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Pia Halse har tegnet forsiden. Hun er uddannet fra Danmarks Designskole, 
linjen for visuel kommunikation, i 1999 og debuterede året efter med 

billedbogen Skarnbassen over tekst af H.C. Andersen.
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L E D E R

Fladpandet digitalisering

oreningen kan med tilfredshed 
notere sig, at Kommunernes 
Landsforening har opgivet et 
pilotprojekt, hvor man indled-
ningsvist ville låse 20 procent 
af det digitale lærebogsmarked 
fast på en bestemt indkøbsmo-
del. Projektet er faldet, fordi en 

række større lærebogsforlag har valgt ikke at 
deltage i udbuddet. Det har de valgt ud fra en 
kommerciel interesse i bevarelsen af et frit di-
gitalt lærebogsmarked, men så sandelig også – 
i dialog med Dansk Forfatterforening – ud fra 
et mere langsigtet ønske om at værne om ram-
merne for et dansk lærebogsmarked præget af 
kvalitet og alsidighed. 

Det er ikke kun en god nyhed for lærebogsfor-
fatterne, men for hele bogmarkedet, at projek-
tet er standset. Der var nemlig tale om en så-
kaldt flat rate-model, hvor de ni involverede 
kommuner skulle have købt alle deres digita-
le læremidler i et bestemt teknisk format fra 
en bestemt gruppe lærebogsforlag og afregnet 
efter forbrug til en fast takst, uanset hvilken 
slags lærebog det drejede sig om. Og det ville 
have været meget skidt for mangfoldigheden 
på det lærebogsmarked, der er så vigtigt for 
dansk litteratur i det hele taget. Ingen plads til 
små aktører. Ingen plads til lærernes og skoler-
nes valgfrihed. Ingen hensyn til, at forskellige 
lærebøger kan kræve vidt forskellig research 

og forarbejde at skrive og må prissættes der-
efter. Og så ville det i øvrigt have været første 
skridt til et offentligt indkøbsmonopol, hvor 
Kommunernes Landsforening fra oven vil-
le kunne diktere de økonomiske rammer for 
skabelsen af ny litteratur til eleverne og syste-
matisk presse priserne i bund. Det ville utvivl-
somt have været skadeligt for hele bogmarke-
det – uanset genre.  

Det måske værste ved modellen er, at den med 
stor sandsynlighed ville have ført til forringet 
kvalitet af de digitale læremidler. For modellen 
ville have presset forlagene til at koncentrere 
sig om korte lærebogsmoduler i simple forma-
ter, der er billige at producere. Det er ikke op-
skriften på læremidler af høj kvalitet baseret 
på forfatterens kreativitet og faglighed. 

Så der er god grund til at glæde sig over, at pi-
lotprojektet er annulleret. Det hører dog med 
til historien, at Kommunernes Landsforening 
på ingen måde har skrinlagt modellen. Der er 
lagt op til en 'ny proces'. Fra Dansk Forfatter-
forenings side ønsker vi ikke udbuddet genta-
get, men gentænkt. Som første led i en sådan 
gentænkning kunne man passende besinde sig 
på, at digitaliseringens velsignelser ikke for-
udsætter en centraliseret indkøbsmodel. Det 
er en falsk præmis. Medmindre det slet ikke 
var digitaliseringen, men besparelsen, der var 
pointen. ※

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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L Æ S E S T O F

Counterpoint  
– et nyt e-magasin 

om litterær  
oversættelse

Magasinet Counterpoint udgives 
af CEATL, den europæiske over-
sætterorganisation, og bringer ar-
tikler om litteratur på tværs af 
grænser, det europæiske bogmar-
ked og features og essays om og 
af oversættere. Det er
hensigten, at bladet skal udkom-
me to gange om året, og abonne-
mentet er gratis.

Litterær oversætter Juliane 
Wammen sidder i Counterpoints 
redaktion. ※

J U B I L Æ U M

Norden er i orden!
… sagde den islandske digter Einer 
Már Gudmundsson i sin tale ved 
receptionen, da 100 års nordisk 
forfatter- og oversættersamarbej-
de i NFOR blev fejret. Han frem-
hævede, at moderne nordisk litte-
ratur bliver til i et samspil mellem 
international litteratur og de en-
kelte landes tradition. I begyndel-
sen af det 20. århundrede var nor-
disk litteratur toneanivende, men 
efter Anden Verdenskrig lod den 
sig påvirke fra alle mulige ender af 
verden. I de senere år er interessen 
for nordisk litteratur vokset. 

”Det skyldes dels, at den nordi-
ske litteratur har været så mod-
tagelig for ydre påvirkninger, dels 
at den hviler på så stærkt et fun-
dament. Vi taler om sydameri-
kansk litteratur, men ved udmær-
ket, at denne verdensdel består af 
mange lande. På samme måde er 
det muligt at tale om en nordisk 
litteratur,” mener Einer Már Gud-
mundsson. ※

P E N G E

181 millioner kroner 
til 10.504 personer

I april blev bibliotekspengene udbe-
talt. Ligesom sidste år blev der og-
så betalt for digitale udgivelser, alt-
så e-bøger og lydbøger. I år gik seks 
procent af bibliotekspengene – 10,9 
millioner kroner – til digitale udgi-
velser, og det er 3,7 millioner kroner 
mere end sidste år. Som aftalt skal 
ordningen evalueres i år for at sikre, 
at den fungerer hensigtsmæssigt. 
Dansk Forfatterforening deltager i 
evalueringen.

På top fem-listen over modtage-
re af bibliotekspenge for papirtitler 
er Bjarne Reuter, Josefine Ottesen, 
Lene Kaaberbøl, Dennis Jürgensen 
og Bent Haller. Top fem for e-bøger 
og lydbøger ser således ud:  
Leif Davidsen, Maria Helleberg, 
Dennis Jürgensen,  
Inger Gammelgaard Madsen og 
Michael Katz Krefeld. ※

L Æ S Ø

Kommunerne  
skærer knap  
to procent på  
bibliotekerne

Kommunernes afsætter fire milli-
oner ekstra kroner til bibliotekerne 
i år, alligevel er der reelt tale om en 
besparelse. Sidste år brugte kom-
munerne 2.510 millioner på folke-
biblioteker, og tager man pris- og 
lønudviklingen med i betragtning, 
er der tale om reelle besparelser på 
1,9 procent fra sidste år til i år, skri-
ver kulturmagasinet Søndag Aften.

For de største stigninger i biblio-
teksbudgetterne står Herning med 
6,6 procent, Køge med 5,2 procent 
og København med 4,4 procent. 
Kommuner med størst fald er Læ-
sø, der skærer budgettet med 19,5 
procent, Hjørring skærer 18,3 pro-
cent og Glostrup 9,9 procent. ※

S TA B I L

Danske forlag  
holder deres  

indtjening
Udviklingen på det danske bog-
marked i 2018 har været stabil, 
vurderer Danske Forlag i deres år-
lige rapport. 

”Det vidner om, at dansker-
ne fortsat har en stor kærlighed til 
bøger og et ønske om fordybelse i 
en tid, hvor flygtig information og 
underholdning er i høj kurs," skriver 
formand Ulrik Hvilshøj og næst-
formand Lars Boesgaard i et fæl-
les forord.

Den trykte bog står stadig 
stærkt og udgør knap 80 procent 
af det samlede bogmarked, mens 
lydbøger vinder frem. Forlagenes 
indtægter på lydbøger er steget 
med 15 procent på et år. ※

D E M E N T I

Niks, 
antallet af  
børnebogs- 

udgivelser er  
ikke eksploderet

Danmarks Statistik udsendte i sid-
ste måned en nyhed om, at antal-
let af nyudgivelser inden for
børnelitteratur er steget med næ-
sten 30 procent siden 2012. Nyhe-
den er siden dementeret – den
tilsyneladende ’vækst’ skyldes, at 
digitalisering af allerede udgivne 
papirbøger blev regnet med.
Andre tal står dog til troende: Der 
er 168 forlag, som udgiver børne-
bøger. Det højeste antal siden
statistikkens start i 2008.

Knap 12 procent af forlagenes 
omsætning kommer fra børne- og 
ungdomsbøger.

I 2017 var størstedelen af nye 
børnebøger skrevet af danske for-
fattere. Næstflest – knap 17 pro-
cent – var oversat fra engelsk, og 
på tredjepladsen med knap seks 
procent ligger svenske forfatte-
re.. ※

L Æ K K E R T

Årets smukkeste 
bogarbejder  
udstilles på  

Det Kgl. Bibliotek
Den 12. juni åbner udstillingen, 
hvor de bedste bogarbejder og 
Årets Bedste Bogbind vises frem. 
Foreningen for Boghåndværk ud-
skriver hvert år prisen, og i år blev 
241 værker sendt ind og bedømt. 
I forbindelse med udstillingen kå-
res også årets modtagere af Den 
Danske Bogdesignpris. ※

⁂ 
Når man åbner  

en bog,  

så åbner man 

 en dør til verden.

Jørgen Leth på albummet  
De øjeblikke man har.

T E G N E R E

Fornem nominering 
til Animations- 
skolen i Viborg

19 tegnere, både uddannede og 
studerende, fra The Animation 
Workshop i Viborg er i fællesskab 
nomineret til den største interna-
tionale pris indenfor tegneserier: 
The Will Eisner Industry Awards.

De 19 tegnere har hver især bi-
draget til antologien Get Naked af 
den amerikanske forfatter  
Steven Seagle. 

Værket blev skabt på en work-
shop på linjen Grafisk Fortælling, 
hvor han underviste. Nominerin-
gen understreger, hvor højt et  
niveau de grafiske fortællere ar-
bejder på, siger Peter Dyring- 
Olsen, leder af Grafisk Fortælling, 
til Viborg Stifts Folkeblad og tilfø-
jer: ”Det er ingen hemmelighed, at 
jeg er ved at briste en lille smule af 
stolthed.” ※

L E G AT E R

Stemmer  
som skaber  

og omskaber
I år søgte 941 illustratorer, over-
sættere og forfattere et arbejds-
legat fra Statens Kunstfond, og 
390 af dem fik et ja og et beløb. 
Legaterne er på mellem 50.000 
og 125.000 kroner, mens seks af 
dem er treårige arbejdslegater på 
855.000. 

I alt har Statens Kunstfond ud-
delt knap 30 millioner kroner. To-
mas Lagermand Lundme, for-
mand for Legatudvalget for 
Litteratur, siger om kunstnerne:

“Der er generelt en stor vilje til at 
forandre de eksisterende rammer 
gennem kunst, ja, gennem fortæl-
linger, fordi man har en stemme, 
der ikke kun skaber, men i høj grad 
også omskaber.” ※

K R E AT I V I T E T

Stop tanke- 
mylderet med  

en roman
At læse, synge og male får tan-
ker og krop til at falde til ro – det 
er konklusionen på en stor under-
søgelse, som den britiske radio- 
og tv-station BBC har foretaget. 
50.000 mennesker er blevet spurgt 
om, hvordan de håndterer stress 
og angst. 76 procent af dem sva-
rer, at de griber til romanlæsning 
og kreative sysler. ※

R O TAT I O N E R 

※ Jakob Kvist stopper som 
kreativ direktør på forlaget  
People’sPress. Hans job er 
overtaget af Tine Smedegaard 
Andersen, der kommer fra en 
stilling som kulturredaktør på 
DR og også er tidligere kon-
cerndirektør i Gyldendal.
Jakob Kvist er journalist og 
forfatter og en af grundlæg-
gerne af forlaget i 2002. Han 
fortsætter på forlaget som 
konsulent i et år. ※

※ Lotte Hjortshøj afløser  
Elin Algreen-Petersen som 
forlagschef for Børn og Unge- 
redaktionen på Gyldendal. 
Hun kommer fra en stilling 
som redaktionschef på Dans-
klærerforeningens Forlag, hvor 
hun blandt andet har haft an-
svar for udvikling af læremidler 
og skønlitteratur til grund- 
skole- og ungdomsuddannel-
sesområdet. Hun mener, at  
Gyldendal en gang imellem 
skal gå nye veje – og nævner 
over for det digitale nyheds-
medie Kulturmonitor, at hun 
finder podcast-universet  
meget interessant. ※ 
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A F 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:  P I A H A L S E

Mange af os lider af det – lidt eller  
meget, altid eller i perioder: skrive- og  

tegneblokering. En frygtelig vished  
om, at alt, hvad du skriver eller tegner,  

er ubrugeligt, dårligt, og det hvide
papir eller den blanke skærm stirrer  

hånligt tilbage på dig.
Vi taler med en psykolog, en skrivecoach,  

en forfatter og en illustrator …

※

 begyndelsen er det ofte et kærligheds-
forhold, et lidenskabeligt og nysgerrigt 
forhold til det at skabe – at skrive, teg-
ne, oversætte. I den første forelskelses-
tid står alt åbent, alt er nyt, alt er mu-
ligt. 

Så kommer dagligdagen snigende 
med krav, forventninger, økonomi – og 

den første forelskelse er ovre. Den kunstneriske 
proces kan blive vanskelig, svær, blokeret.

Det er psykolog Arthur Stroud, Psykologkon-
takten i Hellerup, der drager sammenlignin-
gen mellem den første kunstneriske udfoldel-
se og den første forelskelse. Gennem årene har 
han haft mange skabende og udøvende kunst-
nere i terapi, og præstationsangst, blokering og 
destruktiv selvkritik går ofte hånd i hånd med 
kunstneren, siger han.

Når en forfatter opsøger ham på grund af 
præstationsangst eller skriveblokering, er det 
vigtigt at finde ud af, om det skyldes en ydre be-
lastning. Er der hændt noget, sygdom, skilsmis-
se, en dårlig ferie, som betyder, at forfatteren 
med ét ikke kan præstere? 

”Alle kan blive påvirket negativt af en ydre 
belastning i deres arbejde: buschaufføren, post-
buddet, håndværkeren; men som forfatter og 

kunstner i øvrigt bruger man sig selv. Forfat-
teren har noget på hjerte, måske mere, end bus-
chaufføren har sin bus på hjerte. Dermed har 
ydre belastninger ofte en større påvirkning på 
forfatteren,” siger Arthur Stroud.

”Men hvis det hele kører – konen er sød, bør-
nene er søde, hunden er rask, og forfatteren sta-
dig har svært ved at skrive, så kikker jeg på, 
hvad der er sket med hans forhold til blyanten? 
Og så bliver det mere subtilt – for hvad er der 
ændret i forholdet til at skrive? Hvilke tanker er 
der kommet til, siden den sidste bog eller det sid-
ste kapitel blev skrevet?”

