af bogudgivelser – de sene-
ste ni år er tallet steget med 58 pro-
cent. Stigningen ses især blandt 
romaner og børnebøger. Til gen-
gæld læser folk mindre end tidli-
gere. Tallene stammer fra Bog- og 
Litteraturpanelets årsrapport, og 
panelet peger på det store medie-
udbud som en mulig forklaring på 
den dalende læselyst. 
Tal fra bibliotekerne viser også en 
stigende tendens til bestseller-ind-
køb – altså at udvalgte titler købes 
i meget stort antal.
I 2017 udkom netlydbøger i knap 
2.000 førsteudgaver, og det er et 
rekordhøjt antal. ※

P E N G E

Biblioteksafgift
Forfattere, oversættere, illustrato-
rer, fotografer og billedkunstnere, 
der har bidraget til bøger eller litte-
ratur indlæst på lydbånd mv., kan 
tilmelde sig biblioteksafgift, hvis de 
ikke er tilmeldt i forvejen – husk at 
gøre det inden mandag d. 31. de-
cember. Det er et kriterium, at vær-
kerne er på folkebibliotekerne og/
eller folkeskolens pædagogiske læ-
ringscentre. For e-bøger og netlyd-
bøger er det at kriterium, at vær-
kerne er på eReolen. ※

R O M A N T I K

Sig det med bøger
Boghandlerkæden Bog & Idé har 
lanceret en ny gaveshop på net-
tet, hvor du kan bestille en smukt 
indpakket bog, skrive et personligt 
kort og få hele pakken bragt til dø-
ren hos din udkårne, din søster eller 
ups, din faster, der har faktisk har 
fødselsdag – og det kommer ud, 
samme dag som du bestiller. Lige-
som med blomster. Det skriver Jyl-
lands-Posten. Uden for de største 
byer kommer bogen frem den føl-
gende dag. ※

D E B AT

Dit bibliotek?
Kulturminister Mette Bock har i ef-
teråret holdt fire debatmøder om 
fremtidens bibliotek under over-
skriften: ”Ordet er frit. Biblioteket 
er dit.” Møderne har været for invi-
terede målgrupper af borgere. Er-
faringer og viden fra møderne skal 
bruges i en videre debat mellem 
kommuner og bibliotekssektor i 
den kommende tid. Formand for 
Bibliotekarforbundet Tine Segel 
glæder sig over debatten og hå-
ber, at den blandt andet vil føre til 
et skærpet fokus på bibliotekernes 
arbejde med at skabe læselyst 
hos børn og unge. Og at debat-
ten vil rokke ved den måde, man 
måler bibliotekerne på, da hun ik-
ke mener, at udlåns- og besøgstal 
giver et fyldestgørende billede af 
bibliotekernes virke. ※
 

S Y D S JÆ L L A N D

Lokal hjemmeside
StORDstrømmen, gruppe i Dansk 
Forfatterforening, har oprettet de-
res egen hjemmeside. Tjek den 
her og se, hvad medlemmer ar-
bejder med i Sydsjælland, på Lol-
land-Falster og Møn. 
http://www.stordstroemmen.
dk/ ※

M A I L

Kære forfatter
Hvad er budskabet i din novelle? 
Jeg elsker dine bøger! Hvor gam-
mel er du? 
Får du mails eller breve fra dine 
læsere? Roser de, skælder ud, kræ-
ver en 2’er eller truer med politiet? 
Send et uddrag til Forfatteren på 
redaktor@danskforfatterforening.
dk, så vi kan skrive lidt om læser-
henvendelser! ※
Skriv til: redaktor@danskforfatter-
forening
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S M ÅT &  G O D T

H A N B AV I A N

Farvel Gyldendal

Forfatter Jens Smærup Sørensen 
vil ikke udgive flere bøger på forla-
get Gyldendal. Beslutningen blev 
truffet, efter at den nyudnævnte 
direktør, Morten Hesseldahl, sagde 
til Dagbladet Politiken, at et for-
lag ikke kan leve af kun at udgive 
haikudigte og ”nordjyske noveller, 
som foregår i et landbrugssam-
fund mellem 1950 og 1960”. Jens 
Smærup Sørensen reagerer i sam-
me  interview også på, at direktø-
ren understregede at ”det er mig, 
der er øverste chef”.
Derefter syntes Jens Smærup Sø-
rensen, at han ville tage afsked 
med Gyldendal. Til Politiken sag-
de han: ”Der skal ikke komme for 
meget hanbavian over foretagen-
det.” ※

G R I S E

”Jul det’ cool,
det’ nu man hygger 

sig bedst.”

Forfatterens bladudvalg ønsker al-
le medlemmer en glædelig jul og et 
godt nytår med en lille juleleg, som 
hedder ”find grisene”. Hvor mange 
grise kan du finde i denne udgave 
af Forfatteren? Inklusive denne?
Vi trækker lod blandt de rigtige 
svar på vores første møde i 2019 og 
kvitterer med en januargave.  
Skriv til: redaktor@danskforfatter-
forening.dk ※

F Ø L S O M T

Persondataloven 
kan skade  

kulturarven
På Det kongelige Bibliotek lig-
ger en guldgrube af private papi-
rer skrevet af kendte og historiske 
personer. Her er f.eks. et uddrag fra 
H.C. Andersens dagbog, skrevet d. 
30. august 1866 i Paris: 
»Gik op i et hus; der kom en dame 
som solgte menneskekød, fire fru-
entimmer trådte op for mig, den 
yngste var, sagde de, atten år; jeg 
bad hende blive... gjorde ikke no-

Tillykke til …
Lyriker og oversætter Susan-
ne Jorn, som er årets modtager 
af Drachmannlegatet for sit vir-
ke, hvor samarbejdet med andre 
kunstformer som musik og billed-
kunst ofte spiller en stor rolle.
Forfatter og oversætter Niels 
Brunse, der nu har oversat alle Wil-
liam Shakespeares 37 skuespil. 
Oversætteren har beriget sproget 
med flere nye ord i sit arbejde med 
den gamle dramatiker, blandt an-
dre ”brølevorne bølger” (the roa-
ring waters) og ”sludderhank” (sub-
stractor).
Anita Furu med Bogforums debu-
tantpris for romanen Mit halve liv.
Søren Jessen, som fik PLCF-prisen 
(tidligere Skolebibliotekarernes pris) 
for sit illustrator- og forfatterskab.
Forfatter Anne Sofie Hammer med 
Kommunernes Forening for Pæda-
gogiske Læringscentres pris for Vi 
ses, Pellerøv.
Forfatter Gunvor Ganer Krejberg 
og illustrator Rebecca Bang Sø-
rensen for Orlaprisen med Mirja – 
Drømmestenen, i kategorien ”Flot-
teste bog at kigge i”.
YouTuber Morten Münster og for-
fatter Merlin P. Mann for Orlapri-
sen med Bubbi – den talende hund, 
i kategorien ”Bogen, der fik mig til 
at grine”.
Peter Krogholm med Hitman for 
Orlaprisen i kategorien ”Den mest 
spændende bog”.
Adda Djørup, som modtog Rag-
na Sidéns og Vagn Clausens legat. 
Det er et hæderslegat, der gives til 
skiftevis en kvindelig og en mandlig 
forfatter. Adda Djørup modtog le-
gatet for sit oeuvre.
Marianne Stidsen og Steen Hil-
debrandt, som har modtaget årets 
faglitterære pris. Prisen på 75.000 
kroner finansieres af Statens 
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for 
Litteratur og uddeles af Dansk For-
fatterforenings faglitterære grup-
pe. Begge er de tildelt prisen for de-
res samlede forfatterskab. ※

get; så kun på det stakkels barn 
der aldeles blottede sig og syn-
tes forundret over at jeg kun så på 
hende.« 
H.C. Andersen Centret har me-
get personfølsom viden om dig-
teren. Leder af centeret, Johan-
nes Nørregaard Frandsen, siger 
til Perspektiv, Bibliotekarforbun-
dets blad: 
”Hans dagbøger og breve havde 
næppe overlevet, hvis personda-
taforordningen GDPR havde ek-
sisteret dengang. Man kan frygte, 
at private virksomheder og orga-
nisationer går for hårdt til maku-
latoren.”
Ifølge it-advokat Per Mejer er det 
stadig lovligt at opbevare data, 
som kan have historisk og forsk-
ningsmæssig betydning. Men det 
kan være et problem, at den nye 
lov i høj grad lægger ansvaret over 
på den enkelte arkivar, som måske 
er usikker omkring loven og derfor 
sletter for meget. ※
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A F 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:  L O U I S E  T H R A N E  J E N S E N

Solgt til 
udlandet

Det er noget, som mange – alle? de fleste?  
– forfattere og illustratorer drømmer om  

– at blive oversat og udgivet på andre sprog,  
få nye læsere i andre lande, tjene flere penge  

på en bog, der allerede er skrevet og  
udgivet herhjemme. 

Det lykkes for nogen, men hvordan, hvorfor, og 
hvad skal der til? Vi vender blikket udad, ud over 

Danmarks grænser …
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u skal nu læse et even-
tyr. Om et lille, und-
seeligt manuskript, 
som skulle gå grue-
ligt meget igennem, 
før det foldede vin-
gerne ud og fløj ud i 
verden som en smuk, 
anerkendt roman.

Forfatteren bag 
romanen Agathe er Anne Cathrine Bomann, 35 
år, psykolog og tidligere professionel bordten-
nisspiller med tolv Danmarksmesterskaber og 
deltagelse i EM og VM på CV’et. En roman om 
en ensom, livstræt 72-årig psykiater, som bor i 
Fontenay-sous-Bois, en forstad til Paris, i 1948. 
Forfatteren har i øvrigt delt adresse med sin – 
fiktive – hovedperson, da hun efter endt studen-
tereksamen rejste til Frankrig som professio-
nel bordtennisspiller. Anne Cathrine Bomann 
har bygget romanen op af mange små kapitler – 
en samtale, en situation, en scene; kapitler, som 
hun skrev på gennem de tre år, hvor psykiate-
ren, hans sekretær og en af hans patienter leve-
de i hende.

”Det sidste halve år arbejdede jeg mere kon-
centreret på bogen. Jeg samlede og organiserede 

kapitlerne, skrev lidt til og slettede andet, så der 
kom en form for kronologisk forløb og sammen-
hæng,” fortæller Anne Cathrine Bomann, som 
så var klar til at sende manus til et forlag.

Medudgiver
Hun sendte til Gyldendal, Rosinante, Lindhardt 
& Ringhof. Alle de store forlag, så de mellemsto-
re, dernæst de små. Mange svarede venligt og 
opmuntrende, men dog med afslag. Agathe er ik-
ke en salgbar bog, hed det. Til sidst nåede ma-
nuskriptet det lille forlag Brændpunkt, og An-
ne Cathrine Bomann blev inviteret til et møde 
– forlaget ville gerne udgive Agathe, men det vi-
ste sig, at forfatteren selv skulle investere 12.500 
kr. i projektet. 

”Jeg vidste ikke, at det var et medudgiverfor-
lag, det fremgår ikke af deres hjemmeside. Men 
nu ville jeg have min roman ud, og jeg under-
skrev en kontrakt. Bogen udkom i marts 2017, og 
der skete … ingenting.”

Anne Cathrine Bomann sendte selv bogen til 
flere bogbloggere, og det resulterede i fine an-
meldelser. På det tidspunkt havde hun taget or-
lov fra sit job for at flytte til Amsterdam med sin 
kæreste og fik dermed et år til fuldt ud at koncen-
trere sig om forfattergerningen.

Som et eventyr
I 2017 udkom Anne Cathrine Bomanns roman Agathe i al ubemærkethed på  

et medudgiverforlag. Ingen interviews, omtaler, dagbladsanmeldelser eller andet postyr  
i øvrigt. I dag er bogen solgt til udgivelse i 16 lande.

※

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

D
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”Jeg opgav lidt det danske marked, men op-
tændt af bogbloggernes anmeldelser gik jeg i 
gang med at lede efter udenlandske forlag og 
agenter. Jeg oversatte selv ti sider af Agathe til 
engelsk og sendte til norske, svenske, tyske, hol-
landske forlag – og til en agent i London. Uden 
at få svar. Så opdagede jeg, at der er noget, som 
hedder litterære agenturer – altså huse, som 
specialiserer sig i at sælge litteratur til forlag 
rundt om i verden,” fortæller hun.

Rettigheder
Hun googlede sig frem til fire-fem skandinavi-
ske agenturer og sendte sit materiale og CV til 
dem. Et af dem var danske Copenhagen Litera-

ry Agency, som arbejder med mange kendte – 
og veletablerede – danske forfattere. Et andet 
var det store svenske Salomonsson Agency, som 
bl.a. huser Jonas Gardell, Liza Marklund og Ar-
ne Dahl. Men det blev et mindre agentur i Stock-
holm, Grand Agency, der slog til. Det var Jenni 
Brunn, litterær agent i Grand Agency, der mod-
tog Anne Cathrines mail.

”Agathe er noget helt særligt, ”fortæller hun, 
der læste manuskriptet første gang for lidt mere 
end et år siden – i efteråret, hvor hun har aller-
mest travlt med internationale bogmesser, ny-
udgivelser og bunkevis af forespørgsler og til-
bud. ”Jeg var i fuld gang med at læste krimier, 
feel-good- og spændingsromaner, men da jeg 
åbnede Agathe og læse, faldt jeg til ro, mit læse-
tempo faldt, og jeg blev opslugt af historien om 
denne navnløse psykiater.”

Jenni Brunn kalder romanen for ”en skjult 
perle”, og hun kontaktede forfatteren.

”Jenni sagde, at hun gerne ville arbejde med 
min bog. Hun kunne ikke love noget, men hun 
så et potentiale i den og udarbejdede et katalog 
og et narrativ om bogen og om mig.”

Anne Cathrine Bomann betaler ikke agentu-
ret for at repræsentere hende på de store bog-
messer og for deres kontakter i den internatio- 
nale forlagsverden. De får 25 procent, når det 
lykkes at sælge rettighederne. 

Men nu havde Anne Cathrine Bomann jo en 
forlagskontrakt med Brændpunkt – og i et af de 
mange afsnit stod der noget om rettigheder og 
udlandssalg. 

”Da jeg skrev under, interesserede det punkt 
mig ikke. Jeg overvejede end ikke, at det kunne 
blive aktuelt. Dengang ville jeg bare have min 
bog ud. Og jeg endte i et besværligt tovtrækkeri 
med forlaget i flere måneder.”

