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L E D E R

Fair konkurrence

or Dansk Forfatterforening, 
der har til opgave at sikre or-
dentlige vilkår for skaberne af 
dansk litteratur, er det helt na-
turligt at arbejde med gæng-
se fagpolitiske redskaber som 
anbefalede takster og kollekti-
ve aftaler. Som følge af de se-

nere årtiers liberalisering af bogmarkedet har 
vi imidlertid været afskåret fra at bruge disse 
redskaber, fordi det strider mod en række kon-
kurrenceretslige restriktioner.

Jeg mener, at den situation er uholdbar. Ser man 
på det kulturelle freelancerfelt som helhed, er 
det da også tydeligt, at disse restriktioner ikke 
står mejslet i sten, men er mere porøse end som 
så. Det nidkært liberaliserede konkurrence- 
retslige regime, der styrer vores fagpolitiske 
virke, beror på en god del håndfast konkurrence- 
lov, men i høj grad også på fortolkning, praksis 
og historisk bestemte sensibiliteter.

På den baggrund mener jeg, at vi må begyn-
de at arbejde mere aktivt med, hvad der fak-
tisk kan lade sig gøre – inden for rammerne af 
et liberalt bogmarked, men i et nyt perspektiv. 

For det er på tide, at konkurrencerettens und-
tagelser for svage aktører ikke kun omfatter 
klassiske arbejdstagere, men også kulturelle 
freelancere og kunstnere, der ikke kan dikte-
re de økonomiske betingelser for deres virke. 
Når det gælder bogmarkedet, er det ikke ska-
berne af litteraturen, der er den stærke part, 
og hvis bogmarkedet i disse år er truet af mo-
nopoler, er det vist ikke forfattere, illustrato-
rer og oversættere, man bør frygte mest.

Der er opløftende nyt, hvad dette angår. Vi ser 
billedkunstnerne begynde at arbejde med vej-
ledende priser. Vi ser et kommende EU-direk-
tiv om autorernes ret til et rimeligt vederlag, 
som gør det nærliggende for os at have en me-
ning om, hvad et rimeligt vederlag så er. Vi ser 
Europarådet fastslå, at kulturelle freelancere 
ikke kan betragtes som selvstændigt erhvervs-
drivende, og at det er i strid med den europæi-
ske konvention om sociale rettigheder at nægte 
dem adgang til kollektive standarder.

Vi må tage hul på en afklaring af muligheder-
ne i vejledende takster. Fri konkurrence på 
bogmarkedet bør ikke være uforeneligt med 
ordentlige vilkår for forfatterstanden. ※

F

※
A F M O RT E N  V I S BY,  F O R M A N D  F O R  DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G
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Kamila Slocinska (1981) har tegnet forsiden. Hun er uddannet på Danmarks 
Designskole og Glasgow School of Art og arbejder som kunstner, bladtegner 
og illustrator. Kamila Slocinska har skabt en lang række billedbøger, senest 

Når kaniner bliver bange, og hun er nomineret til Kulturministeriets  
Illustratorpris 2019 for billedbogen Tomat.

I N D H O L D
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V I N D E R

12 små grise
Tillykke til Vibeke Marx, som 
vandt Forfatterens lille juleleg 
med røde grise. Hun talte sig frem 
til 12 grise, og vi kvitterer med en 
lettere forsinket julegave. ※

S K A B E L S E

Kulturarv har den 
blå regerings hjerte
Kulturmediet Søndag Aften har 
set nærmere på fire års borgerlig 
styring af kulturlivet. Under over-
skriften 'Kulturarvsministeriet' 
sætter netavisen fokus på forhol-
det mellem kulturarv og den ska-
bende og udøvende kunst.
I 2015 udgjorde kulturarven 29 
procent af Kulturministeriets sam-
lede udgifter. I 2022 er procent- 
delen vokset til 32. Til sammen-
ligning udgjorde den skabende og 
udøvende kunst 38 procent i 2015. 
Og i 2022 vil den være faldet til 36 
procent. ※

V I D E N

Børn og unges  
læsevaner  

skal under lup
Der er god grund til at følge bo-
gens udvikling nøje og især børns 
læsevaner og digitalisering. Det 
mener kulturminister Mette Bock, 
og hun har nedsat et nyt Bogpa-
nel for de kommende fire år. Der er 
da også kommet to nye medlem-
mer, som forsker i børne- og ung-
domslitteratur og i børns læsning, 
nemlig Nina Christensen, professor 
ved Center for Børns Litteratur og 
Medier, Aarhus Universitet, og Sti-
ne Reinholdt, ph.d. og forsknings-
medarbejder ved Nationalt Viden-

center for Læremidler i Odense.
Anne-Marie Mai, professor i dansk 
litteratur, er udnævnt som for-
mand, og de øvrige medlemmer er 
lektor Lars Handesten, institut for 
Kulturvidenskaber, Syddansk Uni-
versitet, lektor Rasmus Helles, insti-
tut for Medier, Erkendelse og For-
midling, Københavns Universitet, 
og lektor Rasmus Grøn, institut for 
Kommunikation og Psykologi, Aal-
borg Universitet.
Morten Visby, formand for Dansk 
Forfatterforening, sidder i panelets 
følgegruppe. ※

N E D T U R

Amazon  
skummer fløden 

Amerikanske forfattere har oplevet 
en voldsom nedgang i deres indtje-
ning gennem de seneste 20 år, skri-
ver New York Times. En undersø-
gelse blandt 5000 forfattere viser, 
at den indtjening, som udelukken-
de har med udgivelsen af bøger og 
e-bøger at gøre – forskud og royal-
ties – i gennemsnit er faldet med 
30 procent siden 2009. Det skyl-
des i høj grad mastodonten Ama-
zon, som tager en stor del af kagen 
i provision og markedsføring, siger 
Mary Rasenberger, direktør i USA's 
ældste og største forfatterforening, 
Authors Guild. Den står bag under-
søgelsen, som også viser, at færre 
forfattere lever som fuldtids- 
skribenter i dag. ※

L Æ N G S E L

Lyrik hitter  
i Storbritannien

For andet år i træk er salget af digt-
samlinger steget med 12 procent 
i Storbritannien. Det er de unge, 
der køber lyrik, skriver The Guardi-
an. Især teenagere og unge voks-
ne – og især piger og kvinder – står 
for det stigende salg. Litterære kil-
der siger til The Guardian, at tidens 
voksende interesse for poesi kan 

hænge sammen med landets dy-
be politiske splittelse, f.eks. i for-
hold til Brexit – en længsel ef-
ter nuancer og nye udtryksformer. 
Under den store kulminestrejke i 
1980’erne steg salget af lyrik og-
så. ※

H U S E T

Læs op, lyt, oplev 
lyrik og kortprosa

Unge og gamle, nye og erfarne 
stemmer læser op af egne tek-
ster i et åbent forum i Huset-KBH i 
Magstræde. Forfatter Bo Lille har 
stået for arrangementerne med 
oplæsning og intens lytning siden 
2003. Det er gratis, det er for alle, 
og det er tre torsdage i foråret:  
d. 11. april, 9. maj og 13. juni. ※

L I V

Historien om  
en flygtning  

har international 
appel

Zenobia, forfatter Morten Dürr og 
illustrator Lars Hornemans gra-
fiske roman om flygtningepigen 
Amina er nået vidt omkring i ver-
den. I skrivende stund har 18 lan-
de købt rettighederne til at udgive 
den to år gamle bog. Fra USA og 
Australien til Japan, Korea, Brasili-
en og Palæstina. 
Derudover har det spanske film-
selskab Kanaki desuden købt 
film-option på Zenobia, så de kan 
lave en kort tegnefilm. ※
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H Æ D E R

Ni Blixenpriser  
skal uddeles  
den 24. maj

Kategorierne skifter lidt fra år til 
år, og i 2019 bliver der uddelt priser 
til både børnelitteraturen og YA – 
ungdomslitteraturen. Årets skøn-
litterære og faglitterære pris, årets 
redaktør, formidler og boghandler 
samt årets litterære talent og lyd-
bog præmieres. Derudover bliver 
også Kjeld Elfelts Mindelegat til 
en oversætter, Zinklar-prisen til en 
novelleforfatter og Dansk Forfat-
terforenings H.C. Andersen Legat 
uddelt under Blixenfesten. 
Marie Holm, skribent og redak-
tør, og Master Fatman aka Morten 
Lindholm, skribent og radiovært, 
skal styre slagets gang på scenen 
på Folketeatret i København. ※ 

L OV E

... du er smuk,  
dine øjne er som  

blide duer
Biblens store kærlighedsdigt, Høj-
sangen mellem kong Salomon 
og Sulamit, er udkommet i en ny 
oversættelse i et nutidigt sprog. 
Bibelselskabet har udgivet digtet i 

STIL OP!

Få indflydelse på Dansk Forfatterforenings strategi
Vil du være med til at lægge linjen for foreningens arbejde i b 
estyrelsen? Eller vil du stille op til formandsposten?  
Så er det nu, du skal sende en mail til Anna Ida Häggquist  
på assistance@danskforfatterforening.dk. 
Det er muligt at stille op på selve generalforsamlingen lørdag 
d. 17. april. Men hvis du melder dig allerede nu, har du mulighed 
for at præsentere dig selv, dine ideer og visioner på foreningens 
hjemmeside. Læs mere på: www.danskforfatterforening.dk = > 
Om => Vores Struktur = > Generalforsamling 2019

bogen Sange til kærligheden, som 
også rummer tre essays. Else Kra-
gelund Holt og Caroline Albertine 
Minor står for oversættelsen. Til 
næste år udkommer hele Biblen 
på nudansk. ※

P I R AT E R

Politiet griber  
ind over for ulovlig 

kopiering
Bagmandspolitiet har sigtet to 
mænd for at kopiere lærebøger 
og videresælge dem til studeren-
de via nettet. De to har uafhæn-
gigt af hinanden kopieret bøger, 
der bruges i undervisningen af læ-

rerstuderende, og bøger inden for 
økonomi og markedsføring, me-
ner politiet. Ifølge sigtelsen har de 
to kopieret og solgt i alt 75 eksem-
plarer. Også køberne, som mod-
tog kopierne på pdf, har overtrådt 
ophavsretloven, selvom de måske 
ikke er klar over det, skriver Bag-
mandspolitiet i en pressemedde-
lelse. ※

M O R D

The King kommer 
heller ikke i år

Den 6. og 7. april låser Horsens 
Kommunes Biblioteker atter døre-
ne op til det gamle statsfængsel i 
byen og holder ”Horsens Krimi- 
messe – lig med mere”, som slo-
ganet lyder. Ian Rankin, Camil-
la Läckberg, Thomas Enger, 
HJORTH & ROSENFELDT kom-
mer. Det gør også mange dan-
ske navne – Jussi Adler-Olsen, Leif 
Davidsen, Sara Blædel og mange 
flere. Og nej, Stephen King kom-
mer IKKE, skal jeg hilse og sige. Ar-
rangørerne har spurgt ham flere 
gange – men han hader desværre 
at flyve. Så heller ikke i år. ※

foto: Chris Tonnesen
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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:  K A M I L A S L O C I N S K A

Små forlag

Det seneste årti har forlagsbranchen 
været under forvandling.  

En klar tendens løber som en rød 
tråd gennem markedet:  

De store forlag bliver større og færre. 
Og små forlag, mikroforlag og  
nicheforlag skyder op og frem. 

※
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jarne Michael Jensen & Jean-
ne Dalgaard har to hvidmale-
de racercykler hængende på 
væggen i den tidligere dame- 
frisørsalon på Vester Fælled-
vej, der udgør deres forlags-
kontor. Deres respektive efter- 
navne står på cyklerne, som 

de tager til møder, når vejret tillader det. Det 
vender vi tilbage til.

Klokken er ti en grå vinterformiddag, i lokalet 
ud til gaden er to fyldte skriveborde sat op med 
front mod hinanden. Her er stille jazzmusik og 
en koncentreret energi, bøger i reoler, plakater 
og finurlige genstande, der frister den besøgen-
des blik. På en hylde står et indrammet billede, 
”Bibliofilia = kærlighed til bøger” lyder teksten 
slet og ret. I baglokalet står en grå chaiselong, 
hvor Jeannes drenge ofte ligger og læser forla-
gets nyeste børnebøger. Indimellem dukker den 
lokale Netto-bestyrer og andre stamkunder op 
for at købe en bog. Jeanne laver kaffe i tekøkke-
net og åbner et vindue ud til gården, så katten 
Tosca kan smyge sig ind. Stedet er i virkelighe-
den mere end et kontor.

”Vi er her jo hele tiden, undtagen om afte-
nen, når vi går hjem til hver sit. Forleden kom 

Jeannes yngste dreng herned en lørdag formid-
dag, hvor jeg var ude. Da han så, jeg ikke var her, 
spurgte han: Er Bjarne ikke hjemme?” fortæl-
ler Bjarne og bryder ud i latter. ”Han troede, jeg 
bor her!”

Med mindst tolvtimers arbejdsdage og week-
endarbejde er det måske ikke så mærkeligt, 
forklarer han. Jeanne tilføjer: ”Det er ligesom 
i gamle dage, hvor man boede på landet og ar-
bejdede på  sin gård.” Forlaget har eksisteret i 
seks år og har hvert år udgivet omtrent 60 bø-
ger, hvilket partnerne selv kan forundres over. 
”Man skal bare lade være at tænke over det,” 
indskyder Jeanne. 

Startede fra bunden
Jeanne Dalgaard er uddannet i teologi, Bjarne 
Michael Jensen i litteraturvidenskab. De mød-
te hinanden på det kristne forlag Alfa, hvor hun 
var redaktør og han en del af ledelsen. De fandt 
hurtigt ud af, at de nærede en kærlighed til den 
samme slags bøger. Bøger, som ofte slet ikke 
passede ind i den folkekirkelige ramme, som de 
var bundet af.

”Vi gik jo og lavede noget helt andet. Når jeg 
havde møder med ledelsen, skulle de nye udgi-
velser ligge fremme, og jeg tænkte: Åh nej, bare 

Forlæggere  
– nu også med løn

Jensen & Dalgaard er et lille tomandsforlag på Vesterbro i København.  
Fra starten besluttede de to forlæggere, at de ikke ville vækste. For så ville de miste  

friheden til at lave bøger, de elsker, frem for bøger, der sælger. De lavede tre  
levesætninger for deres virke. To af dem er gået i opfyldelse, den tredje halter noget.

※
A F RO B E RTA M O N TA N A R I

B
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de ikke kigger i dem! Jeanne og jeg havde lavet en 
børnebog med Peter Adolphsen, hvor hovedper-
sonen gik og skar hovedet af statsministeren og 
kongen og dronningen. Allerede dengang gik vi 
og lavede en masse skægt, skævt og mærkeligt 
sammen. En dag var jeg inde og sparke til papir-
kurven på Jeannes kontor og sagde: Jeg gider sgu 

⁂

… vi skulle have det sjovt,  

vi skulle kunne leve af det  

og også have god tid til det,  

vi lavede.
Jeanne Dalgaard, forlægger

ikke det her mere!” fortæller Bjarne.
Det gjorde Jeanne heller ikke. Der gik et halvt 

år. Så havde de begge sagt deres stilling op og 
startet virksomhed sammen. De tog ingen bog-
projekter med sig fra det gamle forlag. ”Det 
skulle bare være os helt fra bunden – hvad skal 
vi bruge? Vi sad hjemme hos mig, købte compu-
tere, anskaffede CVR- og ISBN-numre og fandt 
ud af tingene hen ad vejen,” fortæller Bjarne.  

