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& DRAWINGS og bedste tegneserie med Tusindfryd.
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Forfatterforeningen  
i verden

år det gælder interna-
tionalt samarbejde, er 
Dansk Forfatterforening 
blandt de mest aktive og 
engagerede forfatterfor-
eninger i Europa. På det 
politiske og organisatori-
ske plan er vi en aktiv og 

ofte førende aktør i de forskellige nordiske og 
europæiske organisationer og netværk. Hen-
synet til spalteplads tillader ikke en blot til-
nærmelsesvis fuldstændig gennemgang af de 
mange sammenhænge, hvor foreningen gør en 
forskel internationalt. Men der er ingen tvivl 
om, at det er de politiske og økonomiske udvik-
linger omkring bogmarkedet, biblioteksafgif-
ten, litteraturstøtten og ophavsretten, der ud-
gør en stor del af indholdet i vores engagement. 

Jeg er overbevist om, at dette fokus er det rig-
tige. Det giver os indflydelse ude i verden. Det gi-
ver os mulighed for at være med til at løfte et in-
ternationalt ansvar i solidaritet med skrivende 
og tegnende kolleger i udlandet. Og det giver os 
ikke mindst værdifuld viden og aktuelt indblik 
i de udviklinger, der slår igennem hertillands 
med konsekvenser for os selv.

Der hører dog også et par forbehold med til 
dette billede af en stærkt internationalt enga-
geret forfatterforening. Her tænker jeg blandt 
andet på, at der er andre vigtige fokuspunkter 
for det internationale samarbejde, som vi kun-

ne vælge at dyrke mere. For eksempel har vores 
svenske søsterforening på bekostning af diver-
se mindre udvekslingsarrangementer valgt at 
satse massivt på læsefremme i Eritrea. Det er 
et eksempel på, at vi også kunne lægge snittet 
anderledes, om end jeg personlig mener, at der 
er andre organisationer, der kan gøre den slags 
bedre end os.

Forudsat at interessen er til stede i medlems-
skaren, mener jeg desuden, at der kan være behov 
for at formidle vores eksisterende internatio- 
nale engagement bedre. Vores organisatoriske 
og fagpolitiske samarbejde i Norden og Europa 
og ikke mindst vores internationale lobbyarbej-
de er vigtigt, men ikke særlig tilgængeligt. Det 
er naturligvis bestyrelsen og formandskabet, 
der skal drive indsatsen her, men det ville være 
godt at udvide kendskabet til de internationale 
organisationer, vi faktisk indgår i. 

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at 
holde et medlemsmøde torsdag den 28. novem-
ber, hvor vi vil forsøge at åbne det internationale 
arbejde op og give et indblik i dele af vores reelle 
internationale engagement. Jeg glæder mig me-
get til det møde, hvor man blandt andet vil kun-
ne få indblik i, hvad der egentlig foregår i f.eks. 
European Writers' Council og Conseil Européen 
des Associations de Traducteurs Littéraires. Og 
hvordan man håndterer det internationale i 
Sveriges Författarförbund.

Kom frisk! ※

N
※

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



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
4

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
5

S M ÅT &  G O D T S M ÅT &  G O D T

⁂ 
… forfattere bliver 

forfattere ved  

at læse meget  

og imitere, hvad  

andre forfattere  

har gjort.
Michel Houellebecq  

på den litterære festival  
Louisiana Literature 2019.

Dansk Forfatterforening sætter fokus på det 
internationale arbejde på et høstseminar – som 
Morten Visby skriver i sin leder i dette nummer 
af Forfatteren. Kom og bliv orienteret om det 
arbejde, der foregår lige nu, og diskutér og byd 
ind med forslag til nye initiativer.
Der bliver en række oplæg, bl.a. om bestyrelsen 
og formandskabets internationale aktiviteter, 

om hvad der foregår i andre foreninger, og  
om Counterpoint, et onlinemagasin for og  
om litterær oversættelse og oversættere.

Det er i Forfatterforeningens lokaler i  
Strandgade 6, København,  
torsdag den 28. november kl. 15.30-18,  
hvorefter der bydes på vin og snacks.

N E D G A N G

Folk låner  
færre bøger

På ti år – fra 2009 til 2018 – er an-
tallet af bøger, der bliver lånt ud på 
landets biblioteker, faldet med 24 
procent. Faldet fordeler sig med 30 
procent på de voksnes bogudlån, 
mens der blev udlånt 14 procent 
færre børnebøger. Endnu større er 
faldet på udlån af lydbøger, musik 
og video, med henholdsvis 62, 84 
og 56 procent. 

Folkebibliotekernes strategi har 
gennem en årrække været at styr-
ke bibliotekernes øvrige aktiviteter, 
og det ser ud til at være lykkedes, 
for trods fald i udlånet steg be-
søgstallet med fire procent. ※

L Æ S E LYS T

Fond uddeler  
nyt litteratur- 

sponsorat
En ny fondspulje på en halv mil-
lion kroner er åbnet for bogbran-
chen – forfattere og illustratorer, 
oversættere, foreninger, biblioteker 
og organisationer kan søge støt-
te til nyskabende, læsefremmen-
de projekter for børn og voksne. Til 
glæde for litteraturen og bogbran-
chen, oplyser Fonden DBK, som 
står bag den nye litteraturpulje.

I en pressemeddelelse skriver 
formand Hans Peter Nordstrøm 
Nissen, at fonden ønsker at støt-
te nye og kreative litterære tiltag i 
bogbranchen. Der er ikke yderlige-
re krav til emner og indhold – det 
skal bare handle om litteratur. Pul-
jen kan søges to gange årligt. Før-
ste ansøgningsfrist er den 1. okto-
ber 2019. 

DBK er en vigtig spiller i bog-
branchens logistik – virksomheden 
har boglagre og leverer bøger til 
butikker, forlag og private. ※
Se mere på www.dbk.dk/

T I L L Æ G S O R D

Smukke kvinder og 
modige mænd

Smuk, sexet og udsøgt er blandt 
de mest brugte tillægsord om 
kvinder i fag- og skønlitteraturen, 
mens mænd betegnes med ord 
som retskafne, rationelle og modi-
ge. Det viser et studie af 3,5 millio-
ner engelsksprogede bøger skrevet 
gennem de seneste 100 år. Isabelle 
Augenstein, datalog og adjunkt fra 
Københavns Universitet, har gen-
nemført undersøgelsen sammen 
med amerikanske kolleger.

”De ord, der bruges om kvinder, 
går i langt højere grad på deres 
udseende end de ord, der bruges til 
at beskrive mænd. Dermed har vi 
fået bekræftet en udbredt opfat-
telse – nu på et statistisk niveau,” 
siger hun til KU’s nyhedshjemme-
side. Analysen viser også, at nega-
tive udsagnsord, der knytter sig til 
kroppen og udseendet, bruges he-
le fem gange så ofte om perso-
ner af hunkøn som om personer af 
hankøn. ※

P R O U S T

Posthume noveller 
fra mesteren selv

Ni ukendte noveller skrevet af den 
berømte franske forfatter Marcel 
Proust er dukket op. Novellerne er 
muligvis skrevet sideløbende med 
hans debutbog, en novelle- og 
digtsamling, der udkom i 1896. De 
genfundne tekster udkom aldrig, 
formentlig fordi det dominerende 
tema i teksterne er en gryende er-
kendelse af homoseksualitet, og 
en offentliggørelse ville give ham 
en svær fremtid, skriver Dagbladet 
Politiken.

Forfatterens danske forlag, 
Multivers, har allerede bedt Niels 
Lyngsø om at oversætte noveller-
ne. ※

AU T O F I K T I O N

Stor ære og en halv 
million kroner til 
norsk forfatter

Karl Ove Knausgård får H.C. An-
dersen Litteraturprisen 2020. Pris- 
komiteen skriver, at den norske 
forfatter får den for sin ”intense 
fornyelse af feltet mellem roman 
og selvbiografi, et område som og-
så H.C. Andersen i stor stil udfor-
skede, og for i lighed med H.C. An-
dersen at placere Skandinavien på 
det litterære verdenskort.”

Det er syvende gang, prisen ud-
deles, og for første gang til en nor-
disk forfatter. Blandt tidligere 
modtagere er J.K. Rowling, Salman 
Rushdie og Haruki Murakami. ※ 

C O O LT

Nej, engelsk  
påvirker ikke  

det danske sprog 
nævneværdigt

Måske kommer det som en over-
raskelse, men ”der er ikke flere en-
gelske ord i dansk nu, end der 
var for 10-20 år siden,” siger Tho-
mas Hestbæk Andersen, direktør 
i Dansk Sprognævn, til Kommu-
nikationsmagasinet.dk. Han hen-
viser til forskningsrapporten Yes, 
det er coolt om importord i spro-
get, som Sprognævnet udgiver se-
nere i år. ※

L I T T E R AT U R P R I S

Norsk børne- 
litteratur er  

mere og mere  
kvindedomineret

Det siger den norske børnebogs-
forfatter Arne Svingen til avisen 
Klassekampen efter offentliggø-
relsen af, at alle fem nominere-
de forfattere til børnebogsprisen 
Ark er kvinder. Ark-prisen uddeles 
hvert år af boghandlerkæden med 
samme navn, og juryen består af 

Høstseminar i DFF om det internationale arbejde

10.000 skolebørn, som læser de 
fem nominerede bøger.

Prisen har været uddelt gennem 
17 år – de sidste fire år er 18 kvin-
der og to mænd nomineret. Men 
det er vigtigere end nogensinde, at 
drenge præsenteres for bøger, hvor 
de kan identificere sig med hoved-
personen, mener Arne Svingen. El-
lers mister man drengelæserne.