Vær til stede
Rikkemaiah Fischer, skrivecoach i ’Liv til ord’ i 
Aarhus, opsøges også af skribenter med skrive-
blokering. Det er komplekst, siger hun, men hun 
møder typisk to grupper. Den ene har konkre-
te, skrivetekniske problemer – skribenten går i 
stå, fordi hun bliver i tvivl om udvikling af ka-
rakterer, replikker, osv. Den anden gruppe har  
kreativ blokering, hvor idéer og lyst er forsvun-
det, og skribenten sidder og stirrer på den tom-
me skærm. 

”Det kan selvfølgelig handle om lav selvtillid: 
Gør jeg det godt nok? Men ofte skyldes det efter 

Når den første  
forelskelse er ovre
Hvad gør man, når ordene ikke længere bare flyder?  

Psykolog Arthur Stroud og skrivecoach Rikkemaiah Fischer  
har forslag til, hvordan negative tanker  

og blokeringer kan brydes.

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

I
Angsten 

   for det hvide papir
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⁂
Forfatteren mister jo ikke med ét 

sine kvalifikationer eller sit talent. 

Det er kærlighedsforholdet til  

blyanten, til skriften, til tegnin-

gen, der har ændret sig. Det er 

blevet et konfliktfyldt forhold.

Arthur Stroud, psykolog

min mening, at skribenten er for langt fremme 
– har sine tanker i fremtiden, tænker: Hvem vil 
overhovedet udgive den her bog? Eller anmelde 
den? Eller læse den? Skribenten er ikke til stede 
i nuet, i den kreative proces, men forsøger må-
ske at ’regne den ud’, tænke rationelt og måske 
lidt kalkulerende. Det er ikke formidlende for 
den skrøbelige, kreative proces,” siger Rikke-
maiah Fischer.

Forventninger
Ifølge Arthur Stroud kommer problemet med 
præstationsangst og blokering, fordi selve for-
holdet til at skrive eller tegne har ændret sig. Ef-
ter den første udgivelse, hvor det at udkomme 
måske i sig selv var en præstation og en sejr, så 
involverer arbejdsprocessen nu noget helt an-

Bodelsen er en af de danske forfattere, der de-
taljeret har beskrevet sin 12 år lange skriveblo-
kering i offentligheden. For ham handlede blo-
keringen om en følelse af, at ’hans tid var forbi’. 
Hver dag kæmpede han, kasserede sit projekt, 
begyndte på et nyt. Samtidig med, at han tænk-
te hvorfor? Hvorfor skrive dén historie? I 2009 
sagde han til Information:

”Når al den tvivl dukker op, går det hele i stå, 
og det er meget ubehageligt. Det bliver en livs-
stemning. Man er røget ud af en skriveproces og 
fornemmer, at man sgu nok aldrig kommer til-
bage i den igen.”

Da Anders Bodelsen mistede sin harddisk og 
med den alle de ufærdige projekter, blev han sat 
fri og blev i stand til at skrive igen. Alt dette har 
han skildret i novellen Comeback, og det er inte-
ressant, hvor mange forfattere der skriver om 
forfattere, der ikke kan skrive.

Helle Helle i Ned til hundene, Kenneth Bøgh 
Andersen i novellen Et lykkeligt liv (arbejdstitel), 
Lars Saabye Christensen i Blink og Hanne Ma-
rie Svendsen i Bølgernes skum. For blot at næv-
ne nogle få danskere. I USA finder vi – selvføl-
gelig – endnu flere. Og her skal – selvfølgelig 
– nævnes Stephen King. I The Shining får for-
fatteren Jack Torrance ikke meget fra hånden, 
og Stephen King har i bogen Om at skrive fortalt 
om egne skriveblokeringer. Om et typisk forløb, 
som da han skrev Slutspil. 

Han fortvivlede, grublede og forbandede hi-
storien. Han gik lange ture og dødkedede sig.

”Kedsomhed kan være en vældig god ting for 
en, der er i en kreativ krise,” skriver han. Ef-
ter adskillige uger kom løsningen til ham som et 
lyn fra en klar himmel. Med en kæmpeeksplosi-
on tog han livet af halvdelen af sit vildtvoksen-
de persongalleri. 

Skriv hver dag
Det er vigtigt at forstå, skriver Stephen King, ”at 
det er en dårlig idé at holde inde med et stykke 
arbejde, bare fordi det er svært, enten følelses-
mæssigt eller af mangel på fantasi. Somme ti-
der er man nødt til at fortsætte, selvom man ik-
ke har lyst til det, og somme tider laver man godt 

arbejde, når det føles, som om det eneste, man 
formår, er at skovle lort fra siddende stilling.”   

Også Ernest Hemingway led af præstations-
angst og skriveblokering. Og selvom han var 
overbevist om, at det betød uheld at tale om at 
skrive, så talte og skrev han alligevel en del om 
det. Bogen Om at skrive er en samling citater fra 
breve, essays og interviews, hvor han fortalte 
om at skrive.

”Det bedste er at holde op, mens man er godt i 
gang og ved, hvad der skal ske på næste side. På 
den måde kommer man aldrig til at sidde fast …” 
siger han i et interview. 

Han havde lange perioder, hvor han ikke 
skrev, men rugede over en idé, en historie. Når 
han så endelig gik i gang med at skrive, skrev 
han hver dag. Hver dag, til romanen var fær-
dig, for ellers forsvinder og dør personerne for 
én, mente han.

Patti Smith, amerikansk musiker, sanger og 
forfatter, har skrevet HENGIVEN – om at skri-
ve. Hun er på vej til Paris, hvor hendes franske 
forlag har inviteret hende til en række events, 
og hun skal blandt andet fortælle om sin skrive-
proces. Men hendes notesbog forbliver uberørt i 
meget lang tid, skriver hun: 

”En forfatter, der ikke skriver, skal tale med 
journalister om at skrive.”

HENGIVEN – om at skrive giver et fint ind-
blik i hendes intuitive skriveproces, hvor hun la-
der sin bevidsthed arbejde uden at blande sig alt 
for meget. ※ 

det – forventninger om anerkendelse, om suc-
ces, måske også om økonomi og frygt for fiasko. 

”Forfatteren mister jo ikke med ét sine kva-
lifikationer eller sit talent. Det er kærligheds-
forholdet til blyanten, til skriften, til tegningen, 
der har ændret sig. Det er blevet et konfliktfyldt 
forhold. Tidligere blev forfatteren motiveret af, 
hvad han ville, hvad han havde på hjerte – nu 
har fokus flyttet sig til alt det, han frygter,” si-
ger Arthur Stroud.

Forstyr de fastlåste tanker
”En forfatter med skriveblokering er i panik, i 
krise,” siger Rikkemaiah Fischer. Psykolog Art-
hur Stroud foreslår, at man søger professionel 
hjælp, hvis man virkelig er plaget af en langva-
rig kunstnerisk blokering. Både skrivecoachen 
og psykologen har dog også forslag til, hvad man 
selv kan gøre:

”Man skal ud af sine fastlåste tankebaner,” 
siger psykologen.

Rejs dig fra skærmen, slip blyanten og op-
søg litteratur, du ellers aldrig ville læse, og læs 
et sted, du ellers aldrig læser, i naturen, på en 
café eller et museum. Eller tænk på maraton-
tricket: En løber er nået til 20 kilometer-stenen, 
og hun motiveres ikke af tanken om, at der så 
kun mangler 22 kilometer. Nej, den trænede lø-
ber fokuserer på de næste 500 meter, dernæst 
500 igen. På samme måde kan forfatteren lave 
nogle mentale tricks. 

Kræv f.eks. af dig selv, at du skal skrive et vist 
antal ord pr. dag – tag et lille skridt ad gangen 
frem for at tænke 200 sider frem.

Skrivecoachens erfaring siger, at meget kan 
løsne sig ved at gå tekstnært til værks og sparre 
med en anden – hvor er styrken og svagheden i 
teksten? Også hun foreslår at holde en pause fra 
den problematiske tekst. 

”Giv dig selv fri, skriv dagbog eller digte, skriv 
i hånden og lad computeren være,” siger hun.

Kik andre over skulderen
En skriveblokering er et følsomt emne, hvis 
man er midt i den, og når først ordet er sagt, bli-
ver det måske en selvopfyldende profeti. Anders 
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hendes jødiske farmors liv. Romanens hoved-
person er midt i halvtredserne, når læseren når 
til sidste side, og det samme var Anita Furu, da 
hun debuterede. Romanen fik en fornem mod-
tagelse af både anmeldere og læsere, og forfatte-
ren fik BogForums Debutantpris i 2018. 

Der er altså noget at leve op til – og er det så en 
god drivkraft, eller giver det præstationsangst, 
at den første bog blev en succes?

”Det er en drivkraft. Selvom jeg naturligvis 
hele tiden overvejer, om jeg kan skrive en bog 
en gang til, og om jeg overhovedet er eller bliver 
rigtig forfatter. Men jeg er hvert fald i gang med 
bog nummer to og har skrevet et par hundrede 
sider. Det er måske en hjælp for mig, at det er en 
opfølgning af Mit halve liv, jeg bliver i det sam-
me univers, og jeg har allerede hovedpersonens 
stemme,” siger Anita Furu.

På kommando
Anita Furu har fuldtidsarbejde i Statsministe-
riet, hvor hun er taleskriver. Og hun kan, som 
hun siger, skrive på kommando.

”Sommetider skal noget afleveres om to ti-
mer, andre gange næste morgen, så jeg venter 
ikke på inspiration, og det gør jeg heller ikke, 
når jeg skriver for mig selv. Jeg sætter mig ned, 

begynder at skrive løs med det samme og redi-
gerer bagefter. Nogle dage bliver det bedre end 
andre. Så skriver jeg om.”

Mit halve liv er skåret meget ned, netop for-
di Anita Furu skriver løs. Først slettede hun he-
le kapitler og handlingsforløb. Så skar hun i af-
snit, sætninger, ord. 

Januar tog hun fri for at skrive, fordi hun vil-
le rykke et godt stykke frem med teksten. Ellers 
skriver hun på fridage og tidligt om morgenen 
fra seks til otte, før hun møder på arbejde. Det 
kræver dog, at det er en rolig periode på arbej-
det, ellers har hun ikke overskud til det.

”Det er dejligt at skrive hver dag, så skrive-
blokering har jeg aldrig oplevet, men selvfølge-
lig har jeg tanker om, hvorvidt det er godt nok, 
og om andre overhovedet vil have lyst til at læ-
se det. Men jeg skriver, fordi det betyder så me-
get for mig, selvom jeg ikke rigtig kan forklare 
hvorfor,” siger Anita Furu. ※

llustrator Anna Jacobina Jacobsen 
modtog Kulturministeriets Illustra-
torpris 2019 med billedbogen Ø, en ord-
løs bog om en pige og en havfrue. Den 
allerførste tegning i Ø kom til hende, da 
hun var i færd med at åbne en dåse sar-
diner til frokost. Hun så for sig en lil-
le havfrue dér mellem fiskene i dåsen. 

Og tegnede den for sjov. Mellem opgaver lege-
de hun videre med havfruen og pigen, der fandt 
havfruen. Ikke en eneste gang oplevede hun ba-
re en snert af præstationsangst, voldsom selv-
kritik eller blokering. Noget, der ellers altid sker 
for hende.

”Når jeg er tre fjerdedele henne i processen 
med en opgave, bliver jeg ramt af tvivl. Jeg bliver 
ekstremt kritisk, jeg ser mit arbejde udefra, ser 
det store billede og tænker: Nej, det der MÅ du 
kunne gøre bedre! Det sker hver gang. Jeg fort-
sætter, men uden glæde som før, og så bliver jeg 
meget afhængig af, at andre siger, at det er godt 
nok. Og de skal gerne sige det mange gange. Men 
glæden er væk, det hele foregår i hovedet og fly-
der ikke,” siger Anna Jacobina Jacobsen.

Overtænkning
Som sagt, så var arbejdsprocessen ikke sådan 

med Ø. Der var hverken krise eller ekstrem selv-
kritik.

”Primært, fordi, tror jeg, at jeg ikke vidste, 
hvad jeg havde gang i. Hvis jeg havde vidst, at 
det skulle blive til en bog, som andre skulle se, 
var min indre kritik og tvivl helt sikkert kom-
met frem. Nu var det som et frikvarter, hvor 
jeg sad ubevidst, uden at overtænke projektet, 
og lod intuitionen styre. For mange tanker kan 
overskygge og hæmme det intuitive.”

Siden Ø har Anna Jacobina Jacobsen illustre-
ret flere andre bøger, ligesom hun har haft sin 
ord-debut – hun har både tegnet og skrevet bil-
ledbogen Baglænsk. Også den kom ret flydende, 
fortæller hun. Hun havde en drøm om selv at 
skrive, og det gav hende ro og sikkerhed, at hun 
var den eneste, der vidste, hvordan denne histo-
rie skulle være. Hun mødte eller tænkte ikke på 
andres eventuelle forventninger.

”Først kom der nogle ord, og så tegnede jeg til 
dem, og så kunne jeg jo gå tilbage og slette alle de 
ord, der blev unødvendige, fordi jeg havde tegnet 
dem. Så den kom lidt af sig selv.”

Den svære toer?
Forfatter Anita Furu debuterede i 2017 med Mit 
halve liv, en roman, som tager udgangspunkt i 

Er det godt nok?
Der er vist få tegnere og skribenter, som ikke har følt præstationsangst eller tvivl,  

når de arbejder. Vi har talt med en prisbelønnet illustrator og med en forfatter,  
som er i gang med den svære toer efter at have modtaget BogForums Debutantpris  

sidste år.

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

I

⁂
Når jeg er tre fjerdedele henne i processen med en op-

gave, bliver jeg ramt af tvivl. Jeg bliver ekstremt kritisk, 

jeg ser mit arbejde udefra, ser det store billede og tæn-

ker: Nej, det der MÅ du kunne gøre bedre!
Anna Jacobina Jacobsen, illustrator
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er var opmuntren-
de toner, og der var 
ildevarslende toner, 
da finske, island-
ske, færøske, dan-
ske, norske, grøn-
landske og svenske 
forfattere og over-
sættere mødte til 
plenarforsamling 

over to dage på Schæffergården i Jægersborg 
ved København. Nordisk Forfatter- og Oversæt-
terråd (NFOR) mødes hvert andet år, og værts- 
landet sætter en dagsorden med oplæg og em-
ner, som har betydning i alle landene. I år er 
hundredåret for det første møde, som også fandt 
sted i Danmark. 

Først og fremmest var der konsensus i sam-
lingen om, at det er væsentligt og givende at mø-
des på tværs af grænser i Norden. 