”I begyndelsen fik vi langtfra løn hver må-
ned, men vi har billige andelslejligheder og kla-
rede os via lavt privatforbrug. 

”Vi startede med at sige, at der var tre ting …” 
siger Jeanne, og Bjarne fuldfører sætningen: ”… 
vi skulle have det sjovt, vi skulle have det sjovt, 
og vi skulle have det sjovt.” 

”Ja, vi skulle have det sjovt, vi skulle kunne 
leve af det og også have god tid til det, vi lave-
de. Og de tre ting hænger jo lidt sammen. De to 
første ting er blevet til virkelighed, nu får vi løn 
hver måned. Men det er ikke lykkedes at få god 
tid, vi ville også gerne have 36 timer i døgnet,” 
siger Jeanne. 

Litteratur, vi elsker
Deres udgivelser i dag er en blanding af skøn-
litteratur til voksne, dansk og oversat litteratur 
af blandt andet klassikere og så børnebøger, of-
te rigt illustrerede og med historier, der med de-
res ord ikke bare ender godt på sidste side, men 
er skæve, skøre, kantede, vigtige, har deres egen 
puls og vil slå nogle døre ind. De to forlæggeres 
raison d’être er kort sagt at udgive bøger, de ”vir-
kelig elsker”. Ofte følger de en forfatters arbejde 
og udgiver alle vedkommendes værker.

Vekselvirkningen mellem voksen- og børne-
litteratur tilfører begge genrer noget godt, me-
ner de. De har ikke noget pædagogisk projekt, 
men anser begge dele for litteratur og vil gerne 
give børn alternativer til mainstreamkulturen 
– for litteratur er ikke en suppeske, siger Bjar-
ne, den er i sin egen ret. Deres succes skal ik-
ke måles på økonomi og røde eller sorte tal på 
bundlinjen, understreger han. Jeanne ser ger-
ne deres virke som en modbevægelse til libera-
lismens vækst-ideologi. For Jensen & Dalgaard 
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er frihed til at lave de bøger, de vil, og berigen-
de kreative samarbejder den bærende drivkraft.

”Vi er så begunstigede at arbejde sammen 
med vidunderlige mennesker. Forfattere, illu-
stratorer og oversættere, der brænder for det li-
gesom os. De er der ikke for pengenes skyld, men 
fordi de ikke kan lade være. Så længe det er fedt, 
bliver vi ved,” siger Bjarne.

Jeanne forklarer, at kemien og samarbejdet 
med forfatterne er afgørende. De antager aldrig 
et manuskript uden først at have haft et møde 
med forfatteren og har sågar revet kontrakter i 
stykker ”på trods af gode manuskripter”, fordi 
samarbejdet ikke fungerede ”med lydhørhed og 
respekt begge veje”.

Ingen ansatte
Forlaget har i dag en årlig omsætning på tre mil-
lioner kroner og er blevet så populært, at det har 
måttet lukke brevsprækken p.t. for uopfordrede 
manuskripter. De to partnere insisterer nemlig 
på ikke at have nogen ansatte. Det eneste, de har 
udliciteret, er royalty-afregninger, der til sidst 
tog dem tre uger hver at lave. ”Jeg drømte en nat, 
at min dyne var blevet til et regneark; så var det 
på tide,” fortæller Jeanne. Bjarne siger:

”Vi besluttede tidligt, at vi ville ikke vækste. 

For med ansatte mister vi den frihed, vi har til 
at lave det, vi vil. Jeg har haft firma i Aarhus, 
hvor vi havde ti ansatte, og pludselig, åh gud, så 
er man ansvarlig for, at de mennesker kan be-
tale deres husleje og banklån og brødføde de-
res børn og deres hund. Vi har aldrig udgivet en 
eneste bog for pengenes skyld, men det ville vi 
blive nødt til.”

Så de laver resten selv. Fra læsning af manu-
skripter, kontrakter, redigering, sats og layout 
og omslag til bogføring, markedsføring og bog-
messer. De insisterer på begge at læse indkomne 
manuskripter og hinandens gennemredigerede 
tekster inden trykning. Som læsernes advokat 
er grundighed en dyd, for en bog skal kunne hol-
de længe, siger Jeanne. Til gengæld er der kort 
fra beslutning til handling. 

”Vi tager mange hurtige beslutninger, for vi 
skal ikke op i marketingafdelingen først og ud-
arbejde strategier og regneark. Vi kigger på hin-
anden hen over skrivebordene og siger: Gør vi 
det, eller gør vi det ikke?” forklarer Bjarne.

Racercyklerne på væggen var oprindelig blå. 
De fandt dem brugte på Christianshavn, skil-
te dem ad, spraymalede dem, og det lykkedes at 
samle delene igen, voila, nye cykler. Lidt ligesom 
forlaget. ※
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orlagsbranchen er under stadig 
forvandling, især i det seneste 
årti. De store forlag opkøber de 
gode mellemforlag og vokser sig 
endnu større. Samtidig skyder 
små forlag og mikroforlag op 
som aldrig før, og resultatet er et 
polariseret marked, siger lektor 

Lars Handesten, lektor ved Institut for Kultur- 
videnskaber, Syddansk Universitet, og medlem 
af Kulturministeriets Bogpanel.

Ny teknologi har gjort det lettere og billige-
re at producere en bog og dermed også lettere at 
etablere et forlag, og bag en stor del – over halv-
delen – af de registrerede forlag står en enkelt 
selvudgiver, der ikke har tænkt sig at udgive an-
dre bøger end sine egne – typisk blot en enkelt 
titel. Bag andre små forlag står en litterær en-
treprenør, en forlægger med kunstneriske am-
bitioner på hver eneste udgivelses vegne. Be-
tegnelserne ”små forlag” og ”mikroforlag” er et 
flydende begreb og ikke en ensartet gruppe.  

Kliché-kasser
Lars Handesten har fulgt branchen gennem ad-
skillige år og analyseret den i både rapporter og 
egne bøger, blandt andet i Litteraturen rundt – 

aktører i det litterære felt. Han fremhæver, at 
forlagsverdenen på den ene side er topprofessio- 
nel og på den anden side præget af mange ama-
tører. 

”Der er desværre,” siger han, ”en tendens til 
at stemple forlagene og placere dem i to kasser: 
’små kvalitetsforlag’, og når vi så taler om de sto-
re, kommer ordet ’kommercielle’ ofte til – altså 
de ’store kommercielle forlag’. Sådan kan man 
naturligvis ikke dele danske forlag op. Det er ik-
ke en kvalitet i sig selv at være lille. Og bortset 
fra det er det nok svært at blive enige om, hvad 
kvalitet egentlig er. Det vil altid være op til dis-
kussion. At udgive tekster, som er avantgarde og 
eksperimenterende, er ikke en garanti for kva-
litet, ligesom det ikke er en kvalitet i sig selv at 
være ekstrem eller bryde normer.”

På samme måde udkommer der naturligvis 
masser af gode og anerkendte litterære værker 
på store forlag. 

Fødekæde
De store forlag bliver større. Og færre. De sene-
ste år har de store forlag opkøbt små og mellem-
store. Eksempelvis har Politikens Forlag købt 
Hr. Ferdinand og dets imprint C&K. Og Gyl-
dendal ejer i dag Rosinante & Co., som igen ejer 

Rugekasse, vækstlag, 
fødekæde

De store forlag bliver større, og de små pibler op og frem. Administrerende direktør i 
Gyldendal Morten Hesseldahl følger de små forlag med interesse. Det samme gør lektor 
Lars Handesten via sin forskning og sit virke i Bogpanelet. Men det er altså ikke en kva-

litet i sig selv at være lille, fastslår Lars Handesten.

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

F
※



S M Å F O R L AG

F O R FAT T E R E N  N O  0 1  2 0 1 9
11

blandt andre Cicero og Pretty Ink. Og selvom 
navne og måske til dels den litterære profil be-
holdes, så er ejer og strateg bag forlagene Gyl-
dendal. Gyldendal er ubetinget det største for-
lag, med 40 procent af den årlige omsætning 
inden for bogbranchen.

Og ja, Gyldendals redaktører orienterer sig 
naturligvis i de små, succesfulde forlags udgi-
velser og læser deres forfattere. 

”Man kan godt tale om en fødekæde,” siger 
Morten Hesseldahl, Gyldendals administre-
rende direktør, ”sådan er det vel i alle brancher. 
Jeg har været adm. dir. på Dagbladet Informa-
tion, som man godt kan kalde en talentfabrik. 
Her hentede de større aviser mange unge, dyg-
tige journalister, og det var vi stolte af på Infor-
mation.”

Han understreger, at der selvfølgelig foregår 
en vandring fra de små forlag til de store, men 
også i den anden retning.

”Der er forfattere, der befinder sig et sted i 
deres karriere, hvor de måske gerne vil på et 
mindre forlag med en tættere relation til redak-
tør og forlægger. Hvor de føler sig mere set,” si-
ger Morten Hesseldahl, der mener, at det er godt 
og sundt for bogmarkedet, at der skyder mange 
nye forlag op.

”Der kommer flere stemmer – stemmer, som 
ikke nødvendigvis var kommet frem via de sto-
re forlag. Gyldendal ser ikke små forlag som 
konkurrenter eller som noget dårligt – det er 
godt og frugtbart med diversitet. Det giver en 
god bredde,” siger han.

Også Lars Handesten mener, at de store i høj 
grad betragter de små som et vækstlag eller en 
rugekasse. 

”De små forlag og de få udgivelser er på in-
gen måde en konkurrent til de store. Der er må-
ske ganske få af de store blandt de små – f.eks. et 
forlag som Batzer & Co, der har gode danske og 
internationale forfatternavne, som kan ses som 
en konkurrent.”

Udgivelser fra små forlag er ikke i så høj grad 
repræsenteret på bibliotekerne som de store og 
mellemstore forlags. Morten Hesseldahl siger:

”Der er jo nogle fordele ved at komme på et 

stort forlag som Gyldendal. Der er en vis for-
håndsinteresse – hos pressen, anmelderne og i 
boghandlerne, når de hjemtager titler, som de 
ved, at de kan bytte til nogle andre hos et stort 
forlag. Og biblioteker og boghandlere ved, at tit-
lerne fra de store forlag er kuraterede.”

Et lille forlag har ofte sin egen niche og en 
forlægger, der er drevet af en helt særlig inte-
resse eller kærlighed til en litterær genre eller 
et sprog. Og får på den måde sit eget litterære 
kredsløb – og måske læsere og følgere. Sådan at 
forlaget ikke kun er et forlag.

”Det er karakteristisk, at flere af de små for-
lag markerer sig ved at danne et miljø og et net-
værk omkring forlaget og litteraturen med fore-
drag, oplæsning og skrivekurser,” siger Lars 
Handesten. ※

⁂

Det er ikke en kvalitet i sig selv  

at være lille.
Lars Handesten, lektor
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igtsamlingen En vase i 
brystet er Daniel Boysens 
seneste udgivelse, og den 
udkom på det lille aarhu-
sianske forlag Silkefyret. 

”For mig er det lille for-
lag et aktivt valg, fordi små 
forlag også ofte er aktivi-

stiske med et værdigrundlag, som tiltaler mig. 
Silkefyret er f.eks. et forlag, som slår sig op på 
særegne udgivelser, hvor man eksperimente-
rer med papirkvalitet, sats og illustrationer og 
lægger stor vægt på, hvordan værket fremstår. 
Så udgivelsen kan ses som en form for samlet 
kunstværk,” siger Daniel Boysen. Han frem-
hæver også nærheden – at Silkefyret ligger i 
Aarhus, hvor han selv bor og arbejder som lit-
teraturformidler på Dokk1, hovedbiblioteket i 
Aarhus. Der ligger en værdi i at komme på forla-
get og i miljøet omkring det.

T-shirt med litterær oplevelse
Da En vase i brystet udkom, fik forlaget trykt 
postkort, som forfatteren delte ud på cafeer og 
i folks private postkasser, og det førte til mange 
samtaler. Forlaget fremstillede også en T-shirt 
med et foto og et digt fra bogen. 

”Der var mange gymnasieelever, som gik 
med T-shirten, og selvom de måske ikke har læst 
bogen, har de på den måde alligevel fået en litte-
rær oplevelse,” siger Daniel Boysen. Tre forskel-
lige udgivelser på tre forskellige forlag har Da-
niel Boysen bag sig indtil videre. Han forsøger at 
vælge forlag ud fra, hvad der passer til den en-
kelte tekst. Fordi ilden er vores, med undertitlen 
Roman i opbrud, udkom på Jensen & Dalgaard – 
dér udkommer også hans nye roman i slutnin-
gen af året, hvis alt går efter planen. Netop nu 
er han ved at færdiggøre manuskriptet på Hald 
Hovedgaard.

”Redaktionelt er de to forlæggere benhårde. 
De er med i hele fileprocessen, fra afleveringen 
af manuskriptet og hele vejen frem. Der er kun 
de to og ingen andre, der blander sig. Det handler 
ikke om at udgive perfekte bøger, men om at få 
potentialet frem i teksten. Det handler om nær-
hed til teksten – ikke om profit.”

En vase i brystet blev udgivet i en serie, som 
Silkefyret kalder Silkeserien og blandt andet 
præsenterer således: ”… håndlavede, kunstfær-
dige nyudgivelser af danske forfattere”. Netop 
boghåndværket er også noget, flere af de små 
forlag koncentrerer sig om, og det giver det gam-
le håndværk en opblomstring. ※

Digtsamling  
som kunstværk

Forfatter Daniel Boysen har fået tilbud fra store forlag, men vælger de små,  
som eksperimenterer og elsker den enkelte udgivelse.
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D
※



S M Å F O R L AG

F O R FAT T E R E N  N O  0 1  2 0 1 9
13

iden bogen Mikrofest med 24 små 
forlags forskellige manifester 
blev udgivet i januar 2018, er an-
tallet af forlag, der er med i den 
kommende onlineboghandel af 
samme navn, vokset til 45. Bag 
initiativet, som er støttet af Sta-
tens Kunstfond og Fonden Roskil-

de Festival, står Christel Sunesen, forfatter og 
indehaver af forlaget Ekbátana, og Lars Emil Fo-
der, som er musiker og forfatter. 

Ifølge ham vil forlagene have lov at beholde de-
res særpræg, lade indtjening være sekundær og 
frem for alt udgive kvalitet og det, de selv tror på:

”I år er det femte år, Lille Bogdag finder sted. 
Publikum er stort og vokser hvert år, så vi kan 
se, der er et behov for den smallere litteratur. 
Men det er svært at orientere sig for både læse-
re, biblioteker, boghandlere og anmeldere, så vi 
tænkte: Hvorfor ikke samle os ét sted, hvor vi al-
tid er tilgængelige og man kan se nyheder, læse, 
bestille bøger og se events?” spørger han.