Komiteen, der nominerer, vurde-
rer ikke ud fra køn, ifølge Maria  
Granli-Brekke fra Ark. ”Det handler 
om bogens kvalitet, fortælleteknik, 
sprog, og om den skaber læse- 
glæde,” siger hun og tilføjer, at ti 
mænd og syv kvinder har vundet 
prisen gennem årene. ※

  
OV E R SÆ T T E L S E

Store lande har  
nok i deres egen  

litteratur
I USA er ca. to procent af alle bø-
ger, der udkommer, oversat fra an-
dre sprog, og i Kina er tallet ca. 
seks procent, ifølge netmediet 
Søndag Aften. I mindre lande og 
især i Centraleuropa udgiver for-
lagene mange oversatte bøger – i 
Polen er 30 procent af alle udkom-
ne titler oversatte. I Danmark er ti 
procent af de bøger, der udkom-
mer, oversat fra andre sprog. ※

O N L I N E

Kom på kursus 
hjemme hos dig selv
Husk, at Dansk Forfatterforening 
tilbyder et onlinekursus i plotudvik-
ling med Malene Kierkegaard som 
underviser. Kurset henvender sig til 
medlemmer, som bor langt fra Kø-
benhavn, Aarhus og Viborg, hvor 
de fleste kurser afvikles. Du får en 
grundlæggende og praktisk ind-
føring i at udvikle plot gennem vi-
deolektioner og tekster med teori, 
øvelser og eksempler. Der bliver en 
række webinarer, hvor Malene Kier- 
kegaard svarer på spørgsmål, og 
du skal regne med at bruge mellem 
fire og ti timer om ugen på kurset.

Kurset løber over fire uger fra 
mandag d. 28. oktober. 

Søg senest onsdag d. 25. sep-
tember – se mere på Dansk Forfat-
terforenings hjemmeside. ※

K R I M I

En Glasnøgle  
til Sverige

Svenske Stina Jackson har modta-
get Det Skandinaviske Kriminal- 
akademis store pris, Glasnøglen, for 
sin debutroman, Silvervägen. Der-
med går hun i fodsporene på store 
kriminavne som Jussi Adler-Olsen, 
Jo Nesbø og Stieg Larsson, der tidli-
gere har modtaget prisen. Den dan-
ske oversættelse af romanen, Som-
mermørke (oversat af Charlotte A.E. 
Glahn), udkom i februar 2019. ※



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
6

P, E  E L L E R  L P, E  E L L E R  L

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
7

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:  S I G N E  PA R K I N S 

※

uften fra bogen, fornem-
melsen af fingrene, der rø-
rer papiret, bladrer mel-
lem siderne – det styrker 
læsningen.

”Papirbogen giver en 
mere rummelig hukom-
melse,” siger Sarah Bro 

Trasmundi, lektor på Institut for Sprog og Kom-
munikation på Syddansk Universitet og forsker 
i sammenhængen mellem krop og læsning. ”Det 
er en tredimensionel oplevelse at læse en fysisk 
bog, mod den todimensionelle oplevelse ved en 
skærm.” 

Hun har netop indledt et etårigt forsknings-
projekt, som skal afdække, hvad der sker med 
os og i os, når vi læser. 20 lærer- og pædagogstu-
derende på Professionshøjskolen Absalon skal 
studeres og iagttages i deres naturlige habitat 
– de skal videofilmes, mens de læser; deres om-
givelser, bevægelser og bevægelsesmønstre skal 
iagttages og registreres og følges op med inter-
views om deres læsning. Det er første gang, en 
undersøgelsen af læsning foregår uden for et la-
boratorium og i omgivelser, de studerende læ-
ser i til daglig. Et par af de studerende vil også i 
løbet af undersøgelsen blive forbundet med ud-

styr, der kan aflæse flere af deres fysiske reak-
tioner i kroppen, mens de læser. Hjerterytme, 
svedproduktion, puls.

Læsning med hele kroppen
”Der er foretaget mange neurologiske studier, 
som fokuserer på ’fra øje til tekst’, og hvad der 
sker i hovedet, når man læser. Men læsning er 
ikke én til én, det er ikke udelukkende en ling-
vistisk aktivitet, og når et barn lærer at læse, 
handler det ikke blot om bogstaver og lyd. I det 
her studie vil vi inddrage hele kroppen og ob-
servere, hvad der sker med kroppen, hvordan 
vi bevæger kroppen under læsningen, og hvor-
dan det understøtter det, vi læser,” siger Sarah 
Bro Trasmundi, som dermed ønsker at gøre op 
med den måde, vi hidtil har forstået læsning på.

Forud for dette studie gennemførte hun et pi-
lotprojekt, hvor hun fulgte tre tyskstuderende, 
mens de læste en krævende skønlitterær tekst 
på Københavns Universitet. To læste Faust på 
papir, mens den tredje læste på skærm. Ifølge pi-
lotprojektet var skærmlæseren mere urolig un-
der læsningen, han rutsjede frustreret rundt på 
sin stol og havde større problemer med at kon-
centrere sig, huske og fastholde teksten end de 
to andre. Efter pilotprojektets afslutning har 

Sanserne læser med
Hvad er bedst at læse på – papir eller skærm?  

Forskningen på området giver ikke et entydigt svar, men forskerne selv vælger  
at læse på papir, når det handler om den dybe læsning. For når fingrene rører papiret, 
og læseren fornemmer duften og vægten af bogen, så betyder det noget for læsningen  

af teksten – for forståelsen og hukommelsen.

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

DPapirbøger, Elektroniske bøger  
eller Lydbøger. Selvom det er det samme  

litterære værk, er oplevelsen ikke den samme,  
alt efter hvilket medie man vælger.  

Læsning på papir lejrer sig i hukommelsen og krop-
pen på en anden måde end læsning af en bog på 

skærmen, viser forskningen. Vi taler med forskere, 
forfattere, tegnere og undervisere om at bladre og 

snuse til papir, om at klikke og søge i opslagsværker 
og om at lytte på farten. 
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han droppet skærmen og musik i ørerne under 
læsning og valgt Faust på papir.

”Empiriske studier viser bl.a., at papirbogen 
giver et bedre kronologisk overblik,” siger Sa-
rah Bro Trasmundi, ”læseren kan huske og gen-
give rækkefølgen af begivenheder og husker, at 
det f.eks. var i den første tredjedel af historien, 
at en bestemt begivenhed indtraf. Og med bogen 
i hånden kan du skrive kommenarer og noter i 
margenen og lave æselører – vi har en sansemo-
torisk hukommelse, jo mere man bruger krop-
pen, jo bedre husker man; der er jo en grund til, 
at vi tæller på fingre eller lader en finger føl-
ge en linje. Den dybe læsning har en indbygget 
langsommelighed, den fastholder og forankrer 
i fortællingen, en langsommelighed, som ikke 
nødvendigvis passer med elektroniske lærings-
platforme, hvor man ofte skal gøre noget, tryk-
ke på noget, løse en opgave for at komme videre, 
videre. Læsning er mange ting – det er den dybe 
læsning og hurtige, små skriverier.

litteratur. Forskningen giver ikke noget enty-
digt svar på forskellen mellem læsning på papir 
og skærm, som hun siger, men tilføjer:

”Der er ingen forskning, der viser, at digital 
læsning er bedre, kun at den for nogle kan være 
lige så god som papirlæsningen.”

Tilbage til papir
Når det handler om Bettina Buchs egen læsning, 
er hun ikke i tvivl.

”Tidligere læste jeg virkelig meget faglittera-
tur digitalt, men det er jeg helt holdt op med – ef-
ter at have læst den nyeste forskning på området 
er jeg gået over til papir igen.  Jeg vil simpelthen 
ikke risikere at miste noget af min læsning. Men 
skønlitteratur læser jeg i høj grad digitalt, selv-
om jeg som regel også køber den fysiske bog. Jeg 
kan godt lidt at have bogen og se den, men læser 
den altså på en skærm. Det er dejlig nemt,” siger 
Bettina Buch.

Dan Ringgaard synes også, at e-bogen er dej-
lig nem. 

”På ferier bruger jeg ofte min Kindle – det er 
jo en praktisk opfindelse. Og når jeg skal have 
fat på en bog, og det skal være nu, så er e-bogen 
praktisk og ofte billig.”

Vi snakker sammen i telefon, og han fortæl-
ler, at han sidder udenfor i solen foran Sandbjerg 
Gods – en kursusejendom under Aarhus Uni-
versitet – og læser en fagartikel.

”Og den har jeg printet ud,” siger han, ”sol og 
skærme passer altså ikke sammen. Og når noget 
er meget langt, synes jeg stadig, at det er lette-
re at overskue på papir end på skærm. Jeg prin-
ter også mine tekster ud, når jeg skriver – men 
dog mindre end tidligere, og jeg tvivler på, at jeg 
gør det om 20 år. Men indtil videre har jeg bedre 
overblik og får øje på flere fejl på papiret.”

Digitale indfødte og papirbogen
De tre forskere er enige om, at det ikke handler 
om alder eller om at være digital indfødt – at de 
gamle er til papir og de unge til skærme.

”Langt de fleste læseundersøgelser er lavet 
med skoleelever og gymnasielever, og de viser 
altså, at ca. halvdelen får mest ud af at læse på 

Da e-bogen og læsning på skærm kom frem, 
var man generelt meget teknologibegejstret og 
tænkte grundlæggende, at læsning er læsning, 
og papir eller skærm kommer ud på ét. Men i dag 
ved vi, at det altså ikke er helt det samme,” siger 
Sarah Bro Trasmundi. 