Sverige, Tyskland, Kina …
Brændpunkt fastholdt en række krav, blandt 
andet at forlaget skulle have en høj procentdel 
af fortjenesten – en andel, som forfatteren ik-
ke fandt rimelig, da forlaget ikke havde formået 
at få hendes roman på vingerne hverken i Dan-
mark eller i udlandet. Brændpunkt ville heller 

⁂
… jeg endte i et besværligt  

tovtrækkeri med forlaget  

i flere måneder.

Anne Cathrine Bomann, forfatter

S O L G T T I L U D L A N D E T
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ikke være med til at betale for en professionel 
oversættelse af Agathe til engelsk. Dansk Forfat-
terforenings jurist var inde over sagen, og det 
samme var Grand Agency, som heller ikke kun-
ne acceptere flere af forlagets krav. Efter mange 
forgæves forhandlinger meddelte agenturet, at 
hvis ikke Brændpunkt slækkede på nogle af kra-
vene, blandt andet den høje procentdel, og ind-
villigede i at betale halvdelen af oversættelsen, 
ja, så kunne agenturet ikke påtage sig opgaven 
med Agathe. Forlaget bøjede sig og får nu 25 pro-
cent, agenturet 25 – resten går til forfatteren.

Grand Agency og Anne Cathrine Bomann 
kunne underskrive kontrakten i januar. I febru-
ar ringede Jenni Brunn og meddelte, at hun hav-
de fundet et svensk forlag, Sekwa. Få uger sene-
re ringede telefonen igen: Tyskland. Så Holland, 
Rusland, Kina, Brasilien ...

”Når de ringer med nye lande, er man jo ved 
at falde ned af stolen. Kina?! Rusland?! Jeg ven-
ter lidt på, at nogen siger: Okay, det er bare for 
sjov – det passer ikke.”

Jenni Brunn siger:
”Vi har eksisteret i 11 år og har mange per-

sonlige kontakter i forlagsverdenen, så jeg hav-
de med det samme et ret præcist billede af, 
hvilke forlag og redaktører der ville være inte-
resserede i en fortælling som Agathe.”

Hun forklarer også succesen med, at Grand 
Agency er uafhængigt i modsætning til forla-
genes egne udlandsagenturer, og dermed har 
de en anden frihed og et andet netværk. Grand 
Agency holder absolut øje med kendte forfattere 
og forfattere, som nomineres til eller vinder pri-
ser, men det er ikke afgørende for et samarbej-
de. Som alle andre bureauer er de på udkik efter 
nye talenter, nye litterære stemmer.

Forskud
Agathe udkommer i Holland lige om lidt på for-
laget Signatuur, og i de øvrige 15 lande er over-
sættere i fuld gang. Det er en overvældende og 

Bogbloggerne var begejstrede for Agathe  
– og det opmuntrede forfatteren til at forsøge  

at få bogen ud over de danske grænser.   

⁂

Når de ringer med  

nye lande, er man jo ved 

at falde ned af stolen. 

Kina?! Rusland?!

Jeg venter på, at nogen 

siger: Okay, det var  

bare for sjov – det  

passer ikke.

Anne Cathrine Bomann, forfatter

S O L G T T I L U D L A N D E T
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spændende proces at være en del af, fortæller 
forfatteren.

”Mange af oversætterne ringer eller skriver 
til mig med spørgsmål og kommentarer. Dels 
om fagpsykologiske begreber, som der er en-
kelte af i romanen, men også ’en sort sæk? Pla-
sticsække havde man vist ikke i 1948, vel?’ eller 
’katolsk eller protestantisk præst?’. Ja, jeg bur-
de have været redigeret lidt skarpere fra begyn-
delsen, men det bliver jeg så nu.”

Anne Cathrine Bomann vurderer, at hun ind-
til videre har tjent omkring en kvart million i 
forskud på det samlede udlandssalg. Når forlag 
og agentur har taget deres. Det største forskud 
kommer fra det tyske forlag, Hanser Verlag – 
20.000 euro eller 150.000 kroner. Og afhængigt 
af hvordan romanen bliver modtaget i de for-
skellige lande, kommer der royalties senere.

”Men,” understreger hun, ”jeg går ikke så højt 
op i pengene, det vigtigste for mig er at få læse-
re til min bog.”

To brødre
Samarbejdet med Grand Agency har ført me-
get med sig. F.eks. en opringning fra Gyldendal. 
En redaktør inviterede debutanten på kaffe. Det 

Anne Cathrine Bomann skønner,  
at hun har fået ca. 250.000 kroner i forskud  
fra de forskellige udenlandske forlag. 

S O L G T T I L U D L A N D E T
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skete ikke, da Anne Cathrine Bomann i sin tid 
sendte sit manuskript til Gyldendal. Men Gyl-
dendal har scouts out there, som tidligt notere-
de sig Agathes vandring over grænser. 

Derfor udkommer Anne Cathrine Bomanns 
kommende roman på Gyldendal i begyndelsen 
af det nye år. Hun er tilbage i Danmark, har få-
et en 20-timers stilling som psykolog i Køben-
havns Kommune og skriver videre. Den nye bog 
er en ungdomsroman om to brødre i Hillerød – 
en bordtennistræner på 19 år og hans lillebror. 
Altså en historie, der ligger ganske langt fra den 
om en aldrende psykiater i Frankrig, hans se-
kretær og den vedholdende patient. Et af ung-
domsromanens hovedspor er kontroversielt – 
den unge, sympatiske bordtennistræner føler 
sig tiltrukket af en af sine spillere, en 11-årig 
dreng. Han er forelsket i et barn, han er ban-
ge for at være pædofil, og hvordan kan han leve 
med det? Grand Agency er stadig på, de vurde-
rer, at ungdomsromanen nok er sværere at sæl-
ge på grund af det kontroversielle tema, men de 
satser gerne på hele forfatterskaber, ikke på en-
kelte værker. 

Anne Cathrine Bomann kontaktede selv 
Grand Agency, men agenturet har på det sene-
ste henvendt sig til 10-20 danske forfattere for 
at høre, om de er interesserede i et samarbejde.

”Sverige har en lang historie med at sælge 
krimier til udlandet. Men nu er danskernes tid 

kommet, det mærker vi f.eks. på det sydeuro-
pæiske marked,” siger Jenni Brunn, som læser 
mange nye, interessante danske stemmer. Hun 
taler ikke kun om krimier, selvom bureauet og-
så har journalist og krimiforfatter Lone Theils 
i stald og har solgt rettigheder til hendes bøger i 
indtil videre 14 lande.

Grand Agency får ofte henvendelser fra dan-
ske forfattere, som de giver et afslag, men Jen-
ni Brunn siger:

”Don’t give up. For det handler ikke kun om 
litterær kvalitet, men også om den helt rigtige ti-
ming. Og den kommer måske senere.”

Anne Cathrine Bomann skriver på yderlige-
re en roman. Men nu hvor Agathe er på vej ud i 
verden, har hun mindre tid, for hun rejser na-
turligvis med – bl.a. kan hun se frem til en ita-
liensk bogmesse og vistnok også oplæsninger i 
Tyskland.

Ups, skal du så læse op på tysk?
”Glaub ich,” svarer hun roligt. ※

AGATHE er solgt til:
Sverige, Norge, Finland, Island, 
Tyskland, Holland, Tjekkiet, Frankrig, Italien, 
Spanien (spansk og catalansk), Serbien, Ungarn, 
Rusland, Canada, Brasilien og Kina. 

⁂
… det handler ikke kun om litterær kvalitet,  

men også om den helt rigtige timing.
Jenni Brunn, litterær agent

S O L G T T I L U D L A N D E T
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nitiativet til at få et dansk værk til ud-
landet kan komme fra forfatteren, det 
danske forlag eller et agentur, men 
ofte kommer det fra en oversætter, 
der arbejder con amore. Som Jegor 
Fetisov, russiskfødt oversætter fra 
dansk til russisk og selv forfatter. El-
ler Lea Reitel Høyer, født og opvokset 

i Estland, bosat i Danmark og med en master i 
børnelitteratur. 

”Børnebogsmarkedet i Estland er håbløst, på 
ingen måde modigt,” fortæller Lea Reitel Høyer, 
der har bragt flere danske værker til Estland. ”Det 
er fyldt med tabuer – døden eller psykisk syg-
dom skriver man ikke om til børn. Og jeg vil rig-
tig gerne præsentere esterne for danske børne- 
bøger, som tør tage fat på svære emner.” 

Oversætteren som agent
Russiske Jegor Fetisov arbejder med skønlitte-
ratur for voksne. Han ser en sammensmeltning 
af opgaven som oversætter og agent på mange 
markeder, ikke mindst det russiske. 

”Oversætteren fungerer som agent, præsen-
terer værket for forlag og fortæller, hvordan det 
kan passe i deres udgivelser. Når store russiske 
forlag tager på bogmesse i Frankfurt, kikker de 

En hjertesag
Det er ofte den engagerede og litteraturinteresserede oversætter,  
som baner vej for en forfatters kontrakt med et udenlandsk forlag

※

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

udelukkende efter etablerede og kendte spæn-
dings- og krimiforfattere.”

Lea Reitel Høyer har bl.a. oversat Min fucking 
familie af Ina Bruhn til estisk. Den handler om 
Christoffer, som faktisk hedder Nina, men er 
født i en forkert krop. Hun fik tilladelse fra Ina 
Bruhns forlag og søgte og fik støtte af Statens 
Kunstfonds Projektstøttepulje til en prøveover-
sættelse. For at få støtte skal oversætteren kun-
ne vedhæfte et CV med uddannelse og tidligere 
oversættelser, ligesom prøveoversættelsen skal 
præsenteres for mindst tre relevante forlag.

”Og et af dem bed på – jeg blev egentlig lidt 
overrasket, fordi temaet er tabu og sproget ret 
brutalt – men bogen gik godt og blev hurtigt ud-
solgt.”

Ændring af støttepulje
Projektstøttepuljen giver en oversætter – eller 
et forlag – 5.000 kroner til en prøveoversættel-
se på 10 til 15 sider.

”I Rusland spiller prøveoversættelser ingen 
rolle,” siger Jegor Fetisov, ”forlagene vil have he-
le værket oversat, ikke blot et lille uddrag. Der-
for arbejder jeg ofte gratis og oversætter hele 
værket, i forventning om at forlaget tager det i 
sidste ende.”

I
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Til næste år vil projektstøtteudvalget indfø-
re støtte til meget længere prøveoversættelser, 
som også skal honoreres højere. Kriterierne er 
dog ikke fastlagt endnu, oplyser Statens Kunst-
fond. 

Kunstfonden har ikke statistik på, hvor 
mange prøveoversættelser der faktisk fører 
til udgivelse senere. Men når der foreligger 
en kontrakt, kan det udenlandske forlag sø-
ge oversættelsesstøtte i puljen. I år forventer 
kunstfonden at yde ca. 800.000 støttekroner til 

prøveoversættelser og oversættelsesstøtte af 
dansk litteratur.

Ofrene af Morten Brask er blandt de værker, 
som Jegor Fetisov har oversat og skaffet forlag, 
og et normalt oplag ligger på mellem 1.000 og 
3.000 eksemplarer. I Estland noget mindre.

”Danske forfattere vil selvfølgelig gerne tjene 
penge, når rettighederne bliver solgt til et andet 
land. Men det skal de ikke regne med i Rusland. 
Ca. en krone pr. solgt bog går til forfatteren – 
så 3.000 kroner er et fint resultat,” siger han. ※

⁂
Oversætteren fungerer 

som agent, præsenterer 

værket for forlag og  

fortæller, hvordan det kan 

passe i deres udgivelser.
Jegor Fetisov, forfatter og oversætter

 ⁂
… jeg vil rigtig gerne  

præsentere esterne  

for danske børnebøger, 

som tør tage fat på  

svære emner.

Lea Reitel Høyer, lektor og oversætter
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gentlig er der intet nyt under 
solen. Det er stadig den gode, 
velskrevne, overraskende, ori-
ginale – og måske også forny-
ende – historie, som udenland-
ske forlag leder efter, når de er 
ude for at købe rettigheder til 
danske bøger. Kort sagt leder 

de efter mesterværket. Sådan har det alle dage 
været, men formler er der ingen af, man kan of-
te blive overrasket, fortæller Rights Director på 
People'sPress Louise Langhoff Koch. 

Nordic Noir
Hun står i spidsen for forlagets salg af bogret-
tigheder til udlandet og har stor erfaring i bran-
chen. Det handler – som i alt andet salgsarbej-
de – om at opbygge tillidsrelationer og kende de 
forskellige forlagsredaktørers særlige profiler 
og smag. ”Jeg udvælger nøje, hvad jeg viser til de 
enkelte forlag, i stedet for at skyde med sprede-
hagl. Jeg ved som regel, hvad de leder efter, og vil 
gerne sælge dem en bog, de bliver glade for,” si-
ger Louise Langhoff Koch.

”Det er overordnet rigtig svært at sælge til 
udlandet, men Danmark er meget godt med. Vi 
har for nogle år siden set en bølge af Nordic Noir, 
hvor danske krimier var i højsædet. Så blev det 

Udlandet leder efter  
mesterværket

Der er ingen færdig formel, når rettigheder til bøger skal sælges til udlandet.  
Selvom det er en svær disciplin, er Danmark meget godt med, mener Rights Director  

på People'sPress Louise Langhoff Koch. I øjeblikket er der mange krimier på markedet, 
siger hun, men der kunne meget vel komme en ny dansk modebølge.

※

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

pludselig Sverige og nu Norge, som alle vil have 
bøger fra. Men måske er næste bølge dansk igen. 
Lige nu er der rigtig mange krimier på marke-
det, vi drukner nærmest i dem. Det betyder dog 
ikke, at jeg ikke tror på krimier, det gør jeg!”

Kendiseffekten
Berømtheder har en klar fordel, når de skal ud-
gives i deres hjemland. Ifølge agenten vil cirka 
en tredjedel af et bogsalg nemlig komme af ken-
diseffekten. Men den går ikke i udlandet, nær-
mest tværtimod.

”Alle lande har deres egne kendisser, nogen, 
der har været kræftsyge eller har haft en dårlig 
barndom. Så dem vil forlagene selvfølgelig helst 
profilere – faktisk kan man risikere, at de ba-
re stjæler ideen og lader en af deres egne kendte 
landsmænd fortælle historien. Bogen skal der-
for kunne stå i sig selv,” siger Louise Langhoff 
Koch.

I den seneste tid har hun haft succes med at 
sælge ”non-fiction narrative”, som typisk er de-
batterende samfundsbøger, men det kan og-
så være om Rolex-ure, perler eller hjernestruk-
turer. Konkret nævner hun Kristian Leths nye 
bog, Håb – et forsvar for fremtiden, om fremtids-
skræk og håb for Jorden. Et fransk forlag så sig 
straks varm på bogen, fortæller hun, så handlen 

E
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kunne lukkes, samme dag den blev præsenteret 
for forlaget. Det sker ellers sjældent.