Kvaliteten vurderes
Kvaliteten skal være i orden, understreger Lars 
Emil Foder. Et panel med blandt andre forfat-
tere, litteraturforskere og bibliotekarer, som 

Mikrofest  
– boghandel for små forlag
Det begyndte med, at 24 små forlag gik sammen om at trykke deres manifester  
i forlængelse af den årlige begivenhed Lille Bogdag og kaldte bogen Mikrofest.  

Nu bliver Mikrofest også en onlineboghandel for små forlag,  
hvis udgivelser skal kurateres, før de kan optages.

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

S sidder to år ad gangen, skal vurdere den litte-
rære kvalitet, inden et forlag kan optages. Her 
har Lars Emil Foder og Christel Sunesen ingen 
plads, for de skal ”passe på ikke at blande ka-
sketterne sammen”, forklarer førstnævnte.

”Der er en utrolig fed ’vi gør det selv, og vi gør 
det nu’-ånd, som består af både yngre kræfter og 
erfarne folk som for eksempel Asger Schnack,” si-
ger han.

For at blive optaget i Mikrofest må et forlag 
ikke ejes af en koncern og må højst have fire an-
satte, det skal være et redaktionelt forlag, der ik-
ke kun udgiver egne ting, og så skal det primært 
udgive skønlitteratur og have mindst tre udgi-
velser bag sig. Portalen går i luften til sommer.

Den sjette Lille Bogdag finder sted på Johan 
Borups Højskole i København den 25. og 26. maj. 
Se mere om arrangementet og deltagere på lille- 
bogdag.dk. ※

※
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et sker sjældent, at 
en forfatter som mig 
læser et stillings- 
opslag, hvor jeg fak-
tisk kan sætte kryds 
ved stort set alle 
de krav, der stilles: 
skribent, undervi-
ser, foredragshol-
der. Jeg kunne sige 

ja til det hele,” siger Christina Englund. 
Det kunne hun, for hun er forfatter, under-

viser, foredragsholder og en del mere og rejser 
til Aabenraa for projekt ”Hvem er Danmark?”. 
Hun bor i København, og det bliver hendes før-
ste gang i Aabenraa. 

”Jeg glæder mig meget, og det er en stor udfor-
dring. Når jeg skriver, lader jeg ofte tilfældet spil-
le en afgørende rolle. Det vil jeg også gøre i Aaben-
raa, hvor jeg vil lande som et rumvæsen, opleve, 
lytte og skrive en tekst. Bare den nu bliver god!”

Hvilke forfattere der kommer til hvilke by-
er, er afgjort ved lodtrækning, fortæller projekt- 
koordinator Louise Leegaard fra Dansk Forfat-
terforening – dog har hun sikret sig, at jyske for-
fattere kommer uden for Jylland, og sjællændere 
uden for Sjælland. 

Det lykkedes at samle 15 ud af 20 forfattere i 
Forfatterforeningen i Strandgade en eftermid-
dag, og da forfatterne ikke på forhånd vidste, 
hvem de andre i projektet var, blev der hilst, gri-
net og snakket en del. ”Hvor skal du hen?” var 
det hyppigst stillede indgangsspørgsmål.

Fra Hjørring til Hillerød
”Ærø,” kunne Lone Theils fra Amager svare. 
Hun har ikke tidligere været på Ærø. 

”Jeg søgte, fordi jeg synes, at det er en fanta-
stisk spændende idé. Jeg vil være helt åben over 
for, hvad stedet og menneskene kan fortælle 
mig, og som forfatter er det meget nyt og et eks-
periment for mig.”

Malene Abildgaard rejser fra hjemmet i  rejser 
fra hjemmet i Rold Skov i Himmerland til Hille-
rød. Hun er arkitekt og skriver om og formidler 
arkitektur til børn og unge. Så snart hun læste op-
slaget, kunne hun meget direkte se sig selv i pro-
jektet. I dét at møde, se og beskrive en by.

”Det rumlige og brugen af byen og af rummet 
er netop det, jeg som arkitekt beskæftiger mig 
med. Arkitektur opfattes ofte som meget finkul-
turelt, som smagsdommeri, men alle menne-
sker er jo i berøring med arkitektur hver eneste 
dag. Derhjemme, på arbejde, på Borgerservice 

Et litterært Danmarkskort
20 udvalgte forfattere rejser i disse uger til 20 udvalgte byer for at skrive portrætter.  

På en uge skal de skal undersøge byen og skrive en tekst  
til projekt ”Hvem er Danmark?” for Dansk Forfatterforening.
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og i kulturhuset, men vi opfatter det bare ik-
ke som arkitektur,” siger Malene Abildgaard.

Hun har et par aftaler på plads med loka-
le borgere og har planlagt en tidlig morgen-
tur med to-go-coffee sammen med en af dem, 
og derudover skal Hillerød mærkes og sanses. 
Sådan som hun også arbejder med sit stof til 
daglig.

Benspænd
De første forfattere rejste ud i midten af  febru-
ar, og de sidste rejser i begyndelsen af april. 
I opgaven er indlagt flere benspænd: Tek-
sten skal være på mellem 1900 og 2100 anslag 
inkl. mellemrum, forfatteren skal gå tur med 
mindst to lokale borgere, og teksten skal skri-
ves i den genre, som forfatteren sædvanligvis 
skriver i. Som det fremgår af listen over forfat-
terne, er alle genrer repræsenteret – faglittera-
tur, børne- og ungdomslitteratur, skønlittera-
tur, lyrik og illustration. Tove Krebs Lange og 
Hanne Kvist er både illustratorer og forfattere. 

Ukendt land
Flere af forfatterne fortæller, at de ikke vil la-
ve research på forhånd, men ankomme og op-
leve med åbne øjne og ører. Jonas T. Bengtsson 

Forfatterne i  
”Hvem er Danmark?” er:

Line-Maria Lång – Aalborg

Tove Krebs Lange – Ikast

Gunvor Ganer Krejberg – Korsør

Morten Ramsland – Albertslund

Thøger Jensen – Nykøbing Sjælland

Christina Englund – Aabenraa

Rebecca Bach-Lauritsen – Kolding

Nassrin el Halawani – Faaborg

Jesper Stein – Rudkøbing

Lone Theils – Ærø

Ida-Marie Rendtorff – Aarhus

Kaspar Colling Nielsen – Nyborg

Hanne Kvist – Hjørring

Jonas T. Bengtsson – Nykøbing Falster

Malene Abildgaard – Hillerød

Sara Linderoth Bouchet – Herlev

Thorstein Thomsen – Ringkøbing

Charlotte Weitze – Gellerup

Sissel Bergfjord – Herning

Erik Trigger – Ishøj

⁂

... jeg vil lande  

som et rumvæsen, opleve,

lytte og skrive en tekst.

Christina Englund, forfatter
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har en lidt anden plan:
”Jo, jeg er meget varlig med at have for 

mange forventninger på forhånd – det er så 
let at skabe et narrativ på forhånd, som man 
så udfylder. Men inden jeg kommer til Ny-
købing på Falster, vil jeg læse noget lokal-
historie. For 20 år siden ville jeg bare have 
’oplevet’ stedet, men i dag siger min erfa-
ring mig, at historien har stor betydning og 
er med til at skabe et sted og de mennesker, 
der bor der.”

Line-Maria Lång fortæller, at hun for no-
gen tid siden var på et månedlangt skrive-
ophold i Athen, og venner og bekendte fore-
slog hende at udforske en række af øerne, 
når hun nu var i Grækenland.

”Og det er gået op for mig, at jeg ofte er 
rejst ud og ofte langt væk, men aldrig har 
opsøgt ukendte steder i mit eget land! Nu 
skal jeg til Aalborg, hvor jeg har været en 
enkelt gang,” siger hun.

Læse- og skriveoplevelser
Formålet med ”Hvem er Danmark?” er at 
lade forfattere og lokale borgere mødes, at 
skabe læseoplevelser og forhåbentlig nye 
læsere og nye skribenter i lokalområderne. 
Og samtidig at undersøge, hvem danskerne 
er. Ideen til projektet er Sara Strands, se-
kretariatschef i Dansk Forfatterforening, 
og den blev en realitet, fordi Nordea-fonden 
har støttet med 2,3 millioner kroner. Det 
betyder også, at den enkelte forfatter får et 
honorar på 40.000 – ud af det skal forfat-
teren selv betale transport og ophold. Her i 
foråret besøger de byen og skriver teksten. 
Til efteråret offentliggøres teksterne i loka-
le aviser, hvorefter forfatterne vender tilba-
ge til deres byer for at deltage i et arrange-
ment på biblioteket og holde en workshop 
eller et foredrag på en skole. Der arrange-
res en skrivekonkurrence for skoleelever, 
DR producerer podcasts med en lang ræk-
ke af forfatterne, og Læseforeningen laver 
guidede læsninger. Alt dette stof samles på 
hjemmesiden hvemerdanmark.dk. ※

Christina Englund 
skal besøge  
Aabenraa for første 
gang. 
Foto: Peter Kirkeskov 
Rasmussen

Jonas T. Bengtson rej-
ser til Nykøbing Falster 
og vil forinden læse op 

på lokalhistorien.
Foto: Peter Kirkeskov 

Rasmussen

Line-Maria Lång 
rejser til Aalborg. 
Foto: Peter Kirkeskov 
Rasmussen

Malene Abildgaard 
rejser til Hillerød. 
Foto: Peter Kirke-
skov Rasmussen
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or et stykke tid siden af-
holdt Læremiddelgruppen 
under Dansk Forfatterfor-
ening et fyraftensmøde 
med titlen ”Er lærebogs-
forfatteren en rigtig for-
fatter?”. Det er ikke en vit-
tighed. Vilkårene for at 
skrive lærebøger er un-
der forandring. Den dyg-

tige og kreative lærebogsforfatter erstattes med 
”leverandøren”, manuskriptet bliver til leveran-
cer, og royalties og ophavsret erstattes med en-
gangsvederlag og frasalg af ejendomsret. Det er 
alvorligt. Lære- og undervisningsbøger udgør 
op mod halvdelen af det samlede bogmarked i 
Danmark. Lærebogsforfattere er derfor, hvad 
enten de skriver til universitetsstudier, til ind-
skolingen eller til de folkeoplysende aftenskoler, 
bidragsydere til en bred og levende oplysnings-
kultur. Det skyldes især to faktorer:

1. Undervisningsmaterialer flyttes fra den fy-
siske bog til et ”online-materiale”. Uddannelser 
og studerende kan spare mange penge på den-
ne ændring. Kommunerne laver abonnements-
aftaler til alle skolerne, hvorved kvalitetsvurde-

ringen flyttes fra den enkelte lærer til et centralt 
indkøbsudvalg.

2. Skoleejerne ønsker at overtage ejendomsret-
ten til materialet. En nervestreng klippes her-
med over: forfatterens ophavsret til sit immate-
rielle produkt. Skoleejernes argument er, at det 
er udarbejdet i arbejdstiden, der for en skole-  
eller universitetslærer som bekendt er et flyden-
de begreb.

Om lærebogsforfatteren har hovedhverv på en 
skole eller uddannelsesinstitution, spiller ingen 
rolle. De fleste forfattere har bierhverv ved siden af 
deres forfattervirksomhed, ligesom der er lære- 
bogsforfattere, der lever helt og fuldt af deres ud-
givelser. Hvad er så vores incitament for fortsat 
at skrive lærebøger? Vi oplever en stærk trang til 
at videreformidle fagligt stof på en kvalificeret 
måde til bestemte målgrupper. Vi er optaget af 
udfordringen i at fremstille kompliceret stof på 
en måde, der fanger målgrupperne. Lærebogen, 
undervisningsbogen skal fortsat være en del af 
bogkulturen – analogt som digitalt. ※

Henrik Poulsen har overtaget formandskabet  
for læremiddelgruppen efter Lotte Rienecker

Lærebogsforfatteren er også 
en forfatter

Læremiddelforfattere er under pres, bl.a. fordi undervisningsmaterialer 
 digitaliseres og centraliseres på platforme.

A F H E N R I K P O U L S E N  O G L O T T E  R I E N E C K E R
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re store papæsker fyldt med 
dokumenter, telegrammer, 
trykte indbydelser, menu-
kort og håndskrevne noter. 
Æskernes indhold er samlet i 
Dansk Forfatterforening gen-
nem 125 år og ligger nu på Det 
Kongelige Bibliotek. Kirsten 

Marthedal og Lotte Thrane, henholdsvis næst-
formand og bestyrelsesmedlem i Dansk Forfat-
terforening, har gennemgået de gamle papirer 
for at finde materiale om den første nordiske 
forfatterkongres – den fandt sted i København 
i foråret 1919. Sidenhen er samarbejdet mellem 
de nordiske lande formaliseret til det, vi i dag 
kender som Nordisk Forfatter- og Oversætter-
råd, NFOR.

”Indholdet i æskerne er alt fra avisudklip 
til håndskrevne breve, kraftige trykte kort og 
smukke invitationer med stempler og prægnin-
ger i sort og guld. Det giver en dybde, en stærk 
fornemmelse af tid og historie, når man forsig-
tigt tager de enkelte dokumenter op, rører ved 
dem og læser dem,” siger Kirsten Marthedal. Det 
allerførste dokument, hun tog op, fortalte i øv-
rigt, at det nordiske møde blev holdt på Dansk 
Forfatterforenings 25-årsfødselsdag. Og der-

med har Forfatterforeningen to store jubilæ-
er at fejre i år – 125-årsfødselsdag og 100-året 
for det nordiske samarbejde. I dokumentet, som 
Kirsten Marthedal refererer til, skriver den da-
værende bestyrelse:

”… Dansk Forfatterforening fejrer sin 25aa-
rige Bestaaen, og Bestyrelsen mener ikke, at 
denne Mærkedag vil kunne højtideligholdes 
paa nogen værdigere Maade end ved at indby-
de Aandsfæller fra vore Broderlande til paa en 
Kongres at drøfte faglige Emner…”

Emma Gad 
Bestyrelsen bestod blandt andre af formand So-
phus Michaëlis og Thit Jensen, ligesom man-
ge aktive medlemmer var med til at forberede 
stævnet og fødselsdagen, der skulle være høj-
tidelig og festlig. Arkivet gemmer også på pro-
grammet og flere festsange forfattet til lejlighe-
den, blandt andre af Jeppe Aakjær. 

Et af de aktive medlemmer var Emma Gad 
– ja, hende med Takt og Tone, selvom hun i sin 
samtid var mere kendt og anerkendt som dra-
matiker. Hun sendte et brev med en liste over 
velhavende, ”formaaende Medborgere”, forret-
ningsdrivende og ”kulturjøder” til formand Mi-
chaëlis. I brevet foreslår hun, at foreningen sen-

Den hundredårige,  
der ville fejre sig selv 

To bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Forfatterforening har gennemgået  
de gamle arkiver og fundet dokumenter, fra dengang foreningen  

som ganske ung indledte et fast forhold til de nordiske forfatterforeninger.