”Vi har stort udbytte ud af det – for selvom 
vi geografisk og kulturelt ligger tæt på hinan-
den, så ved vi ikke alverden om, hvad der rører 
sig i bogbranchen hos vores naboer. Det er læ-
rerigt og gør os også stærkere at udveksle erfa-
ringer,” siger Mari Moen Holsve. Hun er forfat-
ter og oversætter og næstformand i den norske 

børne- og ungdomsforfatterforening, som er en 
selvstændig forening i Norge. Hun er vendt hjem 
med ny viden og flere emner, som hun og hendes 
forening vil se nærmere på.  

”Især blev jeg inspireret af foredraget om bib-
liotekets udvikling i Norden,” siger hun.

Nationale strategier
Jens Thorhauge er konsulent med biblioteker 
som speciale og er tidligere direktør for hen-
holdsvis Styrelsen for Bibliotek og Medier og 
Danmarks Biblioteksforening. Han slog fast, 
hvor mange fælles grundtræk og værdier der er 
i den nordiske biblioteksverden. Den nationale 
strategi for biblioteket i Norden er på mange må-
der ens, men har dog også forskelle. 

I Danmark understreges det, at biblioteket er 
til for at fremme oplysning, uddannelse og kul-
turel aktivitet. Norge har fokus på biblioteket 
som en uafhængig mødeplads for offentlig debat, 
Sverige fremhæver demokratisk samfundsud-
vikling og fremme af litteraturen, mens finner-
ne lægger vægt på livslang læring og lige adgang 
til litteratur og kultur.

Jens Thorhauge bidrog både med negative og 
opmuntrerende toner på mødet. Vi begynder 

med det sure – nedgang af bogudlån. Mere og 
mere fokus på andre aktiviteter end læsning og 
litteratur på biblioteket er nemlig også en fælles 
nordisk udvikling. 

Back to basis
I Norden har Norge det laveste udlån, mens Fin-
land har det højeste. Danmark har det højeste 
antal besøgende, formentlig fordi de danske 
biblioteker har lavet de mest radikale ændrin-
ger med nye tilbud på bibliotekerne i forhold til 
det øvrige Norden, ifølge Jens Thorhauge. De nye 
tilbud omfatter kurser i sundhed, yoga, fødsels-
forberedelse, it, m.m., men også læse- og lek-
tiecaféer, læsecirkler. Læsning er blevet en soci-
al ting – vi læser sammen med andre.

 Og Jens Thorhauge havde flere postive tegn 
på blokken:

”Det er en tendens i hele Norden, at bogen er 
på vej tilbage. Samtidig har litteraturformidlin-
gen fået en revival. Bibliotekerne har besindet 
sig, så at sige, og er på vej back to basis, og fokus 
er igen i høj grad på læsning, og udlån af fysiske 
bøger er altså stadig den største aktivitet på bib-
lioteket,” siger han.

Og på det seneste møde for Nordens biblio-
tekschefer i år var der enighed om en fælles ind-
sats for børns læsning.

Amazon kommer!
Rygterne siger, at den amerikanske internet- 
gigant Amazon er på vej til Danmark og resten 
af Norden. Og med små sprog og små bogmarke-
der er Norden meget sårbar over for den penge-
stærke mastodont.  

Nicola Solomon er jurist og administrerende 
direktør i The Society of Authors, den britiske 
forfatterforening, som tæller over 10.000 med-

lemmer, illustratorer, oversættere og forfattere 
inden for alle genrer. Hun besøgte den nordiske 
samling for at fortælle om de britiske forfatte-
res erfaringer med Amazon, der kom til Stor-
britannien i 2012. 

”Amazon er udgiver, boghandler, antikvariat; 
Amazon er alt. Og Amazon ønsker ikke at domi-
nere markedet, Amazon ønsker at være marke-
det,” siger Nicola Solomon. Efter seks år har Ama-
zon sat sig på 90 procent af e-bogsmarkedet og 35 
procent af papirbogsmarkedet i Storbritannien. 

Uretfærdig konkurrence
Amazons succes handler om lave priser, gratis 
og lynhurtig levering – ofte samme dag, ofte in-
den for to timer – og om et kæmpe udbud.

”Amazon er så stor, at den har råd til unfair 
konkurrence,” siger hun og nævner også algorit-
merne, som sørger for, at bestsellerbøger ligger 
forrest og sælges i tusindtal til spotpriser, mens 
mellembøgerne ligger gemt bag de andre og har 
en fast og højere pris.  

”Hvis en lille boghandel vil holde udsalg og 
annoncere med gode priser på åbningsdagen, 
finder Amazons overvågning udsalget – og mat-
cher straks prisen,” fortæller direktøren for den 
britiske forfatterforening.

Nicola Solomon rådede de nordiske forfatter- 
og oversætterforeninger til at lade være med at 
forsøge at konkurrere på prisen, at satse på for-
brugerbevidsthed og forbrugerloyalitet, at kræ-
ve statslige indgreb og stå sammen i en nordisk 
aktion. 

De norske, finske, islandske og svenske for-
eninger har ganske mange medlemmer, mens 
Færøerne har én fælles forening med 100 med-
lemmer, og den grønlandske forening har 50-60 
medlemmer. ※

Nordisk fællesskab
Hvad sker der med bogmarkedet, når Amazon kommer?  

Hvor er biblioteket på vej hen?  
Syv nordiske landes forfatter- og oversætterforeninger mødtes,  

udvekslede og diskuterede i Danmark.

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

※

D
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31. marts
Kære Juliane

Jeg blev nødt til at tænke over det, for dybest 
set læser jeg jo de japanske tegn som ord. Und-
tagen nogle gange, hvor bestemte tegn vækker 
særlige associationer. Og nogle gange har jeg 
følt, at jeg kunne formidle det. 

Jeg talte i dag med et hold lingvister, da jeg 
holdt foredrag om at oversætte japansk. En af 
dem foreslog, at det at læse fonetiske tegn er 
som at høre en lydbog, mens det er som at se 
en film, når man læser semantiske tegn. Men 
det er jo ren fantasi.

I mere klassiske tekster kan man i nog-
le tilfælde opleve, at forfatteren udskifter det 
traditionelle tegn for et ord med såkaldte at-
eji, hvor man læser lyden af tegnene, men ik-
ke meningen, og hvor billedet i tegnene måske 
kan give en dybere eller en dobbelt mening til 
ordet. Noget, der vil være meget svært at for-
midle.

Min polske Murakami-oversætterkollega, 
Anna Zielinska-Elliott, har fortalt, at den be-
rømte forfatter Yukio Mishima kunne finde 
på kun at bruge meget lette tegn – med få stre-
ger – på en hel side og meget tætte tegn med 

Kære ...
To litterære oversættere skriver sammen om sprog, skrifttegn,  

Murakami og om forholdet til den forfatter, de oversætter

mange streger på en anden side, så sider-
ne fremstod enten meget lyse eller meget 
mørke, hvilket også kan være svært at for-
midle. Lidt ligesom når den franske for-
fatter Perec skriver bogen La Disparition, 
hvor der ikke er ét eneste e i hele bogen – 
det er simpelthen forsvundet.

Og så er der Murakami. Han kan godt 
lide at lade folk tale på forskellige måder. 
En ung pige, Fukaeri, i 1Q84 er ordblind, 
så hun taler næsten helt uden at bruge ki-
nesiske skrifttegn (kanji) – i stedet taler 
hun med kana, de japanske stavelsesalfa-
beter. Det ser meget anderledes ud i tek-
sten, og man får også at vide, at hun ik-
ke bruger lyden ‘ka’, som gør en sætning 
spørgende på japansk til sidst i de spør-
gende sætninger. Det var en udfordring 
for os oversættere, men vi var flere, der 
talte sammen om en løsning, og Anna 
foreslog her, at vi skrev alle Fukaeris re-
plikker udelukkende med små bogstaver 
og uden tegnsætning. Så kan man i tek-
sten se det, ligesom i den japanske, men 
man kan ikke høre det ved oplæsning, og 
det kan man heller ikke på japansk. 

 Som for eksempel her, hvor Fukaeri 
stiller et spørgsmål:
スウガクをおしえている」- Suugaku wo 
oshieteiru.

Det burde se sådan her ud:
数学を教えているか」- Suugaku wo os-
hieteiruka?

Mon ikke du kan se forskellen? På 
dansk blev det så til: “Du underviser i ma-
tematik”

Hvor det nok burde have været: “Un-
derviser du i matematik?”

Det blev langt, men det er da nogle få 
tanker omkring det at oversætte kinesi-
ske skrifttegn, hvilket i sig selv kan vir-
ke forvirrende, når jeg oversætter fra ja-
pansk, men de importerede skriftsproget 
fra Kina i det 5. århundrede.
KHMette

※

A F J U L I A N E  WA M M E N  O G M E T T E  H O L M

28. marts
Kære Mette

Jeg er ret begejstret for den her idé – at skrive en 
dialog, som på én gang er personlig og almen. Især 
efter vores samtale i Den Røde Sofa, ansigt til an-
sigt. Jeg vil gerne høre mere om japansk litteratur, 
Murakamis verden og Kawakamis smukke prosa, 
bl.a. – det har åbnet en ny litterær verden for mig 
at lave interviewet med dig. Men først kom jeg til at 
tænke på noget helt andet:

Som oversætter fra engelsk og nordisk har jeg 
aldrig rigtig skullet forholde mig til det, at litte-
raturen, sproget, så anderledes ud på papiret og 
dermed også skaber nogle andre forbindelser i 
ens hoved, nogle andre sansninger. Forestiller jeg 
mig.  Bogstavkombinationerne varierer selvfølge-
lig på de forskellige sprog, jeg oversætter fra, men 
tegnene er (stort set) de samme, og principperne 
bag tegnsystemerne er de samme: Lyde svarer til 
tegn, som på mere eller mindre logisk vis danner 
ord – men sådan er det jo ikke med japansk. Hvad 
betyder det mon for oplevelsen af at læse, oplevel-
sen af litteraturen, af den verden, man kommer 
ind i? Og dermed for oversættelsen? Hvis det alt-
så overhovedet betyder noget. 
Kh Juliane

8. april
Kære Mette

Jeg kommer i tanke om en af novellerne i Mænd 
uden kvinder, hvor jegfortælleren har en ven, der 
bevidst har tillagt sig en dialekt fra en anden del 
af Japan end der, hvor han kommer fra (så vidt jeg 
husker, fordi han er vild med et bestemt baseball-
hold ...). Kunne man se den forskel i skrifttegnene? 
Det var godt løst – på dansk fik jeg en helt klar for-
nemmelse af forskellene, uden at personen kom til 
at virke ubegavet, hvilket ellers tit sker, når man 
skriver "forkert" dansk.

Er det i øvrigt ikke rigtigt, at det er muligt at af-
læse social status og alder i den japanske brug af 
pronominer? Og at der ikke findes flertal og ental? 
Den slags lægger jo op til forskellige fortolkninger 
af teksten. I hvor høj grad kommunikerer du med 
de forfattere, du oversætter, om den slags? 

Jeg synes selv, det er en svær balance – det er 
godt at have en forfatter at spørge, i det hele taget 
helt afgørende at have kilder af alle slags til at hjæl-
pe sig. Men samtidig prøver jeg at se oversættel-
sen som et værk med sin egen stemme, adskilt fra 
den konkrete forfatterperson. Så fortolkningen i 
tvivlsspørgsmål er også en del af ens opgave og ta-
lent som oversætter, synes jeg. Og så giver det des-
uden en frihed, som jeg (især nu, hvor jeg ikke er 
helt grøn og usikker længere) gerne vil holde fast 
i og sætter pris på. I processen med at oversætte 
er jeg nødt til at se det som min tekst for at kunne 
finde den rigtige og konsistente stemme til værket. 
De gange, jeg har mødt de forfattere, jeg oversæt-
ter, oplever jeg en sær blanding af dyb fortrolighed 
og distance, som om jeg taler med én, hvis inder-
ste tanker jeg kender, men hvor det omvendte ik-
ke er tilfældet. 

Det med at oversætte forskellige dialekter og 
sociolekter, det er jo en klassisk oversætterudfor-
dring og altid temmelig svær at løse tilfredsstillen-
de, men det gør det da ikke nemmere, at der også er 
forskellige tegn til rådighed for den japanske for-
fatter.
Kh Juliane
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25. april
Kære Juliane

Jo – i novellen Yesterday gør Murakami det 
igen: Han lader hovedpersonens ven Kitaru 
tale anderledes. I Japan har man rigsjapansk, 
som tales af flere og flere japanere, men i om-
rådet omkring Kyoto og Osaka holder man stæ-
digt fast i den særlige kansai-dialekt, og det er 
denne dialekt, som Kitaru har lært sig at tale, 
selvom han er fra Tokyo. Eftersom det er en ja-
pansk novelle, vil det virke mærkeligt at lade 
ham tale århusiansk eller ålborgensisk, så jeg 
blev på en eller anden måde nødt til at opfin-
de en dialekt, da det har stor betydning for no-
vellen, at han taler sådan. Og som altid, når jeg 
oversætter, taler jeg med andre om mine ud-
fordringer. 

Her adskiller oversætterens job sig nok fra 
forfatterens. En forfatter sidder alene med tek-
sten, og det er kun sjældent, at hun/han deler 
den, før den er tæt på at være færdig. Som over-
sætter gælder det om at hente så megen inspira-
tion som muligt udefra, så man udvider mulig-
hederne for at formidle den oprindelige tekst. 
Synes jeg i hvert fald. Med denne kansai-dia-
lekt var det min redaktør på forlaget Klim, der 
foreslog, at jeg kiggede på Hans-Jørgen Birk-
moses oversættelse af Charles Dickens’ Oliver 
Twist, og hvordan han har oversat de fattiges 
måde at tale på. Det gjorde jeg, og det inspire-
rede mig til at lave sammentrækninger af or-
dene, når Kitaru taler. Som for eksempel her:

“Nej, det’ det ik’,” svarede han med kraftig 
kansai-dialekt.

“Baseballholdet Lotte har en pitcher, der 
hedder Kitaru.”

“Ja, men vi er ik’ i familie. Eller hvem ved, 
der’ ik’ mange med det navn, så måske er der 
en forbindelse.”

I den nyeste Murakami-roman, Mordet på 
kommandanten, er det kommandanten, der 
taler mærkeligt. Han siger shokkun (諸君)  til 
hovedpersonen, hvilket er en gammeldags til-

taleform i flertal. Han siger atashi (あたし) om 
sig selv, hvilket er et jeg, man bruger sjældent, 
og så benytter han den gammeldags negation 
aranai  (あらない), hvor man på moderne ja-
pansk bare ville sige nai (ない). 