Globale rettigheder
Sædvanligvis er der nogle trin, som de danske 
agenter skal igennem for at nå frem til det ef-
tertragtede salg. Bøger med potentiale skal nø-
je udvælges. Forlaget laver en synopsis og præ-
sentationsmateriale, ofte oversættes også et par 
kapitler af bogen. Louise Langhoff Koch har på 
forhånd sat en masse møder af en halv times 
varighed op på de store bogmesser i Frankfurt 
og Gøteborg, hvor hun præsenterer de udvalgte 
emner. Hjemme igen fremsender hun materia-
let og følger typisk op et par gange, for så til sidst 
– når det går godt – at underskrive en kontrakt, 
der giver det udenlandske forlag rettigheder til 
en bog på det pågældende sprog.

I USA er der ofte den knast, at forlaget udbe-
der sig ”world English rights”, som betyder ene-
rettigheder på engelske udgivelser i hele verden. 
”Det prøver vi selvfølgelig at komme uden om, 
for så kan vi ikke sælge rettighederne igen til for 
eksempel England. Typisk ender de globale ret-
tigheder med at være lidt dyrere.”

Samarbejde mellem forfatter og agent
Selvom alle leder efter mesterværket, er der for-
skel på, hvad de forskellige verdensdele efter-
spørger. 

”I Asien går de benhårdt efter salgstal, anmel-
delser og ikke mindst litterære priser. Landene 
har typisk en indbyrdes konkurrence om først at 
få fingre i de mest ansete europæiske værker. I 
Europa er der mere spredning, og efterspørgslen 
varierer fra forlag til forlag. Nogle er kommer-
cielle, andre har den litterære kvalitet som mål.”

Forfattere, der går alene ud med deres bøger 

til udenlandske forlag, spår hun ikke meget håb.
”Jeg vil tro, at 1,5 procent af de mails, forfat-

tere på egen hånd skriver til udenlandske for-
lag, bliver åbnet. Det er generelt rigtig svært at 
sælge til udlandet, derfor er kendskab til de en-
kelte forlag og gode relationer til redaktørerne 
ofte en forudsætning for, at det kan lade sig gø-
re,” siger hun.

Hvad kan forfattere selv gøre for at fremme 
salget af deres bøger til udlandet? Selvom det ik-
ke er en forudsætning for at blive udvalgt, kan 
det ifølge Louise Langhoff Koch være en klar for-
del, at forfatteren er god til at samarbejde med 
forlaget og selv gør noget af benarbejdet, når der 
skal sælges til udlandet. 

”Nogle gange kan agenten og forfatteren sup-
plere hinanden og trække i hver deres tråde. 
Agenten har jo typisk distancen og overblikket, 
mens forfatteren måske kender en oversætter 
eller en redaktør,” siger hun. ※

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.

Jeg vil tro, at 1,5 procent af de 
mails, forfattere på egen hånd 
skriver til udenlandske forlag, bliver 
åbnet, siger Louise Langhoff Koch, 
Rights Director på People'sPress.
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et begyndte blandt den 
franske adels damer i 
1600-tallet – salonkul-
turen, hvor en lille kreds 
under selskabelige for-
mer samledes omkring en 
kunstner, en forfatter, ma-
ler eller musiker. Formen 

bredte sig langsomt videre ud i Europa og nåe-
de til sidst også Danmark. Kamma Rahbeks lit-
terære og kunstneriske saloner i Bakkehuset på 
Frederiksberg i starten af 1800-tallet er blandt de 
mest kendte danske saloner – hos hende kom det 
pæne, velhavende borgerskab og mødte unge og 
ældre digtere som Adam Oehlenschläger, N.F.S. 
Grundtvig og H.C. Andersen. Og i de senere år er 
salonkulturen vendt tilbage:

”Vi ser forandringer i den litterære kultur i 
disse år,” siger litteraturprofessor Anne-Marie 
Mai, ”såsom at mange lytter til en bog frem for 
at læse den. Og ved en litterær salon er den en-
kelte en del af en social begivenhed og en del af 
en autentisk, nærværende sammenkomst,” si-
ger hun. 

Uformel stemning
Trine May, kursusinstruktør, lærebogsforfat-
ter, medlem af den faglitterære gruppe i Dansk 

Forfatterforening – og salonværtinde – har in-
viteret til flere saloner med børnebogsforfattere 
i sit hjem på Christianshavn. Hun pointerer, at 
i modsætning til tidligere tiders saloner er hen-
des netop tænkt som som ikke-elitære:

”Jeg deltager i mange offentlige litterære ar-
rangementer i store sale med masser af menne-
sker, og der kan et almindeligt, forkølet men-
neske føle sig meget lille. Det, som jeg synes er 
dejligt ved salonformen, er den uformelle stem-
ning, hvor samtalen ikke er styret, men kan tage 
uforudsigelige og spændende retninger.”

Louis & Justin
En aften i efteråret er forfatteren Louis Jensen, 
som skriver bøger til børn, unge og voksne, gæst 
sammen med knap 30 andre i Trine Mays hjem. 
Nogle kommer alene, andre i par eller grupper – 
vi ser hinanden og bordet med frugt, kage, kaf-
fe og vin lidt an. Så fordeler vi os i den store sofa, 
omkring et bord og trækker nærmere, da Trine 
May byder velkommen og indleder med at for-
tælle om sit første møde med Louis Jensen for år 
tilbage – ”jeg havde det som en teenager, der mø-
der Justin Bieber,” siger hun, og spørger så ind til 
de ”mærkelige bøger”, han skriver.

”Mærkelige bøger” – den overvejer han lige 
et øjeblik, og så er samtalen i gang. Om kunst, 

Den litterære salon
Salonformen er populær igen – i et privat hjem med forholdsvis få gæster  

kan der opstå en uformel og fortrolig samtale mellem kunstneren og kredsen. 

※

A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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god og dårlig litteratur, og om hvor ord og histo-
rie kommer fra. Louis Jensen debuterede i lit-
teraturtidsskriftet Hvedekorn med digte, som 
ung arkitekt. Han havde ikke tænkt på at skrive 
til børn i første omgang – faktisk skrev han ba-
re. Historierne begynder i hans bevidsthed som 
en gave:

”Men ligegyldigt hvilken slags kunst man øn-
sker at skabe, så kræver det, at man har en for-
bindelse tilbage til barndommen. Barnets san-
selige verden er det, man skriver og skaber på 
som voksen,” siger Louis Jensen. 

Et megafedt koncept
På en af stolene i den smukke christianshavner-
lejlighed sidder læremiddelforfatter Anne Ro-
senskjold Nordvig.

”Min veninde spurgte, om jeg ville med til et 
foredrag med Louis Jensen, og først da vi sad i 
toget, fortalte hun, at det var en litterær salon i 
et privat hjem,” fortæller hun. 

”Så jeg var ret uforberedt, og det eneste, jeg 
indtil da kendte til litterære saloner, stammer 
fra min læsning af Georg Brandes. Men det er 
et megafedt koncept. Trine Mays introduktion 
af Louis Jensen og fortællingen om deres før-
ste møde var med til at skabe en afslappet og let 
ramme om aftenen. Der var et fint spil mellem 

HER KAN DU LÆSE MERE  
OM LITTERÆRE SALONER:

Trine Mays litterære saloner, København:
https://www.facebook.com/may.trine/

”Lyrik på første”, litterær salon i Hillerød hos ægte-
parret Peter Manniche og Trine Midtgaard.
https://www.facebook.com/LyrikPaaFoerste/

”Jeg holder salon”, litterær salon i Roskilde ved Lise 
Christoffersen:
https://www.facebook.com/jegholdersalon/

Litterær lounge i stuen, salon i Aarhus hos Daniel 
Boysen:
https://www.facebook.com/events/221225011908665/

 ⁂
… det dejlige ved salonformen er 

den uformelle stemning,  

hvor samtalen ikke er styret,  

men kan tage uforudsigelige  

og spændende retninger.

Trine May, forfatter og salonværtinde

de to, og samtalen bliver mere intim, når man 
sidder tæt sammen i en stue, og man tør stil-
le mere personlige spørgsmål. Det var mit ind-
tryk, at forfatteren også svarede mere person-
ligt og åbent, end han måske ville have gjort et 
andet sted,” siger Anne Rosenskjold Nordvig.

Og det har hun ret i, for efterfølgende siger 
Louis Jensen om aftenen:

”Det var en fin aften. Mere roligt, sjovere 
egentlig, for mig, helt uden noget pres. God kon-
takt i stuen, og at det er i private omgivelser, gi-
ver en anden oplevelse. Også, tror jeg, for dem, 
der lytter med.” 

Engagement
En del saloner kræver, at man køber en billet, 
men fælles for de fleste er, at det er engagemen-
tet hos vært eller værtinde, der driver værket. 
Trine Mays litterære salon er gratis – hun har 
søgt Statens Kunstfond om støtte til at betale et 
honorar til forfatteren. Der er intet honorar til 
arrangøren, og hun står selv for vin og frugt, og 
hvad der ellers serveres. 

”Mit udgangspunkt er først og fremmest at 
sætte fokus på moderne dansk børne- og ung-
domslitteratur. Det fortjener den,” siger Trine 
May, som håber at få støtte til at fortsætte sine 
litterære saloner i det kommende år. ※
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Karen Filskov debuterede i 2011 og har udgivet fire børnebøger.  
To af dem, Bring en ting og Skoven fra oven, er med figurdigte, poesi og bogstaver smeltet  

sammen til billeder. Skoven fra oven blev i 2015 nomineret til Kulturministeriets Forfatterpris. 
Karen er uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding og bor i Kolding.

Portfolio

'Forfatterkat', 
digtet er et selvportræt. 
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f o r f a t t e r e n

Helende litteratur
※  Ordenes magt  ※  Kursuskatalog efterår 2018  ※  

dansk forfatterforening  no. 2  2018

Pernille Juhl, 1963, forfatter og akademiingeniør. Hun udgiver også selv sine bøger som 
e-bøger og lydbøger. Pernille Juhl bor i Roskilde.

Portfolio
Du er akademiingeniør med  
fuldtidsarbejde og roman- 
debuterede i 2013. 
Hvad skete der?
Jeg begyndte at læse i min afdøde farfars 
dagbøger fra Første Verdenskrig. Han var 
sønderjyde, og dengang gik grænsen syd for 
Kolding, så han blev indkaldt og tvunget til at 
kæmpe for tyskerne. Det var et historisk og 
menneskeligt dilemma for mange sønderjy-
der, som jeg ikke før havde hæftet mig ved. 
Det fascinerede mig, og jeg gik i gang med at 
skrive på Vent på mig, Marie. 

Du udgav den selv på  
Forlaget Juhls. Hvorfor?
Faktisk havde jeg kontakt til et større forlag, 
men de ville trække historien i en anden ret-
ning – med mere krig, end jeg ønskede. Så 
blev jeg utålmodig og handlede selv.

Hvad gjorde du for at sælge bogen?
Jeg fik trykt 500 eksemplarer, som jeg stop-
pede ind i min bil, og så kørte jeg til Sønder-
jylland og besøgte alle boghandlere i områ-
det. Jeg overbeviste også Radio Syd om, at de 
skulle interviewe mig, og en halv time sene-
re stod jeg hos boghandlerne, som heldigvis 
havde hørt radio. Bogen har siden solgt over 
3000 eksemplarer.

Du bor i Roskilde, men dine i alt 
seks bøger foregår i Sønderjylland. 
Hvad er der med dig og Sønderjyl-
land?
Jeg er født i Sønderjylland, men flyttede som 
barn til Fyn. Jeg synes, at det er en spæn-
dende egn med en særlig historie. Min sene-
ste bog, som udkommer 1. juni, handler om en 
kvinde, Maren Sørensen, som virkede i Søn-
derjylland og Sydslesvig som sygeplejerske, 
plejemor og frimenighedspræst. Hun døde i 
1957, men er husket af mange, så jeg har end-
nu en gang rejst og researchet i Sønderjyl-
land.

Biblioteker køber ind af dine  
værker, især de sønderjyske  
køber mange og inviterer dig  
til at holde foredrag. Er du stor i 
Sønderjylland?
Ha, ha, det ved jeg ikke, men jeg er lige ble-
vet inviteret til at holde båltale på egnen. Jeg 
blev meget smigret.

Hvad skriver du på nu?
Jeg skriver på en fortælling fra Anden Ver-
denskrig, og denne gang foregår det altså i 
København. Jeg har skrevet kontrakt med 
Storytel.dk, og hvis det bliver en succes, er der 
potentiale for, at historien bliver oversat til 
flere sprog. Det er meget spændende og me-
get stort for mig. ※

Årets forsider 
Det nye Forfatteren er ikke så nyt længere – bladet er blevet et år.  

Vi ser tilbage på årets fire forsider og på illustratorernes arbejde, redskaber, tanker. 