Hun understreger, at sigtet med studiet ikke 
er at påvise eller sige, at elektronisk læsning er 
helt forfærdelig, men at man skal forstå, hvad 
der er på spil ved de forskellige medier, hvor de 
har deres styrker og deres svagheder.

Det afhænger af teksten
Litterater, forskere og fagfolk ved godt, hvad der 
er på spil, og er meget bevidste om, hvad de læser 
på hvilke medier. Sarah Bro Trasmundi læser 
skønlitteratur på papir. Dér er skærmen valgt 
fra, men hun fremhæver andre fordele ved de 
elektroniske medier.

”De er fantastiske til informationssøgning, 
og det bruger jeg jo selv konstant – jeg søger lyn-
hurtigt 20 artikler frem, læser ned over, og så 
ved jeg, hvilke jeg skal gå videre med. Når jeg 
har fundet den artikel, jeg vil bruge, så printer 
jeg den ofte ud og læser den på papir.”

Dan Ringgaard, professor i nordisk littera-
tur ved Aarhus Universitet og forfatter til fle-
re bøger om litteratur og forfatterskaber, forstår 
godt, at skolerne giver eleverne iPads, hvor de 
med en enkelt indtastning kan få lyd og billeder 
fra hele verden.

”Læsningen afhænger af tekstens art – hvad 
man skal bruge den til og have ud af den. Hvis jeg 
f.eks. skal forberede mig til et møde og skal tileg-
ne mig en rapport, så kan jeg sagtens læse den på 
en skærm, orientere mig i den og overskue, om 
der er noget nyt, noget spændende. Men når jeg 
læser skønlitteratur, foretrækker jeg altid papi-
ret. Altid. Jeg vil gerne kunne læne mig tilbage – 
det kan jeg også med min Kindle, men alligevel 
– måske handler det netop om kroppen, aktivi-
teten, at kunne høre, når man bladrer, og mær-
ke bogens vægt,” siger Dan Ringgaard.

Bettina Buch er ph.d. og docent ved Center for 
Skole og Læring. Hun forsker i undervisning, 
især inden for danskfaget, og læser meget fag-

papir, mens den anden halvdel klarer sig godt 
med skærm,” siger Bettina Buch. 

Danmarks Biblioteksforening offentliggjor-
de sidste år en undersøgelse, der viser, at e-bo-
gen vinder frem, men at 62 procent foretræk-
ker at læse i en fysisk bog. Og netop de unge, de 
15-34-årige, foretrækker i højere grad end andre 
aldersgrupper at læse i fysiske bøger.

Det genkender Wenche Thinnesen Vogt-
mann, forfatter og underviser på Xeneriet, en 
forfatterskole og læseklub for børn og teenage-
re i Vejle.

”I Læseklubben vil de have fysiske bøger. De 
har en særlig kontakt til bogen, de gemmer de-
res yndlingsbøger, tager den med sig rundt og 
køber den som gave til vennerne. Samtidig er 
eleverne meget medieavancerede, de skriver og 
lægger deres tekster op på forskellige platforme 
og fora og læser og kommenterer hinandens tek-
ster dér,” fortæller hun.

I løbet af året på forfatterskolen skriver de 

⁂
Tidligere læste jeg virkelig  

meget faglitteratur digitalt,  

men det er jeg helt holdt op med 

– efter at have læst den nyeste 

forskning på området  

er jeg gået over til papir igen.

Bettina Buch, ph.d. og docent ved  
Center for Skole og Læring

P, E  E L L E R  L P, E  E L L E R  L
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unge hver en novelle, og de udkommer 
samlet som fysisk bog, når undervisnin-
gen afsluttes.

”Nu er det selvfølgelig bog-børn, vi taler 
om, men bogreceptionen er større end ju-
leaften for dem, og de kan ikke vente med 
at få bogen i hånden. De skriver i og sig-
nerer hinandens bøger,” fortæller Wenche 
Thinnesen Vogtmann, der bestemt heller 
ikke har været uberørt, når hun selv har 
stået med en af sine egne nyudkomne bø-
ger i hånden. Den dufter vidunderligt, så-
dan en ny bog.

Bogen kan klappes sammen
Tove Krebs Lange er illustrator og for-
mand for Illustratorgruppen i Dansk For-
fatterforening, og hun har gennem årene 
skrevet og illustreret mange billedbøger og 
børnebøger, hvoraf en del også findes digi-
talt. Forskning viser som tidligere nævnt, 
at det er vanskeligere at orientere sig i en 
digital bog, og det fremhæver Tove Krebs 
Lange, når vi taler om billedbøger som 
e-bøger.

”De helt små, de et- til treårige, kan ikke 
overskue, hvornår historien er færdig. En 
fysisk bog klapper man sammen, når den 
er færdig, og de små kan se, om der er sider 
tilbage. Billedbogen har næsten altid en 
lille, afsluttet historie, en ring, der bliver 
sluttet – og det er jo ærgerligt, hvis barnet 
kommer til at stoppe lige dér, hvor Kaj og 
mor leger, og Kaj bliver frygtelig bange, for-
di mor tager en tigermaske på. Barnet skal 
jo gerne have slutningen med, hvor mor ta-
ger masken af, og alt er godt igen, ikke?”  
siger hun. 

Tove Krebs Lange fremhæver også den 
store forskel, der er på at se på tegninger 
på en skærm, hvor der er lys bagved, og på 
papir. Papirets kvalitet og tekstur har stor 
betydning for farver og dybde, mens far-
verne ofte træder kraftigere frem på skær-
men. Det er to forskellige oplevelser. ※

orestil dig at have dit eget biblio-
tek med alverdens bøger. Et ver-
densbibliotek, du kan være i hele 
tiden, fordi det findes elektronisk.

Du kan få den myndige oplæs-
ning fra en skuespiller direkte i 
din øregang, så du føler dig hen-
sat til en dyb skov midt i myldre-

tiden. Eller vil du hellere swipe tyst med finge-
ren på et tyndt lag glas, oplyst af ordene på din 
skærm? Foretrækker du Jean-Paul Sartre eller 
Jussi? Der er en lyd- eller e-bog til alle. 

Der har aldrig været flere tilgængelige elek-
troniske bøger, og flere kommer til hele tiden, 
både hos forlag, tjenester som Storytel/Mofibo 
og Saxo og i bibliotekernes eReolen.

Efter en større holmgang med både forlag og 
Dansk Forfatterforening, hvor en række forlag 
først trak sig og siden vendte tilbage til eReolen, 
har eReolen sprængt sine rekorder for brugere 
og udlån. Man forventer at nå en halv million 
brugere og over fire millioner udlån, godt hjul-
pet på vej af nye apps og tiltag over for skoler-
ne. eReolen råder over 32.000 e-bøger og 11.000 
lydbøger.

Men der er også læsere, der gerne betaler for 

digitale bøger. Ifølge tal fra Danske Forlag vin-
der de digitale formater stadig frem. I 2017 stod 
digitalt salg for 18,5 procent af omsætningen, og 
det var steget til 20,6 procent i 2018. Men det er 
lydbogen, der står for fremgangen – i Tyskland 
og andre nabolande har det været populært at 
lytte til litteratur af alle slags i mange år, og nu 
er trenden i høj grad kommet til Danmark. Salg 
af lydbøger stod for 5,8 procent af den samlede 
omsætning af bøger i 2018, mens salget af e-bø-
ger er stagneret. Det udgør kun 3,4 procent og er 
altså mindre end lydbøgernes andel.

Streaming
En af de store kommercielle spillere på det  
digitale bogmarked er Mofibo. Søren Brinch  
Vestergaard har været i bogbranchen i man-
ge år, og han er såkaldt Head of Publishing & 
Content hos Mofibo. For tre år siden blev Mo-
fibo opkøbt af svenske Storytel, en internatio-
nal streamingtjeneste for lydbøger og e-bøger, 
hvor man køber et abonnement og dermed har 
adgang til et enormt bibliotek af e-bøger, lydbø-
ger og andet litterært indhold. Mofibo har over 
600.000 abonnenter. ※

Bøger uden æselører
Lydbogen indtager markedet, mens e-bogen stagnerer. Hvad kan de to formater,  

og hvem låner og køber dem? Og skriver dem? De fleste lydbøger er stadig oplæsning  
af en fysisk bog, men flere og flere forfattere skriver med henblik på, at manuskriptet 

skal læses op. Vi taler med et digitalt forlag og en lydbogsforfatter.

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

F

⁂
Den dybe læsning har  

en indbygget langsommelighed, 

den fastholder og forankrer  

i fortællingen, en langsommelig-

hed, som ikke nødvendigvis  

passer med elektroniske  

læringsplatforme …
Sarah Bro Trasmundi, 

lektor på Institut for Sprog og Kommunikation, 
Syddansk Universitet

P, E  E L L E R  L P, E  E L L E R  L
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Lotte Petri, hvordan er det at 
skrive direkte til lyd?
“Som udgangspunkt er der meget fokus på per-
sontegning og samspil mellem karaktererne, og 
så skal kvalitet og spænding være i top. Det er 
det, jeg gerne vil i mine krimier. Jeg skrev seri-
en Black Notice for Saga hos Lindhardt og Ring-
hof, så jeg kendte serieformatet og ved, at det er 
vigtigt at slutte afsnit med cliffhangere.”