Her mærker man på grund af sproget, at 
kommandanten er oldgammel, og det skal for-
midles på dansk. Jeg valgte at bruge tiltalefor-
merne d’herrer, I og jer og den gammeldags 
nægtelse ej. Alligevel syntes jeg ikke, at det var 
markant nok, så jeg fik min ven, der har væ-
ret missionær i Kyoto i over tyve år, og som ta-
ler lidt gammeldags dansk, til at gennemskrive 
alle kommandantens replikker, så de blev me-
re markante. Når jeg på den måde lader en an-
den træde til og skrive ‘en stemme’ i romanen, 
kommer denne stemme til at afvige fra resten 
af teksten.

 På japansk aflæses social status, rang og al-
der af særlige bøjninger af udsagnsordene og 
ærbødige endelser som -san, -kun og -sama. Da 
der ofte udtrykkes en rang- eller aldersforskel 
her, vælger jeg for eksempel at lade den, der er 
overordnet, sige ‘du’ til den underordnede, og 
så siger denne ‘De’ til den overordnede. 

Pyha – det bliver meget omstændeligt og 
nørdet at skrive om den slags.

Og så er der det med ental og flertal. Jeg har 
titlen på novellesamlingen Mænd uden kvin-
der, som er et godt eksempel. Her er titlen på 
japansk 女のいない男たち – Onna no inai oto-
kotachi. Normalt angiver man ikke ental og 
flertal på japansk, men man kan, hvis det er 
vigtigt, sætte flertalsendelsen ‘tachi’ på et nav-
neord – som i denne titel, hvor mænd (otoko) så 
bliver flertal. Her må man så antage, at kvin-
de (onna) er ental, når det IKKE har nogen fler-
talsendelse, så titlen bliver Mænd, der ikke har 
en kvinde. Men det er jo ikke kønt på forsiden af 
en bog, og titlen Mænd uden kvinder er ret flot, 
så den ønskede forlaget at bruge – og sådan er 
den også oversat til de fleste andre sprog (en-
gelsk, tysk, fransk og norsk). Jeg blev dog lidt 
dumstædig, for jeg ville have titlen Mænd, som 

ikke har en kvinde – så jeg skrev til Murakami 
og spurgte, om kvinde skulle være i ental eller 
flertal. Hans svar var “Er det ikke lige meget?” 
Typisk … Og jo, på japansk, men ikke på dansk. 
Derfor er titlen på den danske udgave af bogen 
blevet Mænd uden kvinder, og titlen på titelno-
vellen inde i bogen er blevet Mænd, som ikke har 
en kvinde.

Men du har i den sammenhæng ret i det 
med, at man føler, at man kender en forfat-
ter, som man har oversat igennem længere tid. 
Man kommer så tæt på – men i virkeligheden 
er det måske også bare fiktion det hele? 
KH
Mette

29. april 2019
Kære Mette

Jeg har ikke selv haft voldsomt mange kor-
respondancer med de forfattere, jeg har over-
sat. Men oplevelsen af fortrolighed og samhø-
righed er ret speciel. 

Jeg kan særligt huske mødet med den kore-
anske forfatter Han Kang – jeg har oversat to af 
hendes bøger, ikke fra koreansk, men fra hen-
holdsvis engelsk og norsk. Og det i sig selv er en 
speciel og ikke altid helt rar oplevelse, fordi der 

synes at være nogle bånd til teksten, der er kap-
pet, når man ikke kan komme ned i origina-
len. Det er nogle grumme fortællinger, og spro-
get er meget nøgent i begge romaner – men det 
gav først rigtig mening for mig, efter jeg hav-
de mødt hende. Hun er en utrolig venlig kvinde 
med en blid og stille væremåde – men en meget 
stærk tilstedeværelse. Præcis som den prosa, 
hun skriver. Det skabte en sammenhæng for 
mig mellem sproget og fortællingen, som hav-
de manglet. Og det var en stor gave. 

Når man oversætter, skal man jo krybe helt 
ind i værkets sprogdragt, som en kamæleon, 
og skrive teksten igen. Og på den måde bliver 
man den anden; man bliver forfatteren, samti-
dig med at ens eget sprogs virkelighedsgengi-
velse er helt i fokus. 

Du har ret i, at man som oversætter har brug 
for mange stemmer. At søge hjælp og inspira-
tion udefra er en hel uundværlig, uomgænge-
lig arbejdsmetode, måske noget af det mest es-
sentielle ved, hvad det er at oversætte, nemlig 
at lade de mange stemmer tale gennem sig og 
samtidig være i stand til at skabe en helhed: lo-
yal over for forlægget og samtidig helt sit eget. 
Det er en sampling, i den bredeste forstand af 
ordet.
Kh Juliane

METTE HOLM, litterær oversætter, primært fra japansk til dansk og primært forfatteren Haruki Murakami.  
Oversætter også fra engelsk og fransk.

JULIANE WAMMEN, litterær oversætter og medlem af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur.  
Oversætter fra amerikansk, dansk, engelsk, norsk (bokmål) og svensk.
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anmark er gyldne 
kornmarker, grøn-
ne skove og en lille 
provinsby med bro-
lagte stræder ved 
fjorden. Danmark 
er en plakat med en 
politimand og ande-
mor med ællinger – 
og hist, hvor vejen 

slår en bugt, ligger der et hus så smukt ...
Mja, måske? Men ikke kun – der er uendeligt 

meget mere uden for det glittede postkort: kon-
traster, nuancer, mennesker, følelser, historier. 

De udsendte forfattere i projekt ’Hvem er 
Danmark?’ har mødt det hele – også kontraster 
mellem deres egne hjem og deres besøgsbyer, 
mellem deres forventninger og det, de kom til, 
og også store kontraster inden for bygrænsen i 
deres tildelte byer. 

En af dem er Sara Linderoth Bouchet, som for 
en stund forlod sit hjem i Fladbro Skov ved Langå 
og rykkede ind på et værelse med småblomstret 
tapet på kroen i Herlev. Og ved første tanke er et 
småblomstret kroværelse og Herlev i sig selv vel 
også lidt af en kontrast? Ja, svarer Sara Linderoth 
Bouchet, som ikke kendte Herlev på forhånd, og 

som først og fremmest forestillede sig en forstad 
til København. 

”Men det er en by i sig selv med kulturelle ak-
tiviteter, teater og biograf – og det er også en me-
get sammensat by. Man går mellem butikscen-
tre og boligblokke af beton, bevæger sig under 
en viadukt, og så er man i en landsby med mar-
ker og langhåret, skotsk højlandskvæg,” fortæl-
ler hun. 

Research eller ej
Sara Linderoth Bouchet debuterede med Hjem i 
2016, som blev kåret som vinder i en romankon-
kurrence udskrevet af Dansk Forfatterforening, 
Dansk Flygtningehjælp og Tiderne Skifter. Sid-
ste år udkom Savas vidner, en psykologisk thri-
ller, og begge værker har hun researchet gen-
nemgribende på. Det gjorde hun ikke her, for 
hun ville opleve byen, gaderne og historien live 
– og begyndte derfor sit ophold med at fare vild 
i et villakvarter den første dag, hun ankom til 
Herlev Station med sin kuffert.

Lyriker Erik Trigger er rejst fra Esbjerg ved 
Vesterhavet til Ishøj ved Køge Bugt. Også han 
hæfter sig ved kontrasterne i Ishøj:

  ”Jeg kan godt gemme og glemme de fordom-
me og forestillinger, jeg måtte have haft på for-

Postkort, fordomme, virkelighed
20 forfattere i projekt ’Hvem er Danmark?’ har været ude og er hjemme igen.  

20 tekster er skrevet og afleveret til Dansk Forfatterforening – teksterne offentliggøres  
i august og september. Vi besøgte to forfattere på udebane …

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

hånd. Alt er modsætningsfyldt. Jeg havde et bil-
lede af beton, høje huse og ghettoer – og sådan 
er her også. Men så traver man via stier og bro-
er over på den anden side af Køge Bugt Motor-
vejen og møder et stort naturområde med vand, 
traner, ænder. Det er overraskende, og det er en 
energifyldt modsætning.”

Erik Trigger har valgt ikke at have en fast ba-
se, men har fundet husly hos tre forskellige fa-
milier i løbet af sit otte dage lange ophold. Hos 
en mor med tre store drenge i en boligblok, vide-
re til et parcelhus ved vandet og så tilbage til en 
lejlighed i bykernen. Kontakt til familierne har 
han fået gennem de sociale medier.

”Når jeg spiser, snakker og bor hos tre for-
skellige familier, oplever jeg byen fra flere vink-
ler,” siger Erik Trigger, som denne morgen er 
gået langs stranden fra sit midlertidige bo i et 
parcelhus ved vandet, forbi kunstmuseet Arken 
og ind til Ishøj Centret. 

Noter, noter, noter
Sara Linderoth Bouchet har travet Herlev rundt 
med Jørgen fra Herlev Bladet og med Birgit-
te, som har fingeren på byens kulturpuls. Hun 
har talt med en pensioneret arkæolog, været i lo-
kalarkivet i bibliotekets kælder og i øvrigt fun-
det hundrede bøger frem til sit eget drømmebib-
liotek, som Herlev Bibliotek har bedt hende om 
at sammensætte. Når det er aften, og hun når til 
hjem til kroen, er hun træt, meget træt.

”Jeg havde forestillet mig, at jeg skulle skrive 
et udkast til min tekst, mens jeg er her. Men ti-
den flyver afsted, jeg har taget en masse noter, 
men endnu ved jeg ikke, hvad jeg vil skrive om. 
Jeg kan tage fat i en karakter, i en af de mange 
anekdoter, jeg har fået fortalt, eller måske bliver 
det noget helt andet,” siger hun.

Stramt
Forfatterne i ’Hvem er Danmark?’ skal skrive 
en tekst på mellem 1.900 og 2.100 anslag inkl. 
mellemrum – det svarer til en tekst på lidt me-
re end et halvt A4-ark. Et format, som Erik Trig-
ger og Sara Linderoth Bouchet har ret forskelli-
ge vinkler på.

Sara Linderoth Bouchets seneste roman,  
Savas vidner, er på 445 sider, og hun siger:

”At skrive så kort en tekst er en stor udfor-
dring. Men jeg håber, at jeg kan udnytte og bru-
ge noget af det, jeg oplever og hører her i Herlev 
til andre og længere tekster senere.”

Det korte format passer til gengæld Erik Trig-
ger vældig godt. Han er forfatter til flere digt-
samlinger, en novellesamling og flere rimbøger 
til børn. 

”Jeg stræber efter et kirurgisk, præcist sprog. 
Jeg vil beskrive, ikke omtale. Jeg giver ingen ru-
tevejledning, men en beskrivelse, og hvis læse-
ren genkender beskrivelsen, så har hun fundet 
stedet.” ※
Projekt ’Hvem er Danmark?’ er støttet af Nordea-fonden.

D
※

ERIK TRIGGER (1960) debuterede i 1984 med sit første digt, og siden udkom flere digte i Hvedekorn.  
Første digtsamling udkom i 1991. Han har arbejdet som kontorassistent, lærer og havnearbejder.

SARA LINDEROTH BOUCHET (1980) er litteraturhistoriker, master i kulturstudier  
fra St. Andrews University, Skotland, og har taget en tillægsuddannelse fra Journalisthøjskolen i Aarhus.  

Fuldtidsforfatter og tidligere leder af Johs. V. Jensen Museet i Himmerland.
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Den usynlige forfatter
Tjansen som ghostwriter kan være en udmærket indtægtskilde for  

professionelle forfattere og journalister. Men der er farer og faldgruber i  
at lade sig hyre som usynlig skribent.

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

※

laus Meyer har brugt pro-
fessionelle til at skrive sine 
kogebøger, og Ulrik Wil-
bek har brugt en ghost- 
writer til at formidle sine 
tanker.

Men ikke kun fakta-bø-
ger og biografier mangler 
skribentens navn på for-
siden. Også flere danske 

krimiforfattere har udgivet bøger, som de ikke 
selv har skrevet. 

Deres bøger er skrevet af usynlige forfattere. 
En af dem er Susanne Cordes, journalist og 

forfatter, og hun skriver bøger med andres nav-
ne på omslaget. For nylig bad et stort forlag hen-
de om at skrive en bog i en andens navn. En for-
holdsvis kendt dansk kvinde ville udgive en bog 
om sin personlige udviklingsproces. Susanne 
kendte kvinden af navn og sagde ja til opgaven. 
Hun beskriver processen som lærerig.

”Det var fra starten meningen, at der skul-
le bruges en ghostwriter. Men det viste sig un-
dervejs, at hovedpersonen gerne selv ville skri-
ve mere end planlagt. Det betød, at min rolle blev 
en anden end den, jeg startede med. Processen 
blev sådan, at hun sendte mig alt, hvad hun hav-

de skrevet, og jeg skrev det om eller redigere-
de det. Til sidst skrev jeg hele bogen igennem.”

”Jeg lærte, at det er utrolig vigtigt at være eni-
ge om rollefordelingen, og hvis den ændrer sig, 
er det en god idé, at man holder et møde med de 
andre partshavere. Redaktøren har som regel 
travlt, så man skal selv som ghostwriter være 
opmærksom på, hvad man har brug for.”

Sæt grænser
Forventningsafstemningen er vigtig for at for-
hindre konflikter og brud, understreger Susan-
ne Cordes. 

”Arbejdsfordelingen skal aftales helt klart. 
Der er meget, der kan skride, hvis rammerne 
ændrer sig.” 

Et eksempel kunne være, at hovedperso-
nen opdager, at hun egentlig har noget andet på 
hjerte, end hun havde i starten. Det kan forsin-
ke skriveprocessen, og ghostwriteren kan ende 
med at gå på kompromis med sin faglighed. 

”Hvis vinklen skrider, så er det bedst at ta-
ge tyren ved hornene. Det bliver ikke bedre af, 
at man bare glider med. Man skal være god til at 
passe på sig selv, sin egen professionalisme og 
rettigheder og sætte sine egne grænser.”

Susanne Cordes har også oplevet, at det sti-

C
Journalist Susanne Cordes skriver både  
fiktion og nonfiktion og har erfaringer  
som ghostwriter. 

listiske kan skabe uenigheder, også selvom et 
forlag har godkendt både ghostwriter og bogens 
idé.