※

”JEG ARBEJDER SJÆLDENT med skitser. Mine di-
gitale illustrationer er sammensat af mange del- 
elementer, det kan være fotos og forskellige håndteg-
nede teksturer eller aftryk fra naturen, f.eks. blade, uld 
og fjer, eller skitsefragmenter af figurer tegnet i blyant 
eller tuschstreg. I mit elektroniske kartotek gemmer 
der sig yndlingsskabninger – snegle, eksperimente-
rende, abstrakte fugle og dyr med flotte uldfrisurer. 
    Uret på tegningen er et foto af et fint, gammelt Ge-
org Jensen-ur, som hang i min søns farfars sølvsmede- 
værksted. Da han lukkede værkstedet, solgte han 
uret til en japaner, så jeg skyndte mig at tage en mas-
se fotos. Benene tilhører en prinsesse, og alpehuen – 
ja, den dukker op ret mange steder for tiden. Det er 
noget med farven, som jeg er meget glad for.” ※

”JEG LAVER ALTID SKITSER med blyant på papir. Det 
er så enkelt. Et stykke papir, en streg, værsgo – find ind til 
kernen med det. Først når den er fundet, kommer alt det 
avancerede med scanning, rentegning og farvelægning i 
mange lag på computer.” ※

Mette  
Marcussen, 
1970

Søren Jessen, 
1963
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Anmeldt!
  ※  Den åbne slutning, altid  ※  Etik, fi ktion – og fake news  ※  

dansk forfatterforening  no. 3 2018

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 sofi stikeret og farverigt, 
på dansk fi losofi sk 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 ? ※ 

※

f o r f a t t e r e n

Solgt til udlandet
※  Den litterære salon  ※  Kursuskatalog forår 2019  ※

dansk forfatterforening  no. 4 2018

”JEG HAR LAVET PAPIRKLIP, siden jeg var barn. 
Når jeg kedede mig hjemme på værelset i Farum og 
senere i timerne i gymnasiet – så klippede jeg. Så jeg 
forbinder papirklip med min barndom og trækker på 
nogle følelser eller erfaringer fra dengang.
    Når jeg går i gang med et papirklip, tager jeg et 
langt tilløb, hvor jeg udtænker en grundidé. Jeg teg-
ner ikke på det tynde papir, men folder og klipper, tit 
begynder jeg ved øjnene eller næsen. Jeg folder ikke 
ud undervejs. Når jeg endelig gør det, ’rentegner’ jeg 
måske lidt med skalpellen. Det er som kalligrafi 
– man kan klippe fra og detaljere, men ikke lægge til. 
Det begrænsede materiale, koncentrationen, og at 
det udvikler sig lige dér i nuet – det tiltaler mig.” ※

”JEG BEGYNDER MED ET PAR HURTIGE, digita-
le skitser ved computeren. De må ikke blive for detalje-
rede, for så dør det for mig, men jeg rykker måske rundt 
på nogle få elementer og retter andre lidt op. Så printer 
jeg skitsen ud og arbejder videre analogt. Når jeg tegner 
i hånden med blyant eller filtpenne, så bliver det levende 
– det er, som om tegningen får sit eget liv, og også styrer 
mig lidt. Den lever med på egne præmisser. Til sidst  
farvelægger jeg ofte med akvarel.”  ※

 ⁂
I mit elektroniske kartotek  

gemmer der sig yndlingsskabninger – snegle, eksperimenterende, 

abstrakte fugle og dyr med flotte uldfrisurer. 
Mette Marcussen

Annika  
Øyrabø,  
1971

Louise Thrane 
Jensen, 1982
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Den afrikanske farm  
genbesøgt

Tidligere på året besøgte Max Ulrich Klinker Karen Blixens farm for fjerde gang.  
Han har sendt os nogle af sine optegnelser …

※

A F M A X U L R I C H  K L I N K E R

eg havde seks tusend Acres Land paa 
Farmen …” skriver Karen Blixen i 
Den afrikanske farm. I dag er de sto-
re jorder opslugt af forstaden Karen. 
Hovedhuset har færre kvadratme-
ter end et moderne typehus, og læser 
man udelukkende hendes beskrivel-
ser, efterlades man med indtrykket 
af, at der var tale om et gods. Veran-

daen er dog stor og indbyder til at sætte sig og 
fremmane indre billeder af en tid, der ikke læn-
gere er. En Corona-skrivemaskine står fremme. 
Museets kustoder påstår hårdnakket, at det er 
den oprindelige. Det er næppe tilfældet, og spil-
ler det nogen rolle? 

I Too Close to the Sun, en biografi over Denys 
Finch Hatton af Susan Wheeler, kan man læse ud-
drag af en brevveksling mellem de to elskende. ”All 
sorrows can be borne, if you put them into a story,” 
skriver Karen Blixen til Denys Finch Hatton. Og 
en gudsbenådet fortæller har Karen Blixen været. 
Sandhed, drømme og opspind er vævet sammen. 
”At ride, at skyde med Bue og at tale Sandhed,”  
lyder prologen til Den afrikanske farm. Men som 
hendes bror, Thomas Dinesen, frejdigt bemærke-
de: ”Min søster kan ingen af delene.”

”Menneskets Fantasi er en underlig Ting. 
Hvis den gødes rigtigt, kan den i løbet af et Øje-
blik skyde op som en Fakirs Træ. Tanne (Karen 
Blixens kælenavn, red.) kunne Kunsten, og sam-

men byggede vi i Fantasien en Fremtid, hvor alt 
undtagen det umulige havde plads,” skriver Bror 
Baron Blixen i sine erindringer. Kender man 
kun Bror Blixen fra beskrivelserne i Den afri-
kanske farm, får man indtryk af et monster. Ik-
ke mindst fordi han beskrives ikke bare som en 
sjuft, men også som en litterær analfabet, der 
ifølge Karen Blixen ”ikke vidste, om korstogene 
fandt sted før eller efter Renæssancen”.

”Jeg tror, at jeg kan sige, at Middagen var me-
get vellykket; Prinsen af Wales sagde, at det 
var den bedste han havde faaet her i Landet, 
og Denys (sagde) at han aldrig nogensinde hav-
de faaet en bedre,” skriver baronessen til sin 
mor 11. november 1928, Karen Blixen i Afrika: 
en brevsamling, 1914-31. Stiller man sig ved far-
mens spisebord, er det ikke svært at forestille 
sig hin koloniaften, som må have været et højde- 
punkt, selvom Karen Blixen nok ville beskrive 
middagsselskabet som en hverdagsbegivenhed. 

Farmen har været udlejet i perioder, men 
hensygnede efter baronesse Blixens afrejse i 
1931. Mere end 30 år senere købte den danske 
stat ejendommen og forærede den som gave til 
den nye kenyanske stat. Med besvær lykkedes 
det ihærdige danskere i området at generhverve 
dele af det blixenske bohave. Andet blev fundet 
hos settler-familier og passer så fint ind, at man 
dårligt kan se forskel. Men kukuret... det skulle 
være ganske vist.

J



R E P O R TAG E

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 8
21

Denys Finch Hatton styrtede ned med sit fly 
i maj 1931, og under et af mine besøg tog jeg ud 
til Ngong Hills for at se graven. Den ligger nu i et 
fattigt kvarter med sociale spændinger. Jeg be-
talte en ranger for at ledsage mig. Ingen skilte 
viste vej, og graven ligger godt gemt. Den er ik-
ke synlig fra vejen, men det er svært at forestille 
sig, at der har ligget løver på graven – som Karen 
Blixens kok, Kamante, beretter det i Den afri-
kanske farm. Da baronessen forlod Kenya i juni 
1931 for aldrig at vende tilbage, udnævnte hun 
Kamante til at passe gravstedet, og Denys Finch 
Hattons familie satte en obelisk på graven. Gra-
ven er markeret med brosten og små planter i lil-
la farver. Det var historiens vingesus, da jeg hil-
ste på Kamantes barnebarn Rosey, som nu var 
en ældre dame, og dennes barnebarn Grace. Mod 
en beskeden betaling tog de mig ind i haven. Så-
vel Rosey som Grace var opmærksomme på den 
arv, de administrerer, men det undrede mig, at 
de intet foretog sig for at tiltrække turister. For-
klaringen kom i et nedslående brev fra nu tidli-
gere museumsdirektør for Karen Blixen Museet 

i Rungsted, mag. art. Marianne Wirenfeldt As-
mussen, som skrev: 

”Graven er placeret på en jordlod, som blev 
matrikuleret til en vis Douglas Kimani, den-
gang Nairobis bystyre lod hele Ngong-områ-
det opdele i matrikler. Douglas Kimani er nu 
død, men han blev efter filmen Out of Africa op-
mærksom på en stigende interesse i den ’sten’, 
han havde omme i sin baghave – og han begynd-
te at plante blomster, indhegne og tage entré. Det 
er hans efterkommere, du har mødt. Jeg selv har 
ofte mødt et stort talent for at fortælle histori-
er i Kenya, og man skal måske tage historiefor-
tælling som alvor og opfatte oplysningerne om, 
at de mennesker, du mødte, er Kamantes efter-
kommere, som en kreativ del af fortællingen, og 
som jo gav dig en god oplevelse – alt sammen 
egentlig legitimt på de præmisser.”

Karen Blixen var en storyteller med evne for 
at bevæge sig mellem virkelighed og fiktion. Jeg 
er lige ved at tro, at besøget i Ngong Hills gav en 
større indsigt i hendes univers, end man finder 
i hendes litteratur. ※

Max Ulrich Klinker, 1965, civilpilot og jurist. Medlem af S-gruppen  
og debuterede i 2011 med novellesamlingen SMAK.

Karen Blixen i Kenya. Karen Blixen Museet.
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Børnelitteratur  
i en krænkelseskultur?

BU-gruppen reflekterer over, hvem der må skrive hvad. Og hvem der måske ikke må?

⁂
i lever i en tid præget af identi-
tetspolitik og det, nogle kalder 
krænkelseskultur. Minorite-
ter af alle slags kæmper imod 
stereotypificering, forvansk-
ning og kulturel appropria- 
tion. Senest har filmfestiva-
len Mix Copenhagen LGBTQ 

valgt at boykotte film, hvor ikke-transkønne-
de spiller roller som transkønnede, de jurastu-
derende på Københavns Universitet måtte ef-
ter klager aflyse en fest med mexicaner-tema, og  
Teater Sort/Hvid kom under heftig beskydning, 
da Madame Nielsen malede sig sort i hovedet. Ba-
re for at nævne tre eksempler. 

Fortidens synder
Identitetspolitikken får stadig større betydning 
for, hvad vi som kunstnere kan tillade os at sige, 
skrive og gøre, og det gælder ikke mindst os, der 
skriver for børn. Børn er nemlig særligt sårba-
re og har krav på at blive beskyttet mod poten-
tielle overgreb, mener nogle. I Sverige er Strids 
Mustafas Kiosk blevet anklaget for racisme. Det 
samme gælder Jan Lööfs tegneserier om Felix. 
Herhjemme husker vi det verdensomspænden-
de ramaskrig, der rejste sig, da giraffen Marius 

blev skudt og parteret foran sagesløse børn i Kø-
benhavns Zoo.

Som forfattere risikerer vi at skulle stå på 
mål for fortidens synder, for hvad har vi egent-
lig skrevet, der potentielt kan krænke andre? For 
at komme kritikken i forkøbet har vi i BU-sty-
regruppen grebet i egen barm og fundet følgen-
de problematiske forhold i vores respektive bag-
kataloger:
Inge Duelund Nielsen: ”Jeg har skrevet om børn, 
hvis forældre bliver skilt, på trods af at hverken 
jeg selv eller mine forældre er skilt.”
Kasper Hoff: ”Jeg har skrevet en bog, hvor Gud 
deltager i et quizshow – og snyder for at vinde!”
Sally Altschuler: ”Jeg har skrevet flere bøger, 
hvor dværge optræder. I en af dem er dværgen 
hovedperson. Og selvom jeg ikke er ret høj, så er 
jeg i hvert fald ikke dværg.”
Jette Rydahl Sørensen: ”Jeg har skrevet en bog, 
hvor en dreng er jegfortæller, til trods for at jeg 
ikke har været dreng og heller ikke har planer 
om at blive det.”
Anne Sofie Hammer: "Jeg har skrevet en hel bog-
serie, hvori en dreng laver ballade og får skæld-
ud, mens hans nabo, som er en pige, klæder sig 
ud som prinsesse og øver sig i at række hånden 
op i skolen."

V
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Ellen Holmboe: "Jeg har skrevet om en gepard, 
til trods for at jeg aldrig har været en gepard."
 ”Jeg har tegnet dyr, gamle

mennesker, ali-
ens, bondemænd, 
magistre, børn 
med flere for-
skellige hud-, 
hår- og øjenfar-
ver, mennesker 
med forskellige 
religioner og kul-
turbaggrunde. Alt 
i en humoristisk 
streg, så ingen 
af dem er tegnet 
særligt pæne.”

Lise Bidstrup: “Jeg har skrevet om en 13-årig 
dreng med en to meter lang diller. Jeg har skre-
vet om en bjergtrold. Jeg har skrevet om en 
dreng, der er handicappet. Jeg har skrevet om 
en mor, der flygter til Caribien, 
fordi hun ikke gider 
smøre madpakker."
Tove Krebs Lange: 

Liva Skogemann: "Jeg har skrevet om nogle 
13-årige, der forsøger at ryge cigaretter. Det må 
man som bekendt først, når man er 18. (De ryger 
endda på skolens matrikel!)"
Lise J. Quistgaard: ”I næsten alle mine bøger op-
træder der magi, til trods for at jeg selv er mug-
gler og dermed aldrig selv har kastet en formu-
lar eller mødt et magisk væsen.”

Et manifest
Vi beklager, hvis du, kære læser, er blevet stødt 
eller krænket af et eller flere af ovenstående ek-
sempler, men vi vil gerne benytte lejligheden 
til ikke at undskylde. Vi vil tværtimod gøre os 
umage for også fremover at skrive bøger, der ud-
fordrer, provokerer og sætter tingene til debat, 
frem for at beskytte og pakke ind. Vi tror nemlig 
på, at børn kan tåle meget mere, end vi tror. Der-
for har vi lavet et manifest. Det lyder sådan her:
※	Gennem dansk børnelitteratur formidles 

dansk kultur, danske normer/værdier og 
dansk menneskesyn.

※	Gennem dansk børnelitteratur præsenteres 
børn for forskellige holdninger, hvilket bi-
drager til frisind og demokratisk dannelse.

※	Gennem dansk børnelitteratur fremmes og 
udvikles sproglige færdigheder, der ruster 
børn til at forstå og kommunikere om eget 
og andres liv.

 ※	Gennem dansk børnelitteratur fastholdes 
og udvikles det danske sprog. ※

Med venlig hilsen
BU-styregruppen

FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har BU fået  
Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.  

I næste nummer bliver det en  
af de andre grupper.
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ansk børnelitteratur er 
ensidig, når det handler 
om forskellighed, siger 
Leyla Bautista, illustrator 
og kandidat fra tværkul-
turelle studier på Køben-
havns Universitet. Leyla 
Bautistas speciale hand-

ler om ”repræsentationer af minoritetsdanske-
re i ungdomsbøger”, og hun fandt, at etniske mi-
noriteter bl.a. bliver skildret i billeder og tekst 
som ”behårede mennesker med outrerede krop-
pe”, iført ”mærkeligt” tøj og med udfarende ka-
otiske og aggressive personligheder, de taler ge-
brokkent dansk og er hyperseksuelle. 

”Den fortælling om brune personer indlejrer 
sig hos de børn, der læser bøgerne,” mener Layla 
Bautista. ”Det skaber en norm om, at hvis du er 
brun, så ser dit liv ud på en bestemt måde. Det er 
med til at eksoticere og fastlåse brune børn i et 
bestemt billede.”

Nadia Mansour forsker i multikulturel litte-
ratur, og hun er enig i, at der er brug for positi-
ve og varierede skildringer af forskellige slags 
mennesker i børnebøger, hvis børn skal blive 
rummelige og fordomsfrie voksne. 

”Vi har brug for at vise, at danskere kan se 
forskellige ud. Amerikansk forskning viser, at 
børn helt ned til treårsalderen udvikler fordom-

me, hvis ikke de bliver eksponeret for forskelli-
ge slags mennesker gennem kulturen.” 

Normen
Når ikke-hvide personer kun skildres som nog-
le mærkelige væsner og kun optræder sjældent i 
børnelitteraturen, er det med til at skildre Dan-
mark som et land, hvor hvid hud er normen.