Hvordan er processen for dig?
“Jeg går til opgaven, som skulle jeg klippe en 
film. Jeg tænker i billeder og scener, der giver 
appetit på mere. Der er meget arbejde i overgan-
gene mellem scener. Det er sjovt at skabe spæn-
dende karakterer, som kan udvikle sig over 
tid, jeg skulle øve mig i at dosere stoffet. Jeg er 
glad for samarbejdet med redaktøren, at kun-
ne sparre undervejs, at dele tanker og frustra- 
tioner, hvis man går i stå. Jeg kan tage det med 
videre i mit forfatterskab.”

Hvad giver det af fordele og ulemper  
for din skriveproces og kreativitet?
“At dele historien op i ti afsnit gør det overskue-
ligt, men det kræver også overblik. Jeg laver syn-
opse og indhold til hvert afsnit, inden jeg skri-
ver, ellers er jeg mere kaotisk i processen. Afsnit 
redigeres enkeltvis, men skal hænge sammen, 
når man læser det hele. Jeg kan godt stresse over 
deadlines. Der er ikke lang produktionstid, ma-
nus skal ligge klar, før skuespilleren går i stu-
diet.”

Hvad synes du om lydbogsformatet?
“Jeg havde ikke hørt mange lydbøger, før jeg selv 
skrev min første. Men det er godt med det ekstra 

Søren Brinch Vestergaard, hvor 
mange læser e-bøger hos jer?
“Mofibo begyndte med e-bøger, og loyale læ-
sere står stadig for 20-25 procent af forbru-
get. Men lige nu eksploderer lydbøgerne. På 
det amerikanske marked steg lydbogsforbru-
get med 24 procent sidste år, selvom ingen til-
byder en 'all you can read’-model som vores.” 

Hvem er læserne, og hvad læser de?
“Det er de lidt modne kvinder, særligt dem, 
der elsker romance. Jeg tror, at børn får et me-
get større forbrug af e-bøger, når vores nye 
reader kommer i appen. Opslagsbøger bliver 
ikke brugt ret meget, jeg tror, internettet, som 
altid er opdateret, har slugt det marked. Man-
ge mennesker lytter på farten, men læser, når 
de er på ferie, i sommerhuset eller hjemme. 
Det er lidt asocialt at tage høretelefoner på 
og lukke andre ude, mens det jo er en fordel i 
morgentrafikken.”

En ny bog udkommer som regel på papir og 
som e-bog på én gang – samme manuskript, 
men forskellige medier. Og de senere år, hvor 
lydbogen er rykket stærkt frem på markedet, 
er manuskriptet blevet læst ind.  Men mange 
forfattere er begyndt på – og blevet bedt om – 
f.eks. at skrive en såkaldt Storytel Original. Mo-

fibo beskriver selv en Storytel Origi-
nal således: Det er en historie, 

som er skrevet direkte til 
lyd. Det betyder blandt 

andet, at historien er 
nem at følge med i – 

selv mens man er 
i gang i en hek-

tisk hverdag. 
Det er nem-
lig ikke alle 

Skriv direkte til lyd

lag til teksten, og jeg er meget glad for skuespil-
ler Dan Schlossers indtaling. Jeg læser højt for 
mig selv, inden jeg afleverer. Det er ekstra vig-
tigt, at det hele flyder. Man kan høre, hvis der er 
knas i sætningerne.”

Hvordan har modtagelsen været?
“Jeg har fået gode tilbagemeldinger fra læsere 
og anmeldere. Der er kontant afregning i Mofi-
bos app, hvor læserne anmelder direkte. Så jeg 
kan godt bide negle og tjekke appen tit for at lod-
de stemningen. Begge sæsoner af Blodengel lå på 
bestsellerlisten hos Mofibo i sommer; Tandsam-
leren blev læst 10.000 gange, og 4.100 har alle-
rede læst Åndemaneren, som udkom i juli. Jeg 
er taknemmelig, for man er jo lige nervøs hver 
gang. Og er kisteglad for, at bogen nu også kom-
mer i papirform. En fin måde at nå målgruppen 
på i alle formater, så kan læseren selv vælge.” ※

Hvad kan e-bogen, som lydbogen ikke kan?
“Det samme som papirbogen: Du får ro til at for-
dybe dig i historien. Og e-bogen er god, hvis du ik-
ke kan lide indlæseren og hellere vil have din egen 
stemme i hovedet, mens du læser.”

Hvad er fremtiden for e-bøger?
“Der er fortsat et stort potentiale i at streame e-bø-
ger, men ikke på smartphones og tablets. Frem-
tiden er den ultimative reader, kombineret med 
et abonnement, så du altid har et kæmpe biblio-
tek med dig. På trods af begrænset markedsføring 
mærker vi stor interesse for vores reader, og derfor 
innoverer vi for at lave markedets absolut bedste. 
Og måske trænger formatet til at blive udviklet, så 
det kan mere end blot at stille teksten til rådighed 
digitalt?”

… og hvad med bibliotekerne?
“For os er det lidt svært at fokusere særligt på e-bø-
gerne, fordi markedet har tabt det format til eReo-
len. ‘Gratis’ er meget svært at konkurrere med.” ※

skrevne historier, som kommer til deres ret som 
lydbog. Der kan være for mange sproglige meta-
forer, for mange og for vage karakterer eller en 
opbrudt tidslinje, som står i vejen for lydoplevel-
sen. I en Original adapterer vi i stedet historien 
og giver den en klar tidslinje, hvor man følger ty-
delige karakterer med et klart mål i sigte – uden 
at gå på kompromis med indholdets kvalitet.

Som at klippe en film
Forfatter Lotte Petri har skrevet adskilli-
ge spændingsromaner, og i 2017 blev hun bedt 
om at udvikle og skrive en original serie på tre 
sæsoner til Mofibo. Det blev til Blodengel, hvis 
anden sæson netop er udkommet som lyd- og  
e-bog. Og om en måneds tid udkommer første 
sæson, Blodengel 1: Tandsamleren, som fysisk 
bog hos People’sPress. ※

⁂
Jeg går til opgaven,  

som skulle jeg klippe en film. 

Jeg tænker i billeder og scener, 

der giver appetit på mere.

Lotte Petri, forfatter

P, E  E L L E R  L P, E  E L L E R  L

Stephanie Caruana, forfatter og journalist, filmanmelder, klummeskribent på Alt for Damerne  
og kulturskribent på Berlingske. Hun debuterede i 2013 med romanen Smerten selv.



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
14

A R T I K E L A R T I K E L

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 1 9
15

ære dig. Jeg undskylder 
for alle de grimme ting 
jeg har kaldt dig. Jeg lo-
ver ikke at gøre det igen. 
Kærlig hilsen mig”

Håndskriften er ikke 
skønskrift, og komma-
erne mangler, men bud-

skabet på papirlapperne i vinduet på Østerbro 
Bibliotek får forbipasserende til at stoppe op. 
Sedlerne er skrevet af nogle af de 80 elever på 8. 
klassetrin, som for nylig var til oplæg med for-
fatteren Tomas Lagermand Lundme. 

”Jeg spurgte børnene, om de havde kaldt no-
gen ’svans’ for sjov,” fortæller Tomas Lager-
mand Lundme om baggrunden for de anonyme 
breve i biblioteksvinduet.

”Og det havde de jo, især drengene. Og så for-
talte jeg dem, at svansen det var mig. Jeg sad dér 
i omklædningsrummet som 14-årig og blev rig-
tig ked af det, når de andre elever kaldte mig 
svans. I den alder vil man jo så gerne være som 
de andre – det kan man bare aldrig blive, og se-
nere finder man jo heldigvis også ud af, at det er 
okay. Det forstår man bare ikke som 13-14-årig,” 
siger han.

LGBT+-litteratur  
– mode eller mangelvare?

Litteratur, som nedbryder tabuer om, hvad der er forkert.  
Det er for børn, og det er for voksne. 

A F U L L A A B I L D T RU P

eleverne om hver især at skrive en anonym und-
skyldning til en, de havde sagt grimme ting til. 
Samtidig skulle de love, at de ikke ville gøre det 
igen. Resultatet er de mange håndskrevne breve 
i vinduet på biblioteket, hvor elever undskylder 
for at have kaldt andre ord som ”retarderet”, ”lu-
der”, ”brun”, ”mongol” og ”autist med Downs”.

”De brugte lang tid på at tænke over brevene. 
Jeg tror, de turde være mere fortrolige over for 
mig, fordi jeg var ærlig over for dem – og sikkert 
også fordi de vidste, at de ikke skulle møde mig 
igen,” siger Tomas Lagermand Lundme.

Stadig meget lidt LGBT+-litteratur
Over 20 år efter at Tomas Lagermand Lundme 
gik søgende rundt på biblioteket, er LGBT+-lit-
teratur stadig en mangelvare på hylderne. For-
fatter og forlægger Line Lybecker undersøgte for 
nylig hjemmesiden bibliotek.dk, som har 13,5 
millioner titler. Hun fandt kun 1.023 titler, da hun 
søgte på emneordet ”bøsser”, 877 ved ordet ”les-
biske”, 860 ved ordet ”homoseksuelle” og blot 111 
titler, da hun søgte på ordet ”transkønnede”. 

Line Lybecker bruger også LGBT+-bibliote-
ket, som Landsforeningen for bøsser, lesbiske, 
biseksuelle og transpersoner i Danmark står 
bag. Biblioteket samler al den LGBT+-litteratur, 

der udkommer på dansk, uanset om emnet i bo-
gen er LGBT+, eller om en LGBT+-person blot 
optræder i bogen.