Undgå personlig konflikt
”Det kan være svært for hovedpersonen at for-
stå, at det, man laver, er et produkt, ikke et 
kunstnerisk værk. Du kan komme ud for en me-
get fabulerende hovedperson, der skriver ud ad 
en tangent. Her er det godt at tage fat i redaktø-
ren, så han eller hun kan stille sig i midten, og 

⁂
Arbejdsfordelingen  

skal aftales helt klart.  

Der er meget,  

der kan skride, hvis  

rammerne ændrer sig.
Susanne Cordes, journalist, 

forfatter og ghostwriter

man på den måde undgår, at der opstår en per-
sonlig konflikt.”

Om den gode ghostwriter siger redaktions-
chef Mette Korsgaard for Gyldendal nonfiktion, 
livsstil og livsstrategier, at hun skal kunne over-
skue, forenkle og formidle stoffet og også opbyg-
ge en fortælling. 

”Derudover formår den dygtige ghostwriter 
at skrive med eller i forfatterens tone, så læse-
ren føler, at han eller hun er i selskab med for-
fatteren. Det er også en fordel, hvis ghostwri-
teren ved noget om området, så vedkommende 
har indsigt i, hvad et emne rummer, og hvordan 
det kan foldes ud.” 

Susanne Cordes minder om, at ghostwrite-
ren skal forberede sig, inden kontrakten un-
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derskrives. ”Det er en god idé at sparre med an-
dre, der har erfaring fra området. For der ikke 
er andre end dig selv, der varetager dine interes-
ser.” 

Private udgivelser
Susanne Cordes er flere gange blevet kontaktet 
af privatpersoner, som gerne vil hyre en ghost-
writer til at skrive deres historie.

”De fleste har jeg sagt nej til, for de vil ikke be-
tale det, det koster. Men jeg har sagt ja til en pri-
vat kunde, og det blev et supergodt samarbejde. 
Det var en kvinde, der havde været gennem en 
meget hård periode i sit liv med sygdom og kon-
kurs, og hun brugte processen som terapi. For 
hende betød det, at hun fik sat form på en svær 
tid, og hun endte med at få lidt foredragsvirk-
somhed med udgangspunkt i bogen.”

Susanne Cordes vil altid bede om et honorar, 
hvis hun skal ghostwrite for en privat kunde. 

”Når det er en selvudgivelse, giver det ingen 
mening at tale om royalties, medmindre det er 
en meget berømt person. Rigtig mange menne-
sker synes, de har en god historie, men de for-
står ikke, hvad der skal til for at få en historie ud 
over rampen.”

Uanset hvem kunden er, råder Susanne Cor-
des andre til at spørge professionelle til råds. 

”Man kan spørge den juridiske afdeling i sin 
faglige organisation. De har ofte nogle gode in-

HONORAR 

※ Kontrakten skal fastslå kreditering, afregning, deadline  
og bogens omfang. 

※ Overvej, hvor mange arbejdsdage, opgaven kræver. 
 Beregn så, hvad en rimelig månedsløn for dig er, og hvad opgaven  

bør koste. Husk at aftale antal korrekturgange – hvor mange gange  
kan du blive bedt om at ændre i manus?

※ Overvej alternative omkostninger. 
 Det vil sige: Hvad kunne du ellers tjene? 
 Går du glip af en stor opgave, hvis du siger ja til et projekt?

※ Aftal, at opgaven og honoreringen inddeles i etaper: 
 F.eks. 5.000 kroner ved aflevering af prøvekapitel, halvdelen  
af honoraret ved kontraktens underskrift, resten ved aflevering  
af godkendt manus. 

※ Hvis en ghostwritet bog sælger i mange tusinde eksemplarer, ville  
det være bedst for en ghostwriter at få et forholdsvist beskedent  
honorar samt en andel af bogens royalties. Men de fleste ghostwritere 
er som regel bedre stillet med et rimeligt honorar fra starten.

KREDITERING

※ Almindelig kreditering for ghostwritere er ’i samarbejde med’ eller  
’fortalt til’ på forsiden, i kolofonen eller på titelbladet. Andre ghost- 
writere er så usynlige, at de end ikke må fortælle, at de har skrevet  
værket. Hvis du på den måde giver alle rettigheder fra dig, skal du  
bede om et større honorar – du kan jo ikke engang bruge bogen til  
at få nye opgaver.

※ Hvis du vil være sikker på at få bibliotekspenge, skal dit navn stå på  
titelbladet. Bed også gerne forlag/medforfatter om at skrive til  
Biblioteksstyrelsen og gøre opmærksom på, at du er medforfatter.

※ Læs også Annemette Hejlsted fra F-styrelsens kommentar  
til ghostwriting på side 25.

før du siger ja tak⁂
… den dygtige ghostwriter  

formår at skrive med  

eller i forfatterens tone,  

så læseren føler, at han  

eller hun er i selskab  

med forfatteren.

Redaktionschef Mette Korsgaard, Gyldendal

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

put. Det vigtigste er, at man står fast på det, man 
synes, man er værd.”

Men som Susanne Cordes siger: ”Man skal 
ikke forvente at blive rig af at ghostwrite.” 

Samarbejdet
De store forlag har ofte en bred vifte af sam-
arbejdspartnere, der kan ghostwrite – det er 
nemt, de skriver hurtigt, leverer til tiden; kort 
sagt, det er professionelle og erfarne skribenter. 

”Typisk er det faglitterære forfattere, der 
har brug for en ghostwriter. De har som regel 
et arbejdsliv ved siden af, så for mange er det et 
spørgsmål om tid. De har måske også en bag-
grund, hvor de ikke er vant til at skrive langt el-
ler formidlende. Vi oplever også akademikere, 
som har svært ved at ramme den bredere genre, 
og så kan en ghostwriter være den, der forløser 
teksten,” siger chefredaktør Mette Korsgaard.

Men kemien skal være i orden, hvis oplevel-
sen som ghostwriter skal være vellykket. Su-
sanne Cordes anbefaler, at man stiller sig selv 
følgende spørgsmål: ”Kan man tale åbent om de 
vanskelige ting og måske have lidt humor om 
dem? Er der fleksibilitet? Har begge parter gen-
sidig respekt for hinandens tid og for, hvad hver 
især bidrager med?”

Den usynlige forfatter skal overveje, hvad 
han eller hun vil være med til at formidle. 

”Jeg oplevede, at en bog risikerede at inde-
holde synspunkter, som jeg ikke kunne stå på 
mål for. Noget af bogen bestod af interviews, og 
i de interviews blev der udtrykt nogle enkelte 
synspunkter, som jeg mente, vi simpelthen ik-
ke skulle skrive. Jeg advarede mod, at der ville 
komme en shitstorm, og det blev der lyttet til.”

Det var vigtigt for Susanne Cordes at sige sin 
mening, både for at undgå negativ omtale, men 
også for at bevare sin egen integritet. ”Det er 
vigtigt, at man har sig selv med.”

For nogle er anonymiteten som ghostwri-
ter svær at acceptere. ”Man er ikke hovedper-
sonen,” som Susanne Cordes siger med et smil.

”Hvis bogen får pæne ord med på vejen, så 
får man ikke den opmærksomhed. Det skal man 
være parat til.” ※
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⁂
Ti teser  

om faglitteratur
1. Faglitteratur omfatter monografier, lærebøger, selvhjælpsbøger,  

kogebøger, havebøger, leksika, kulturessays og artikler på skrift,  
uanset hvilket medie det formidles i.

2. Faglitteraturens omgang med virkeligheden hviler på et fagligt 
fundament.

3. Faglitteratur bygger på verificerbar viden.
4. Faglitteratur refererer til verden, således som den allerede er  

organiseret i diskurser. Den refererer til konteksten og til sig selv som 
en tekst om konteksten.

5. Der er overensstemmelse mellem de paradigmer, der ligger til grund 
for det faglitterære værk og de, der hersker i dets kulturelle kontekst.

6. Faglitteratur benytter sig af mange af de samme fremstillings- 
strategier som skønlitteraturen. Således er faglitterære udtryk  
typisk struktureret med en begyndelse, en midte og en slutning.  
Faglitteratur benytter tillige stilistiske figurer og billedsprog.

7. Faglitteratur benytter metatekst, dvs. at teksten taler om sine  
virkemidler såsom opbygning, tese, materiale osv.

8. I faglitteraturen taler forfatteren i eget navn. Dette gælder også for 
litteratur med flere forfattere. Forfatteren kan dog overlade ordet til 
andre, f.eks. videnskaben eller historiske personer, gennem citater.

9. Faglitteraturen er mangfoldig. Den blander genrer og modi og  
optager andre genrer i sig.

10. Grænserne mellem faglitteratur og anden litteratur er flydende og 
dynamiske. Faglitteraturen nærmer sig f.eks. skønlitteraturen, når 
den benytter konstruerede cases.

Annemette Hejlsted

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

I næste nummer er siderne L-gruppens.

Faglitterære spørgsmål
F-styrelsen har i de seneste år været optaget af en række principielle spørgsmål  

omkring faglitteratur. Hvad kendetegner faglitteratur, hvordan er forholdet mellem  
faglitteratur og fiktion, og er en ghostwriter en rigtig forfatter? Kan faglitteratur være 

kunst, eller er den blot godt håndværk? Eller er faglitteraturen begge dele – kunsthånd-
værk? Vi har diskuteret det indbyrdes, på seminarer og kurser.  

Her belyser vi spørgsmålene gennem korte debatoplæg.

A N N E M E T T E  H E J L S T E D

Fagbogens skønhed
'ER FAGBOGEN SKØN?', kaldte vi et seminar om 
grænser mellem genrer. Om opløsningen af grænser-
ne og om muligheder for at erobre nye grænseområ-
der, der aktuelt kommer til syne. Er den faglitterære 
gruppe et anakronistisk levn fra en tid, hvor littera-
turen var skøn, eller også var den slet ikke? Og hvis 
de faglitterære ikke passer ind i mønstrene, hvordan 
kan vi så måle afstandene til de andre grupper i for-
eningen? Mange af den trykte fagbogs opgaver med 
vidensopslag og paratviden er overtaget af digita-
le fagtekster med en helt anden økonomi og validitet. 
Fagtekster skal stå til troende, og fagforfattere går ik-
ke på kompromis. Lærebogen er under pres, og værk-
begrebet udhules. Værket splittes op i bidder, når for-
fattere og illustratorer tvinges til engangsbetalinger. 
Hvordan sikrer vi kvaliteten i læremidlerne, er et af 
de spørgsmål, som ligger styrelsen på sinde. 

Fagbogen er ikke en ahistorisk og statisk størrelse, 
der søger at skjule sine subjektive rødder. Fagbogens 
formidlende og essayistiske evner giver den nye mu-
ligheder for at fremvise konturer i de vidensområder, 
den har til opgave at gøre synlige. Fagbogen er både 
facts og formidling. 

Den faglitterære gruppe vil ikke være en del af en 
konsensuskultur, der lader hånt om de brudflader og 
knaster, der er i samarbejdet mellem grupperne. Fag-
forfattere skal honoreres ordentligt, og litteraturstøt-
te skal ikke tage sig ud som et skønmaleri. Og kultur-
støtte i form af bibliotekspenge skal ikke favorisere 
fiktion frem for faktion. Styrelsen vil samle den fag-
litterære gruppes kræfter og ressourcer, så vi kan 
drage nytte af de nye muligheder og indtage nye bas-
tioner. ※
Frank Egholm

Ghostwriter
I DE SENERE ÅR er det blevet moder-
ne at få skrevet sin livshistorie, kort 
eller lang, af en fagforfatter, f.eks. 
en journalist. Skuespilleren, sports-
manden, politikeren osv. får fortalt 
sin historie, og den skrivende forfat-
ter, altså ghostwriteren, får sin løn, 
men ikke nødvendigvis rettigheder til 
det færdige værk. Når et sådant værk 
udgives med angivelse af den person, 
hvis historie der berettes, som forfat-
ter, og den egentlige skribent som en 
art praktisk formidlende gris, rejser 
det en række spørgsmål. Selvom det 
rent juridisk er den, der besidder ret-
tighederne til det udgivne værk, der 
er forfatteren, så er det et stort, prin-
cipielt spørgsmål, om man kan være 
forfatter til noget, som man ikke selv 
har skrevet, og om man som person 
har rettighederne til sin egen livshi-
storie. 

Også faglitteratur kan være skre-
vet af ghostwritere. Fagfolk kan kø-
be sig til god formidling hos trænede 
skribenter. Her forekommer spørgs-
målet om ophavsmand endnu mere 
prekært. Hvis forholdet mellem ind-
hold og form er intimt, og relationen 
mellem de to uopløselig, således at 
den ene ikke kan ændres, uden at den 
anden ændres, så vil ghostwriteren 
blive indholdsproducent såvel som 
formidler. ※
Annemette Hejlsted

⁂⁂

Fag- 
forfatteren

※ er håndværkeren, kunstneren,  
akademikeren, forskeren,  
specialisten …

※ har årelang erfaring vedrørende  
sit fagområde, en original og  
omfattende viden, oplyser om og  
beskriver selvoplevede hændelser  
af vidt forskellig slags.

※ formidler viden og oplysninger  
om et fag, en sag, om situationer  
og begivenheder.

※ beskriver, beretter, fortæller  
og redegør på skrift.

Jørn Martin Steenhold  
og Annemette Hejlsted

⁂
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iblioteksloven bliver ikke åb-
net, som der ellers var lagt op 
til fra politisk side. Men for-
eningens bibliotekspolitiske 
arbejde i den forbindelse er på 
ingen måde spildt, sagde for-
mand for Dansk Forfatterfor-
ening, Morten Visby, i sin be-

retning til generalforsamlingen.
Debatten om folkebiblioteket fortsætter, og 

det gør foreningens bibliotekspolitiske arbej-
de også, sagde han og henviste blandt andet til 
udtalelser fra den socialdemokratiske politi-
ker Henrik Sass Larsen. Politikeren har udtalt, 
at folk ikke længere går på biblioteket, og at der 
bruges for mange penge på bibliotekerne. Dog 
har der aldrig været så mange besøgende på lan-
dets biblioteker som i disse år, og politiker-cita-
tet blev mødt med latter fra forsamlingen.

Dansk Forfatterforening ønsker at få skrevet 
litteraturen direkte ind i biblioteksloven – det 
er den nemlig ikke i den nuværende lov, som se-
nest blev revideret i 1964. Dengang var littera-
tur og bibliotek uløseligt forbundet, men sådan 
er det ikke nødvendigvis i dag. Nanna Gylden-
kærne, formand for Foreningens bibliotekspo-
litiske udvalg, fremhævede dog, at biblioteker-

Samling i foreningen
Bibliotekslov, investeringer og ny lovgivning om ophavsret blev drøftet  

på Dansk Forfatterforenings generalforsamling.