”Samtidig er der meget modstand mod at er-
kende, at den norm findes i Danmark,” siger 
Leyla Bautista.

Hun påpeger, at der er forskel på at være en 
synlig minoritet, som man er, hvis man har 
brun hud, og så at være en anden slags minori-
tet, som f.eks. jyde i København. 

”Argumentet er f.eks., at den hvide, jyske politi- 
mand også er en stereotyp, og så understreger 
man, at der altså laves sjov med alle her i Dan-
mark. Man mangler dog lige at anerkende, at 
der er en kæmpe forskel på, hvor meget spille-
rum der er tilgængeligt – politimanden har ikke 
en racegjort krop og tildeles dermed mere soci-
al fleksibilitet. Han kan have en reel karakter- 
udvikling, men det får karakterer med etnisk 
minoritetsbaggrund ikke så nemt lov til. De 
fastlåses ofte i grønthandler-, den undertrykte 
eller den kriminelle stereotyp, hvor de karakte-
riseres ved deres ’etniskhed’.”

Leyla Bautista nævner to thailandske kvin-

I børnebøger  
er danskere hvide

De fleste danske børnebøger handler om hvide børn i hvide familier. Når personer med 
mørkere hud optræder i bøgerne, er det ofte i fastlagte roller, mener kritikere.

※

A F A N N A B R I D G WAT E R

D
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der, Ping og Pong, som optræder i en af Manu 
Sareens bøger om Iqbal Farooq. Ping og Pongs 
karakterer er hyperseksualiserede, de kaster sig 
over mændene i Iqbals familie, og de er servile. 

”Det er trist, at de skildres på den måde i en 
børnebog,” siger hun. ”Jeg vil gerne opfordre til, 
at man overvejer, hvem der griner, og hvem der 
grines ad.”

Nadia Mansour er ikke nær så kritisk over for 
stereotyperne: ”Jeg synes ikke, at stereotyper 
kun gør noget negativt i kunsten. Vi bruger ste-
reotyper til humoristisk forståelse af andre og til 
at forstå verden. Problemet er, at hvis stereotyper 
står alene, kan de forstærke negative fordomme.”

 
Ingen farveblindhed
Nadia Mansour vil gerne normalisere mangfol-
dighed, men er ikke fan af farveblindhed, hvor 
man lader, som om man ikke ser forskellen på 
f.eks. et asiatisk født barn og et hvidt barn. For det 
er en synlig forskel, som præger børnenes hver-
dag. 

Hanne Sass Jensen er cand.mag., arbejder på 
Ballerup Børnebibliotek og er mor til en pige fra 
Kina. Hun går ikke ind for, at al kreativitet un-
derlægges de øvrige hensyn. ”Det, der skal bæ-
re børnelitteraturen, er æstetikken i ord og illu-
strationer. De didaktiske hensyn er ikke nok til 
at skabe god børnelitteratur.”

Tre små kinesere
Selvfølgelig findes der også bøger, som skildrer 
mangfoldighed uden brug af stereotyper. Han-
ne Sass Jensen ser også tegn på, at der efterhån-
den kommer en større diversitet ind i de danske 
børnebøger, hvor børn med forskellige baggrun-
de optræder sammen, uden at det nødvendigvis 
er deres etnicitet, fødeland eller kulturelle bag-
grund, der er emnet for handlingen.

 ⁂
Det, der skal bære  

børnelitteraturen,  

er æstetikken i ord  

og illustrationer.

Hanne Sass Jensen, cand.mag.,  
Ballerup Børnebibliotek

Anna Bridgwater, journalist og forfatter til fiktion og non-fiktion for unge og voksne.  
Redaktør af magasinet Adoption & Samfund og tidligere redaktør af Forfatteren. 

Da Hanne Sass Jensen blev adoptivmor, be-
gyndte hun at kikke på, hvordan asiater frem-
stilles i børnebøger. ”Jeg fandt blandt andet al-
le de sangbøger frem, der indeholdt sangen Tre 
små kinesere på Højbro Plads, der ikke er raci-
stisk i sig selv, men når det kom til illustratio-
nerne, var det en anden sag. Det var ret nedslå-
ende, for også i en del nyere bøger er kineserne 
fremstillet som gule personer med kimono, skæ-
ve øjne og en trekant oven på hovedet. Det kan 
man måske have forståelse for i ældre udgivel-
ser, men den bevidstløse gentagelse af fortidens 
stereotypisering generede mig rigtig meget.”

Ikke at hun er fortaler for, at ældre bøger skal 
redigeres for at passe til nutidens menneskefor-
ståelse. ”Vi skal ikke udradere bøger som Pippi 
Langstrømpe i Sydhavet fra børnebiblioteket på 
grund af dens stereotype fremstillinger af an-
dre kulturer. Jeg mener til gengæld, at det er en 
supervigtig opgave, at vi formidler disse bøger 
på en måde, så børnene forstår den historiske 
kontekst, de er skrevet ind i.”※  
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e fleste har oplevet at væ-
re til en katolsk messe. Ne-
de sydpå forvilder man sig 
ind i en kirke, man ger-
ne vil se. Der er så messe, 
og hvorfor ikke sætte sig 
ned blandt menigheden, 
mens man nyder rummet 

og dets udsmykning. Hen imod messens afslut-
ning sker der så det, at sidemanden eller -kvin-
den vender sig mod dig og rækker dig sin hånd. 
Første gang er du lidt overrumplet. Hov, hvad er 
nu det? Fra at være en udenforstående tilskuer 
til kirken som æstetisk objekt bliver du pludselig 
del af menigheden, og som nordbo rører din lu-
therske sjæl på sig: Betyder det håndtryk nu, at 
du køber hele pakken? ELENDIGE PAPIST, VIG 
FRA MIG! – råber det inde i dig. Men selvfølge-
lig rækker du også hånden frem, så meget mere 
som dem på rækken bagved og foran også vil gi-
ve dig hånden. Og i sidste ende tænker du: Egent-
lig en smuk skik, som også burde indføres i fol-
kekirken.

Jo, håndtrykket, det er noget ganske sær-
ligt. Tænk på mødet i Washington mellem Ra-

bin og Arafat. Hvad er det, man husker – ja, ik-
ke sandt, håndtrykket mellem de to. Eller tænk 
på håndtrykket mellem Reagan og Gorbatjov i 
Reykjavik, et håndtryk, der afsluttede den kolde 
krig. Honecker fik ikke noget håndtryk, men et 
dødskys! Selv Trump har forstået, at håndtryk-
ket er noget ganske særligt. Måske i mangel af et 
mere substantielt indhold har han i sine møder 
med alverdens statsledere formået at gøre enten 
det udeblevne eller det gennemførte håndtryk til 
det centrale. Mens han ignorerede Merkels op-
fordring til et håndtryk, holdt han den japanske 
premierminister Shinzo Abe i et jerngreb i hele 
nitten sekunder! Omvendt udviklede hans mø-
de med Macron sig til en regulær nævekamp. En 
Washington Post-journalist fortæller:

”De fastholdt hinandens håndtryk i lang tid. 
Hver præsident greb den andens hånd med for-
øget intensitet, mens deres knoer blev hvide og 
deres kæber samt ansigter mere sammenbidte. 
”Ganske interessant og måske lidt uventet er der 
i denne karakteristik en allusion til den danske 
litteratur, nemlig Oehlenschlägers tragedie el-
ler sørgespil Hakon Jarl. I en scene møder Ha-
kon vennen Thorer og siger:

Håndtrykket  
og den litterære kulturarv

På Hald Hovedgård holder Den Litterære Institution hvert år et tre dage langt møde, 
hvor der fokuseres på litteraturens aktuelle tilstand: Er der kulturpolitiske tiltag,  

der skal drøftes? Nye, interessante måder at skrive på, der skal endevendes?  
Vi bringer festtalen fra middagen. 

※

A F K N U D  M I C H E L S E N

D
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Mit sorte hår afbrydes hist og her
med hvide lokker. Ræk mig hid din hånd.

(Thorer rækker den, Hakon klemmer og siger derpå  
underlig nedslået:)

Før klemte jeg, så blodet fluks sprang ud
af neglerødderne, som most af frugt.

Sig mig oprigtig, følte du mit håndtryk?
(Thorer søger at bortforklare, at han ikke har ømmet sig, 

men Hakon er ikke til fals for illusioner:)  
” Mit var ej strengt,  det vil du bilde mig kun ind.”

Allerede hos Oehlenschläger optræder hånd-
trykket altså som en afgørende prøve, og betyd-
ningen er ikke til at tage fejl af. Mens Trump 
og Macron stadig lader hinanden mærke hånd-
trykkets fulde valør, er svækkelsen af det nor-
diske håndtryk hos Oehlenschlägers Hakon 
blot det første skridt i en uafvendelig udvikling 
eller rettere afvikling, nemlig afviklingen af 
håndtrykket som en dansk værdi. Slutpunktet 
kender vi, for det repræsenterer vi selv: en pen-
dulagtig bevægelse med højre hånd, udadvendt 
håndflade tæt på brystet, og et 'hej hej'. Over-
gangen mellem de to stadier finder vi fx i Her-
man Bangs storbyroman Stuk, hvor det unge 
København, som der står, ”gav hånden ved blot 
at strække en oprakt tommeltot frem mod gen-
partens hånd til tryk”.

Hvad nytter det da med dette håndtryk under 
den bebudede statsborgerskabsceremoni, når 
håndtrykket som dansk værdi i bogstavelig for-
stand er en saga blot? Det er gået os, som en ro-
mantisk digter, Georg Brandes, omtaler: ”Han 
var nu på det punkt, at han blev forfærdet over et 
kraftigt håndtryk; ja synet af et krigerisk over-

skæg kunde skræmme ham.”
Jo, håndtrykket er noget ganske særligt, men 

ikke for den danske regering. For regeringen er 
det ikke bare en dansk værdi, men en helt upro-
blematisk selvfølge, en vanesag. Nu så vi hos Oe-
hlenschläger, at håndtrykket som dansk værdi 
allerede begyndte at miste sin kraft i vikinge-
tiden. Når det gælder håndtrykket som en va-
nesag, kan en anden dansk forfatter oplyse os, 
nemlig Johanne Louise Heiberg. Hør bare, hvad 
hun skriver i Et Liv genoplevet i erindringen:

”Et håndtryk bør aldrig benyttes som en vane- 
sag; det er kun den fulde nærværelse, som giver 
det betydning, og det burde altid enten have en 
betydning eller slet ikke benyttes. Jeg selv har al-
drig kunnet gøre det til en vane; det er mig umu-
ligt at tage en fremmed i hånden, uden at jeg har 
måttet tænke på, at et håndtryk dog er en stor 
venlighed.”

Hvis man nu ikke føler den omtalte store ven-
lighed over for den fremmede, hvad meget jo ty-
der på er tilfældet i den bebudede ceremoni, der 
mindre er en fremstrakt hånd end kontrol af po-
tentiel håndskyhed, har håndtrykket altså in-
gen værdi og bør hellere slet ikke benyttes.

Det var så et lille eksempel på, hvor vigtigt det 
er at holde den litterære kulturarv i live. Som det 
fremgår, kan den fortælle os mangt og meget, 
som vi her og nu har brug for at vide. Hvis nogen 
vil vide mere eller søge efter andet, kan de bare 
gå ind på www.adl.dk (Arkiv for dansk littera-
tur), der er oprettet af Det Danske Sprog- og Lit-
teraturselskab og Det Kongelige Bibliotek, beg-
ge sponsorer af Den Litterære Institution, og her 
skaffe sig den fornødne information. ※

Knud Michelsen, 1945, er bestyrelsesmedlem i Den Litterære Institution uss (under stadig skælven).  
Han har skrevet og redigeret bøger og leksika inden for litteraturhistorie, medicinalhistorie og filosofi.  

Arbejder i dag som seniorforsker ved Arktisk Institut på et større Knud Rasmussen-projekt.
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ltså, jeg er ingen master, og 
jeg har heller ikke rigtig no-
gen metode,” indleder Erlend 
Loe masterclassen. Han er en 
beskeden mand, men det vi-
ser sig hurtigt, at han har bå-
de metode og viden og gav-
mildt deler ud af begge dele. 

Det viser sig også, at de otte-ni forfattere og over-
sættere, som han sidder ved bord med, faktisk sy-
nes, at jo, Erlend Loe er lidt af en master, når det 
kommer til at skrive. Den norske forfatter debu-
terede med Kvinden flytter ind i 1993. Debutanten 
var 24, men havde skrevet i årevis.

Dagbogen
”Fra jeg var 17, til jeg blev 21-22, skrev jeg dag-
bog hver dag, hver eneste dag. Mine dagbøger er 
min forfatterskole, og på loftet har jeg nok 50 kilo 
kasser fyldt med gamle dagbøger,” fortæller Er-
lend Loe. Han åbner sin taske, trækker en grøn-
lig bog i stift bind frem og slår op på første side. 

”Jeg vil læse lidt op for jer fra min dagbog. Og 
jeg vil lige sige, at jeg ikke selv ved, hvad der ven-
ter – jeg har ikke kontrollæst på forhånd, men 
bare grebet en af bøgerne.” 

Uha. Vi skæver til hinanden rundt om bordet. 
Det her er modigt. Det kan også gå hen og blive 
pinligt. Det bliver det ikke. Ikke rigtigt.

”Siden er dateret 8. februar 1992,” siger Er-
lend Loe, ”da var jeg 22 år.” 

Han begynder at læse op fra dagbogen: Det er 
formiddag, den unge Loe ligger i sengen. Han har 
tømmermænd og skriver om aftenen før, hvor 
han har mødt Anne Mari, ”blond og imødekom-
mende lænede hun sig mod mig, så vores hår rør-
te hinandens (hun havde hvide fløjlsbukser på)” 
– Erlend Loe afbryder sin læsning og kikker op: 
”Jeg bruger mange, virkelig mange, parente-
ser her. På det tidspunkt var jeg stærkt inspire-
ret af den belgiske forfatter Jean-Philippe Tous-
saint og havde lige læst hans roman Badeværelse. 
Han skriver minimalistisk og bruger parenteser 
vilkårligt og ofte uden god grund. Det har jeg ta-
get til mig – jeg har aldrig haft hæmninger med 
at snuppe teknikker fra andre forfattere og gør 
det stadig. Og det er et råd, jeg vil give: Tag alt, 
hvad du har lyst til, fra andre forfattere, aflur de-
res teknikker, og brug dem på din egen måde. Det 
bliver aldrig en kopi, fordi vi jo arbejder på hver 
vores måde, på hver vores historie.” 