”Det er et rigtig godt bibliotek, som alt for få 
kender. Selv mange LGBT+-personer kender det 
ikke. Men der er meget lidt skønlitteratur, det 
meste er faglitteratur. Og selv om der er kommet 
flere bøger om homoseksuelle på hylderne, er 
der for eksempel næsten intet om transkønne-
de, det findes simpelthen ikke på dansk – end-
nu,” siger Line Lybecker.

LGBT+-personer elsker også katte
Line Lybecker begyndte selv ved et tilfælde at 
skrive LGBT+-litteratur.

”Da ideen til bogen Mere end veninder poppe-
de op i mit hoved, var det lidt tilfældigt, at ho-
vedpersonen var lesbisk. Da jeg senere afslutte-
de min tematiske trilogi om køn og seksualitet 
med bogen På vej mod Sophie, fik jeg meget hjælp 
fra blandt andet LGBT+ Danmarks transgrup-
pe,” fortæller Line Lybecker.

Ungdomsromanen På vej mod Sophie hand-
ler om Sophie, som er døbt Mikkel og skal be-
gynde på et udredningsforløb på Sexologisk Kli-
nik i hovedstaden. Men bogen handler også om 
meget andet.

K Forkerte følelser
Som 14-årig gik Tomas Lagermand Lundme på 
biblioteket, men han fandt ingen bøger om no-
gen som ham selv. Så begyndte han selv at skri-
ve bøger som romanen Had mig, elsk mig.

”Min historie er, at jeg er bøsse. Det giver et 
stærkt afsæt for mine bøger, fordi jeg tør stille 
mig til rådighed og vise min følsomhed. Det er 
også derfor, mine historier bliver ved med at væ-
re aktuelle – der er hele tiden nogle, som er 13-14 
år og synes, de har forkerte følelser, som stikker 
af med dem,” siger Tomas Lagermand Lundme.

”Nogle synes, de er lidt for tykke eller tynde. 
Og alle føler, at de ikke rigtig bliver set derhjem-
me eller i skolen. Så læser de mine bøger og sy-
nes, at jeg nærmest har skrevet en bog om deres 
liv. Jeg nedbryder nogle tabuer om, hvad der er 
forkert,” fortæller han.

Retarderet, luder, brun
Tomas Lagermand Lundme viste også eleverne 
et billede af sig selv, efter at han var blevet over-
faldet på grund af sin homoseksualitet.

”Jeg blev slået ned på gaden. Der er et rigtigt 
had ude i virkeligheden, som børnene bør ken-
de,” siger han.

Som afslutning på oplægget bad forfatteren 

⁂
Min historie er,  

at jeg er bøsse. Det giver  

et stærkt afsæt for mine bøger, 

fordi jeg tør stille mig til  

rådighed og vise min følsomhed.

Tomas Lagermand Lundme, forfatter

※
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”Det var vigtigt for mig at vise Sophie som et 
helt menneske og ikke alene en LGBT+-person. 
Hun er også en elev i 9. klasse, der skal klare si-
ne eksaminer, samtidig med at hun er forelsket, 
skal flytte og af den grund måske skal sige farvel 
til sin elskede kat,” siger Line Lybecker.

”Jeg synes, der både skal være bøger, som 
handler om LGBT+, og bøger, hvor LGBT+-men-
nesker bare er en naturlig del af handlingen – 
uden at bogen i øvrigt handler om deres køns- 
identitet. LGBT+-personer er jo også mødre og 
fædre og politibetjente og lærere – det er jo ik-
ke det første spørgsmål, man stiller et fremmed 
menneske, hvad de har mellem benene, eller om 
de er gift med en mand eller kvinde,” siger Li-
ne Lybecker.

Hun havde forventet kritik af, at hun skrev 
om transkønnede uden selv at være transkøn-
net. 

”Men det var ikke tilfældet, LGBT+-folkene 
var tværtimod ovenud lykkelige for, at nogen 
overhovedet gad skrive om dem,” fortæller hun. 

LGBT+-mærkning af bøger
Som forlægger er Line Lybecker begyndt at udgi-
ve voksenbøger om LGBT+.

”Kønsidentitet fylder også meget i voksenlivet, 
og derfor er mit forlag Ulven og Uglen begyndt 
at udgive fantasy-bøger for voksne, hvor LGBT+ 
-elementer indgår. Jeg er blevet spurgt, hvor-
dan man kan kombinere fantasy og LGBT+, og 

i foråret en konkurrence om en børnebog med 
LGBT+-elementer. Målgruppen var de 3-6-åri-
ge, for som foreningen skriver på sin hjemme-
side: ”Børnebøger har alt under solen, undtagen 
regnbuer.”

”Vi fik 239 historier tilsendt. Det var ganske 
overvældende. Det havde hverken vi eller juryen 
ventet,” fortæller formanden for Grundtvigsk 
Forum, Kirsten M. Andersen.

”Vi modtog meget forskellige bidrag. I nog-
le var en LGBT+-person hovedfigur, i andre var  
LGBT+ blot et element i historien – og det var 
lige præcis god litteratur med et benspænd af 
alsidighed, som vi havde håbet på med kon-
kurrencen. Jeg er helt enig med Kim Fupz Aake-
son fra juryen, som undervejs sagde, at det lo-
ver godt for biodiversiteten i børnelitteraturen,”  
siger Kirsten M. Andersen.

Kok startede konkurrence
Tre af fortællingerne blev nomineret til at vinde 
af juryen, som foruden Aakeson bestod af børne- 
bogsforfatter og illustrator Cato Thau-Jensen og 
redaktør Sanne Paustian Billesbølle fra Gylden-
dal. De tre forfattere fortalte om deres historier 
i Kulturen på P1, og vinderen, debutanten Anne 
Sofie Allermann, blev kåret under Copenhagen 
Pride Week i august.

”Grundtvigsk Forum ligger jo midt i Køben-
havn, i Vartov ved Rådhuspladsen, og vi invi-
terer til aktuelle debatter og fyraftenssang og 
samarbejder med foreninger af mange slags i 
kultur- og kirkeliv. Sidste år besluttede vi at åb-
ne porten og deltage i priden (Copenhagen Pride, 
red.) med et par arrangementer og på den må-
de vise godt naboskab. Den kulminerer jo med 
optog på Rådhuspladsen,” fortæller Kirsten M. 
Andersen. 

”Ideen til konkurrencen opstod, da vores kok 

ULLA ABILDTRUP, journalist fra DJH, forfatter til debatbogen De udsatte 
og Vi går til badminton. Gennem mange år ansat på DR, nu freelancejournalist.

det spørgsmål undrer mig. Hvis man kan skri-
ve fantasy om en kvinde, der forelsker sig i en 
mand, hvorfor skulle man så ikke kunne skrive 
om en kvinde, der forelsker sig i en anden kvin-
de?” spørger hun.

Når Line Lybecker vurderer et manuskript, 
ser hun på kvaliteten af indholdet mere end no-
get andet:

”Flere af bøgerne på mit forlag er LGBT+- 
bøger, men jeg har først og fremmest udgivet 
dem, fordi det er god litteratur. Jeg har ikke valgt 
dem, fordi det er LGBT+-litteratur.” 

Ulven og Uglen har blandt andet udgivet bo-
gen Inkarnation af Pernille L. Stenby, og her op-
levede Line Lybecker, at forfatteren ønskede en 
tydelig mærkning af bogen som LGBT+-littera-
tur.

”Pernille ville gerne have, at der direkte stod 
'LGBTQ', og derfor skrev vi det ind i en ekstra 
linje under den egentlige bagsidetekst. Jeg tror 
desværre også, at sådan en identifikation er vig-
tig, fordi LGBT+-litteratur er så underrepræ-
senteret, at den er svær at finde uden,” siger Li-
ne Lybecker.

239 skrev børnebog om LGBT+
Grundtvigsk Forum har også oplevet overvæl-
dende interesse for LGBT+-litteratur. Forenin-
gen arbejder for at holde forfatteren, præsten og 
politikeren N.F.S. Grundtvigs tanker om frihed, 
ånd og fællesskab levende i debatten og udskrev 

savnede børnelitteratur, der afspejler hendes 
families virkelighed. Hun er en lesbisk mor, en 
familieform med to mødre er jo blot én blandt 
de mange familieformer, som findes i Danmark 
ved siden af den traditionelle kernefamilie. Vi 
lever i et samfund, hvor de voksne har stor fri-
hed til at indrette sig, som de vil, og børn skal 
møde fortællinger, der afspejler den verden, de 
har arvet, og den, de vokser op i,” siger hun.

”Fortællinger er enormt gode til at gøre os op-
mærksom på, at vi ikke lever alene. Vi bliver til 
i livet med hinanden, i et fællesliv og relationer-
ne med hinanden. Det vindende manuskript, En 
fin sten, er en lille perle af en historie, hvor den 
indre og ydre verden rører hinanden gennem 
barnet Orla og vennerne på stranden, som kan 
se alt muligt i stenen. Vi er glade for, at mange 
af bidragene til konkurrencen som En fin sten 
er set fra sandkassen eller gyngestativet, altså 
i øjenhøjde med målgruppen,” siger formanden 
for Grundtvigsk Forum.

⁂
Flere af bøgerne på mit forlag  

er LGBT+-bøger, men jeg har først 

og fremmest udgivet dem,  

fordi det er god litteratur.

Line Lybecker, forfatter og forlægger.