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

T
※
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der en ”køn og flink, ung Forfatterinde, medlem 
af Foreningen, ud med en Liste – eller et ikke- 
medlem, lige meget, blot hun er indtagende”, for 
at bede om penge. Hun tilføjer – måske ved nær-
mere eftertanke – at man jo også kunne sende 
to. Altså to forfatterinder. Det fremgår ikke, om 
forslaget med de indtagende forfatterinder blev 
realiseret, men der blev givet både små og me-
get store bidrag til kongressen og festen. Arkivet 
rummer en omhyggelig opgørelse over beløbene 
fra sponsorer og mæcener.

Fem øre til forfatteren
I dag mødes forfattere og oversættere i NFOR på 
tværs af genrer og grænser for at diskutere em-
ner af fælles interesse – såsom rettigheder, kon-
trakter eller honorering. Eller bibliotekspenge. 
Ved den første kongres i 1919 eksisterede begre-
bet biblioteksafgift dog ikke endnu, højst som en 
idé i Thit Jensens hoved, hvor den havde sum-
met i nogen tid. Hun beskrev den blandt andet i 
et indlæg i Berlingske Tidende. 

”Ideen blev bestemt ikke godt modtaget. Hun 
blev chikaneret og latterliggjort, og der blev of-
fentliggjort karikaturtegninger og spotten-
de artikler om hende i pressen,” fortæller Lotte 
 Thrane. 

Biblioteker og mange politikere var meget 
imod, at forfattere ligefrem skulle have beta-
ling for, at deres bøger blev lånt ud. Det er en de-
mokratisk ret for borgere at have gratis adgang 
til bøger, lød et hyppigt anvendt argument. Thit 
Jensen svarede tilbage, dels med anekdoter om 
de skrækkelig fattige forfattere, der lå og døde 
af tuberkulose, dels fremførte hun, at såkald-
te almindelige mennesker ikke et sekund vil-
le finde sig i den behandling, der blev forfattere 
til del: Hvad ville slagteren sige til, at kunder-
ne kom ind og gerne ville låne, kvit og frit – en 
steg? Nej, vel? Så forfattere skulle også have en 
vis betaling for deres værker. I modsætning til 
biblioteker og rigsdag i 1919 var de forsamlede 
nordiske forfattere ganske lydhøre over for Thit 
Jensens tanker. Hun foreslog en form for afreg-
ning, hvor der for hvert udlån på bibliotekerne 
blev sat en kvittering på et spyd på biblioteka-
rens skrivebord, og for hver kvittering skulle 
der lægges en femøre i en skuffe.

Afgiften til skaberne af bibliotekets værker 

Thit Jensen var en aktiv kvinde i  
Dansk Forfatterforenings bestyrelse i 1919  
– og udtænkte det, som siden udviklede  
sig til vores biblioteksmidler i dag.
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blev ikke realiseret i 1919, eller i årene umiddel-
bart efter for den sags skyld, men Thit Jensens 
idé danner grundlag for, at autorer i dag får bib-
lioteksafgift.

En skål med medicinglasset
Om eftermiddagen onsdag den 10. april holder 
Dansk Forfatterforening på – og i samarbejde 
med – Nordatlantens Brygge en reception for 
at fejre 100-årsjubilæet, hvor nogle af de gamle 

sange bliver genopført, og skuespiller Christine 
Kjærulff gestalter Thit Jensen for en dag. Lotte 
Thrane og Kirsten Marthedal har udvalgt fle-
re af de tidlige dokumenter, de fandt i arkivet, 
til en mindre udstilling. Og efter receptionen er 
der jubilæumsmiddag for medlemmer for at fej-
re foreningens fødselsdag. For 100 år siden bød 
festmenuen på restauranten i Skodsborg på dis-
se fire retter:

Consommé med marv. Hummer, sc. May-
onaise – og dertil en hvidvin fra Barsac. Ungt 
lam, salat og compot – og dertil Paullac, en rød-
vin fra det fornemste område i Bordeaux. Des-
serten var vanillle is med Madeira. 

Henrik Pontoppidan skulle have deltaget i fe-
sten, men blev syg og måtte melde afbud. I stedet 
sendte han et telegram og lovede at ”løfte sit me-
dicinglas og skåle” fra sin sygeseng. Telegram-
met til Dansk Forfatterforening og NFOR ligger 
stadig i arkivet i Den Sorte Diamant.

Receptionen er støttet af Nordatlantens 
Brygge, Kulturfonden for Danmark og Finland, 
Autorkontoen og fondet for Dansk-Norsk Sam-
arbejde. ※

Emma Gad skrev Takt & Tone – og foreslog at sende 
en køn, flink og ung forfatterinde ud til "formaaende 
Medborgere" for at samle penge ind til jubilæet og 
den nordiske forfatterkongres.

Sophus Michaëlis var  
formand for Dansk  
Forfatterforening i 1919.
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Faglig fredagsbar  
– for alle

S-gruppens fyraftensarrangementer skifter format.  
Fokus er på alle værktøjer i forfatterens værksted, og S-styrelsen har delt værktøjet  

op i seks forskellige kategorier, som præsenteres herunder.  
Der arrangeres otte faglige fredagsbarer om året – og alle grupper er inviteret. 

A F F O R M A N D  F O R  S - G RU P P E N  A M DI  S I LV E S T R I  

O G S T Y R E L S E S M E DL E M  H A R A L D  H AVS T E E N-M I K K E L S E N 

Her i foråret gennemføres de faglige fredagsbarer den anden fredag i måneden i  
Dansk Forfatterforenings lokaler, og i denne første sæson byder S-gruppen på gratis øl, vin og snacks.
Efter sommerferien bliver det den første fredag i måneden. ※

Performance
Bring dig selv og din tekst i spil
※ Oplæsning
※ Interviewforberedelse

Projektstyring
De praktiske sider  
af forfattervirket
※ Legatansøgning/residencies
※ Oversættelsesstøtte
※ Kontrakter
※ Skat/økonomi
※ SoMe

Metode
Inspiration til skriveprocessen
※ Skriveteknik
※ Idégenerering
※ Skriv til forskellige formater  
       (film, teater, computerspil)

Litteraturens  
anvendelse
Udøv dine projektfærdigheder
※ Huskunstner
※ Fortællekunst
※ Lindring og leg
※ Kreativ konsulent

Psykologi
Fra skriveproces til  
offentlig modtagelse
※ Skriveblokering
※ Forfatteridentitet
※ Hvad er produktivitet?

Viden
Bliv inspireret af litteraturen
※ Oplæg og foredrag

※
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⁂
et er en tung fredag i no-
vember, mørk og diset, som 
dagene er, og Københavns 
Hovedbanegård myldrer 
som altid med mennesker. 
Vi er her også og skal med 
toget til Svendborg. Som 
S-ambassadører er vi ud-

sendt fra hovedstaden og skal sondere terrænet, 
dyppe fødderne, og taler vi mon samme sprog? 
De seneste måneder har vi spammet de fynske 
medlemmer om aftenens arrangement, vi har få-
et ni tilmeldinger og er sikre på, at vi kan lære så 
meget af hinanden, men når det kommer til styk-
ket, og det gør det nu, så er der pludselig langt til 
den vandkant. Der er så langt, at vi må overnat-
te dernede.

Det er et held, vi har pladsbilletter. Folk sid-
der skulder ved skulder med ansigterne vendt 
mod hinanden, de ser høfligt væk, ud ad vindu-
erne, eller de søger ly i skærmenes komfortzone. 
Udenfor fortyndes byen langsomt, nu bliver det 
marker, den klæge midtsjællandske muld, ver-
den er brun og vissen derude, men vi sidder her 
i fart og er på vej gennem landskabet.

Vi krydser Storebælt, og det er længe før, no-

gen har så meget som overvejet, at en tom con-
tainer på et godstog kan rive sig løs – what are 
the odds. Den store, blanke vandflade breder sig 
under os, og på et øjeblik suges vi gennem fore-
stillingen om, hvis toget kørte ud over kanten, 
den svævende vægtløshed, altings slowmotion, 
og crash! Braget, når vi rammer vandoverfla-
den, suget nedad, det piblende iskolde vand og 
forvrængede ansigter i ruderne mod vandets 
mørke udenfor. Så flakser en måge ind i vindu-
ets synsfelt, den hænger i opdriften og trækker 
katastrofen af os, så vi lander trygt på den anden 
side med land under fødderne.

Frode henter os på stationen, og vi kører di-
rekte hen til kulturhuset. Der er en halv time, til 
folk ankommer, vi skal købe ind og haster igen-
nem huset: den store teatersal med scene, kæl-
deren med industrikøkken og værksteder, her er 
hyggeligt, konstaterer vi, mens tre af os løber i 
Brugsen, og den fjerde dækker bord. Netop tilba-
ge modtager vi et par afbud, men så kommer As-
bjørn, Betina, Jo, Kirsten, Maria og Martin, og vi 
sætter os ned. Vi skænker kaffen, drikker vand 
eller øl og præsenterer os selv; nu er vi om bord 
i den samme båd, og det er bare om at få sat sejl.

Først fortæller vi om alt det, vi laver i S-sty-

D

Ud af huset – rundt i landet
S-styrelsen har forladt Strandgades trygge rammer og er rejst ud i landet  
for at møde S-medlemmerne, hvor de faktisk er. Den vil fortælle om det,  

der sker i Strandgade, diskutere erfaringer og faglighed, og så vil styrelsen  
vældig gerne høre, hvad der sker derude i alle kroge af Danmark.  

Den første tur ud af huset gik til Vandkantsdanmark i Svendborg Forsamlingshus.
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relsen, de faste arrangementer, festerne, "Den 
kreative proces" og årsmødet. Så præsenteres 
de nye tiltag: ”ud af huset”-arrangementer, for 
dette første af slagsen skal følges op. Vi vil også 
lave et månedligt fyraftensmøde med fredags-
bar (se info andetsteds i bladet), vi vil have besøg 
af udenlandske forfattere, måske i samarbej-
de med Den Sorte Diamant, og så vil vi holde et 
årligt arrangement for associerede S-medlem-
mer. Vi fortæller om arbejdet med biblioteks- 
loven, der er forældet, så foreningen har lavet 
forslag til ny paragraf 1 & 2. Vi hører, at Norge 
har fået ny bibliotekslov, og måske kan vi lade os 
inspirere af den?

Nu åbner diskussionen sig, for hvad ønsker 
fynboerne sig egentlig fra vores forening? En 
stand på Krimimessen i Horsens, det er ikke 
dyrt og vil være en måde at tackle hovedstad/ud-
kantsproblematikken på. Forfatteres levevilkår 
kunne debatteres dér, eller genrerne, den påstå-
ede ”underlødighed”, måske kan sådan en stand 
være med til at bygge bro på flere måder?

Vi spiser chips, drikker vin og fortsætter dis-
kussionen, for hvorfor er der ikke flere forfatte-
re, der blander sig i debatten om Kunstfonden, 
levevilkårene, biblioteksafgiften, det handler 
jo om vores livsgrundlag, og vi siger ingenting, 
hvorfor? Måske kunne foreningen klæde os på 
med faktastof og argumenter, så vi tør vove os 

ud i debattens kugleregn, i hvert fald de modig-
ste af os.

Det hele handler om kommunikation, vi er 
vel en slags eksperter, og det ville være godt med 
minireferater fra S-styrelsesmøderne for netop 
at holde samtalen på tværs af landet i gang.

Så taler vi om Fynske Forfattere og samar-
bejdet med Odense Centralbibliotek, med Fy-
ens Stiftstidende om Bogens/Poesiens Dag. Der 
er fire årlige møder, og de har udgivet en anto-
logi med krimidigte. I Svendborg er der festiva-
len Svendborg Graphic på Svendborg Bibliotek 
(svendborg-graphic.dk), poetiske byvandrin-
ger, oplæsninger og events ... men tiden iler, og 
vi trænger til rigtig mad. Samtalen fortsætter på 
Økocafeteriet, og efter en velsmagende omgang 
gryderet er vi tilbage i kulturhuset. Vi runder af 
med en kop kaffe, og temmelig fredagstrætte er 
vi enige om, at det er vigtigt, vi mødes og og ud-
veksler ideer på kryds og tværs hen over landet.
Så kører vi til hotellet, og dér ligger det med ud-
sigt over fjorden. Vandet breder sig blankt mel-
lem holme, det er Vandkantsdanmark, og vi fø-
ler os hjemme og glade oven på en berigende dag.
Det næste ”ud af huset”-arrangement bliver i Aal-
borg til foråret. Er der nogle af vores nordjyske 
kolleger, der har lyst til at hjælpe os med arran-
gementet?※
Anne, Frode, Harald og Christine fra S-styrelsen

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

I næste nummer bliver det en af de andre grupper.
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 bogen Out of Sheer Rage – Wrestling 
with D. H. Lawrence skriver Geoff Dyer 
om, hvordan han i sit forsøg på at skrive 
en biografi om D.H. Lawrence føler sig 
så overvældet af emnet, at han lammes 
fuldstændig. Af ren desperation tager 
han til Ravello, hvor D.H. Lawrence op-
holdt sig i længere perioder, i et forsøg 

på fysisk at nærme sig sit objekt, frigjort af fa-
ste rammer, løsrevet fra hverdagen.

Den tilstand er genkendelig for mange forfat-
tere, tror jeg. Trangen til at forsvinde og flyg-
te ind i sit emne og væk fra hverdagens rutiner.  
I Geoff Dyers tilfælde kommer der en helt vidun-
derlig bog ud af det, om end ikke den, han ger-
ne ville skrive.

Jeg har flere gange skænket Dyer en tanke, 
når jeg har siddet i min klostercelle på San Ca-
taldo og stirret over på Ravello, hvor projektø-
rerne på katedralen oplyser aftenhimlen, og 
man ofte kan høre kirkeklokkerne hen over da-
len, når endnu et velhavende amerikansk par er 
blevet viet. For jeg genkender i den grad følel-
sen, og kombineret med en til tider overvælden-
de rastløshed og rejsetrang udmønter den sig i, 
at jeg tager på skriveophold, så ofte jeg kan. Det 
behøver hverken at være fancy eller langt hjem-

Løsrevet fra hverdagen 
Henriette Rostrup tager på skriveophold, så ofte hun kan.  

For at komme ind i et særligt mentalt rum og give tankerne plads.

※

A F H E N R I E T T E  RO S T RU P

mefra, sommetider er det såmænd bare at drage 
op til vores ombyggede campingvogn i en have- 
forening i Nordsjælland og installere mig et par 
dage.

Det essentielle er følelsen af, at man rykkes 
ud af sin hverdag og ind i et særligt mentalt rum, 
hvor det eneste, man skal, er at beskæftige sig 
med sin skrift.

Skriveophold er grundlæggende meget for-
skelligt fra researchrejser. Når jeg er på re-
search, har jeg et ganske specifikt mål. Der er 
noget, jeg skal, hvad enten det er at grave i syd-
afrikanske billedarkiver eller bevæge mig gen-
nem en bys gader og indoptage lyde, lugte, stem-
ninger. Jeg skal have noget specifikt med mig 
hjem. 