※

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

ne efter en del års identitetsforvirring er ved 
at finde tilbage til litteraturen og læsning som 
grundelement i bibliotekets arbejde. Denne ten-
dens er også beskrevet i artiklen fra NFOR’s ple-
narsamling andetsteds i dette blad. 

Et rimeligt vederlag
Morten Visby orienterede om det nye EU-direk-
tiv, som skal føre ophavsretten op i vores digita-
le tidsalder, og som fastslår, at ophavsmænd og 
skabende kunstnere har krav på et ’rimeligt ve-
derlag’. 

”Det er en meget, meget god nyhed, at direk-
tivet er blevet vedtaget, fordi det rummer ekla-
tante fordele for illustratorere, forfattere og 
oversættere,” sagde han. ”Vedtagelsen kommer 
efter fem års hårdt arbejde, hvor Dansk Forfat-
terforening har været direkte involveret i pro-
cessen og aktivt har lobbyet for at nå hertil.”

Direktivet betyder blandt andet, at Dansk 
Forfatterforening må føre sager mod et forlag 
på vegne af enkelte medlemmer, ligesom det gi-
ver mulighed for at få omstødt urimelige kon-
trakter. Om to år skal EU-direktivet være im-
plementeret i dansk lovgivning.

Der blev spurgt ind til det internationale ar-
bejde. Formanden fortalte, at han umiddelbart 

efter den nor-
diske samling 
i NFOR deltog i 
årsmødet i Interna-
tional Authors Forum i 
New York, og sammen med 
næstformand Kirsten Marthedal 
deltager han i generalforsamlingen i EWC, 
sammenslutningen af europæiske forfatterfor-
eninger, i Riga. Foreningen ikke blot deltager i 
møder, men er aktivt involveret i det politiske 
arbejde. 

Igen i år blev der rejst spørgsmål om udmel-
delsen af Dansk Kunstnerråd. Bestyrelsen vur-
derer, at det årlige kontingent på knap 70.000 
kr. er for dyrt, og sidste år lovede formanden at 
forsøge at forhandle sig frem til en billigere løs-
ning. 

”Vi har haft en række gode møder,” sagde 
Morten Visby, ”og Dansk Kunstnerråd er i gang 
med at reformere kontingentordningen. Vi er 
nemlig ikke den eneste kunstnerforening, der 
har problemer med prisen.”

 Indtil videre er der dog ingen løsning.

Investeringer
Kasserer Sanne Udsen gennemgik regnskab og 

budget. Bestyrelsen besluttede i 2018 at investe-
re en del af Foreningens egenkapital, dels for at 
undgå negative renter – den årlige renteudgift 
er på mere end 15.000 kr. til banken – dels for 
at inflationssikre formuen.  Pengene er investe-
ret i henholdsvis danske obligationer og en inve-
steringsfond under Spar Invest. Fonden er etisk 
screenet, og det betyder, at der ikke sættes pen-
ge i f.eks. våbenhandel. Investeringen har hidtil 
indbragt ca. 35.000 kr.

Peter Hindsgaul fra Aarhusgruppen fortalte 
om gruppens arbejde og aktiviteter – blandt an-
det med den store Hay Festival 2018. Gruppen er 
vokset de seneste par år under formand Gunvor 
Ganer Krejberg.

Formand Morten Visby blev genvalgt for to 
år, mens den øvrige bestyrelsessammensæt-
ning blev sendt til urafstemning. Den er i skri-
vende stund endnu ikke afsluttet. ※

B Formandsskabet, fra højre,  
kasserer Sanne Udsen, formand Morten Visby  
og næstformand Kirsten Marthedal,

Illu.: Tomas Björnsson.

G E N E R A L F O R S A M L I N G  2 0 1 9
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teder har enorm betydning for 
mig, både som forfatter og som 
menneske. Et sted kan selvfølge-
lig sagtens eksistere uden et men-
neske til at sanse det, men om-
vendt vil steder altid være ladet 
med betydning for den, som be-
tragter dem eller bare tænker på 

dem. Såvel den type betydning, der kommer af 
personlige oplevelser, den, som kommer af ste-
dets egen historie, som den, der udspringer af 
vores fordomme om dem. Meget ofte alle tre ting 
på samme tid.

Jeg voksede op i Aarhus, dengang Aarhus sta-
dig hed Århus. Jeg boede i et rækkehus i et kvar-
ter i Holme. Mine forældre havde et sommer-
hus i Norsminde, et gammelt fiskerleje syd for 
byen. Min verden strakte sig i en lige linje mel-
lem to yderpunkter på en nord-syd-akse. År-
hus midtby, som folk fra Aarhus kaldte det, da 
jeg var dreng – og måske stadigvæk kalder det, 
hvem ved – i nord til mine forældres lille som-
merhus i Norsminde i syd. 

Nogenlunde i midten, i hvert fald på mit men-
tale verdenskort, befandt mine forældres hus 
sig. Jeg pendulerede fra syd til nord og fra nord 

til syd med rækkehuset i Holme som centrum. 
Den strækning på 20 kilometer udgjorde refe-
rencerammen for alt i mit liv. I år fylder jeg 40. 
Jeg flyttede hjemmefra, da jeg var 18. Jeg har bo-
et i andre dele af landet lige siden, altså i 22 år, 
men det er i virkeligheden det samme, der gør 
sig gældende i dag. 

Kald mig bare en hjemmefødning, men når 
jeg lukker øjnene, kan jeg stadig se Jyllands Al-
lé, som den ser ud en vinternat i december på 
vej hjem fra fest på Marselisborg Gymnasium. 
Bred, tom, snedækket og ubegribeligt stille. El-
ler træet på hjørnet af Holme Møllevej og Rund-
høj Allé, hvor jeg altid stod og ventede på min 
kammerat, Peter, når vi som børn mødtes for 
at lege. Den stump fortov, hvor jeg fik slået seks 
tænder ud på vej til halfest i Tranbjerg en som-
meraften i 96 eller 97. Og udsigten over Nors- 
minde Fjord, når vejen drejer, lige efter man er 
kommet gennem Storenor. 

I det minde er det altid sommer. Landskabet 
ligner noget fra Aage Rasmussens Danmarks-
plakat fra 1946. Gult, høstmodent korn, der vip-
per i vinden. Fjordens krusede blå vand. I det 
fjerne husene nede i Norsminde, der ligner no-
get fra modeljernbanen på Hovedbanegården.

Følelsen af et sted

Man kan tage forfatteren ud af Jylland, men ikke Jylland ud af forfatteren,  
skriver forfatter Aske Munk-Jørgensen. Han vender tilbage til barndommens land,  

fysisk og mentalt, når de store følelser skal beskrives.  

※

A F A S K E  M U N K-J Ø RG E N S E N

Disse steder, eller erindringen om dem, er tæt 
forbundne med bestemte følelser. Jyllands Allé 
i vintersne – glæde (og fuldskab). Træet på Hol-
me Møllevej – nærvær. Fortovet i Tranbjerg – 
afgrundsdyb skræk. Vejen oven for Norsminde 
– lykke, dyb fred og, af en eller anden årsag, for-
nemmelsen af at have tid nok. Al den tid, jeg har 
brug for i verden. Følelserne udløser erindrin-
gen om stedet. Stedet udløser følelserne. 

Og hen ad vejen er de følelser – uløseligt for-
bundet med erindringen om stederne – blevet 
til en slags baselines for min mentale makeup. 
Når jeg arbejder med lykke eller angst eller glæ-
de, er det de referencer, jeg vender tilbage til igen 
og igen. Det er også en af grundene til, at disse 
steder optræder meget ofte i de ting, jeg skriver. 

Den allerførste novelle, jeg fik udgivet som 
voksen mand, foregår i en vikingebosættelse i 
Saksild. Saksild ligger et stenkast syd for Nors- 
minde. Min debut i eget navn trak på min barn-
dom i forstæderne til Aarhus, også selvom jeg 
ikke skriver det nogen steder. Billederne er der 
for dem, som ser efter. 

Det samme gør sig gældende for novellesam-
lingen, der fulgte efter. Flere af novellerne fore-
går navngivne steder i København. Hulgårds 

Plads, for eksempel, og hjørnet af Stormgade og 
H.C. Andersens Boulevard. Og så er der en del 
af dem, som referer til steder i min barndom. 
En rækkehusvej i Holme, blandt andet, hvor der 
måske den dag i dag sidder en solsort i et gam-
melt æbletræ og synger i solnedgangen, mens 
den giver folk, der hører på, en glasklar følelse 
af skønhed og melankoli. Også selvom jeg ikke 
lige skriver den nøjagtige adresse.

I begyndelsen af 2018 udgav jeg en krimi. Med 
den prøvede jeg at gå en anden vej. At skrive en 
god tekst består for mig af 50 % håndværk, 40 
% slid, og 10 % kombineret raseri og stædighed. 
Til platonikerne derude vil jeg skynde mig at si-
ge, at jeg skam er sikker på, at guddommelig in-
spiration findes. Jeg har bare aldrig oplevet den 
selv. Jeg tror heller ikke, det er den, der får dig 
igennem tredje redaktionsrunde af dit manu-
skript. Og det ville jeg bevise. For mig bestod den 
svendeprøve i at styre uden om mine genveje til 
at skrive om steder og følelser. Og dermed at sty-
re uden om Østjylland. Det synes jeg selv lykke-
des meget godt, men det betyder ikke, at jeg er 
færdig med Aarhus, eller Århus måske snarere.

Jeg er ved at lægge sidste hånd på en ny roman 
sammen med min redaktør. Den hedder Gamle 

S

⁂
At skrive en god tekst består for mig af  

50 % håndværk, 40 % slid,  

og 10 % kombineret raseri og stædighed.
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venner, og den udkommer dette efterår. I den ro-
man er jeg helt nede i materien, helt tilbage i min 
barndom endnu en gang. 

Det er historien om en mand, der træffer en 
uhyrlig mængde dårlige valg. En masse af de 
valg, som mange af os sikkert kan nikke gen-
kendende til. Hvis vi ikke har foretaget dem selv, 
kender vi nogen, der har. Her taler jeg om den 
slags valg, mennesker træffer, når de er blevet 
gift og har fået børn, et arbejde og et realkredit-
lån, men alligevel synes, de mangler noget. Og 
ja, det er en horrorroman, så hvorfor ikke lade 
noget af den ondskab og smålighed manifestere 
sig som – ja, som hvad?

⁂
Kald mig bare en hjemmefødning, 

men når jeg lukker øjnene,  

kan jeg stadig se Jyllands Allé, 

som den ser ud en vinternat  

i december på vej hjem fra fest  

på Marselisborg Gymnasium. 

Bred, tom, snedækket  

og ubegribeligt stille.

ASKE MUNK-JØRGENSEN (1979) er kandidat i litteraturvidenskab og skriver lyrik og prosa.  
Hans seneste udgivelse er Retfærdig vold fra 2018. 

Jeg er helt nede ved de primale, ufortyndede 
erfaringer af sorg, selvretfærdighed, svigt og 
angst i den roman. Og selvom jeg netop har talt 
om det med at trække på mit indre bibliotek over 
steder og følelser som en slags (snyde)genvej, så 
er det nøjagtigt, hvad jeg har gjort med Gam-
le venner. 

I den bog havde jeg brug for de reneste, klare-
ste indtryk, gode som dårlige, jeg kunne komme 
i tanker om, og det førte mig i en lige linje tilba-
ge til Århus. Ikke bare i overført betydning, men 
også helt konkret. Min hovedperson bor i Sorø. 
Det var et bevidst valg fra min side, fordi der i 
Sorø er en række steder og landskaber, der på ro-
mantisk vis harmonerer perfekt med de følel-
ser, jeg ønsker at formidle. Jeg bor – sjovt nok – 
selv i Sorø, jeg elsker byen og mener fuldt og fast, 
at alle bør opleve den mindst én gang i livet. Bare 
de ikke ødelægger mine Steder. Men på trods af 
dét både begynder og ender min ulyksalige pro-
tagonist alligevel på en stump landevej i skoven 
uden for Fulden. Fulden ligger på vejen til – ja, 
du gættede det – Norsminde. 

Så jo, steder har en enorm betydning for mig. 
Det kan de selvfølgelig være ligeglade med, men 
bestemte steder og bestemte følelser hænger 
uløseligt sammen for mig. De er med til at de-
finere både mig som menneske og min måde at 
skrive bøger på. Og i tilfældet med min næste ro-
man er de også beviset på, at man kan tage for-
fatteren ud af Jylland, men at man åbenbart ik-
ke kan tage Jylland ud af forfatteren. ※

kurser 
& 

videreuddannelse  
for  

forfattere,  
oversættere 

& 
illustratorer
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TEKSTENS KERNE
ved Pablo Llambias 

Workshop á tre gange. På kurset ar-
bejdes i en lille gruppe med en vej- 
leder. Hver enkelt workshopdeltagers 
medbragte værk læses på forhånd 
inden kurset og delvist på stedet og 
diskuteres derefter på workshop-
pen. Læsningerne har til formål at 
højne hver kursists bevidsthed om-
kring kerne, tekst og værk. Der gives 
håndfaste råd og vejledning til vide-
reførelse af værket.
Tid: 5., 12. og 19. september 
Sted: Strandgade 
For: S 

SKRIV SANSELIGT!
ved Kristina Stoltz 

Hvordan skaber man billeder, lyde, 
lugte og fornemmelser hos sin læ-
ser? Ikke mindst når det gælder be-
skrivelser af erotik, natur og kuli-
nariske oplevelser, er det vigtigt at 
kunne skrive, så det når ud til san-
serne hos læseren. Hvordan gør 
man bedst det uden at forfalde til 
slidte klichéer og trætte metaforer?
Tid: 8. september 
Sted: Strandgade 
For: Alle

SKRIVEGRUPPEN
ved Louise Juhl Dalsgaard

Workshopkursus i to omgange. At 
skrive handler i høj grad om at kun-
ne læse – andres, men også egne 
tekster. Det sidste kan være svært, 
og af samme grund vælger man-
ge at alliere sig med andre skriven-

※

※

※

※

de i et skrivefællesskab: en grup-
pe af ligesindede, der kan bidrage 
med ekstra øjne og stille relevante 
spørgsmål til de fremlagte tekster. 
Hvad står der, hvor står det henne – 
og hvorfor?
På dette kursus vil der være gode 
råd til opstart af grupper: Hvor man-
ge, hvem, og hvor skal vi mødes? Vi 
vil læse tekster og øve os i, hvilke 
spørgsmål man med fordel kan stil-
le, og hvordan man sikrer sig, at fo-
kus holdes på det tekstnære – det-
te både i forhold til at give og til at 
modtage kritik. Vi vil tale om, hvor-
dan man sikrer et gruppemiljø, hvor 
alle deltagere kan føle sig inspireret, 
udfordret og samtidig trygge.
Tid: 8. og 22. september
Sted: Godsbanen, Aarhus
For: S, L, F og BU 

AT LÆSE OP
ved Hanne Smith Pedersen 

Hvilke teknikker kan hjælpe med 
at få en tekst til at lette fra papi-
ret eller skærmen? Hvilke analyse-
redskaber kan få en præcis fortolk-
ning frem i en oplæsning? Hvordan 
kan man bruge stemme og krop til 
at formidle tekstens budskab og til 
at nå sine tilhørere? Og hvilke virke-
midler kan man arbejde med for at 
gøre oplæsningen præcis og leven-
de i forskellige genrer? Der vil indgå 
praktiske øvelser i kurset.
Tid: 22. september 
Sted: Strandgade 
For: Alle

AVANCERET SØGNING  
PÅ NETTET – GOOGLE  

AND BEYOND
ved Muhamed Fajkovic 

Fagforfattere, oversættere og an-
dre fagnørder har ofte brug for at gå 
et spadestik dybere end den gæng-
se Google-søgning, når de søger på 
nettet. 
På dette kursus tager vi afsæt i  

Google og lærer, hvordan man kan 
søge smartere med Google. Vi kig-
ger også på deep web, web-steder, 
som man ikke kan søge i via Google, 
f.eks. bibliotekskataloger, databaser 
som Infomedia og password-be-
skyttede data.
Tid: 24. oktober 
Sted: Strandgade 
For: Alle

DE 17 VERDENSMÅL 
ved Charlotte Weitze,  

Thomas Ravn-Pedersen,  
Mette Fjalland m.fl. 