Grundtvigsk Forum udskrev en konkurrence om  
en børneroman med et regnbueislæt og fik 239 tekster. 
(Konkurrencens logo)
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aske og men-
neske. Om Asta 
Nielsen og hendes 
tid udkom den 
15. maj, og det var 
en dag, jeg havde 
set frem til med 
længsel og en hel 

del uro – og det var der mange grunde til.
Bogen blev skrevet færdig sidste sommer på 

Hald Hovedgaard og på Det Kongelige Biblio-
teks forskerlæsesal, hvor jeg har haft fast ar-
bejdsplads ved bord nr. 15. Det kan man få ef-
ter ansøgning, hvis man har noget, der ligner et 
forsknings- eller bogprojekt. Et godt sted at have 
alle de bøger, man har brug for, samlet, dvs. både 
lånte og indlånte bøger fra udenlandske biblio-
teker – og dem havde jeg mange af. Manuskrip-
tet blev afleveret i oktober – helt som jeg og Gads 
Forlag havde aftalt.

Og så fulgte ni hektiske måneder, som jeg har 
lært en hel del af. 

Først to måneder med at rette tekst til sam-

Tre år med Asta
Lotte Thrane levede intenst med Asta Nielsen, hendes breve, fotos, samtaler og karriere 
gennem de tre år det tog hende at skrive bogen Maske og menneske. Om Asta Nielsen og 

hendes tid. Forfatteren fortæller her om arbejdsprocessen.

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

※

M

men med Anne Mette Palm; jeg skulle sluge nog-
le kameler, men det tager man ikke skade af, og 
selvom jeg tidligere er blevet tildelt en pris for at 
skrive godt, er der altid noget, man kan lære. Og 
Anne Mette havde virkelig røntgenøjne!

November-december tog jeg af sted til Ber-
lin for at genfinde og bestille nogle af de man-
ge filmbilleder og meget andet, der findes på det 
berlinske filmmuseum og de andre museer og 
arkiver i byen – jeg havde været der året før og 
lavet noget foreløbig søgning og fotografering af 
forskelligt. I december og januar arbejdede jeg 
og hovedredaktør Martin Gylling i fællesskab 
med at finde endnu flere billeder i gemmerne 
på Det Kongelige Bibliotek og Det Danske Film- 
museum – og vistnok endnu et par arkiver. Så 
var det blevet februar, og jeg tog til Rom for at ar-
bejde med et helt andet projekt – og hygge mig 
med at skrive billedtekster. 

Temperamenterne glødede
Hjemme igen i marts var vi tre, der skulle få bil-
leder og tekst og sideantal og alt det andet til at 
gå op i en højere enhed: den grafiske tilrettelæg-
ger Carl Zakrisson, Martin Gylling og mig selv. 
Det lykkedes, men det var svært, der var man-
ge misforståelser undervejs, temperamenterne 
og mailforbindelserne glødede undertiden, men 
jeg er glad for at kunne sige nu, at alt blev løst til 
alles tilfredshed. Korrektur blev klaret under-
vejs, efterhånden som billeder, billedtekster og 
brødtekst faldt på plads. Den sidste rettelse blev 
vistnok sendt af sted, efter at bogen var ekspede-
ret til trykning i Slovenien. Men den kom med! 

Da Maske og menneske blev sluppet fri i Lit-
teraturbar Brøg den 15. maj, holdt redaktions-
chef Henrik Sebro en tale for mig, hvor han be-
skrev mig som en, der ikke accepterede hverken 
et nej eller et lukket arkiv – og det sidste er da og-
så næsten rigtigt, for jeg troppede op på 7. sal på 
Stiftung Deutsche Kinemathek på Potsdamer 
Platz, selvom arkivet officielt var lukket – og jeg 

fik det åbnet. Sådan da. Sebro fik også lige ind-
skudt, at alle på forlaget – fra marketingchef til 
grafiker, redaktører, receptionister og ham selv 
– havde fået kam til deres hår, som han udtryk-
te det, for Lotte ville være helt tilfreds. Ja, det 
ville hun, men hun har også lært noget af at ind-
gå kompromiser, der var både rigtige, nødven-
dige og smukke.

Så vidt produktionen af bogen. De mange bil-
leder gjorde det nødvendigt med fondsstøtte; 
den var kalkuleret til knap 200.000, ansøgnin-
gerne tog forlaget sig af, og jeg leverede et skrift-
ligt oplæg og kom med ideer til, hvor der kunne 
søges – jeg havde jo en del erfaring med det fra 
tidligere bøger. At det er forlaget, der søger, sy-
nes at være en klog beslutning, det virker mere 
overbevisende på fondene.

Begyndelsen
Min arbejdsproces med denne bog – den tog godt 
tre år at tænke og skrive – har været lidt usæd-
vanlig. I hvert fald for mig selv, og i forhold til 
hvordan jeg har grebet mine tidligere bøger an. 
Ideen til den kom fra en kollega, der ud i luften 
(eller var det på Facebook?) spurgte, om der ikke 
var nogen, der ville skrive en – opdateret – bog 
om Asta Nielsen. 

Selvportræt fra 1954, hvor Asta Nielsen er 73 år. 
Illustration fra MASKE OG MENNESKE. Asta Nielsen og 
hendes tid.

⁂
Hele vejen gennem processen  

har jeg tænkt billederne med  

– som billedideer.
Lotte Thrane, forfatter
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Det ville jeg, haps! 
Og så gik jeg i gang. Først og fremmest med 

at undersøge, hvad der allerede var skrevet om 
hende, og her kom min baggrund som univer-
sitetsuddannet forsker mig til hjælp, for jeg er 
hjemmevant i forskningsbibliotekernes arkiver 
og har udviklet sans for hurtigt at kunne skelne 
mellem væsentligt og uvæsentligt.

Jeg opdagede, at der var skrevet meget lidt på 
dansk om Asta Nielsen, i hvert fald hvis jeg så 
bort fra den bølge af først og fremmest biogra-
fisk litteratur om hende, der udkom omkring 
sidste årtusindskifte. Jeg opdagede også, at hun 
var et stort navn i Tyskland, ikke bare en, man 
kendte og huskede, men som mål for forskning. 
Der er tre forskningsmiljøer, der i særlig grad 
har skrevet om hende, og stadig gør det: i Frank-
furt, i Köln og i nogen grad i Berlin, med dedi-
kerede personer alle steder, der også har formå-
et at få kontakt med stumfilmsforskere og/eller 
Nielsen-kendere i Belgien, Holland, Frankrig, 
Italien. Og i USA. 

Den proces tog seks måneder, og der må ikke 
sjuskes med den, man skal være grundig og selv-
følgelig tage noter undervejs. Ofte træder ideer 
til en kommende bogs struktur frem, mens man 
møver sig igennem stoffet. Det skete i hvert fald 
for mig, og mens jeg fik skaffet mig viden og ikke 
mindst kontakt til kolleger og eksperter, tegnede 
bogen sig op for mig: Dét og dét og dét var der ik-

ke skrevet om, det her må jeg også have et kapitel 
om, det ham hollænderen skriver, kan jeg disku-
tere med hende fra Schweiz i et tredje kapitel …

Det var her, jeg blev klar over, at jeg ville gå 
kalejdoskopisk til Asta Nielsen, skrive en ræk-
ke essays om hende og ikke en kronologisk for-
talt biografi. Og med den erfaring, jeg havde fra 
mine andre bøger, og især med min tæft for det 
skæve og oversete, havde jeg ideer nok til bogens 
forskellige kapitler.

Strukturen var altså nogenlunde klar her, og 
det var som nævnt usædvanligt for mig, der tid-
ligere bare har skrevet derudad – og så ryddet 
op i kaos senere. 

Selvtillid og arbejdsfred
På grundlag af den synopsis, jeg havde udvik-
let, søgte jeg penge til arbejdet hos et af de sto-
re fonde og kontaktede Gads Forlag med samme 
synopsis – de kendte mig lidt i forvejen fra et 
tidligere projekt. Gad gav mig en kontrakt – un-
der forudsætning af at jeg afleverede et prøve-
kapitel. Fondet gav mig 300.000, som gjorde mig 
økonomisk uafhængig det første år. Det gav bå-
de selvtillid og arbejdsfred. 

Prøvekapitlet var jeg næsten tre måneder om, 
og det er længe, men sådan er det nok, når man 
er til en slags første eksamen. Der var nu også 
megen research; afsnittet blev siden til kapitel 1 
i bogen, og her dykker jeg ned i et miljø knyttet 
til et københavnsk antikvariat i 1950’erne, hvor 
mange af de agerende i dag er døde. Men ikke al-
le, og jeg har haft stor fornøjelse af at tale med 
en række ultrakvikke og velhuskende folk, alle 
langt over 80. Men findes skulle de jo! 

Resten af skrivearbejdet gik forholdsvis ge-
linde, fordi jeg vidste, hvad jeg skulle gøre – og 
selvfølgelig holdt den oprindelige synopsis ikke 
100 procent; man er jo ikke en maskine. 

Det var dog ikke skrivning hele tiden, jeg har 
været flere gange i Berlin og på øen Hiddensee 
vest for Rügen, hvor Asta Nielsen havde som-
merhus, nu et museum. Og hvis jeg opdagede el-
ler blev gjort opmærksom på en ny bog om eller 
en anden vinkel på die Nielsen, så skulle den da 
undersøges. Og muligvis forkastes. 

Portræt af den 39-årige Asta Nielsen, 1920.
Illustration fra MASKE OG MENNESKE. Asta Nielsen og hendes tid.