Men når jeg er på skriveophold, undgår jeg så 
vidt muligt at opstille mål for mig selv. Forfatte-
res arbejdsrutiner er uendeligt forskellige, der 
findes ingen formel for, hvad der virker og ikke 
virker. Hvad der fungerer for én, er katastrofalt 
for en anden. Jeg ved af bitter erfaring, at jeg ik-
ke kan være autoritær og krævende over for mig 
selv. Lammelsen sætter ind, hvis jeg forsøger at 
tvinge mig selv til at skrive et vist antal ord el-
ler sider om dagen, eller hvis jeg stiller krav om, 

I
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at jeg skal have produceret så og så meget, inden 
jeg tager hjem igen. Jeg fokuserer på mængden 
frem for ordene.

Skrivning er mange forskellige processer. Én 
ting er at putte ord på papiret. Det er på mange 
måder det mindste. Størsteparten af mit arbejde 
består i tankeprocessen, og det er i høj grad den, 
der med jævne mellemrum overløbes indefra af 
hverdagen. I John Logans skuespil RED om male-
ren Mark Rothko siges det meget præcist: ”Most 
of painting is thinking … ten percent is putting 
paint onto the canvas. The rest is waiting.” 

Når jeg tager på skriveophold, handler det om 
at få plads til at stirre ud i luften, til ikke at skulle 
noget, til at lade hjernen arbejde. Uforstyrret af 
opvask, vasketøj, lektielæsning, indkøb, mad-
lavning og andre menneskers tilstedeværelse i 
hovedet. Den fysiske bevægelse væk fra de faste 
rammer frigiver mental plads. Ikke at tankerne 
ikke er på arbejde, når jeg står med opvasken, 
men tankeflowet afbrydes ofte i hverdagen.

Personligt foretrækker jeg at være alene, når 
jeg er på skriveophold. Jeg er den asociale gæst, 
der trækker mig tilbage til klostercellen og ikke 
går på tur eller samles til aftenkaffen. Jeg har 
netop været på et ophold i Beograd, hvor jeg fik 
tildelt en lejlighed og et legat, som der ikke var 
nogen forpligtelser tilknyttet, ud over to optræ-
dener på det lokale litteraturhus. Det var en må-
ned, hvor jeg ikke kun sad ensom i min skrive- 
stue og hamrede i tasterne, men sad på alta-
nen og stirrede og læste, vandrede rundt i byen, 
lod tankerne flyve, mødtes med forlæggere og 
fik besøg. Men hver dag stod åben for mig. Og til 
trods for at jeg ikke havde sat mig selv konkre-
te mål, endte det alligevel med at blive en utro-
lig produktiv måned. Jeg fik skrevet et manu-
skript færdigt – bind 2 i ungdomstrilogien Den 

døde by. Derudover fik jeg skrevet en stor sek- 
tion færdig i den historiske roman, jeg har ar-
bejdet på i flere år, hvilket frigav mental plads 
til, at jeg nu kan rykke videre til en ny del af ro-
manen. Sidst, men ikke mindst, fik jeg styr på 
plottet til bind 3 i ungdomstrilogien. 

Skriveophold kan tage mange former, det be-
høver ikke at være et bestemt sted. Selve rej-
sen kan være stedet. For eksempel togrejsen, en 
langsommere måde at bevæge sig på, som gi-
ver plads til, at kroppen følger med hovedet, når 
man flytter sig fra et sted til et andet. Jeg drøm-
mer om at komme på det writers’ residency, som 
Amtrak lancerede i 2013, hvor forfattere får stil-
let en privat kupé til rådighed tværs over USA, 
eller Trans-Siberian Lit, hvor man i 2016 invite-
rede seks forfattere til at køre med Den Trans- 
sibiriske Jernbane i 14 dage. 

Måske skulle jeg foreslå Orientekspressen 
det samme. ※ 

Henriette Rostrup, 1970, er cand.mag. i moderne litteratur og litteraturformidling  
og debuterede med novellesamlingen Afkom i 2007.

⁂

Det essentielle er følelsen af,  

at man rykkes ud af sin hverdag 

og ind i et særligt mentalt rum, 

hvor det eneste, man skal, er at 

beskæftige sig med sin skrift.
Henriette Rostrup, forfatter
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Der skal stå i din forlagsaftale, hvad forlaget 
må gøre, og hvordan I skal dele indtægterne fra 
udgivelsen. ”Forlaget må udgive bogen mod at 
betale forfatteren en royalty på x % af salgspri-
sen pr. solgt bog.” Det ville engang være tilstræk-
keligt, fordi det var givet, hvad udgivelse var, og 
hvordan bøger blev solgt.

Udfordringen med de nye, digitale bogformer 
er, at ingen er helt sikre på, om e-bog og lydbog nu 
også omfatter alle digitale bogformer om tre år. 
Digitale bøger bliver heller ikke kun solgt, men 
også udlånt og tilgængeliggjort via abonnement. 
Ser du også diffuse skyer for dit indre blik nu? 

For at kunne begribe de digitale rettigheder 
starter vi her med det, som alle er enige om, 
hvad er: udgivelse af bogen i trykt form; papir 
påtrykt tekst samlet med tråd og lim.

Mange forlagsaftaler tager stadig ”udgangs-
punkt” i de gamle normalkontrakter, der gjaldt 
mellem DFF og Danske Forlag. Det er sat i anfør-
selstegn, fordi der er ændret så meget i forlage-
nes kontrakter pga. det digitale, at det kan væ-
re misvisende at henvise til normalkontrakten.

Vi har desværre ikke nyere brancheaftaler, 
da vi ikke må indgå aftaler med Danske For-
lag for konkurrencemyndighederne. Derfor ta-
ger jeg også stadig udgangspunkt i normalkon-

trakterne, når det drejer sig om udgivelse i trykt 
form. Ikke mindst fordi det er et tydeligt tegn 
på, at forfatternes rettigheder og det danske 
bogmarked er under pres.

Eksemplarer, oplag og udgaver
Det fremgår af normalkontrakten, at en trykt 
bog ikke bare er en trykt bog. Den samme bog 
kan udkomme i mange eksemplarer, forskelli-
ge udgaver og flere oplag. 

Et eksemplar er 1 stk. trykt bog.
Et oplag var det antal eksemplarer, som blev 

trykt i 1. omgang. Men som følge af digitalise-
ringen kan der nu laves meget små oplag med 
print-on-demand. 

En udgave er en version af værket i trykt 
form. Udgaver findes i forskellige layout, kva-
liteter og priser. 

Første ordinære udgave 
Første ordinære udgave, som bogen udkommer 
i, sælges typisk til den højeste pris og har også 
den højeste royaltysats.

I gamle dage var det sædvanligt med royalty 
på 15 % af udsalgsprisen for den ordinære udga-
ve, første og følgende oplag heraf. Det var også 
sædvanligt, at der blev betalt garanteret forskud 

Da en bog var en bog (på tryk)
Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, skriver om rettigheder til bogform  

i sin føljeton om den gode forlagsaftale. Vi er nået til kapitel 5
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SPØRG DANSK FORFATTERFORENING OM ALT
Hvis du har faglige spørgsmål eller spørgsmål angående foreningen, dens lokaler og historie, så skriv. 

på royalty med 1/3-1/2 af den samlede royalty 
for første oplag. Betaling skulle ske ved aftalens 
underskrift eller ved manuskriptets aflevering.

I dag ser jeg ofte lavere royaltysatser eller 
royalty beregnet på baggrund af nettoprisen. 
Mange forlag tilbyder intet forskud, og de, der 
gør, betaler først forskud, når bogen udkommer. 
Første oplag er også generelt blevet mindre. 

Den ordinære udgave er den eneste udgave, 
hvor vilkårene er fastsat primært af hensyn til 
forhandlingen med forfatteren. Alle de øvrige 
udgaver skyldes ønsket om billigere bøger.

Billigudgaver
Billigudgaver er ifølge normalkontrakten ”udgi-
velser med en udsalgspris, der højst udgør 2/3 af 
udsalgsprisen for en originaludgave. Billige ud-
gaver kan alene udkomme som genudgivelser.” 
Billigudgaver var og er stadig ofte i en billigere 
kvalitet end ordinærudgaven.

Billigudgaver sælges ikke alene til en lavere 
pris, royaltysatsen er også mindre, f.eks. 7,5 %. 
Oplagene forudsættes at være langt større end 
den ordinære udgaves.  

Billigudgaver er trykt som billigudgaver. Der 
må ikke være tale om ordinære udgaver med 
nedsat pris, for de skal stadig afregnes til deres 
royaltysats. 

Bogklubudgaver
Bogklubudgaver er kvalitetsudgaver trykt til 
salg i en bogklub. Traditionelt har royalty væ-
ret 7,5% af bogklubprisen. Prisen var lavere end 
i boghandelen, og der var tidligere tale om me-
get store oplag.

Bogklubberne har nu færre kunder, og i dag 
kan den ordinære udgave ofte findes til samme 
pris på nettet med et klik. Derfor ser jeg ofte rin-
gere kontraktvilkår.

Hvis der står ”Bogklubsalg” i din kontrakt, 
så betyder det ofte, at forlaget må anvende en del 
af det ordinære oplag til at sælge til bogklubben 
– til markant lavere royaltysats og ofte beregnet 
på baggrund af nettoprisen.

Partisalg
Partisalg opstod med liberaliseringen af bog-
markedet. Det er salg af store partier af trykte 
bøger til en engros-køber, typisk et supermar-
ked, som betaler kontant ved købet. Royalty be-
regnes af den pris, engros-køberen betaler til 
forlaget, dvs. nettoprisen. 

For syv år siden var partierne meget store og 
ofte udgaver trykt til partisalg, royaltysatsen 
var omkring 10 % af nettoprisen, og forfatteren 
fik betaling, senest 30 dage efter at forlaget hav-
de modtaget betaling.

Nu ser jeg ofte partier helt ned til 500 stk., som 
kan være del af et ordinært oplag, og royaltysat-
sen er omkring 5 % af nettoprisen. Der står ik-
ke noget om betaling efter 30 dage, så forlaget af-
regner med den årlige opgørelse. 

Print-on-demand aka POD
POD betyder print af bøger pr. efterspørgsel og 
er blevet muligt som følge af digitaliseringen af 
fremstilling og distribution af bøger. Teknisk 
er der tale om digitalt print frem for tryk, og 
for mange bøger vil man ikke kunne se forskel 
i kvalitet og udseende. Indtil videre anvendes 
teknikken primært til at lave små oplag (under 
100), men det forventes, at en køber i fremtiden 
vil kunne få printet én bog ad gangen.

POD er begyndt at optræde i forlagskontrak-
ter med sin egen royaltysats af nettoprisen. ※

Næste gang går vi i skyen og  
ser nærmere på de digitale rettigheder.
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Dansk Forfatterforenings  
ordinære generalforsamling 

27. april 2019 kl. 15  
i Strandgade 6, st., København K

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
4. Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
 a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2018 (revideret af revisor), se rapporten her: 

http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrap-
port) 

 b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltnings-
organisationer 2019 (fx Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/
autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport) 

5. Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for 
indeværende år  

6. Behandling af forslag til ændring af vedtægter (stiller: bestyrelsen)
7. Behandling af øvrige indkomne forslag 
8. Opstilling af kandidater til formandsposten
9. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
11. Valg af to kritiske revisorer
12. Eventuelt

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

Tilmelding til middag  
efter generalforsamlingen
Da vi gerne vil sikre os, at der efter generalforsamlingen  
er mad nok til alle, der ønsker det, og samtidig nødig  
vil købe til flere, end der kommer, skal du tilmelde dig, vis 
du vil deltage i middagen. 
Tilmeldingen skal ske senest den 22. april 2019  
til df@danskforfatterforening.dk.  
Middagen betales i døren og koster 100 kr. inkl. fri bar.  

To bilag skal du finde på hjemmesiden
Til dagsordenens pkt. 4 to bilag, som du kan finde ved at scrolle ned til ”Gennemsigtighedsrapport”  
på følgende link: https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ 
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Vi er blevet flere i 
Dansk Forfatterfor-
ening. Det er glædeligt 
at kunne konstatere en 
nettotilvækst på 59 nye 
medlemmer i 2018. Og 
udviklingen fortsætter 
med exceptionelt man-

ge indmeldelser også i 2019, hvor vi i øvrigt kan 
fejre foreningens 125-årsjubilæum. 2018 har 
været et aktivt år med et væld af projekter og ar-
rangementer på alle gruppeniveauer. Her vil jeg 
fremhæve vores store Hvem er Danmark?-pro-
jekt, hvor vi med støtte fra Nordea-fonden har 
sendt 20 forfattere ud for at skabe læselyst i hele 
landet. Projektet har skabt stor opmærksomhed 
i pressen og vakt positiv interesse i vide kred-
se. I maj afholdt vi endnu en Blixen-fest, hvor vi 
kunne fejre litteraturens skabere med manér og 
samle hele branchen om alt det, vi trods alt har 
tilfælles. Som et eksempel på et arrangement, 
der på mange måder lå meget tæt på forenin-
gens hjerte, vil jeg nævne L-gruppens hyldest til 
digteren Knud Sørensen, der fyldte 90 år i 2018. 
Han fik overrakt festbogen Et stykke af din tid og 
blev hædret med taler og oplæsninger af en lang 
række kolleger på tværs af foreningen. Side- 
løbende med de mange fester, arrangementer 
og projekter har foreningen i 2018 fortsat dan-
net ramme om intensiv rådgivning, lobbyarbej-
de, kursusvirksomhed og vidensdeling til gavn 
for medlemmerne og forfatterstanden i almin-
delighed. 

I det følgende vil jeg kort redegøre for nogle af 
de efter min mening vigtigste fagpolitiske felter, 
foreningen har været engageret i siden forrige 
generalforsamling. Her må man sige, at det bib-
liotekspolitiske har fyldt meget. Tidligere har 
det handlet meget om eReolen, men i 2018 var 
det nærmere selve bibliotekernes formål, der 
kom i fokus. Kulturministeren og KL annonce-
rede nemlig en mulig åbning af biblioteksloven, 
og derfor blev det nødvendigt for os at være klar 
med et bud på nye formålsparagraffer. Det lø-
ste vi gennem et bredt funderet udvalgsarbejde 
i vores bibliotekspolitiske udvalg, hvor vi nåede 
frem til et sæt nye formål centreret om littera-
turformidling som en kerneopgave for bibliote-
kerne. Den nuværende bibliotekslov, som er fra 
1964, nævner stort set ikke denne opgave, fordi 
loven blev til på et tidspunkt, hvor litteraturen 
havde en indlysende rolle på bibliotekerne. Det 
kan man ikke længere tage for givet, og derfor 
ønsker vi litteraturformidlingen eksplicit ind-
skrevet i bibliotekernes formålsbestemmelser, 
hvis det kommer til en revision af loven.

Centralisering
Et andet centralt fokus for foreningen er situa-
tionen på lærebogsmarkedet, hvor en massiv of-
fentlig digitalisering giver sig udslag i en centra-
lisering og ensretning af kommunernes indkøb 
til skade for litteraturens mangfoldighed i sko-
len. Det er et væsentligt problem for dansk litte-
ratur som helhed, men det er også et tungt em-
ne at flytte pga. de store økonomiske og politiske 

Formandens årsberetning 
2018-2019
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interesser i forskellige områder. Vi følger 
udviklingen nøje og indgår, sammen med 
forlagene, i flere dialoger med KL. Tæt 
forbundet hermed arbejder vi med den 
offentlige delingsagenda, hvor vi i regi af 
Copydan Tekst & Node kæmper for at be-
vare grundlaget for det kopivederlag, der 
er så vigtigt for mange i vores stand. 