Stemmen
Erlend Loe læser videre om den aften i 1992 med 
Anne Mari – hvordan han køber et glas vin til 
hende (efter at have spurgt tre gange, før hun til 
sidst sagde ja). Vi ler rundt om bordet. Det er et 25 
år gammelt dagbogsnotat, skrevet af en 22-årig 

Humor er en måde  
at se verden på

Den norske forfatter Erlend Loe har holdt masterclass i Dansk Forfatterforening  
og delte generøst ud af sine tanker om at skrive.

※

A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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mand, men det er sjovt og genkendeligt.
”Det var så bekræftende,” siger Hanne Kvist, 

forfatter, illustrator og deltager i masterclassen, 
”han tager en tilfældig dagbog med, begynder at 
læse op, og med det samme hører man den genu-
ine Erlend-Loe-stemme.”

Hun er interesseret i, hvordan han får sin sær-
lige stemme frem, lidt naiv, selvironisk, dybt ka-
rakteristisk. Den, han allerede havde som 22-årig.

”Begrebet ’masterclass’ bliver snart brugt om 
alt, men her var det den ægte vare. Vi var så få, 
at man kom helt ind til værktøjerne, og der op-
stod en gensidig tillid. Vi sidder alle med en fag-
lig ballast, der er ingen banale spørgsmål, og vi 
taler direkte ind i et fælles rum.”

Også Morten Leth Jacobsen, skønlitterær for-
fatter til fem romaner, deltog.

”Jeg skriver inden for samme tema – om den 
kejtede, udfordrede mand i det moderne sam-
fund. Også hans humor er fascinerende, selvom 
den ligger langt fra min egen,” siger han.

Humor
I dag er Erlend Loe 49 år, bosat i et pænt velha-
verkvarter i Oslo, og han skriver stadig om sit 
eget liv (og nu bliver det udgivet) med den ironi-
ske, kommenterende og humoristiske stemme.

”Men jeg skriver ikke alt, jeg udleverer ikke 
alt. Det er jeg bevidst om, og min ekskone har 

sagt engang, at jeg er god til at kamuflere mine 
karakterer, så de ikke genkendes så let. Jeg vil 
ikke skrive for tæt på. Selvom jeg beundrer en 
dygtig og hæmningsløs forfatter som Karl Ove 
Knausgård, spørger jeg mig selv: Hvem har han 
tilbage? Han har brændt alle broer, brugt selv si-
ne nærmeste, kone og små børn.”

Hvad med humor? Hvordan skriver man hu-
moristisk, spørger én?

”Humor er en måde at se verden på og er der-
for svært at forklare. Jeg leder ikke efter punch-
lines, for humor ligger i sproget. Som når man 
klæder business- eller coaching-sproget af og af-
slører det som det bullshit, det er.”

Erlend Loe skriver kronologisk: Han begyn-
der ved begyndelsen og arbejder sig stille og ro-
ligt frem. Han skriver, redigerer teksten næste 
dag og skriver videre. Skriveblokeringer og præ-
stationsangst kender han ikke til, men han har 
en anden type skriveangst:

”Jeg afslutter en roman, begynder på en ny, 
afslutter, begynder på en ny … jeg kan føle mig 
som en tegneseriefigur, der løber og løber uden 
at opdage, at han er løbet ud over kanten, bare lø-
ber i luften, for så at kikke ned, erkende, at han 
ingen fast grund har under fødderne – og styrte. 
Måske burde jeg tage en pause, stoppe op og tæn-
ke mig om. Men jeg tør ikke kikke ned, tør ikke 
stoppe og skriver bare hurtigt videre.” ※

⁂
Tag alt, hvad du har 

lyst til, fra  

andre forfattere,  

aflur deres teknikker, 

og brug dem på din 

egen måde.
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roels Gollander er en særdeles 
produktiv fagbogs- og lære- 
middelforfatter. Han har gen-
nem en lang årrække været 
med til at præge mange tusin-
de elever i grundskolen med 
forskelligartede bidrag til 
bl.a. Gyldendals fem fagbogs-

serier Fagfilur, Første Fakta, Faktisk!, De små 
fagbøger og De store fagbøger.

”Jeg er fokuseret på at skrive, så selv svære 
emner bliver formidlet letforståeligt til mål-
gruppen,” siger Troels Gollander. ”I forhold til 
de fem fagbogsserier er der nogle faste fagbogs-
elementer, som bare skal være med – herunder 
gode illustrationer. Men jeg gør meget ud af, at 
sproget skal være godt og varieret, samtidig med 
at der tages hensyn til lix og lettal.”

Troels Gollander er i øjeblikket med til at ud-
arbejde Gyldendals nye naturfagssystem til de 
ældste klassetrin i grundskolen, Verdens natur-
fag. Her skriver han både til geografi og fysik/
kemi-delen. 

”For mig er det vigtigt at formidle viden og 

lyst til læring gennem læsning. Jeg er da enormt 
stolt over Skriverprisudvalgets ord om ”ikke at 
tale ned til læseren” og ”formidler fagligt i øjen-
højde”. Det er i høj grad min mission, og den lig-
ger fint i forlængelse af mit tidligere arbejde som 
lærer,” siger prisvinderen, der er medlem af 
Dansk Forfatterforenings faglitterære gruppe.

Lyst, nysgerrighed og videbegær
Med udgangspunkt i en grundig research 

og respekt for faglig læsning og læseplaner har 
Troels Gollander skrevet fagbøger til alle ni-
veauer i folkeskolen fra skolestart til udskoling, 
og han sørger for at koble den analoge bog med 
digitale muligheder, samtidig med at han un-
derstreger, at papirbogen har en lys fremtid.

”Jeg er ofte ude på skoler, hvor jeg fortæller 
om mit arbejde med at skrive fagbøger, f.eks. i 
forbindelse med at eleverne selv skal i gang med 
at skrive. Og der mærker jeg en øget forståelse 
blandt lærere og læseeksperter for, at der går 
meget tabt i forbindelse med digitaliseringen. 
Det kræver f.eks. stor forhåndsviden at søge på 
nettet, og det lover godt for den analoge bog.” ※

Faglig formidling  
i børnehøjde

Skriverprisen blev i år tildelt fagbogsforfatter Troels Gollander  
– han har skrevet mere end 100 fagbøger til børn i alle aldre.

※
A F K A A R E  Ø S T E R

Kaare Øster, bestyrelsesmedlem og del af F-gruppens styrelse,  
forfatter til en lang række fagbøger og læremidler.

T
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DET GODE FOREDRAG
ved Louise Fischer-Nielsen 

Foredrag på biblioteker, skoler 
 og i andre fora udgør en væsent-
lig del af indtægten for mange 
 af foreningens medlemmer. Det 
personlige foredrag er desuden en 
fremragende platform at sprede 
kendskabet til et forfatterskab 
 på. Kursets fokus er på person-
lig fremtræden og gennem-
slagskraft, og det har form af 
en workshop, som blandt andet 
kommer omkring:
 Hvordan opbygger man spæn-

ding i sit foredrag? 
 Hvor meget og hvordan skal 

man læse op? 
 Hvor meget skal planlægges, 

og hvor spontan kan man væ-
re? 

 Hvad gør man med scene-
skræk?

 Hvordan fanger man sit publi-
kum?

Tid: 24. februar 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

BILLEDFORTÆLLINGER  
PÅ HALD

ved Camilla Hübbe  
og Rasmus Preisler

Årets Hald-kursus er for folk, der 
har erfaringer med eller lyst til at 
påbegynde et illustrator-forfatter- 
samarbejde. Det er målrettet 
makkerpar, der trænger til at fin-
de nye veje i deres samarbejde el-
ler en ny kickstart. Man kan derfor 
kun ansøge som ”par”. For kurset 
står forfatter Camilla Hübbe og il-
lustrator Rasmus Meisler, der si-
den 2012 har arbejdet sammen 
om grafiske romaner, app-roma-
ner, digitale fortællinger, teater-
forestillinger og udstillinger. Hüb-
be og Meisler vil i løbet af kurset 
fortælle om deres samarbejde 
og give feedback til de deltagen-
de par, der alle skal medbringe en 
skitse til det projekt, de er i gang 
med. Det medbragte projekt kan 
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※

være en graphic novel eller en billed- 
bog – men i princippet er alt muligt 
inden for tekst-illustrations-sam- 
arbejde. 
Tid: 15. – 17. marts 
Sted: Hald Hovedgård 
For: BU, Ill, F, L og S 

LITTERÆR SAMPLING OG 
POSTPRODUKTION 
ved Mette Ø. Henriksen

Verden er fuld af tekst – hvad sker der 
med tekst, som flyttes fra én sam-
menhæng ind i en anden med kunst-
nerisk intention? Kan det være et  
politisk projekt? En humoristisk øvel-
se? Hvor går grænsen til plagiat? 
Work-shop i litterær sampling –  
hvordan man skaber nye litterære 
 værker, som er collager eller kryds-
klipninger af allerede eksisterende 
tekst(er). Hvordan opstår ny mening, 
når konteksten, genren og/eller  
rækkefølgen brydes og samles på ny  
i litterære tekster?
Der vil indgå øvelser med konkrete 
tekster på kurset.
Tid: 16. marts 
Sted: Odense Lyrik Festival 
For: L

SKRIV DIG UD  
AF SKRIVEKRISEN 

ved Bo Skjoldborg 
Skriv dig ud af skrivekrisen – og så 
det lægger gaderne øde!
Workshopkursus, hvor du får red-
skaber til at få skrivelysten tilbage 
og forbedrer dit skriveflow. Du  
arbejder med Method Writing, flow-
skrivning og andre logbogsme-
toder, der styrker skriveprocessen 
– blandt andet med fokus på di-
ne fiktive karakterer, virkelige por-
trætter, din sprogtone og personlige 
autenticitet. Method Writing er skri-
vependanten til ”Method Acting”, 
der er den amerikanske udgave af 
Konstantin Stanislavskijs berømte 
skuespilteknik.
Tid: 31. marts
Sted: Godsbanen, Aarhus 
For: Alle 

BEKLEIDETE TIERE  
/ DYR MED TØJ PÅ 
ved Eva Muggenthaler 

Hvad er forskellen mellem en orm, 
der er konge, en abe, der er konge, 
og en løve, der er konge?
Billedbøger, hvori der optræder dyr 
med tøj på, har været både elsket 
og hadet i over hundrede år. Men 
hvad er det, man som illustrator  
kan opnå, hvis man bruger dyr i ste-
det for mennesker i sine histori-
er? Og hvordan vælger man sit dyr? 
Gennem teori, samtale og praktiske 

øvelser udforsker vi dyrenes 
muligheder som hovedper-

soner i billedfortællinger. 
NB! Kurset vil foregå på 

en blanding af dansk 
og tysk. 
Tid: 7. april
Sted: Strandgade 
For: Ill 

※

※

※
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HUMOR OG POESI – 
WORKSHOP 

ved Hanne Højgård Viemose 
På kurset vil vi sammen læse dig-
te, som får os til at le. Vi vil tale om, 
hvorfor vi ler. Er vi enige om at le? 
Hvad ler vi ad? 
Gennem skriveøvelser vil vi afprø-
ve forskellige stemmer og tempera-
menter, og i løbet af kurset vil vi for-
håbentlig blive klogere på, hvorfor 
den jamrende, den rasende, den uri-
melige, den desperate, den kulsort 
deprimerede stemme i teksten kan 
være så sjov. Og hvad det betyder 
for tekstens alvor – går der noget af 
den, eller det modsatte? Hvad kan 
vi sige om sammenhængen mellem 
humor og alvor?
Tid: 11. april 
Sted: Strandgade 
For: L 

REDIGERING  
OG GENNEMSKRIVNING

ved Janne Breinholt Bak, Marie 
Ejlersen og Lotte Kirkeby Hansen 

Et kursus med fokus på, hvordan 
man bedst kan være sin egen re-
daktør. De fleste forlag foretrækker 
at få et så færdigt manuskript som 
muligt. Og jo bedre redigeret dit 
manuskript er, jo større er chancen 
for, at det bliver antaget. 
Men hvordan strukturerer man selv 
bedst redigeringsarbejdet? Hvordan 
ved man, at det er det rigtige, man 
bibeholder/fjerner? Hvordan identi-
ficerer man tekstens kerne, dens to-
ne og retning, så man kan skrælle 
de rigtige lag af? Hvordan ved man, 
hvilke ”darlings” der skal dræbes? 
På kursets første del vil hhv. en 
skønlitterær og en faglitterær re-
daktør fortælle om at redigere og 
gennemskrive manuskripter. Den 
anden halvdel vil have form af en 
workshop, hvor kursisterne prøver 
kræfter med at redigere egne og 
andres tekster. 
Tid: 28. april
Sted: Strandgade 
For: Alle

BIOGRAFI OG  
SELVBIOGRAFI 

ved Birgitte Possing  
og Karen Fastrup

Kurset beskæftiger sig med kryds-
feltet mellem biografi, selvbiografi, 
erindringer og autofiktion; allesam-
men genrer, der fylder godt på best-
sellerlisterne.
Hvornår er selvbiografien en fagbog, 
og hvornår er erindringen en roman? 
Er biografien skønlitterær, hvis den 
ikke er sand og indeholder ukorrekte 
oplysninger? Kan Karen Blixens  
Afrikabøger være både selvbiografi  
og fiktion? Hvor går skellet mellem 
faglitteratur og fiktion, og hvad be-
tyder genrebetegnelsen for teksten 
og for modtagelsen af værket?  
Hvilke narrative valg har genremæs-
sige konsekvenser? Hvad skyldes ti-
dens hang til autenticitet og ”at 
komme tæt på”?
Birgitte Possing, faglitterær forfatter 
og forsker, og Karen Fastrup, skønlit-
terær forfatter, belyser emnet med 
hvert sit afsæt. 
Tid: 5. maj 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

AT SKRIVE SAMMEN
ved Jeanette Øbro  

og Ole Tornbjerg 
Et praktisk workshopkursus med 
fokus på, hvordan man skriver  
sammen.
Hvilke ulemper og fordele samt po-
tentielle konflikter er der ved at skri-
ve sammen? Hvad bør man afklare, 
før man går i gang? Hvordan skri-
ver man sig ind på hinanden, så man 
sikrer, at værket har en ensartet tone 
og stil? Hvordan får man det bedste 
ud af hinanden og undgår den lave-
ste fællesnævner? Deltagerne kan 
være et makkerpar med en løs idé, 
folk, der allerede er i gang, eller for-
fattere, som overvejer at skrive sam-
men med andre.
Tid: 12. maj 
Sted: Strandgade 
For: Alle

FORMELLE KENDETEGN I 
OVERSÆTTELSE AF  PROSA

ved Ida Klitgård
En workshop, som ser på, hvordan 
oversætteren kan gengive nogle af 
kildetekstens formelle/ydre kende-
tegn, såsom sætningslængde, sæt-
ningsrytme, allitteration, assonans 
mv., i typer af skønlitteratur, hvor 
sådanne træk forekommer vigtige. 
Tid: 21. maj 
Sted: Strandgade 
For: DOF 

HISTORIEN OM DANMARK 
ved Ane Saalbach  

og Kurt Villads Jensen 
I 2017 tiltrak DR mange seere med 
dokumentarserien ”Historien om 
Danmark”, hvor skuespilleren Lars 
Mikkelsen præsenterede og drama-
tiserede en række af de vigtigste 
epoker i danmarkshistorien. Samti-
dig udkom en bogserie med samme 
navn, som henvender sig til dem, 
der gerne vil vide mere. Desuden 
benyttes tv-serien til undervis-
ningsbrug i folkeskolen. Alt i alt ud-
gør ”Historien om Danmark” en mo-
derne, nyskrevet Danmarkshistorie, 
der tilsammen fører historien frem 
til vores egen tid. 
På kurset møder vi folkene bag  
”Historien om Danmark”, der vil for-
tælle om deres arbejde med at for-
midle historie bredt på en nutidig og 
vedkommende måde. 
Tid: 26. maj 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

※

※

※
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Manuskriptstøtte
Har du problemer med dit manuskript?  
Medlemmer kan søge manusstøtte  
hos Dansk Forfatterforening. 