Et kursus, som gennem oplæg og 
idéudvekslinger viser veje til, hvor-
dan fag- og skønlitteratur samt il-
lustrationer og lyrik alle kan bidrage 
til en alsidig formidling af viden om 
en bæredygtig udvikling. 
Målet med kurset er at klæde delta-
gere fra alle genrer på med viden og 
inspiration, om de presserende, glo-
bale problemstillinger og udfordrin-
ger, som er baggrunden for de  
17 verdensmål. 
Kurset indeholder introduktioner 
til FN’s verdensmål ved repræsen-
tanter fra FN’s Udviklingsprogram 
UNDP, Verdens Bedste Nyheder og 
fra politikere. Desuden vil der på 
kurset være oplæg fra forfattere, 
som i deres værker har sat fokus på 
f.eks. klimaudfordringen. 
Kurset vil give mulighed for en fæl-
les idéudveklsing af og diskussion 
om verdensmålene, herunder hvor-
vidt og hvordan de skal/kan for-
midles ud fra en faglig og kunstne-
risk vinkel. 
Tid: 26. oktober 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

PLOTUDVIKLING ONLINE
ved Malene Kierkegaard

Kurset er et grundlæggende og 
praktisk hands on-kursus i plot. Der 
arbejdes blandt andet med sam-

menhængen mellem karakter og 
plot, hvordan plottet drives frem-
ad, forskellen på arke- og miniplot, 
samt værktøjer som hovedkon-
flikt, fortællelinjer og plotkort. Kur-
set er et intensivt forløb over tre 
uger, hvor kursisterne skal afsætte 
mellem fire og ti timer om ugen.
Hver uge gives fire nye videolekti-
oner og fire nye tekster med teo-
ri, øvelser og eksempler, der støt-
ter op om videolektionerne. Hver 
uge bliver rundet af med et webi-
nar, hvor underviseren svarer på 
spørgsmål om ugens lektioner. Til 
kurset er knyttet et forum, hvor 
man kan gense videoerne fra we-
binarerne og finde inspiration og 
ekstra materiale.
Tid: 28. oktober – 24. november
Sted: Hjemme hos dig selv  
For: BU og S 

DRAMATURGISKE  
REDSKABER FOR  

FORFATTERE
ved Erik Kock 

Et workshop-kursus i to omgange 
med fokus på, hvordan man med 
fordel kan arbejde med dramatur-
giske redskaber i et litterært ma-
nuskript. Kursisterne skal medbrin-
ge en idé til et manuskript.
På første kursusdag præsenteres 
kursisterne for relevante drama-
turgiske redskaber såsom anslag, 
spændingskurve, vendepunk-
ter, point of no return, uddybning 
m.m., med særligt fokus på ansla-
gets funktion og betydning. Her-
efter hjemmearbejde med fin-
pudsning af synopsis. På anden 
kursusdag kommer kursisterne 
med en præsentation af deres re-
spektive synopser, som diskuteres 
i plenum.
Tid: 31. oktober og 7. november 
Sted: Strandgade 
For: BU, S og L 

BYG DIN IDEELLE  
ARBEJDSPROCES MED 

LEGO SERIOUS PLAY 
ved Marisa Matarese

Hvad vil du med din kunstneriske 
karriere – og hvordan når du der-
hen? Hvad er med andre ord din 
ideelle arbejdsproces? Workshop 
med inspiration, sparring og egne 
refleksioner
Marisa Matarese vil med ud-
gangspunkt i LEGO Serious Play 
guide kursisterne til at bygge de-
res ideelle kunstneriske karrie-
re: Hvad er udfordringerne, hvad 
er styrkerne, hvordan finder man 
nye måder at tænke på og nye 
veje at gå? 
Et kursus, der hjælper kursister-
ne med at stille sig selv de rigti-
ge spørgsmål, sætte mål og op-
nå nye perspektiver, således at 
de kan opbygge deres ideelle ar-
bejdsproces. 
Tid: 3. november 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

MARKEDSFØRING
ved Troels Palshof  

og Lotte Lykke 
Et kursus for alle medlemmer, der 
handler om, hvad man selv kan 
gøre for at markedsføre sine vær-
ker. 
Troels Palshof, skønlitterær for-
fatter, udgav selv sin første ro-
man Sommerfugleklanen, som 
hurtigt blev en bestseller, ikke 

mindst fordi Troels kørte land og ri-
ge rundt og besøgte boghandlerne. 
Han vil fortælle om sine erfaringer 
med at ’håndsælge’ sin bog. 
Lotte Lykke Simonsen, arrange-
mentschef fra Lindhardt og Ringhof, 
fortæller om, hvordan man skaber 
en grundlæggende SoMe-strategi, 
definerer sin målgruppe og beslut-
ter, hvilke sociale medier der er mest 
oplagte at benytte. 
Tid: 10. november 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

OVERSÆTTELSE  
AF DRAMATIK
ved Niels Brunse

En workshop med fokus på de sær-
lige hensyn, f.eks. mundtlighed, der 
gælder, når man oversætter drama-
tik. Niels Brunse, oversætter og for-
fatter, vil fortælle om, hvordan dra-
matik adskiller sig fra andre genrer, 
og hvad oversætteren skal være 
opmærksom på. Eksempelmateria-
let vil være på engelsk. 
Tid: 21. november
Sted: Strandgade
For: DOF 

WORKSHOP I MEMSOURCE 
ved Lenore Messick 

En workshop i, hvordan man som 
oversætter kan bruge oversæt-
telsesværktøjer, i dette tilfælde 
det cloud-baserede Memsource, 
til termstyring og oversættelses-
hukommelse. Man kan afprøve 
Memsource gratis i 30 dage. 
Tid: 24. november
Sted: Strandgade
For: DOF

※

※

※

※

※
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Der er nogenlunde enighed om, hvad e-bøger 
og lydbøger er, og at dette som hovedregel er di-
gital udgivelse af bøger. E-bogen formidler bo-
gen i tekstform på en digital skærm. Lydbogen 
formidler bogens tekst via en oplæser og en di-
gital afspiller.  

I forlagskontrakten lyder digitale rettigheder 
ofte sådan: ”… i alle digitale former, kendte som 
ukendte, herunder som e-bog med mulighed for 
indlagt syntetisk eller human tale, og lydbog på 
alle måder, herunder som download og stream-
ing, i styksalg samt i abonnement og til udlån.”

Det lyder umiddelbart som en ladeport, hvor 
forlaget kan gøre hvad som helst, uden at forfat-
teren kan sige fra. Det behøver det ikke at være. 

Varianter af e-bøger og lydbøger 
Retten til udgivelse som e-bog omfatter ikke 
automatisk retten til at udgive lydbogen, fordi 
lydbogen er en ændring af den måde, forfatteren 
har skrevet bogen på. Formidlingen til lytteren 
fra forfatteren går gennem et ekstra lag, nem-
lig indlæseren. Derfor skal lydbog være speci-
fikt nævnt i forlagskontrakten.

Der kommer flere varianter til. En kombina-
tion af e- og lydbog, hvor man kan skifte fra den 
ene form til den anden. En dramatiseret lydbog 
og den berigede e-bog, hvor teksten indeholder 
andre elementer, herunder links, QR-koder og 
andre funktioner. 

Om de er omfattet af kontrakten, afhænger 
af en fortolkning af kontraktens ordlyd sam-
men med de bestemmelser i ophavsretsloven, 
der sikrer forfatteren mod ændringer af vær-
ket, som forfatteren mener er i strid med for-
fatterens intention med værket, jf. ophavsrets-
lovens § 3 og § 56, stk. 1. 

Andre digitale formater, medier og former
Da udviklingen går stærkt, kan forlaget have et 
rimeligt behov for at kunne følge med tiden og 
prøve nye muligheder af. Forlaget kan derfor gå i 
gang med udgivelse i nye formater, hvis ikke for-
fatteren svarer nej, når forlaget henvender sig. 
Om dette er rimeligt, afhænger af, om forfatte-
ren efterfølgende har mulighed for at kræve kon-
trakten genforhandlet eller få sine rettigheder 
tilbage. ※

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

Digitale udgivelsesformer – e-bøger 
og lydbøger og hvad ellers?

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, skriver om dine digitale rettigheder  
i sin føljeton om den gode forlagsaftale. Vi er nået til kapitel seks. 

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

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

Der findes to slags støtte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aLt det Praktiske

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

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

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

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

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

※ Du skal tilmelde dig kurser, 
ca. en måned før kurset afhol-
des. Se de præcise frister og 
datoer på danskforfatterfor-
ening.dk
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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

KOM OG SKRIV
Onsdag d. 5. juni  
kl. 18:30-21:30.
Først et inspirationsoplæg, 
dernæst egen skrivetid.
Tilmelding til ingehelene@live.
dk senest mandag d. 3. juni.
Kom og skriv fortsætter ef-
ter sommerferien - første gang 
onsdag d. 4. september.

LEGATRECEPTION
Fredag d. 21. juni  
kl. 16-18.
Årets legatmodtagere fejres 
med bobler.
Legatmodtagerne:
Iben Mondrup modtager 
”Adam Oehlenschlaeger, Emil 
Aarestrup, Herman Bang og 
Johannes Ewald Fonden”.
Morten Dürr og Lars Horneman 
modtager begge en legatpor-
tion fra ”Drassows Legat”.
Kig forbi og skål med dine kol-
leger.

SOMMERFEST 
Fredag d. 21. juni 
kl. 19.30-24.
Tilmelding til df@danskfor-
fatterforening.dk senest tirs-
dag 18. juni.
Sommerfest med vin og 
snacks for alle ordinære med-
lemmer – det er faggrupperne, 
der arrangerer festen.
Det koster 100 kr. at deltage, 
som betales kontant i døren.
Obs! Der er ikke mad, men 
udelukkende snacks og drik-
kevarer.

AARHUS:
OM BIBLIOTEKS-
PENGENE  
– ET FYRAFTENS- 
MØDE I AARHUS
Få styr på de vigtigste spørgs-
mål om bibliotekspenge og 
muligheder for at få del i dem.
Tirsdag d. 4. juni, 
kl. 15.30 – 17.30.
Sted: Aarhus Litteraturcen-
ter, Kulturproduktionscenter 
Godsbanen, Skovgaardsgade 
3, 8000 Aarhus C.
Gratis og åbent for medlem-
mer og ikke-medlemmer af 
Dansk Forfatterforening. 
Tilmelding senest lørdag d. 
1. juni til Kaare Øster: kaos@
kaareoester.dk (skriv ’biblio- 
tekspenge’ i emnefelt). 
Arrangør: Dansk Forfatter-
forening og Aarhusgruppen i 
samarbejde med Slots- og Kul-
turstyrelsen.

SKRIV LØS
v/Annie Bahnson
Aarhus-gruppen
Mandag d. 3. juni 
kl. 18-21.
Godsbanen, Vogn 1. 
Skovgaardsgade 3, Aarhus C
Tilmelding:
https://danskforfatterforening.
dk/aarhusgruppen/skriv-loes-
i-aarhus/

AARHUS-GRUPPEN 
OG LITERATUR- 
EXCHANGE 
PRÆSENTERER 
EN RÆKKE FÆLLES 
ARRANGEMENTER 
I JUNI:

MUSIK- OG  
POESIVÆRKSTED / 
INTIMKONCERT MED 
PETER SOMMER
Fredag d. 14. juni,  
kl. 20.30-22. 
Tre lyrikere leverer digte, og 
musiker og sangskriver Peter 
Sommer komponerer musik-
ken. På en time. 
Godsbanen, Åbne Scene. 
Billetpris: 150,-
Se program:  www.litx.dk/ 

 
LITTERATUR  
I NATTEN 
Lørdag d. 15. juni, kl. 22-02. 
Lokale forfattere indtager  
Løves Bog- og VinCafé til en 
maraton-oplæsning i stearin-
lysets skær. Gratis adgang og 
salg fra baren. 
Løves Bog- og VinCafé. 
Tilmelding: 
https://danskforfatterfor-
ening.dk/aarhusgruppen/lit-
teratur-i-natten-paa-loe-
ves-bog-og-vincafe/
 

TRE LITTERÆRE  
FRISØRSALONER 
Tre eftermiddage med tre 
forfattere i barberstolen 
– forfatteren sætter sig i 
stolen, frisør Jasem går i 
gang, samtalen begynder, 
og roen falder på. 
Sted: Grisk Barber, Carl Blochs 
Gade 37, Aarhus C. 
Billetpris: 40,-

Mandag d. 17. juni, kl. 17-18 
med Daniel Boysen
 
Tirsdag d. 18. juni, kl. 17-18 
med Svend Åge Madsen

Onsdag d. 19. juni, kl. 17-18 
med Morten Ramsland

Se program: www.litx.dk/

 

BOG- OG  
BIBLIOTEKSMESSE I 
GØTEBORG
Torsdag til søndag 
d. 26.-29. september. 
Medlemmer af Dansk Forfat-
terforening får rabat. 
Send en mail til df@danskfor-
fatterforening senest tirsdag 
d. 3. september, hvis du vil kø-
be billet.