Sommeren og efteråret stod i stream-
ingtjenesternes tegn. Navnlig Mofibo 
bragede frem med stor vækst, hvilket der 
er meget godt at sige om. Fra foreningens 
side anede vi imidlertid også konturer-
ne af et skred i magtbalancen på det di-
gitale bogmarked, hvor streamingtjene-
sterne vurderedes at være på nippet til 
at gennemtvinge en overgang til det så-
kaldte puljevederlag. Dette puljevederlag 
er skadeligt for gennemsigtigheden og  
bæredygtigheden af værdikæden på især 
det skønlitterære bogmarked, og derfor 
udstedte vi en advarsel til de store forlag 

om ikke at acceptere modellen med puljevederlag. Nu 
er det jo ikke sådan, at Forfatterforeningen kan blande 
sig direkte i forretningsaftalerne mellem streaming-
tjenester og enkeltforlag, men der er ingen tvivl om, at 
vores advarsel og ledsagende lobbyindsats har været 
med til at stemme forlagene til forsigtighed. 

Billedbogens status
Kort før jul besluttede kulturministeren, blandt andet 
efter ønske fra Dansk Forfatterforening, at forlænge 
Bogpanelets virke med yderligere fire år. Bogpanelet 
er en ekspertgruppe, der undersøger litteraturens og 
bogmarkedets udvikling og status i forskellige snit. Vi 
kan kun glæde os over, at panelet fortsætter, for det 
er guld værd for vores litteraturpolitiske engagement 
at have uvildige, objektive undersøgelser at spille op 
imod. Ydermere indgår Dansk Forfatterforening ak-
tivt i den følgegruppe, der er knyttet til panelet, og her-
igennem kan vi være med til at præge, hvilke emner 
der skal undersøges. Vi har således i 2018 samarbejdet 
med panelet om en undersøgelse af billedbogens sta-
tus, hvor vi især er interesserede i betydningen af bib-
liotekernes indkøb. Jeg håber, denne undersøgelse vil 
kunne danne grundlag for tiltag til sikring af et alsi-
digt udbud af illustrerede børnebøger.

I 2018 har vi fortsat haft stort udbytte af vores ju-
rist og den individuelle assistance, hun tilbyder med-
lemmerne. Det er et arbejde af uvurderlig betydning, 
ikke kun for den enkelte, men også for foreningen som 
helhed og den fælles kamp for vores rettigheder. Når 
det gælder foreningens værn om personlige rettighe-
der, har ikke mindst Arne Herløv Petersen-sagen væ-
ret vigtig i 2018. Vi har ikke opgivet kampen for Ar-
ne Herløv Petersens ophavsret til sine dagbøger, som 
staten har indlemmet i Rigsarkivet i strid med forfat-
terens ønske og i strid med ophavsretten. Derfor søg-
te vi i 2018 fri proces til at føre sagen ved domstole-
ne. I første omgang fik vi afslag på ansøgningen ved 
Civilstyrelsen. Nu har vi klaget over afslaget til Pro-
cesbevillingsnævnet. Sagen er efter vores og adskilli-
ge eksperters opfattelse meget principiel, da den også 
handler om retten til privatlivets fred.

På den mere administrative front vil jeg nævne, 
at vi i 2018 har taget de første skridt til at flytte he-
le forvaltningen af de kollektive midler fra Copydans 
AV-foreninger over i Forfatternes Forvaltningssel-

⁂
... vi ønsker litteratur- 

formidlingen eksplicit  

indskrevet i bibliotekernes 

formålsbestemmelser,  

hvis det kommer til  

en revision af loven.
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skab. Som følge af et EU-direktiv har vi siden 
2016 ikke kunnet udlodde disse midler kollektivt 
i regi af Autorkontoen, men måttet fordele dem 
individuelt – med et meget omfattende forvalt-
ningsarbejde til følge. Sekretariatet har håndte-
ret dette arbejde forbilledligt, men i bestyrelsen 
har vi vurderet, at hele området kommer til at 
fylde for meget i foreningen. Vi skal være en for-
fatterforening, ikke en forvaltningsmaskine. 
Derfor giver det bedre mening at overlade det-
te område til Forfatternes Forvaltningsselskab, 
der samtidig har overtaget arbejdet med Radio-
kassen. Dansk Forfatterforening vil dog fortsat 
have politisk hånd i hanke med forvaltningen. 

Denne beretning ville ikke være komplet uden 
et par ord om vores gode lokalgrupper. Med Gun-
vor Ganer Krejberg som en af flere drivkræfter 
har især Aarhus-gruppen i de senere år udviklet 
sig til et meget stærkt og aktivt samlingssted for 
medlemmer i store dele af Jylland. I 2018 beslut-
tede bestyrelsen fremover at henlægge hvert an-
det strategiseminar til Aarhus og i det hele taget 
søge at skabe endnu tættere forbindelse til Aar-
hus-gruppen.

Personlig vil jeg gerne takke såvel medlem-
mer som sekretariat for et godt samarbejde i 
2018. Der er mange gode stunder i den her for-
ening. ※

Til § 4 – Optagelse – vedrørende varigheden 
af det associerede medlemskab
Det foreslås, at der indføres en tidsbegrænsning 
på associeret medlemskab på 5 år. 
Forslag om ny bestemmelse indsættes som  
stk. 6, den nuværende stk. 6 bliver stk. 7:
”Stk. 6. Man kan højst være associeret medlem i 
sammenlagt 5 år. Herefter vil man ikke igen kun-
ne optages som associeret medlem.
Stk. 7: Associerede medlemmer har alene de ret-
tigheder, som den til enhver tid siddende bestyrel-
se måtte træffe beslutning om.”

Til § 5 – Udmeldelse
For at undgå fortolkningsmuligheder foreslås 
det i stk. 1, at ”kan” udskiftes med ”skal”. 
Forslag til ny formulering: 
”Stk. 1. Udmeldelse af foreningen skal ske skrift-
ligt med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en må-
ned.”

Til § 8 – Generalforsamlingen – vedrøren-
de oplysning om datoer for generalforsam-
ling mv.
Der står p.t. i stk. 3, at dato for generalforsamlin-
gen og to terminer for forslagsstillelse skal oply-
ses i årets første nummer af ”Forfatteren” – men 
p.t. udkommer årets første nummer af ”Forfat-
teren” efter udløbet af de to terminer. 
Forslag til ny formulering: 
”Stk. 3 – Datoen for den ordinære generalforsam-
ling samt de relevante terminer for indsendelse 
af forslag og opstilling af kandidater skal oplyses 
i det seneste forudgående nummer af medlems-
bladet ”Forfatteren” før den tidligste termin, jf. 
stk. 8 og 9. Alternativt kan oplysning ske ved di-
rekte skriftlig meddelelse til hvert enkelt ordinært 
medlem.”

De gældende vedtægter fra 2017 kan findes her: 
https://danskforfatterforening.dk/vedtaegter/ 
Vedtægtsændringerne vil blive behandlet på 
Generalforsamlingen den 27. april 2019, og hvis 
2/3 eller mere stemmer for, vil det efterfølgende 
blive sendt til urafstemning med afgørelse ved 
simpelt flertal. 

Dansk Forfatterforenings ordinære generalforsamling,  
vedtægtsændringer 2019
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Årsregnskab 2018Resultatopgørelse 2018 Resultat Budget Resultat
2018 2018 2017

kr. kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.778.789 3.736.300 3.736.046
6% af kopivederlag 0 0 0
Administrationsbidrag - Autorkontoen 1.056.868 1.183.900 925.920
Lejeindtægter m.m. 284.404 237.000 284.471
Indtægter ialt 5.120.060 5.157.200 4.946.436

5.120.060 5.142.200 4.933.011

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.386.320 -2.374.000 -2.140.821
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -452.348 -470.700 -441.784
Lokaleudgifter -455.869 -501.000 -550.113
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -525.270 -515.000 -559.347
- Gruppetilskud -208.000 -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -292.306 -273.000 -239.146
- Kontingent andre organisationer -13.785 -40.000 -13.763
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -199.774 -212.500 -210.370
- IT-udgifter -188.066 -168.000 -228.773
- Revision Forfatterforening og Autor -59.800 -62.000 -59.800
- Juridisk bistand m.. -4.975 0 -10.000
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -95.607 -130.000 -104.929
- Af- og nedskrivninger -62.303 -122.000 -103.553
Udgifter ialt -4.944.422 -5.076.200 -4.870.398

Resultat før finansielle poster 175.638 81.000 76.037
Finansielle poster
- Renter -15.342 -15.000 -13.425
- Kursregulering investering pr. 31.12.2018 -65.242 0 0
 -Udbytte 0 0 0
Financiele poster i alt -80.584 -15.000 -13.425

Årets resultat 95.054 66.000 62.612

Årets resultat foreslås overført til næste år

Resultatopgørelse 2018 Resultat Budget Resultat
2018 2018 2017

kr. kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.778.789 3.736.300 3.736.046
6% af kopivederlag 0 0 0
Administrationsbidrag - Autorkontoen 1.056.868 1.183.900 925.920
Lejeindtægter m.m. 284.404 237.000 284.471
Indtægter ialt 5.120.060 5.157.200 4.946.436

5.120.060 5.142.200 4.933.011

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.386.320 -2.374.000 -2.140.821
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -452.348 -470.700 -441.784
Lokaleudgifter -455.869 -501.000 -550.113
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -525.270 -515.000 -559.347
- Gruppetilskud -208.000 -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -292.306 -273.000 -239.146
- Kontingent andre organisationer -13.785 -40.000 -13.763
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -199.774 -212.500 -210.370
- IT-udgifter -188.066 -168.000 -228.773
- Revision Forfatterforening og Autor -59.800 -62.000 -59.800
- Juridisk bistand m.. -4.975 0 -10.000
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -95.607 -130.000 -104.929
- Af- og nedskrivninger -62.303 -122.000 -103.553
Udgifter ialt -4.944.422 -5.076.200 -4.870.398

Resultat før finansielle poster 175.638 81.000 76.037
Finansielle poster
- Renter -15.342 -15.000 -13.425
- Kursregulering investering pr. 31.12.2018 -65.242 0 0
 -Udbytte 0 0 0
Financiele poster i alt -80.584 -15.000 -13.425

Årets resultat 95.054 66.000 62.612

Årets resultat foreslås overført til næste år

Resultatopgørelse 2018 Resultat Budget Resultat
2018 2018 2017

kr. kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.778.789 3.736.300 3.736.046
6% af kopivederlag 0 0 0
Administrationsbidrag - Autorkontoen 1.056.868 1.183.900 925.920
Lejeindtægter m.m. 284.404 237.000 284.471
Indtægter ialt 5.120.060 5.157.200 4.946.436

5.120.060 5.142.200 4.933.011

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.386.320 -2.374.000 -2.140.821
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -452.348 -470.700 -441.784
Lokaleudgifter -455.869 -501.000 -550.113
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -525.270 -515.000 -559.347
- Gruppetilskud -208.000 -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -292.306 -273.000 -239.146
- Kontingent andre organisationer -13.785 -40.000 -13.763
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -199.774 -212.500 -210.370
- IT-udgifter -188.066 -168.000 -228.773
- Revision Forfatterforening og Autor -59.800 -62.000 -59.800
- Juridisk bistand m.. -4.975 0 -10.000
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -95.607 -130.000 -104.929
- Af- og nedskrivninger -62.303 -122.000 -103.553
Udgifter ialt -4.944.422 -5.076.200 -4.870.398

Resultat før finansielle poster 175.638 81.000 76.037
Finansielle poster
- Renter -15.342 -15.000 -13.425
- Kursregulering investering pr. 31.12.2018 -65.242 0 0
 -Udbytte 0 0 0
Financiele poster i alt -80.584 -15.000 -13.425

Årets resultat 95.054 66.000 62.612

Årets resultat foreslås overført til næste år
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Lejeindtægter m.m. 284.404 237.000 284.471
Indtægter ialt 5.120.060 5.157.200 4.946.436

5.120.060 5.142.200 4.933.011

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.386.320 -2.374.000 -2.140.821
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -452.348 -470.700 -441.784
Lokaleudgifter -455.869 -501.000 -550.113
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -525.270 -515.000 -559.347
- Gruppetilskud -208.000 -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -292.306 -273.000 -239.146
- Kontingent andre organisationer -13.785 -40.000 -13.763
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -199.774 -212.500 -210.370
- IT-udgifter -188.066 -168.000 -228.773
- Revision Forfatterforening og Autor -59.800 -62.000 -59.800
- Juridisk bistand m.. -4.975 0 -10.000
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -95.607 -130.000 -104.929
- Af- og nedskrivninger -62.303 -122.000 -103.553
Udgifter ialt -4.944.422 -5.076.200 -4.870.398

Resultat før finansielle poster 175.638 81.000 76.037
Finansielle poster
- Renter -15.342 -15.000 -13.425
- Kursregulering investering pr. 31.12.2018 -65.242 0 0
 -Udbytte 0 0 0
Financiele poster i alt -80.584 -15.000 -13.425

Årets resultat 95.054 66.000 62.612

Årets resultat foreslås overført til næste år
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Balance pr. 31.12.2018

AKTIVER 31/12/2018 31/12/2017
kr. kr.

Inventar 48.900 111.204
Materielle anlægsaktiver i alt 48.900 111.204

Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 787.631 849.935

Mellemregning, projekter m.m. 11.744 8.727
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 17.413 22.550
Tilgodehavender i alt 29.158 31.277

Likvide beholdninger 5.737.768 6.503.664

Værdipapirer 1.335.729 0

Omsætningsaktiver i alt 7.102.654 6.534.942

Aktiver i alt 7.890.286 7.384.876

PASSIVER 31/12/2018 31/12/2017
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.165.511 5.070.457
Primære grupper 476.413 505.330
Interessegrupper 129.317 109.839
Kapitalkonto i alt 5.771.242 5.685.626

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 45.000
Periodeafgrænsningsposter 7.875 7.350
NFOR/Nordisk Plenar 168.500 0
Kursusafdelingen 2.382 249.276
Mellemregning andre projekter m.m. 761.335 264.047
Skyldige omkostninger 336.107 406.396
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 400.000 400.000
Anden gæld 391.845 327.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Passiver i alt 7.890.286 7.384.876
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AKTIVER 31/12/2018 31/12/2017
kr. kr.
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Materielle anlægsaktiver i alt 48.900 111.204

Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 787.631 849.935

Mellemregning, projekter m.m. 11.744 8.727
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 17.413 22.550
Tilgodehavender i alt 29.158 31.277

Likvide beholdninger 5.737.768 6.503.664

Værdipapirer 1.335.729 0

Omsætningsaktiver i alt 7.102.654 6.534.942

Aktiver i alt 7.890.286 7.384.876

PASSIVER 31/12/2018 31/12/2017
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.165.511 5.070.457
Primære grupper 476.413 505.330
Interessegrupper 129.317 109.839
Kapitalkonto i alt 5.771.242 5.685.626

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 45.000
Periodeafgrænsningsposter 7.875 7.350
NFOR/Nordisk Plenar 168.500 0
Kursusafdelingen 2.382 249.276
Mellemregning andre projekter m.m. 761.335 264.047
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Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 400.000 400.000
Anden gæld 391.845 327.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Passiver i alt 7.890.286 7.384.876

Balance pr. 31.12.2018

AKTIVER 31/12/2018 31/12/2017
kr. kr.