Der findes to slags støtte:

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

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

Manuskriptet skal almindeligvis have været på mindst ét forlag og have 
modtaget en begrundet afvisning, før der kan bevilges en manuskript-
gennemgang.

Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. 
Bagefter skal både forfatteren og konsulenten sende en kort beskrivelse 
og vurdering af samarbejdet.

※	Der er fire årlige ansøgningsfrister til manuskriptstøtte:
1. marts, 1. maj, 1. august og 1. november

※	Ansøgningen skal indeholde:
Kontaktoplysninger, tidligere udgivelser, kort beskrivelse af manus, om-
fang af manus og info om kontakt med forlag.

※	Desuden skal ansøgningen:
 ※	Indkredse, hvori problemerne består.
 ※	Beskrive, hvad en evt. konsulenthjælp skal bestå i.
 ※	Ansøger er også velkommen til at foreslå en bestemt  
 kollega/konsulent som vejleder.

Du skal ikke indsende hele dit manuskript.
Skriv til: kursus@danskforfatterforening.dk

Dette kursusprogram for første halvår 2019 er udgivet af Dansk Forfatterforening
Kursussekretær: Anne-Sophie Lunding-Sørensen     Sekretariatschef: Sara Strand   Redaktør: Lene Møller Jørgensen

Grafisk design: salomet grafik/Mette Salomonsen   Illustrationer: Lise Rønnebæk
Henvendelse om kurser: kursus@danskforfatterforening.dk  Anden henvendelse: df@danskforfatterforening.dk

ALT DET PRAKTISKE

※	Kurser er gratis for medlem-
mer af DFF. Hvis du er forhin-
dret, så meld afbud, så kan en 
anden få pladsen. Associerede 
medlemmer betaler halvdelen 
af kursets pris. Ikke-medlem-
mer betaler fuld pris. Ved afbud 
senere end 31 dage før refun-
deres kursusgebyret ikke. Ved 
aflysning af kurset refunderes 
kursusgebyret.

※	Mange kurser henvender sig 
til en specifik faggruppe, og den 
gruppe har fortrinsret. Men du er 
velkommen til at søge et kursus, 
selvom du ikke tilhører den 
pågældende faggruppe.

※	Der tages forbehold for 
ændringer i programmet. Hold 
dig orienteret om eventuelle 
ændringer på: danskforfatter-
forening.dk 

※	Tilmeldingsfrister og detaljer 
om tilmelding: danskforfatter-
forening.dk 

※	Der kan komme flere kurser 
i løbet af foråret – hold øje med 
hjemmesiden, hvor de bliver 
annonceret: danskforfatterfor-
ening.dk

※	Du skal tilmelde dig kurser, 
ca. en måned før kurset afhol-
des. Se de præcise frister og 
datoer på danskforfatterfor-
ening.dk
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Forlagets rettigheder afhænger af, hvilke de-
le af din ophavsret du overdrager til forlaget. En 
rettighed er en beskrivelse af, hvad forlaget må 
gøre med dit værk. 

Ophavsretsloven om rettighedstyper
Ophavsretsloven opdeler rettigheder i fremstil-
ling, spredning og visning af eksemplarer af 
værket samt fremførelse af værket. At trykke 
bøger og kopiere filer er eksemplarfremstilling 
– salg, leje, udlån og foræring er spredning af 
eksemplarer. Visning er, når en fysisk bog står 
hos boghandleren og en køber kan se i den, mens 
det er fremførelse, når køberen kan tilgå en  
læseprøve af bogen i boghandlerens webshop. 

Fremførelse kan være direkte for publikum 
(oplæsning) eller ved overføring, som både er 
udsendelse i radio eller tv og tilrådighedsstil-
lelse on-demand. Forlagskontrakter om ret-
tighedstyper: Som regel indledes forlagskon-
trakten med en generel bestemmelse som f.eks. 
”Forfatteren overdrager forlaget eneret til ud-
nyttelse af hele og dele af værket, i alle trykte ud-
gaver og oplag, i alle digitale formater og medier, 
som download og streaming, i styksalg, i abon-
nement og udlån. Endvidere omfattes formid-
ling af anden udnyttelse af værket, herunder 
oversættelse til andre sprog i alle territorier.”

Senere i kontrakten kommer bestemmelser 
om betalingen for udgivelse i de specifikke for-
mer. 

Her kommer et system, som findes i de fleste 
kontrakter, og som du bør bruge i din forhand-
ling med forlaget. Det handler om, hvor relevant 
rettigheden er for forlagets arbejde med din bog.

1   Udgivelsen af din bog på forlaget 
Udgivelsen af din bog på dansk er kernen for dig 
og forlaget. Den første udgivelse af din bog er ud-
tryk for, hvor meget forlaget regner med, at din 
bog kan sælge. Derfor skal det fremgå tydeligt 
af kontrakten, HVORNÅR og HVORDAN bogen 
skal udkomme.

Det er det eneste, som forlaget SKAL gøre. Alt 
andet er muligheder, som du giver forlaget.
2  Andre forlags brug af din bog
Forlaget ønsker at kunne formidle rettigheder, 
som forlaget ikke selv vil udnytte, til andre for-
lag. F.eks. udgivelse som lydbog eller oversættel-
se og udgivelse i udlandet.

Her bør det overvejes, om det er en mulighed, 
forlaget vil arbejde aktivt for eller ej.
3  Andres brug af dit værk i andre former 
Forlag udgiver bøger, og derfor bør du være me-
get opmærksom på, om forlaget kan gøre mere 
for disse rettigheder, end du selv kan. ※

SPØRG DANSK FORFATTERFORENING OM ALT
Hvis du har faglige spørgsmål eller spørgsmål angående foreningen, dens lokaler og historie, så skriv. 

Rettigheder i teori og praksis
Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, er nået til rettigheder  

i sin fjerde del af føljetonen om den gode forlagsaftale.

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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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

GENERAL- 
FORSAMLING 2019 
– INDKALDELSE OG 
FRISTER
D. 10. januar 2019 er der frist 
for at indsende forslag til ved-
tægtsændringer, og d. 10. fe-
bruar 2019 er der frist for at 
indsende øvrige forslag til be-
handling på Dansk Forfatter-
forenings generalforsamling  
d. 27. april 2019 kl. 15 i Strand-
gade 6, Kbh K. Forslag kan sen-
des til formand Morten Visby 
på formand@danskforfatter-
forening.dk  Ønsker du at stil-
le op til bestyrelsen eller hver-
vet som formand, så send en 
e-mail hurtigst muligt til Anna 
Ida Häggquist på assistance@
danskforfatterforening.dk. Det 
er muligt at stille op helt frem 
til punktet Valg på generalfor-
samlingen. Men af hensyn til 
præsentation af dit kandida-
tur på hjemmesiden hører vi 
gerne fra dig senest d. 22. april 
2019. Du kan læse mere om ge-
neralforsamlingen, og hvad dit 
eventuelle kandidatur til valg 
skal indeholde, her:
www.danskforfatterforening.
dk = > Om => Vores Struktur = > 
Generalforsamling 2019

MEDLEMSFEST:
Lørdag d. 16. januar kl. 18
Tilmelding: df@danskforfat-
terforening.dk, senest  
torsdag d. 17. januar.
Middag, fest & drikkevarer:  
Pris 100 kr.

BU-GRUPPEN:
NYTÅRSKUR
Fredag d. 11. januar kl. 19
Rød løber, bobler, musik og 
festtøj – så er der nytårskur. 
Læs op af din bog, eller kom 
og lyt. Nærmere info og tilmel-
ding: Tjek hjemmeside og FB.

ÅRSMØDE I 
BU-GRUPPEN
Lørdag d. 23. februar kl. 16
Valg og genvalg af repræsen-
tanter til styrelsen. Vi begynder 
med et fagligt oplæg og  
slutter med middag.  
Dagsorden ifølge vedtægter-
ne, og yderligere info følger.

DOF:
GENERAL- 
FORSAMLING I DOF
Lørdag d. 30. marts  
kl. 15-18 med efterfølgen-
de middag.
Dagsorden ifølge vedtægter 
og nærmere info senere.

DEN FAGLITTERÆRE 
GRUPPE:
NYTÅRSKUR
Torsdag den 31. januar 
2019 kl. 16-19
Godsbanen, Aarhus Litteratur-
center, Vogn 1, Skovgaards- 
gade 3, Aarhus.
ÅRSMØDE  
I F-GRUPPEN
Fredag d. 5. april 
F-gruppen indkalder hermed 
til årsmøde – dagsorden ifølge 
vedtægterne, og nærmere  
info følger.

HAIKUGRUPPEN:
GINKO
Søndag d. 10. februar  
kl. 10 til ca. 14
Tilmelding: Bjarne Kim Peder-
sen, post@ravnerockforlaget.
dk, senest søndag d. 3. februar
Vi mødes på Davids Samling
Kronprinsessegade 30
for senere at udforske  
Kongens Have
Medbring lidt at spise.

ÅRSMØDE I  
HAIKUGRUPPEN
Søndag d. 17. marts kl. 13
Tilmelding: Bjarne Kim Peder-
sen post@ravnerockforlaget.
dk, senest søndag d. 10. marts.
Dagsorden ifølge vedtægterne 
– følger senere.
Kl. 14.30 viser Benny Pedersen 
Forfattere på DVD (bl.a.  
Colin Blundell)

ILLUSTRATOR- 
GRUPPEN:
ÅRSMØDE I ILLU-
STRATORGRUPPEN
Fredag d. 1. februar kl. 16
Få din retmæssige andel af 
VISDA-penge (copydan) – de 
tidligere kollektive midler. 
Kl. 16 kan du få gode råd om, 
hvordan du indberetter din 
backliste til VISDAs ”maskine”, 
som åbner til januar.
Kl. 17 begynder årsmødet, og 
kl. 18 er der middag.
Dagsorden og yderligere infor-
mation sendes ud til januar.

LYRIKERGRUPPEN:
LYRIKOPLÆSNING
Lørdag d. 9. januar  
kl. 14-16.30
KREATIV SKRIVNING
Lørdag d. 9. marts  
kl. 14-16.30
ÅRSMØDE I  
L-GRUPPEN
Fredag d. 22. marts  
kl. 16-18

Tilmelding: Kirsten.marthe-
dal@gmail.com eller telefon:  
22 20 02 88
Dagsorden efter vedtægter. 
Nærmere information via  
nyhedsnotat og hjemmeside, 
når dagen nærmer sig.
Kl. 18: Gratis middag og poesi 
med et internationalt touch. 

LYRIKOPLÆSNING
Lørdag d. 6. april  
kl. 14-16.30
KREATIV SKRIVNING
Lørdag d. 11. maj  
kl. 14-16.30

DEN  
SKØNLITTERÆRE 
GRUPPE:
KREATIV  
PROCES MED  
KAREN FASTRUP
Onsdag d. 23. januar  
kl. 19-21
Tilmelding:  
birtekont@mail.tele.dk, senest 
mandag d. 21. januar.
Forfatter Karen Fastrup er  
aktuel med den autofiktive  
roman Hungerhjerte, som 
handler om en indviklet barn-
dom og vejen ud af en kort- 
varig psykose.
     Fremover slår S-gruppen  
fyraftensmøder sammen med 
en fast månedlig fredags-
bar, og oplæggene vil tage ud-
gangspunkt i ”Forfatterens 
værksted”:
LITTERATURENS  
ANVENDELSE
Fredag d. 8. februar  
kl. 16.30-20
Oplæg ved Birgit Wandahl 
Bundesen, psykiatrilæge med 
BA i litteraturvidenskab. Hun 
fortæller om brug af litteratur 
og skrivekurser i behandlingen 
af psykisk syge.

DANSK FORFATTERFORENINGS SEKRETARIAT HOLDER LUKKER  
FRA TORSDAG D. 20. DECEMBER TIL MANDAG D. 7. JANUAR.
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ÅRSMØDE I  
S-GRUPPEN
Lørdag d. 23. marts.
 Dagsorden ifølge vedtægter. 
Nærmere info følger.
FREDAGSBAR  
MED OPLÆG
Fredag d. 12. april,  
kl. 16:30-20
Nærmere info følger.

FREDAGSBAR  
MED OPLÆG
Fredag d. 10. maj  
kl. 16:30-20
Nærmere info følger.

STORDSTRØMMEN:
INSPIRATIONS- 
MØDE
Mandag d. 14. januar  
kl. 16:30-18:30
Fokus på at skabe netværk 

mellem forfattere og illustra-
torer.
OBS: Møde med samme ind-
hold afholdes også mandag 
d. 18. marts kl. 16:30-18:30
ÅRSMØDE I  
STORDSTRØMMEN
Torsdag d. 11. april kl. 19 i  
Nykøbing F. 
Sted: Nykøbing F – adresse 
oplyses i nyhedsbrev.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

SENIORGRUPPEN:
MØDE
Torsdag d. 17. januar kl. 15
Oplæg ved Aminah Tønnsen.
MØDE 
Onsdag d. 6. februar kl. 15
Oplæg ved Hans Tyrrestrup.
MØDE 
Onsdag d. 6. marts kl. 15
Oplæg ved Sørine Gotfredsen

ÅRSMØDE I  
SENIORGRUPPEN
Mandag d. 8. april kl. 15
Dagsorden ifølge vedtægter.
Egon Clausen holder oplæg.
MØDE 
Onsdag d. 22. maj kl. 15.
Oplægsholder meddeles  
senere.