Dansk Forfatterforening har mulig-
hed for at foreslå kandidater til Statens 
Kunstfonds Repræsentantskab, som 
vælger tre af udvalgets fem medlem-
mer, mens de resterende to udpeges af 
kulturministeren. I sammensætningen 
af udvalget lægger Repræsentantskabet 
bl.a. vægt på, at medlemmerne tilsam-
men skal have erfaring med mange for-
skellige litterære former og genrer. 

Send gerne en begrundet interessetil-
kendegivelse til Dansk Forfatterfor-
ening via efond senest torsdag den 20. 
juni kl. 12, hvis du ønsker at komme i 
betragtning.

Du kan læse mere om proceduren og 
om, hvad det indebærer at være ud-
valgsmedlem, på: 

https://danskforfatterforening.dk/blog/
kandidater-soeges-til-statens-kunstfonds
-legatudvalg/

Kandidater søges til  
Statens Kunstfonds  

Legatudvalg
Der skal udpeges nye medlemmer til Statens Kunstfonds  

Legatudvalg for Litteratur med virkning fra 1. januar 2020. 

Der er åbent for ansøgninger om  
ophold i Statens legatbolig i Paris 
for 2020.

Statens legatbolig administreres  
af stiftelsen Ludvig Preetmann- 
Aggerholm og Hustru, og formålet  
er at give danske kunstnere og for-
skere mulighed for et ophold i Paris.

Ansøgere, hvis projekt har  
en konkret tilknytning til Paris og/
eller Frankrig, vil blive prioriteret.

Lejligheden er i to etager (og  
dermed ikke handicapvenlig) og  
indeholder stue, sovealkove, køkken 

og badeværelse. Den er udstyret til 
to personer og ligger på anden sal i 
et restaureret og lyst byhus i 3, Rue 
de la Perle i Marais-kvarteret. 

Huslejen er 1.150 euro pr. måned.

For at tilgodese flest mulige  
ansøgere tildeles ophold som  
regel kun for én måned.  

Der er ansøgningsfrist 
tirsdag d. 1. oktober. 

Læs mere: http://frankrig.um.dk/
da/om-os/statens-legatbolig 
-i-frankrig/

STATENS LEGATBOLIG I PARIS
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BESTYRELSEN: 
Morten Visby (fmd.), Kirsten  

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

Kaare Øster, Lotte Thrane, Amdi Silvestri, 
Lotte Petri, Sally Altschuler, Ulla  
Lauridsen, Inge Duelund Nielsen,  
Stephanie Caruana (1.-suppl.) og  

Lotte Rienecker (2.-suppl.). 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen

Amdi Silvestri (fmd.)  
Christine Tjalve (næstfmd.)

Frode Z. Olsen, Birte Kont, Anne Nielsen
Anne Hjælmsø, Stephanie Caruana

Christine Gasbjerg (suppl.) 
Harald Havsteen-Mikkelsen (suppl.)

BU-gruppen
Inge Duelund Nielsen (fmd.),  

Sally Altschuler, Lise Bidstrup,  
Anne Sofie Hammer,  Kasper Hoff , 

Lise Jacobsen Qvistgaard,  Jette Rydahl 
Sørensen , Liva Skogemann

Annemette Bramsen (suppl., illustrator-
gruppen), Ellen Holmboe (suppl.)

Tove Krebs Lange (illustratorgruppen)
L-gruppen

Kirsten Marthedal (fmd.), Cindy Lynn 
Brown, René Sandberg, Adil Erdem,  

Jesper Rugård, Poul Lynggaard  
Damgaard, Claus Willumsen (suppl.), 

Kenneth Krabat (suppl.)
F-gruppen

Frank Egholm (fmd.), Kaare Øster, Anne-
mette Hejlsted, Henrik Poulsen, Anne He-

deager Krag, Lykke Strunk, Jørn Martin 
Steenhold, Jørgen Burchardt (1. suppl.)
Anne Rosenskjold Nordvig (2. suppl.)

DOF
Ulla Lauridsen (fmd.), François-Eric  
Grodin (næstfmd.), Svend Ranild  

(kasserer), Birthe Lundsgaard, Signe Lyng, 
Siri Nordborg Møller, Jakob Levinsen,  

Uschi Tech (suppl.)
Trine Søndergaard (suppl.)

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

Tomas Björnsson, Kasper Heron  
Købke, Lilian Brøgger, Susanna  

Hartmann (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 
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NYE MEDLEMMER 
Anna Jacobina Jacobsen, BU, illu.
Valby
Senest udgivne titel: Ø, Jensen & 
Dalgaard, 2018

Tommy Thorsteinsson, S, Vejle
Senest udgivne titel: Ensom ulv, 
Forfatterskabet.dk, 2017

Pernille Eybye Nørgaard Jørgen-
sen, BU, Aarhus-gruppen, Skjern
Senest udgivne titel: Banneret 
samles, Tellerup, 2018

Sara Vafai-Blom, Roskilde
Associeret medlem 

Jon Severud, F, Senior, Roslev
Senest udgivne titel: Apologi for 
tvisynet, Kapabel, 2017

Pontus Kjerrman, Lyngby 
Senest udgivne titel: Skulptur- 
fortællinger, Forlaget Tjaldur, 2014

Anders Bjerre Mikkelsen, Viby
Associeret medlem

Heidie Clemens, Aarhus C
Associeret medlem

Birgitte Vestergaard Andersen, 
BU, S, Aarhus-gruppen
Hinnerup 
Senest udgivne titel: Vi er kommet 
for at leve, Brændpunkt, 2018 

Mette Bender, F, Lyngby
Senest udgivne titel: Aldrig kun til 
pynt, Politikens Forlag, 2018

Stephanie Donsø, BU, illu.
Birkerød 
Senest udgivne titel:  
Marlenes regnbue, Fairytell, 2018 
 
Maria Juhl 
Senest udgivne titel:  
Lev mere – Kæmp mindre,  
Forlaget Aronsen, 2017 

Pia Larsen, BU, illu., de kvindelige 
forfattere, Aarhus-gruppen
Haderslev
Senest udgivne titel: Zeppi Ballon; 
Fra klokkens slag, til regnbuens 
tag, Forlaget Philosophia, 2017

August Holst Thomsen, DOF
Senest oversatte titel:  
De forladte børn, Jentas, 2018

Nils Hoffmann, S
Frederiksberg
Senest udgivne titel: Dæmonens 
bagdør, SPITZEN Publish, 2018

Pernille Neergaard, BU
2640 Hedehusene
Senest udgivne titel:  
Opvågningen, DreamLitt, 2018

Lise Villadsen, BU
København NV
Senest udgivne titel:  
Tigerhjerte, Høst & Søn, 2018

Peter Molde-Amelung, BU
København V
Senest udgivne titel:  
Dallas København: intet forandrer 
sig aldrig, Politikens Forlag, 2018 

Nina Harboe, Virum
Senest udgivne titel:  
Kan jeg sygemelde mig hos Gud, 
Mellemgaard, 2018

Nina Starck, F
Senest udgivne titel: Hairstyles, 
People’sPress, 2018

Samuel Brüning Larsen, F
Glostrup
Senest udgivne titel: Projekter og 
rapporter på tekniske uddannelser, 
Hans Reitzels Forlag, 2018

Marie-Louise Hansen
Ringsted
Senest udgivne titel:  
Olgas bog, Vild Maskine, 2019

Heidi Planck Dam
Brædstrup
Associeret medlem

Henrik Adler
Aarhus N
Associeret medlem

Helga Nygaard Waage, BU
Tyskland 
Senest udgivne titel: Røverhistorier 
fra Roskilde, Mellemgaard, 2017 

Anne Mette Kirk, S
Senest udgivne titel:  
KNUST, People’sPress, 2019

Don Martin Høver
København SV
Associeret medlem

Marianne Nielsen
Associeret medlem

Lisbeth Bonde, F
København Ø
Senest udgivne titel: Dansk kunst i 
10’erne, Gyldendal, 2017
 
Anne-Pia Jørgensen
Køge
Associeret medlem  

Jakob Axel Severin Arvidsson, 
DOF
København Ø
Senest oversatte titel: Farväl, 
Schibsted, 2015

Gert Madsen, Knebel 
Associeret medlem 

Helle Perrier, BU, Kolding 
Senest udgivne titel:  
Zoltars Krypt, Calibat, 2018 

Rebecca Bailey, S, Helsingør 
Senest udgivne titel:  
Helt perfekt, Gyldendal 2012 

Pia Ryding, S
Kgs. Lyngby 
Senest udgivne titel: Smukke og 
lille skat, Skriveforlaget 2017 

Jan Gustafsson, S
Birkerød
Senest udgivne titel:  
Stille flyder Havanas gader, 
 Apuleius’ Æsel, 2019

Allan Christian Hansen, BU, illu., S
Senest udgivne titel: Jammers 
Minde, Forlaget Arabesk, 2019 

Julie Carl
København NV
Associeret medlem 

Bent Stenbakken, Senior
Aalborg
Senest udgivne titel: Mord på mu-
seet, Forlaget Hovedland, 2017
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AUTORKONTOEN
Husk! Der åbnes for ansøgnin-
ger til Autorkontoen i begyndel-
sen af august, og der skal søges 
elektronisk.
Ansøgningsfrist: 
torsdag d. 5. september kl. 12. 
Se på hjemmesiden, hvordan du 
søger.

DEN SOCIALE AUTORKONTO 
Kontoen er til ansøgere, der er i 
en akut økonomisk situation på 
grund af helbred, sociale forhold 
eller andet. Den kan søges lø-
bende.
Se mere her: 
danskforfatterforening.dk/
trangslegater

LEGATER OG STØTTE

Se mere på Statens Kunstfond: 
kunst.dk

DANSK LITTERATUR I  
DANMARK 
I denne pulje kan du søge tilskud 
til produktion af danske værker, 
litterære arrangementer og litte-
raturfestivaler samt til rejser og til 
kursusvirksomhed i forfatterfor-
eningerne.
Ansøgningsfrist: 
torsdag d. 15. august. 

DANSK LITTERATUR  
I UDLANDET OG  
UDENLANDSK LITTERATUR I 
DANMARK
I denne pulje kan du søge tilskud 
til oversættelser til og fra dansk, 
prøveoversættelser, mentorstøt-
te for oversættere, arrangementer 

og netværksstøtte til oversætte-
re, rejselegater for oversættere og 
researchrejser for forlæggere mv.
Ansøgningsfrist 
søndag d. 1. september. 

HUSKUNSTNERORDNINGEN
I denne pulje kan der søges om 
støtte til kunstnerhonorar i for-
bindelse med børn og unges mø-
de med professionelle kunstnere i 
skoler, dagtilbud m.m.
Ansøgningsfrist 
tirsdag d. 1. oktober.   

NORDISKE OVERSÆTTELSER
Tilskud til oversætterhonorar. Kan 
søges af nordiske forlag, der øn-
sker at udgive et dansk værk i 
oversættelse til et nordisk sprog.
Ansøgningsfrist: 
søndag d. 1. september. 

Dansk Forfatterforenings 
jurist, Anne Koldbæk,  
kan bookes til en udvidet 
juridisk rådgivning.  

Tre kvarter alene med  
juristen til gennemgang af 
kontrakter og afregninger. 

Kontraktrådgivning i fredstid

Ansøgning sendes direkte til jurist Anne Koldbæk – ak@danskforfatterforening.dk 
Juristen afgør, om ansøgningen passer til tilbuddet.

Illustration: Stine Reintoft

Anne Koldbæk  
kalder det kontrakt-
status i fredstid, og 
det er et tilbud til dig, 
der ikke står i en akut  
forhandlingssituation 
om en kontrakt.
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ANNEMARIE KRARUP, Roskilde, debuterede i 2018 med en genfortælling af Evald Tang 
Kristensens Skamløse eventyr, illustreret af den svenske billedkunstner Mats Rehnman. 

Hun er historiefortæller, cand. mag. med hovedfag i musik og gymnasielærer.  

Portfolio

Hvordan blev du historie- 
fortæller, eller mundtlig  
forfatter, som du siger?
Jeg er cand.mag. med hovedfag i musik og 
har altid haft stor interesse for stemmen. 
Så meldte jeg mig til et stemmekursus, som 
viste sig at være et fortællekursus. Det var 
fantastisk, og derefter vidste jeg bare, at 
det var det, jeg ville – fortælle historier.

Hvorfor?
Det er ’her-og-nu-kunst’, hvor fortælleren 
som kunstner tilpasser sin historie til det 
publikum, der er til stede lige den dag. Hi-
storien har nogle knogler, som hun impro-
viserer over, trækker publikum med ind i, 
og så bruger hun selvfølgelig også sin mi-
mik, gestik og stemme. Historie, publikum 
og fortæller udgør et hele og er lige vigtige. 
Oplevelsen kan ikke filmes eller optages, for 
så forsvinder magien. Tilstedeværet er op-
levelsen.

Alligevel har du skrevet en række 
folkelige, mundtlige, erotiske  
fortællinger ned i en bog – kan 
man så det?  

Når noget bliver skrevet ned, stivner det 
selvfølgelig. Det er min version, men jeg har 
forsøgt at skrive det ned så mundtligt, som 
jeg kan. Og jeg opfordrer mine fortælle-kol-
legaer til at bruge dem. Det er folkelig litte-
ratur, som skolelærer Evald Tang Kristensen 
samlede og skrev ned fra 1867 til 1917, og de 
udgør en helt enestående skat; en kulturarv, 
som jeg gerne vil være med til at formidle.

De Skamløse eventyr er ikke  
alene gamle, men også ganske 
frække. Hvor er de blevet fortalt?
De samme steder som alle andre fortællin-
ger – i folks stuer, og hvor man samledes – i 
Vestjylland var det desuden i bindestuen,  
E bindstouw, som vi kender fra Steen 
Steensen Blicher. Om aftenen sad kvinder, 
mænd og børn og spandt uld og strikkede, 
og så blev der fortalt historier. Også frække 
– nogle af dem er rene vitser, andre er me-
get frække, men også blandet op med en 
form for uskyldighed eller underfundighed. 
De historier er ofte blevet udeladt, censu-
reret væk; men jeg skrev dem ned på op-
fordring fra billedkunstner Mats Rehnman, 
som selv er en stor og anerkendt fortæl-
ler. ※ 

※