Inventar 48.900 111.204
Materielle anlægsaktiver i alt 48.900 111.204

Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 787.631 849.935

Mellemregning, projekter m.m. 11.744 8.727
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 17.413 22.550
Tilgodehavender i alt 29.158 31.277

Likvide beholdninger 5.737.768 6.503.664

Værdipapirer 1.335.729 0

Omsætningsaktiver i alt 7.102.654 6.534.942

Aktiver i alt 7.890.286 7.384.876

PASSIVER 31/12/2018 31/12/2017
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.165.511 5.070.457
Primære grupper 476.413 505.330
Interessegrupper 129.317 109.839
Kapitalkonto i alt 5.771.242 5.685.626

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 45.000
Periodeafgrænsningsposter 7.875 7.350
NFOR/Nordisk Plenar 168.500 0
Kursusafdelingen 2.382 249.276
Mellemregning andre projekter m.m. 761.335 264.047
Skyldige omkostninger 336.107 406.396
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 400.000 400.000
Anden gæld 391.845 327.181
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Gældsforpligtelser i alt 2.119.044 1.699.250

Passiver i alt 7.890.286 7.384.876
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Budget 2019

Budget 2019

Budget 2019 Budget Resultat
2019 2018

kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.798.000 3.778.789
Administrationsbidrag - Autorkontoen 711.000 1.056.868
Lejeindtægter og div tilskud 364.000 284.404
Indtægter ialt 4.873.000 5.120.060

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.342.000 -2.386.320
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -515.900 -452.347
Lokaleudgifter -505.000 -455.869
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -479.600 -525.270
- Gruppetilskud -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -263.500 -292.306
- Kontingent andre organisationer -45.000 -13.785
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -198.700 -199.774
- IT-udgifter -145.000 -188.066
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor -65.000 -59.800
- Juridisk bistand m.v. 0 -4.975
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger -195.000 -157.910
Udgifter ialt -4.962.700 -4.944.422

Resultat før finansielle poster -89.700 175.638
Finansielle poster -10.000 -80.584
Årets resultat -99.700 95.054



F O R FAT T E R E N  N O  0 1  2 0 1 9
34

G E N E R A L F O R S A M L I N G  2 0 1 9

esultatet for 2018 viser 
et overskud, som er om-
kring en halv gang stør-
re end budgetteret. Dette 
større overskud skyldes 
(desværre) ikke flere ind-
tægter end forventet – 
faktisk er indtægterne 

på trods af en nettomedlemsfremgang på hele 
59 medlemmer tværtimod blevet ca. 37.000 kr. 
mindre end budgetteret. Det større overskud 
skyldes derimod, at der er blevet sparet på udgif-
terne. Herunder er det særligt glædeligt, at po-
sten ”tab på debitorer” (som drejer sig om ubetal-
te kontingenter) er blevet væsentligt reduceret.

Som tidligere beskrevet har foreningen i løbet 
af de seneste ti år mistet diverse indtægtskilder, 
som vi tidligere nød godt af. I 2018 har der stadig 
været et pænt bidrag til indtægtssiden fra admi-
nistration af Autorkontoen, selv om det blev en 
del mindre end budgetteret, men fremover vil 
dette beløb blive reduceret væsentligt, eftersom 
administrationen af den individuelle fordeling 
til rettighedshaverne fremover ligger i Forfat-
ternes Forvaltningsselskab. 

Sidste år nævnte jeg i min beretning, at be-
styrelsen ville se på muligheder for at reducere 
betaling af negative renter. De negative renter 

er ikke mindst problematiske, fordi foreningen 
indtil omkring år 2015 faktisk havde en positiv 
renteindtægt: Foreningen tjente penge på at ha-
ve penge stående i banken. Men fra og med 2016 
ændrede dette sig til, at foreningen skulle betale 
for at have penge stående i banken. Der er des-
værre ingen udsigt til, at det vil ændre sig forelø-
big: Faktisk har endnu en af foreningens bank-
forbindelser (Merkur Andelskasse) meddelt, at 
de fra 2019 også vil opkræve negative renter af 
bankindeståender. 

Som kasserer har jeg derfor set det som en på-
trængende opgave for bestyrelsen at finde frem 
til en måde at placere foreningens penge på, så 
følgende formål kunne blive opfyldt:
1. At få reduceret betaling af negative renter  
 på bankindeståender
2. At inflationssikre egenkapitalen
3. At skaffe et positivt bidrag til foreningens  
 drift i form af rente/udbyttebetaling
4. At sikre, at bankindeståenderne så vidt  
 muligt er dækket af indskydergarantien.

Det er naturligvis en stor beslutning at skul-
le omplacere noget af foreningens egenkapital, 
ikke mindst da bestyrelsen ikke just består af 
drevne børshajer. Derfor var det nødvendigt 
med en del drøftelser, før det lykkedes at komme 
frem til en løsning. Resultatet blev, at der blev in-

Kassererens  
beretning

A F K A S S E R E R  SA N N E  U D S E N

※

R
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vesteret for ca. 700.000 kr. i investeringsfonden 
Maj Invest Danske Obligationer og ligeledes ca. 
700.000 kr. i investeringsfonden Sparinvest In-
dex Dow Jones Sustainability World samt place-
ret 745.000 kr. i en bank, der ville tage imod vo-
res penge uden at opkræve negative renter. Den 
sidste del var faktisk ikke så nem endda, men ef-
ter flere måneder lykkedes det at få Arbejdernes 
Landsbank til at tage imod dem. Samlet set spa-
rede denne øvelse foreningen en renteudgift på 
knap 5.000 kr. (når den sparede renteudgift ikke 
er større, skyldes det, at pengene kun var place-
ret de sidste godt fire måneder af året).

Køb og behold
Forudsætningen for at placere pengene i værdi-
papirer er, at vi skal følge en såkaldt køb-og-be-
hold-strategi, dvs. at det er meningen, at 
foreningen skal beholde de indkøbte investe-
ringsbeviser i meget lang tid. Det kan så indi-
mellem kræve lidt is i maven, når de finansiel-
le markeder slår kolbøtter. Som man kan se 
på posten ”kursregulering”, var den bogførte 
kursværdi af vores indkøbte værdipapirer fal-
det med 65.242 kr. ved udgangen af året. Det er 
vigtigt at understrege, at dette fald er urealise-
ret. Udgiften er i den forstand fiktiv. Som man-
ge sikkert lagde mærke til, tog aktiemarkedet en 
ordentlig rutsjetur i slutningen af 2018. Og det 
kan man se på vores regnskab. Men kurserne er 
heldigvis steget siden, og i skrivende stund er ca. 
40.000 kr. af kurstabet indhentet igen. Så forhå-
bentlig ser denne post helt anderledes ud ved ud-

⁂
… foreningen har i løbet af  

de seneste ti år mistet  

diverse indtægtskilder,  

som vi tidligere nød godt af.

gangen af 2019. Dertil kommer, at der i 2019 vil 
blive udbetalt udbytte i de to investeringsfon-
de, men dette beløb (som er i alt knap 20.000 kr.) 
kommer først med i 2019-regnskabet. 

Men selv med dette fiktive tab på de finansiel-
le poster ender vi med et pænt overskud for 2018. 
Her vil jeg særligt rose sekretariatet for at væ-
re gode til at have styr på pengene – og bestyrel-
sen for at være gode til at udvise mådehold. Som 
bekendt er det ikke en forenings opgave at skabe 
et egentligt overskud, men derimod at virke til 
nytte for medlemmerne. Ikke desto mindre er 
det af hensyn til foreningens langsigtede over-
levelse yderst hensigtsmæssigt, at vi endte med 
et pænt overskud i 2018, da de kommende år des-
værre ser mindre lovende ud. ※

Oveordnet set er det et fint regnskab, som bestyrel-
sen kan fremlægge. Vi vil dog godt kommentere enkel-
te punkter.
 Kontingenter, andre organisationer: Her er budget-
teret med 40.000, men kun brugt 13.785,-. Som sidste år 
vil vi anbefale, at Dansk Forfatterforening genindmelder 
sig i Dansk Kunstnerråd.
 Finansielle poster: Her er et overforbrug, som pri-
mært er på grund af et kurstab på 65.242,-. Kurstabet 
skyldes, at Dansk Forfatterforening i 2018 har investeret 
1,4 million i to investeringsselskaber, og kurserne efterføl-
gende faldt.
 Hvilke overvejelser er der lagt til grund for valget af de 
to investeringsforeninger, og hvordan vil bestyrelsen sikre 
sig, at der kun investeres i selskaber, som overholder in-
ternationale konventioner og normer vedrørende men-
neskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og god 
virksomhedsledelse?
 Vi har ingen øvrige bemærkninger til det fremlagte 
regnskab.
 Vores samlede konklusion er, at foreningen har en 
sund økonomi, som dog i fremtiden i nogen grad vil blive 
påvirket af svingningerne på aktiemarkedet, hvad vi ikke 
finder heldigt.

De kritiske revisorers bemærkninger  
til regnskabet for 2018

A F F L E M M I N G M A D S E N  P O U L S E N  

O G H E N R I K N I L AU S
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K A L E N D E R

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

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING.DK

SKAT & MOMS
Mandag d. 11. marts  
kl. 16.30-18
For alle
Orienteringsmøde om skat og 
moms, og hvad du kan og ikke 
kan trække fra.

RECEPTION
For alle
Fejring af 100-året for det nor-
diske samarbejde
Onsdag d. 10. april  
kl. 17-19.30.
Nordatlantens Brygge

KOM OG SKRIV
For alle 
Onsdage 18.30-21.30
Marts: d. 20. og 27. 
April: d. 3.
Maj: d. 1., 8., 15., 22., 29.
Juni: d. 5.

ORIENTERINGS- 
MØDE OM  
BIBLIOTEKSPENGE
Mandag d. 13. maj kl. 16-18
For alle – også ikke-medlem-
mer.
Tilmelding:  
kaos@kaareoester.dk mærket 
”bibliotekspenge”, senest  
onsdag d. 1. maj.

BU-GRUPPEN
MØD DE  
NOMINEREDE  
TIL KULTURMINISTE-
RIETS BØRNEBOGS-
PRISER
Tirsdag d. 19. marts  
kl. 19-21
Tilmelding: h00s@kk.dk
Sted: Københavns  
Hovedbibliotek

DOF
GENERALFORSAM-
LING I DOF
Lørdag d. 30. marts 
kl. 15-18 med efterfølgen-
de middag.
Dagsorden ifølge vedtægter.

DEN FAGLITTERÆRE 
GRUPPE 
FAGFORFATTER  
MØDER  
FAGFORFATTER
Fredag d. 8. marts kl. 10 til 
lørdag d. 9. marts kl. 16
Temaet i år er  
”Den skabende proces”.

ÅRSMØDE I  
F-GRUPPEN
Fredag d. 5. april kl. 16  
(dørene åbnes kl. 15)
Dagsorden ifølge vedtægter.

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

OPLÆSNING PÅ 
SAKURAFESTIVALEN
Lørdag d. 27. april  
kl. 11.30-12
Det foregår på scene 2 på  
plateauet
Tilmelding: Bjarne Kim Peder-
sen, post@ravnerockforlaget.dk 
mærket ”Sakuraoplæsning”,  
inden lørdag d. 20. april. 

GINKO: MEDITATION 
OG HAIKU
Søndag d. 28. april kl. 10-16
Vi mødes hos Ida Hamre
Biskop Monrads vej 29
Virum
Medbring madpakke, drikke-
varer, siddeunderlag, tøj til vejr-
liget.
Tilmelding:  
Bjarne Kim Pedersen  
post@ravnerockforlaget.dk
mærket ”ginko: meditation og 
haiku”, inden tirsdag d. 23. april.

LYRIKERGRUPPEN
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 ifølge vedtægter. 
Nærmere information via ny-
hedsnotat 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

SYMFONISK  
KORTPROSA
For alle
Søndag d. 14. april kl. 16
Madam Garborg læser op af 
sin debutbog – ledsaget af 
musik, kage og forfriskninger.

DEN SKØN- 
LITTERÆRE GRUPPE:
ÅRSMØDE I  
S-GRUPPEN
Lørdag d. 23. marts  
kl. 16-22
Dagsorden ifølge vedtægter.

FREDAGSBAR MED 
OPLÆG
For alle
Fredag d. 12. april  
kl. 16.30-20
Oplæg ved Jørn Boisen, Insti-
tut for Engelsk, Germansk og 
Romansk, Kbh. Universitet.

FREDAGSBAR  
MED OPLÆG
For alle
Fredag d. 10. maj  
kl. 16.30-20
Nærmere info følger.

KVINDELIGE  
FORFATTERE
TRE NYE STEMMER
For alle
Torsdag d. 21. marts  
kl. 19-21.30
Kom, lyt, og deltag i samtalen 
med forfatterne Shosha Ray-
mond (Stillezone, roman), Em-
ma Bess (Mødre, døtre, søstre, 
noveller) og Theresa Salomon-
sen (Kast himlen i havet, lyrik). 
(Se interview med Theresa  
Salomonsen på bagsiden).
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STORDSTRØMMEN:
ÅRSMØDE I  
STORDSTRØMMEN
Torsdag d. 11. april kl. 19 
Nykøbing F
Dagsorden ifølge vedtægter.

SENIORGRUPPEN:
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:
FYRAFTENSMØDE
Tirsdag d. 12. marts  
kl. 16-18
Vogn 1

SKRIV LØS 
For alle
Mandage mellem  
kl. 18-21
April: d. 1.
Maj: d. 6.
Juni d. 3. 
Med Annie Bahnson,
Vogn 1
Tilmelding: a9bahnson@
gmail.com et par dage før.

FYRAFTENSMØDE
Onsdag d. 8. maj  
kl. 16-18
Vogn 1

KONTRAKT- 
FORHOLD 
For oversættere og illustratorer
Torsdag d. 9. maj  
kl. 17-19 på Godsbanen
Tilmelding: df@danskforfat-
terforening.dk senest mandag 
d. 6. maj.
Dansk Forfatterforenings  
jurist, Anne Koldbæk, i 
kollegial sparring om kontrakt-
forhold med DOF’s formand, 
Ulla Lauridsen, og Søren  
Jessen fra Illustratorgruppen.

HUSK DEN FÆLLESSNORDISKE RECEPTION  
I NORDATLANTENS BRYGGE  
D. 10. APRIL 2019 KL. 17.

100-ÅRET FOR DEN FØRSTE NORDISKE FORFATTERKONGRES

Kontrakt- 
rådgivning  
i fredstid
Dansk Forfatterforenings jurist,  
Anne Koldbæk, kan bookes til  
en udvidet juridisk rådgivning.  