⁂
… jeg skulle sluge nogle  

kameler, men det tager man  

ikke skade af.
Lotte Thrane, forfatter
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Sådan er det nemlig også – man kan gå vild, 
og man skal finde hjem igen. Måske er “hjem” så 
ikke det helt samme som før vildfarelsen, men 
det er en del af den næsten fysiske oplevelse, 
som det at skrive og tænke og skabe struktur er.

Hele vejen gennem processen har jeg tænkt 
billederne med – som billedideer. Jeg er oprin-
delig uddannet som billedkunstner, og det er nok 
derfor, jeg altid tænker visuelt. Det har betydet, 
at jeg, hver gang en illustrationsidé dukkede op, 
markerede i den tekst, jeg skrev på. Denne ar-
bejdsmetode har bl.a. betydet, at jeg allerede fra 
dag ét var på billedjagt – i arkiverne, på nettet,  
i bøger og aviser. Eller bare oppe i mit eget hoved. 

Om arkiver og mure
Arkiver kan være en jungle, man selv skal finde 
vej i, ikke mindst i Tyskland – og det kan være 
velorganiserede samlinger, hvor tingene er ka-
talogiseret i systemer, der er overskuelige, ofte 
endda digitaliserede.

Danske arkiver er generelt velfungerende; 
mange steder betaler man jo for at bruge bille-
derne, og det smitter af. Nogle af arkiverne be-
tragter dog sig selv som museer, selvom de og-
så tager penge for, at man bruger deres billeder. 
Og museer har andre forpligtelser end arkiver.

I Tyskland var det fuldkommen uoverskue-
ligt på det store Stiftung Deutsche Kinemathek 
i Berlin! Første gang jeg var dernede, sad jeg og 
rodede med store papkasser med billeder, der 
øjensynlig bare var proppet ned efterhånden – 
kun proveniens på nogle få kasser, men jeg kun-
ne så regne mig frem til, hvor de stammede fra, 
efter det år, de var indgået i samlingen. Hvis der 
da stod afleveringsår på. Gudskelov fotografe-
rede jeg det, jeg fandt. 

Der er to forskellige arkiver, det ene lå langt 

LOTTE THRANE, f. 1941, kunstneriske uddannelser 1957-61,  
erhvervsarbejde, rejser og udlandsophold 1962-74, universitetsstudier og -undervisning 1974-09, dr.phil. 2009. 

Også forfatter til bl.a Tusmørkemesteren og Vildfugl og verdensborger.

uden for byen, sådan a la Ballerup, det andet var 
på Potsdamer Platz – og de to afdelinger kom-
munikerede ikke med hinanden! Kommunika-
tionen mellem medarbejderne inde på Potsda-
mer Platz var også næsten fraværende, for ikke 
at sige fjendtlig. Chefen, der var så fin, at han 
ikke svarede på mails, bød ganske vist på kaf-
fe og chokolade, da jeg var brudt gennem mu-
ren til hans afdeling, som havde været lukket i 
ni måneder (!) uden nogen egentlig grund. Jeg 
fik det ud af det, at jeg fik noget rabat, men jeg 
fandt ikke alt det, jeg havde regnet med, selvom 
jeg kunne dokumentere, at de måtte have det, da 
jeg havde fotograferet det året før. 

Så man skal væbne sig med både tålmodig-
hed og diplomatisk snilde, hvis man planlæg-
ger et besøg der. Jeg fandt siden ud af, at det eks-
tremt dårlige arbejdsklima på den arbejdsplads 
også kan findes mange andre steder i Tyskland i 
dag, det er et sammenstød mellem to forskellige 
(arbejds)kulturer, den fra DDR og den fra BRD. 

Muren faldt ganske vist i 1989, men muren 
i hovedet tager det øjensynlig generationer at 
vælte! ※

Asta Nielsen, selvportræt 1927. 
Illustration fra MASKE OG MENNESKE. Asta Nielsen og hendes tid. ⁂

Ofte træder ideer til  

en kommende bogs struktur  

frem, mens man møver  

sig igennem stoffet.

Lotte Thrane, forfatter
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vad synes du egentlig er det særlige 
ved bøger?” spurgte en dreng, da jeg 
for nylig holdt foredrag om mit forfat-
terskab. Jeg svarede noget med, at det 

er det nærmeste, vi kommer en adgangsbillet til 
et andet menneskes bevidsthed. Ret eneståen-
de faktisk. 

Og hvad er så det særlige ved at være forfatter? 
For mig er en af tingene helt sikkert at tage på rej-
se med mine bøger. At opleve dem ude i verden ef-
ter i månedsvis at have siddet foran min pc og ar-
bejdet på manuskriptet. At møde læserne.

På en rekordvarm dag i sensommeren sidder 
jeg på Café Vitus – et pitstop på vej hjem fra mit 
kontorfællesskab på Kronborg – da der tikker 
en mail ind på min telefon: Kindest regards from 
The Royal Danish Embassy in Moscow: KRYAKK 
2018. Jeg bliver inviteret til at deltage i årets bog-
messe i Krasnojarsk, Sibirien.

Nogle måneder senere lander jeg i Krasno-
jarsk – sneen fyger hen over asfalten, og tem-
peraturen er i skarp kontrast til det forsinke-
de efterår i Danmark. Byen er omgivet af stejle 
bjergsider, og den imponerende Jenisejflod klø-
ver landskabet i to. Jeg mødes med Marina fra 
den danske ambassade over en skål rødbede-
suppe i hotellets restaurant. Der er lagt et flot 

Den eneste i verden 
Forfatter Ida-Marie Rendtorff skriver  

om sit besøg på bogmessen KRYAKK i Sibirien.

A F I DA-M A R I E  R E N D T O R F F

program for mig, hvor der både indgår moder-
ne ballet, Bach og bjerge. 

På bogmessen skal jeg bl.a. tale om min frem-
tidsdystopi Kloden under vand. Den handler om 
klimaflygtninge – hvordan de få sidder sikkert 
og godt på de sidste bidder land, mens de fleste 
prøver at overleve i en verden af vand. I fortæl-
lingen er der et lille håb et sted ude bag hori-
sonten. En flydende by ... det findes faktisk li-
ge om lidt. I virkeligheden. Og måske er det en 
af mange visionære løsninger på de udfordrin-
ger, vi går i møde.

Det overordnede tema på KRYAKK i år er Den 
Fjerde Industrielle Revolution, og en vigtig del 
af programmet omhandler formidlingen af bø-
ger til børn og unge. Messen er grundlagt og ar-
rangeret af Mikhail Prokhorov-fonden, og det er 
12. gang, den afholdes.

KRYAKK kan umiddelbart minde om bog-
messen i Bella Center – rækker af stande, der 
udstiller bøger med farvestrålende forsider, og 
en summen af folk, der myldrer rundt. Men der 
er en forskel. Den bliver først rigtig tydelig, da 
jeg kommer i snak med de russiske børn og un-
ge. De besøger ikke messen sammen med deres 
skoleklasser, for man læser ikke moderne børne- 
og ungdomslitteratur i skolen – og slet ikke om 

forældreoprør, seksualitet, skilsmisse og død. 
Den slags bøger fylder i det hele taget ikke me-
get på markedet. Og det er netop temaet for et af 
mine oplæg. At skrive for børn og unge om det 
svære i livet. I Danmark betyder skoler og biblio-
teker jo meget i formidlingen af den slags bøger. 
Der er f.eks. lavet et omfattende undervisnings-
materiale til min kortroman Lige nu er allerede 
i morgen, og jeg holder jævnligt foredrag på sko-
ler om bogen og det at miste. Hvert år lever cirka 
140.000 danske børn med alvorlig sygdom eller 
død blandt deres nærmeste. Hvor mange mon 
det er i Rusland?

Under mit oplæg beder en ung pige om ordet. 
”Når man er teenager, svinger ens humør op og 
ned,” siger hun. ”Hvis man ikke kan læse om det 
nogen steder, tror man, at man er den eneste i 
verden, der har det sådan. Det kan være meget 
ensomt.” Og her midt i messens hvirvelstorm af 

indtryk opstår et særligt øjeblik. For hvor er det 
modigt gjort – at tage mikrofonen og tale om sin 
ensomhed foran en masse fremmede. Littera-
tur skal ikke noget, det kan noget. Noget mellem 
os mennesker, noget inde i os mennesker. Noget 
unikt, som blandt andet handler om det uforstil-
te møde og dannelsen af individet – og det er ikke 
en selvfølge – det minder den russiske piges ord 
mig om. Derfor er det vigtigt, at der findes biblio-
teker og boghandler med et bredt udbud af titler, 
derfor er det vigtigt med legater, der understøtter 
nyskabende litteratur, og med forfatterbesøg på 
skoler, kulturhuse og andre intuitioner.

Her er Natalia Eihvald fra det russiske for-
lag KompasGid enig. Det er et lille nicheforlag, 
som insisterer på at udgive mere komplekse bø-
ger for børn og unge – bøger om det svære i livet. 
Hun opfordrer russiske forældre til at støtte de-
res børn og teenagere i at læse disse bøger. For 
måske bliver det så også lettere at tale om kna-
sterne på livet.