AARHUSGRUPPEN:
ÅRSMØDE I  
AARHUSGRUPPEN
Mandag d. 7. januar  
kl. 16-18:30
Dagsorden ifølge vedtægter.
Sted: Godsbanen

 ✔ 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
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Seniorstemmer
En lydbog fra Seniorgruppen
I det nye år går Seniorgruppen 
i gang med at optage indlæg 
til en lydbog. Hver forfatter får 
ca. 10 minutter til en kort præ-
sentation og til at læse op af sin 
egen tekst – og den enkelte skal 
sørge for at sikre, at der ikke er 
ophavsretlige problemer i for-
hold til tidligere udgivne tekster.
       Der er ikke honorar for med-
virken.
       Forfatteren får fuld rådig-
hed over sit eget bidrag og kan 
for eksempel lægge det på sin 
hjemmeside.
       Kun medlemmer af senior-
gruppen kan deltage, og det er 
planen, at lydbogen udkommer 
i fysisk form i 2020.
Interesserede kan  
henvende sig til Seniorgrup-
pens formand, Benny Pedersen,  
på mail: bpe1954@gmail.com  
eller tlf. 42 92 80 43
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L E G AT E R  &  S T Ø T T E

LEGATER  
FRA STATENS KUNSTFOND 
Se mere på Statens Kunstfond kunst.dk

LEGATER  
MED ANSØGNINGSFRIST

ARBEJDSLEGATER 
Arbejdslegater, herunder treårige, for 
skabende kunstnere inden for littera-
turområdet tildelt af Statens Kunst-
fonds Legatudvalg for Litteratur.  
Ansøgningsskemaet vil være  
tilgængeligt primo december. 
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. februar 2019

BØRN OG UNGES MØDE  
MED FORFATTERE OG  
ILLUSTRATORER
Puljen kan søges af førskoleinstituti-
oner, skoler og gymnasier samt  
seminarieuddannelser.
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts 2019

DE GENERELLE MIDLER
Arrangører af litterære arrangemen-
ter og projekter kan søge. Forfattere 
og illustratorer kan søge om midler til 
digitale fortællinger. 
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts 2019

FORFATTERCENTRUM
Du kan søge forfattercentrumpul-
jen, hvis du arrangerer enkeltstående 
arrangementer med forfattere eller 
oversættere. Støtten gives til forfat-
terens eller oversætterens honorar.
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts 2019

NORDISKE OVERSÆTTELSER
Tilskud til oversættelseshonorar.  
Kan søges af nordiske forlag til  
udgivelse af dansk litteratur. 
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts 2019

OVERSÆTTERPULJEN
Støtte til oversætterhonorar ved ud-
givelse. Kan søges af forlag og for-
fattere. 
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts 2019

REJSELEGATER
Rejselegater for skabende kunstnere 
inden for litteraturområdet (forfatte-
re, digtere, oversættere, tegneserie-
skabere og illustratorer). 
Ansøgningsfrist:
Fredag d. 1. marts, 2019

HUSKUNSTNERORDNINGEN
I denne pulje kan der søges om  
støtte til kunstnerhonorar i forbin-
delse med børn og unges møde med 
professionelle kunstnere i skoler, 
dagtilbud m.m.
Ansøgningsfrist:
tirsdag d. 5. marts, 2019

LEGATER MED LØBENDE  
ANSØGNINGSFRIST

PULJE FOR OVERSÆTTER- 
NETVÆRK
Støtte til afholdelse af arrangemen-
ter for oversættere fra dansk af  
netværksskabende eller netværks-
styrkende karakter. Kan søges af 
udenlandske institutioner og over-
sættere fra dansk. Puljens midler er 
opbrugt for i år, og der er derfor  
lukket for ansøgninger. Puljens mid-
ler kan søges igen i 2019.

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

Til næste år fylder Dansk Forfatterforening 125 år,  
og det er samtidig 100-året for den første nordiske 
forfatterkongres. Det var i den forbindelse, Forfatter-
foreningens formand Thit Jensen holdt sin berømte 
tale på Christiansborg om femøren, som var den før-
ste gryende tanke om det, der skulle blive til vor tids 
biblioteksafgift.

Dansk Forfatterforening markerer feståret med en 
fællesnordisk reception med taler og inspirerende op-
læg af nordiske forfattere og oversættere. Kultur- 
ministeren holder åbningstalen, og det foregår i  
Nordatlantens Brygge d. 10. april 2019 kl. 17-19.30.
Der bliver en lille udstilling med artefakter fra Dansk 

Forfatterforenings arkiv, uddrag af Thit Jensens tale 
opføres, og Cæcilie-koret optræder.

Alle medlemmer af Dansk Forfatterforening – og re-
præsentanter fra det øvrige kulturliv – bliver inviteret, 
og der kommer et program senere. Reservér dog da-
toen allerede nu, så du kan være med til festen.

I dagene efter receptionen holder bestyrelsen og de 
øvrige nordiske forfatterforeninger seminar med nuti-
dens vigtige emner inden for litteratur, nordisk sprog, 
kulturliv og samarbejde på dagsordenen. Samtidig 
holder Nordisk Forfatter- og Oversætterråd, NFOR, 
årets plenarforsamlingsmøde.

100-ÅRET FOR DEN FØRSTE NORDISKE FORFATTERKONGRES
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F O R E N I N G E N

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, Christine Gasbjerg (1.-suppl.),  

Frode Z. Olsen (2.-suppl.) og Harald  
Havsteen-Mikkelsen (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  
Sørensen, Tove Krebs Lange (for illustrator-

gruppen), Annemette Bramsen (illu.).

L-gruppen (lyrik) 
Kirsten Marthedal (fmd.), Cindy Lynn Brown 

(næstfmd.), Knud Steffen Nielsen, René 
Sandberg, 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 Lundsgaard,  

Lærke Pade, Siri Nordborg Møller, Jakob  
Levinsen, Uschi Tech (suppleant) og Trine 

Søndergaard (suppleant). 
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.)

Haikugruppen 
Hanne Hansen  

(fmd., haikuhanne@gmail.com) 

Kvindelige forfattere i DFF 
Birte Kont (birtekont@mail.tele.dk) 

Læremiddelgruppen 
Lotte Rienecker (fmd. lrienecker@gmail.com)

Seniorgruppen i DFF 
Benny Pedersen, (fmd. bpe1954@gmail.com)

StORDstrømmen i DFF 
Michael Næsted Nielsen  

(fmd. brodthagensvej@gmail.com)

Aarhus-gruppen i DFF 
Gunvor Ganer Krejberg 

 (fmd. info@gunvorganerkrejberg)

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

Formand: 
Morten Visby  
formand@danskforfat-
terforening.dk 

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

Bogholderi: 
Knud Finnerup  
bogholderi@danskfor-
fatterforening.dk 

Medlems- 
administration m.m.: 
Nena Wiinstedt  
(sekretær) df@dansk-
forfatterforening.dk, 
Lotte Foged medlems-
service@danskforfat-
terforening.dk,  
Anna Ida Häggquist  
assistance@danskfor-
fatterforening.dk,  
Louise Leegaard, (pro-
jektkoordinator)  
blixen@danskforfatter-
forening.dk,  
Maja Jensen  
kontakt@danskforfat-
terforening.dk 

Sekretariatsleder og 
webredaktør: 
Sara Strand  
ss@danskforfatterfor-
ening.dk

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

NYE MEDLEMMER 
Eydis Dali
Associeret medlem

Cecilie Bogh
BU, læremiddelgruppen
København
Senest udgivne titel: Kvin, Ali-
nea, 2018

René Elley Karpantschof, F
Senest udgivne titel: Denmark 
1850-1920: After absolutism, be-
fore democracy, Palgrave Mac-
millan, 2018

Villy Pirok 
Associeret medlem, Hjortshøj 

Thomas Veber, F
Falsterbo, Sverige
Senest udgivne titel: Et år uden 
sko, Ocean Dream, 2018

Ib Frank Laugesen, L
Senest udgivne titel: Hvide mel-
lemrum, Bøegh, 2013

Anne Zenon
Associeret medlem, Valby 

Christina Ramskov, BU
Senest udgivne titel: Havets stem-
me, Mellemgaard, 2017

Laura Maria Busk Jepsen 
Associeret medlem, Aarhus

Wenche Thinnesen Vogtmann, S
Vejle 
Senest udgivne titel: Os imellem, 
Forlaget Brændpunkt, 2017 

Christine Jønck, S
Senest udgivne titel: Det kriminel-
le politi, DreamLitt, 2018 

Katrine Kehlet Bechsgaard
Associeret medlem

Benedicte Thymann Nielsen 
Associeret medlem, Indien

Oskar Holm Klæbel
Associeret medlem, København 

Annie Bahnson
BU, Aarhusgruppen, Skødstrup
Senest udgivne titel: Hvor so-
len skinner om natten, Carlsen-
puls, 2018

Mogens Fjord Christensen
Aarhusgruppen, seniorgruppen
Silkeborg
Senest udgivne titel: Ravnens 
dag – og tiden der fulgte, Hoved-
land, 2018

Joy Lieberkind, BU 
Nørrebro
Senest udgivne titel: Når man kal-
der på Døden, Gyldendal, 2018

Hanne Karin Garborg, S
Senest udgivne titel: Alt var kun en 
drøm, Epigraf, 2018

Jakob Lund Pedersen
Associeret medlem, København 

Nanna Hyldgaard Hansen
Associeret medlem

Jesper Møller Grimstrup
Associeret medlem

Jan Faber Starklint, L
Højbjerg 
Senest udgivne titel: Jackpot, Hu-
sets Forlag, 1981

Pia Johansen, DOF 
København 
Senest oversatte titel: Brød, ud-
dannelse, frihed, Solidaritet, 2018 

Klaus Bertelsen
Associeret medlem, Aarhus 

Elisabeth Sonnichsen Brinch 
København 
Senest udgivne titel: 12 skønne 
toppe, Olivia, 2007

John Nielsen Præstegaard 
F, Læremiddel 
Senest udgivne titel: Israel, Dig-
Tea, 2018

Mette Sejrbo
Ølstykke
Senest udgivne titel: Vampyrens 
pagt, Dreamlitt, 2018

Anne Vibeke Kjøge
Associeret medlem, Ålsgårde

Peter Krogholm
BU, læremiddelgruppen
Frederiksberg
Senest udgivne titel: Hitman 1, Ali-
nea, 2018

Karen Vad Bruun, BU
Senest udgivne titel: Festens dron-
ning, Alvilda, 2018

Simone Aaberg Kærn
Associeret medlem, København 

Regine Wowk Andersen, F
Hellerup 
Senest udgivne titel: Pressearbej-
de i praksis, Frydenlund, 2015

Liselotte Thygesen
Associeret medlem, Aarhus 

Katja Caroline Lykke Ranvits
Associeret medlem

SKRIVEHYTTE UDLEJES  
I HORNS HERRED
"Cottage"-stil, kampestensbygget hus med synlige 
bjælker i alle rum. 200 m fra Isefjordens blændende 
natur. 50 m2 Stue/køkken i ét, sovevær. m. hems, to-
ilet/bad, vaskemaskine, brændeovn, varmepumpe. 
Møbleret og service til fire personer. Offentlig trans-
port mulig. Leje pr. dag: kr. 350,- uge: kr. 2.000,- må-
ned: 5.500,- inkl. forbrug (el/varme). Medbring sen-
getøj og evt. brænde til brændeovn. Vi anbefaler 
træbriketter i poser. Kan købes i nærliggende by.
Se mere på http://leilajoensson.com/links-1.html
eller søg på YouTube "Skrivehytten i Horns Herred"
For booking og info:  
mail@kunstoghistoriskhaandvaerk.dk
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JAKOB LEVINSEN, 1960, forfatter og oversætter. Cand.mag. i musikvidenskab og 
dansk, kulturredaktør og redaktionschef på Jyllands-Posten og Berlingske,  

forlagsredaktør og redaktionschef på Lindhardt og Ringhof, skribent, litteratur-,  
film- og musikanmelder. H.P. Lovecrafts Cthulhu kalder. Fortællinger 1926-28 er  

udkommet på DreamLitt/Kandor.

Portfolio

Jakob Levinsen, når man ser  
ned over de mange titler, du har 
oversat, så går der en rød – eller  
nærmere sort – tråd igennem.  
Horror, gys, mørke?
Ja, jeg har stor fornøjelse af at oversæt-
te fantastisk litteratur generelt, og de sene-
ste fem år har jeg oversat alle Stephen Kings 
nyudkomne romaner. Han er så produktiv, at 
det nærmest er fast arbejde. Og i øjeblikket 
er jeg i gang med at oversætte H.P. Love-
crafts (amerikansk gyserforfatter, 1890–1937, 
red.) samlede prosaforfatterskab af noveller 
fra amerikansk til dansk, og han er jo Kings 
helt store forbillede. Stephen King har fortalt 
om, hvordan han som dreng fandt et gam-
melt tegneseriehæfte på loftet, læste en  
Lovecraft-novelle og på stedet besluttede, 
at han ville være forfatter.

Har du selv opsøgt opgaven  
med at oversætte Lovecraft?
For nogle år siden pitchede jeg faktisk hans 
forfatterskab for flere store københavnske 
forlag, fordi han har været rettighedsfri si-
den 2007, men forlagsredaktørerne blev  

ofte helt blanke i ansigtet, når jeg nævnte 
navnet. Ikke ligesom når man siger  
”Stephen King” og folk siger, at de ikke har 
læst ham, men at det sikkert er dårligt, men 
blanke, fordi de aldrig havde hørt om ham. 
Man kan til tider godt få den fornemmelse, 
at lovlig mange forlæggere og forlags- 
redaktører er udviklet i den samme litteræ-
re petriskål og kun kender én form for litte-
ratur – at der ikke findes god og dårlig litte-
ratur, men kun god og forkert. Senere blev 
jeg så spurgt af Aarhus-forlaget Dream-
Litt/Kandor, om jeg ville oversætte Love-
craft, og sagde naturligvis ” ja tak”.

Hvad kan H.P. Lovecrafts  
fortællinger?
Det er horror, gys, og han er en betydelig 
stildanner både inden for fantasy- og  
gysergenren og inden for rolle- og compu-
terspil og tegneserier, hvor hans kernefor-
tællinger er blevet klassikere. Hans tekster 
er også det sværeste, jeg har oversat – han 
har en særlig tone, den er arkaisk, og han 
bruger mange gamle engelske udtryk i sit 
amerikanske sprog. I det hele taget er  
Lovecraft en fantastisk stilist. ※ 

※