Tre kvarter alene med juristen til  
gennemgang af kontrakter og  
afregninger. Anne Koldbæk kalder det  
kontraktstatus i fredstid, og det er  
et tilbud til dig, der ikke står i en akut  
forhandlingssituation om en kontrakt.

Ansøgning sendes direkte til  
jurist Anne Koldbæk –  
ak@danskforfatterforening.dk.  

Juristen afgør, om ansøgningen  
passer til tilbuddet.

Kulturminister Mette Bock, 
formand for Dansk Forfat-
terforening Morten Visby 
og flere nordiske forfatte-
re og oversættere holder 
taler. 

Medlemmer af Dansk For-
fatterforening og repræ-
sentanter fra det øvrige 
kulturliv er inviteret. I da-
gene efter receptionen 
holder Forfatterforenin-
gens bestyrelse og de øv-
rige nordiske forfatter-
foreninger seminar med 

nutidens vigtige emner in-
den for litteratur, nordisk 
sprog, kulturliv og sam-
arbejde på dagsordenen. 
Og Nordisk Forfatter- og 
Oversætterråd, NFOR, hol-
der årets plenarforsam-
lingsmøde. 

Seminar og møde fore-
går i Jægersborg på kur-
susejendommen Schæf-
fergården, som støtter de 
fællesnordiske møder og 
ejes af Fondet for Dansk-
Norsk Samarbejde. ※
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L E G AT E R  &  S T Ø T T E

LEGATER & STØTTE

Projektstøtteudvalget for Litteratur 
under Statens Kunstfond har ændret 
struktur på puljerne fra 2019. Puljer-
ne er nu inddelt efter, om formålet er 
nationalt, internationalt eller rettet 
mod børn og unge. Ingen af de tid-
ligere formål er fjernet, puljerne har 
blot fået en mere simpel struktur. Og 
andre navne. 
Se mere på  
Statens Kunstfond kunst.dk

DANSK LITTERATUR  
I UDLANDET OG UDENLANDSK 
LITTERATUR I DANMARK
I denne pulje kan du søge tilskud til 
oversættelser til og fra dansk, prøve-
oversættelser, mentorstøtte for over-
sættere, arrangementer og net-
værksstøtte til oversættere,  
rejselegater for oversættere og 
research-rejser for forlæggere mv. 
Frister 
1. marts 2019 og 1. september 2019

DANSK OG UDENLANDSK  
LITTERATUR  
FOR BØRN OG UNGE
I denne pulje kan du søge tilskud til 
produktion af danske børne- og ung-
domsbøger, til oversættelser til og 

fra dansk, litterære arrangementer, 
litteraturfestivaler, støtte til udvik-
ling af digitale fortællinger for børn 
og unge, til oversættelser, rejser og 
research og andre litterære projekter 
for børn og unge. 
Frister  
1. april 2019 og 1. oktober 2019

HUSKUNSTNERORDNINGEN
I denne pulje kan der søges om støt-
te til kunstnerhonorar i forbindelse 
med børn og unges møde med pro-
fessionelle kunstnere i skoler, dag- 
tilbud m.m.
Frister 
5. marts 2019 og 1. oktober 2019

DANSK LITTERATUR I DANMARK
I denne pulje kan du søge tilskud til 
produktion af danske værker, litte-
rære arrangementer og litteratur- 
festivaler samt til rejser og til kursus-
virksomhed i forfatterforeningerne.
Frister 1. februar og 15. august

NORDISKE OVERSÆTTELSER
Tilskud til oversætterhonorar. Kan 
søges af nordiske forlag, der ønsker 
at udgive et dansk værk i oversæt-
telse til et nordisk sprog
Frister 
1. marts 2019 og 15. september 2019

”Forfattercentrum” finder du under 
Dansk Litteratur i Danmark.
Der kan stadig søges til de samme 
formål som tidligere. Puljen har to 
årlige frister, men der kan til gen-
gæld søges om flere arrangemen-
ter i samme ansøgning.

”Børn og unges møde med forfat-
tere og illustratorer” skal søges 
under Dansk og udenlandsk litte-
ratur for børn og unge.

DIREKTØR J. P. LUND OG HUSTRU VILHELMINE BUGGES LEGAT

Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år.

Dansk Forfatterforenings legatudvalg indstiller til dette legat ultimo marts, og en ekstern besty-
relse foretager den endelige uddeling i foråret 2020. Der sendes kun svar til de ansøgere, der får til-
delt legatmidler. Legatportionen forventes at være på kr. 6.000 – 7.000.

Generelt om legater
Ansøgningen sendes elektronisk via efond. Link til det elektroniske ansøgningsskema og en udfør-
lig vejledning i, hvordan der ansøges, findes på Dansk Forfatterforenings hjemmeside: 

https://danskforfatterforening.dk/legater-2/ 

Ansøgningen skal være indsendt senest 1. april 2019 kl. 10. 

Kender du nogen, som opfylder betingelserne, så fortæl dem om legaterne og ansøgningsfristen.
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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.-sup-
pl.), 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 illustratorgruppen), 
Annemette Bramsen (illu.).

L-gruppen (lyrik) Kirsten Marthedal (fmd.), 
Cindy Lynn Brown (næstfmd.), Knud Stef-
fen Nielsen, René Sandberg, Adil Erdem og 

Claus Willumsen (1.-suppl.)
F-gruppen 

(faglitteratur) 
Frank Egholm Andersen (fmd.), 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, Birthe Lundsgaard, Lærke Pade,  

Siri Nordborg Møller, Jakob Levinsen, Uschi 
Tech, (suppl.) og Trine Søndergaard (suppl.) 

Illustratorgruppen 
(gruppe under BU) 

Tove Krebs Lange (fmd.), Bente Bech,  
Jesper Tom-Petersen, Jan Mogensen,  

Kasper Heron Købke, Tomas Bjørnsson,  
Susanna Hartmann (suppl.), Lillian  

Brøgger (suppl.)
Haikugruppen 
Hanne Hansen  

(fmd., haikuhanne@gmail.com) 
Kvindelige forfattere i DFF 

Birte Kont (birtekont@mail.tele.dk) 
Læremiddelgruppen 

Henrik Poulsen  
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)

Seniorgruppen i DFF 
Benny Pedersen  

(fmd. bpe1954@gmail.com)
StORDstrømmen i DFF 

Michael Næsted Nielsen (fmd. brodtha-
gensvej@gmail.com)

Aarhus-gruppen i DFF 
Gunvor Graner 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@danskforfatter-
forening.dk  
www.danskforfatter-
forening.dk 

Formand: 
Morten Visby  
formand@danskfor-
fatterforening.dk 
Jurist: 
Anne Koldbæk  
ak@danskforfatter-
forening.dk  
Kontortid: Tirs.-tors. 
kl. 10-12 og 13-15 
Bogholderi: 
Knud Finnerup  
bogholderi@dansk-
forfatterforening.dk 
Medlems- 
administration m.m.: 
Nena Wiinstedt  
(sekretær) df@dansk-
forfatterforening.dk, 
Lotte Foged  
medlemsservice@
danskforfatterfor-
ening.dk,  
Anna Ida Häggquist 
assistance@danskfor-
fatterforening.dk,  
Louise Leegaard, 
(projektkoordinator) 
blixen@danskforfat-
terforening.dk,  
Simone Olesen  
kontakt@danskfor-
fatterforening.dk 
Sekretariatsleder 
og webredaktør: 
Sara Strand  
ss@danskforfatterfor-
ening.dk  
(barselsorlov)
Kursussekretær: 
Anne-Sophie 
 Lunding-Sørensen 
kursus@danskforfat-
terforening.dk  
Tlf.-tid: tors. kl. 10-12 
og 13-15.

NYE MEDLEMMER 
Brit Kim Bech, København 
Senest oversatte titel: Prinsesse 
Bari, Tiderne Skifter, 2015

Irene Maria Sidenius Paaby, L
Tranekær
Senest udgivne titel: Jeg skriver et 
træ, Brændpunkt, 2018

Keld Broksø, S, Hvidovre
Senest udgivne titel: Koldfronter, 
EgoLibris, 2017

Poul Lynggaard Damgaard, L, 
Aarhusgruppen, Aarhus C
Senest udgivne titel: Figurativ uni-
form, Helle, 2016

Karina Watson Olsen
Senest udgivne titel: Træn din hest 
fra jorden, INDBLIK, 2018

Claus Schjødt, Aarhusgruppen
Horsens
Senest udgivne titel: De  
bortrejste, Eksistensen, 2018

Kirsten Brun, Aarhusgruppen
Risskov
Senest udgivne titel: Natten er de-
res, Byens Forlag, 2018

Nanna Lysgaard Elmkjær, DOF, 
Aarhusgruppen, Haderslev
Senest oversatte titel:  
Ørkenspyddet DreamLitt, 2018

Katja Laub Berger, BU, Herlev
Senest udgivne titel: Døden lyver 
aldrig, DreamLitt, 2018

Søren Vælds, F, Varde
Senest udgivne titel: Håndbog i 
håndværk og design, Dansk  
Skolesløjds Forlag, 2014

Theresa Salomonsen, L
København SV
Senest udgivne titel: Kast himlen i 
havet, Korridor, 2017

Lisbet Kjær Johansen, DOF
Senest oversatte titel: Små påsat-
te brande, Politikens Forlag, 2018

Klaus Enghvidt Olsen, Farum 
Senest udgivne titel: Rusland  
efter murens fald, Forlaget Strax, 
2018

Cornelia Hæstrup Strøh, BU
Næstved
Senest udgivne titel: Et stik i  
hjertet og et på kinden,  
Alinea, 2018

Nis Bangsbo , BU, Illustrator- 
gruppen, København N 
Senest illustrerede titel: MULTI 8, 
Gyldendal, 2017

Camilla Bache Andersen, BU 
Senest udgivne titel: Benet, 
Vild Maskine, 2018 

Pernille Marcucci Frederiksen 
Associeret medlem, Knebel 

Trine Niemann
Associeret medlem, Hørsholm 

Susanne Kandrup
Associeret medlem, Frederiksberg 

Mikael John Rosanes
Associeret medlem, Birkerød 

Bodil Bjerring 
Associeret medlem, Aalborg SØ

Cecilie Alisa Wolters
Associeret medlem,  København K

Frida Nøddebo Nyrup 
Associeret medlem 

Jan Løve
Associeret medlem, Frederiksberg 

Lars Lunding Andersen, F
København K
Senest udgivne titel: København 
Zoo – bag om dyr og mennesket, 
Koustrup & Co, 2018

Helene Toksværd,  
Associeret medlem

Hannah Lie, Associeret medlem

Claus Thobo-Carlsen
Associeret medlem

Jytte Blanner, Læremiddel- 
gruppen, Slagelse
Senest udgivne titel: Træn dansk 
2, Dafolo, 2018

Signe Kjær, BU, illustrator, Grenå
Senest udgivne titel: Feen Oriana 
og andre eventyr, Rhodos, 2018

Ruben Fønsbo, Associeret medlem
Glücksburg, Tyskland

Nathalie Nystad, København K
Senest udgivne titel: Den store 
pengebog, Peoples Press, 2018

Morten Spindler
Associeret medlem, Frederiksberg

Anya Winqvist,  
Associeret medlem

Tore Rørbæk 
Associeret medlem,  København V

Jacob Fanth, Associeret medlem
Aarhus N

Daniel Boysen, L
Senest udgivne titel: En vase i bry-
stet, Silkefyret, 2018

Merete Bandak, S, StORDstrøm-
men, Nysted
Senest udgivne titel:  
Et håb på størrelse med en myg, 
Eksistensen, 2018

Rasmus Klitgaard Hansen, DOF, 
Aarhusgruppen, Åbyhøj
Senest oversatte titel: Løftet, Jen-
tas, 2018

Maya Stolbjerg Drud Salonin¸ S, 
DOF , Skovlunde 
Senest udgivne titel:  
Menneskesønnen, Kandor, 2015 

Marie Louise Cornelius, S
Frederiksberg
Senest udgivne titel: Hjerteblink, 
Storytel, 2018

Melina Holm
Associeret medlem, Hørsholm

Johan Rosdahl, F, København S
Senest udgivne titel: Italiensk for 
begejstrede, Anglomania, 2018

Dodo Lindemann, Svendborg
Senest udgivne titel:  
Hændernes univers,  
Lemuel Books, 2018

Tanja Bisgaard, BU, Virum
Senest udgivne titel:  
Vølvens spådom, Calibat, 2018

Pernille Tove Boldemann
Associeret medlem 

Lene Clausen 
Associeret medlem 
Tisvildeleje

Christina Steenberg Juul 
Associeret medlem 
Holstebro
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THERESA SALOMONSEN, 1985, uddannet fra Forfatterskolen i 2010, lyriker og filosofi-
studerende. Theresa Salomonsen debuterede med digtsamlingen Kast himlen i havet i 
2017, nomineret til Debutantprisen 2018 og modtager af Klaus Rifbjergs Debutantpris 

2018. Digtsamlingen udkommer på svensk i denne måned.

Portfolio

Theresa Salomonsen, 
 hvordan skrev du din  
digtsamling Kast himlen i havet?
Det var en meget, meget lang proces. Jeg 
skrev gennem mange år, skrev om og re-
digerede, tilføjede nye digte, fjernede an-
dre og satte nogle af de kasserede ind igen. 
Min vejleder fra Forfatterskolen, Asger  
Schnack, flere andre forfattervenner og 
min kæreste læste med og kommentere-
de. Når jeg lige har skrevet et digt, når det 
er helt nyt, er jeg for blufærdig til at vise det 
frem, men når jeg har arbejdet videre med 
det, så kommer der et vist punkt, hvor man 
stirrer sig blind. Og så er det godt med blik-
ket udefra.

Hvor henter du inspiration?
Det er jo mit liv – digtene er en blanding af 
selvbiografi og fiktion. Det er mig, det er 
mit univers og min diagnose. Man kan læse 
ud af den, at jeg er psykisk sårbar, nogle af 
digtene er psykisk hårde, måske deprimere-
de. Min sygdom, min diagnose er en del af 
digtene, ligesom der også er et religiøst  
tema. Jeg er vokset op i en pinse- 
kristen familie.

Hvordan påvirkede  
den opvækst dig?
Det var den tryggeste barndom med mi-
ne forældre og med Gud som en ekstra be-
skytter. Det var dejligt som barn, hvor jeg 
var meget troende. Men som teenager blev 
det svært. Svært at finde sin egen identitet 
og gøre op med de mange uskrevne reg-
ler, ikke mindst om seksualitet og alkohol. 
Så blev det svært som ganske ung at fin-
de sit eget ståsted i et allerede færdigt ver-
densbillede.

Og hvad så nu?
Jeg vil gøre min bachelor i filosofi fær-
dig her i foråret og måske søge et deltids-
job, jeg kan overskue, selvom jeg er syg. Det 
skal være et job, der giver plads og ro til at 
skrive. Efter en lang skrivepause på grund 
af mine studier kribler det i mig efter at skri-
ve igen – min debutbog blev modtaget 
så godt, det var en meget positiv oplevel-
se, og jeg har også fået et arbejdslegat fra 
Statens Kunstfond. Jeg har lyst til at skri-
ve mere. ※ 

※