Efter oplægget spørger en ung russisk mor 
mig, hvornår børn er klar til at læse bøger om 
døden og klimaforandringer. Måske handler 
det ikke så meget om fortællingens hvad som 
om hvordan. Man skriver anderledes om dø-
den eller klimakrisen for en femårig end for en 
femtenårig. Men det er lige vigtigt. For både dø-
den og klimakrisen findes. Jeg husker ikke kun 
barndommen som en sommerdag – verden var 
også fuld af mørke kældre, sorte dyb og frygt. 
Frygt for børnelokkere, mordere, atomkrig og 
døden. Man ønsker at skåne sit barn for det sør-
gelige og skræmmende – men det hører nu en-
gang med, og det er først virkelig skræmmende, 
hvis man ikke kan genkende sig selv i det, man 
læser. Som den russiske pige siger ... det kan bli-
ve meget ensomt. ※

IDA-MARIE RENDTORFF (1962) debuterede i 2004 med ungdomsromanen Strømsvigt  
(sammen med Daniel Zimakoff). Hun har skrevet en lang række bøger, flere oversat til svensk, norsk, tysk og 

russisk. Flere af hendes udgivelser tager udgangspunkt i klimakrisen, bl.a. Kloden under vand. 

H

⁂
Jeg husker ikke kun  

barndommen som  

en sommerdag  

– verden var også fuld  

af mørke kældre, sorte dyb  

og frygt.
Ida-Marie Rendtorff

※
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Når bogen skal præsenteres
Forfatter og forlag har altid ønsket sig opmærksomhed om den nye bog.  
Og mens anmeldelser svinder ind, vinder foromtale og interviews frem.  

Så nu skal influencere, bogbloggere og reportere have oplevelser, eksklusive oplevelser.

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:  S T I N E  R E I N T O F T

Allé 7-9-13 er et godt eksempel. Den foregår i 
Hellerup, og dér solgte den godt. Derefter fik vi 
bogen placeret i lufthavnen, og salget rykkede 
for alvor. Mange forfattere vil gerne have an-
noncering i de store blade, men det er min er-
faring, at annoncerne først virker, når omtalen 
allerede er i gang derude,” siger Ulrik T. Skafte.

På obduktionsstuen 
Lotte Lykke er arrangementschef på Forlaget 
Lindhardt og Ringhof, og ifølge hende efterspør-
ger folk arrangementer, som ”åbner bogen op”. 

”Interessen for arrangementer og lancerin-
ger lidt ud over det sædvanlige kommer fra jour-
nalister og influencere, og til dels fra forfatterne 
selv,” siger Lotte Lykke. 

Influencere – på Instagram, Facebook og 
bogblogs – får større og 
større betydning for 
opmærksomhed og 
bogsalg, og en del 
af lanceringer-
ne er direkte hen-
vendt til dem. Den 
dag vi taler med Lotte 
Lykke, er hun netop på vej til et 
arrangement på obduktionsstuen 
på Bispebjerg Hospital. Dér skal en ud-
valgt gruppe influencere og journalister mø-
des med retsmediciner Hans Petter Hougen for-
ud for udgivelsen af hans erindringer, Udenfor 
skinner solen.

”Vi inviterer ud på steder, som er relevante i 
forhold til bogens tema og indhold. Bogen præ-
senteres for influencere, og vi benytter lejlighe-
den til at tage fotos og videoer til markedsførin-
gen senere,” siger Lotte Lykke. 

Ligesom Turbine via samarbejdet med DC-3 
Vennerne fik stillet museumsflyet til rådighed, 
så er bogevents og arrangementer heller ikke 
nogen stor udgift for Lindhardt og Ringhof, for-
tæller arrangementschefen.

”Det er typisk gennem netværk, samarbejder 
og forfatterne selv, at vi finder relevante steder at 
holde lanceringer og events,” siger Lotte Lykke. ※

Steen Hansen har skrevet bogen om flyets hi-
storie og betydning, DC-3’eren fra Roskilde – og 
alle de andre, og Turbine har udgivet den i sam-
arbejde med foreningen DC-3 Vennerne og For-
eningen for Flyvende Museumsfly.

Autentisk oplevelse
Flyet rumler og ryster, ikke voldsomt, ikke ube-
hageligt, da det langsomt letter fra startbanen i 
Roskilde og langsomt og lavt flyver mod hoved-
staden. Det er et museumsfly, og at være passa-
ger i det er en ... autentisk oplevelse.

De 18-19 passagersæder i den gamle DC-3’er 
er fyldt op. Kristeligt Dagblad har sendt en fo-
tograf og en reporter – ”Flyveturen giver god 
reportage- og fotomulighed, og det lokker”, si-
ger journalist Linda Corfitz Jensen – og ellers 
er især fagmagasiner og tidskrifter som Inge-
niøren, Check.in og Dansk Militærhistorisk Sel-
skab repræsenteret.

”Jeg er meget tilfreds,” siger Ole Steen Han-
sen, ”jeg ville dog gerne have haft et par lands-
dækkende aviser mere, og meget gerne en af 
tv-stationerne. Som forfatter ved man, hvad en 
god lancering betyder, men også hvor svært det 
er. Min bog handler om nyere teknik, og selvom 

det er Danmarkshistorie – DC-3 
var et fly, der efter Anden Ver-
denskrig civilt og militært var 
med til at gøre Danmark til en 

obler, snacks og oplæsning er en fin og tra-
ditionel måde at markere en bogudgivelse 
på. Det tiltrækker venner, kolleger, mor og 
måske også naboen. Ikke så meget journa-

listerne, bloggerne og influencerne.
”Anmelderne er fyret, og litteraturstoffet for-

midles i højere og højere grad gennem forom-
taler, reportager og interviews,” siger Ulrik T. 
Skafte, stifter og administrerende direktør på 
forlaget Turbine. ”Journalister har ikke tid til at 
gå til receptioner, så der skal ske noget ud over 
det. Noget ekstra.”

Noget ekstra, som en oplevelse, helst en eks-
klusiv oplevelse, som kan fotograferes, og som 
andre ikke har adgang til. 

Som f.eks. at se København fra en DC-3’er – 
et 75 år gammelt, klassisk fly, sådan 
et, som britiske faldskærmssolda-
ter ledet af general Dewing blev fløjet 
ind over Rådhuspladsen, Vesterbro, 
Sydhavnen med den 5. maj 1945 og 
markerede Danmarks befrielse. Så-
dan et fly, som Tintin fløj til Tibet i, 
og som med forfatter Ole Steen Han-
sens ord er bindeled mellem flyv-
ningens barndom og jetalderen. Ole 

B

※

udadvendt, internationalt samarbejdende na-
tion – er det ikke et emne, der ligger øverst på 
den kulturelle prioriteringsliste.”

DC-3 Vennerne administrerer brugen af 
museumsflyet og har sørget for det praktiske 
og økonomiske ved presseflyvningen. Venne- 
foreningen har over 1.200 medlemmer, og 
samarbejdet med den giver også bogen et vin-
due ind til en interesseret målgruppe. 

Interesse for historie
Ulrik T. Skafte er rejst fra Aarhus til Roskil-
de for at være med til boglanceringen. Turbine 
mærker en ganske stor interesse for deres hi-
storiske bøger, siger han, og spektakulære ar-
rangementer og bogfester er ofte i forbindel-
se med lanceringer af netop forlagets fagbøger. 
Han nævner bl.a. Sænk Skibene! Flådens sænk-
ning den 29. august 1943 af marinehistoriker 
Søren Nørby.

”Sænk skibene! havde vi mulighed for at 
præsentere på fregatten Peder Skram, og det 
trak mange fagfolk til. Ligesom i dag, hvor der 
er flyentusiaster og historisk interesserede,” 
siger Ulrik T. Skafte.

Han mener ikke, at der er helt så stor gevinst 
ved events, når det handler om skønlitterære 
værker. Der slår intet mund-til-mund-meto-
den, siger han.

”Lotte Kaa Andersens roman Hambros  
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an begyndte at skrive dagbog i 1951. 
Da var han otte år og skrev med bly-
ant i små notesbøger fra skolen, sene-
re skiftede han over til skrivemaski-

ne, skrev ark efter ark, der omhyggeligt blev sat 
ind i ringbind, og senere endnu blev dagens no-
tater nedskrevet på computer. 

”Jeg skriver dagbog for at huske og gemme 
stemninger, tanker og følelser, og for kunne gå 
tilbage og se, hvornår og hvordan noget skete. 
Jeg bruger dagbøgerne i mit litterære arbejde,” 
fortæller Arne Herløv Petersen, lyriker, roman-
forfatter, oversætter og medlem af Dansk For-
fatterforening gennem 47 år. 

En del af Arne Herløv Petersens dagbøger 
ligger i dag i kopi på Rigsarkivet, konfiskeret af 
Politiets Efterretningstjeneste (PET). PET kon-
trollerer dagbøgerne og kan udstede tilladel-
se til historikere, forskere og PET-ansatte, som 
ansøger om at læse i dem. Denne historie hand-
ler om forfatterens dagbøger. Om, hvem der ejer 
dem, hvem der har ret til at læse i dem, citere fra 
dem, offentliggøre passager af dem. Dét vil bli-
ve vendt og drejet og afgjort ved en kommende 
retssag, hvor Dansk Forfatterforening på vegne 
af Arne Herløv Petersen lægger sag an mod Poli-
tiets Efterretningstjeneste og Rigsarkivet. For-

Forfatterens dagbog

I foråret fik Dansk Forfatterforening bevilget fri proces til at føre  
sag mod Politiets Efterretningstjeneste og Rigsarkivet på vegne af forfatter og oversætter 

Arne Herløv Petersen. Gennem knap 40 år har efterretningstjenesten ligget inde med 
en kopi af forfatterens dagbog – det er en krænkelse af ophavsretten og privatlivets fred, 

mener Forfatterforeningen. 

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

fatterforeningen og Arne Herløv Petersen kræ-
ver, at dagbøgerne destrueres eller udleveres til 
deres ejermand.

”Sagen handler i bund og grund om, at den 
enkelte forfatter har ret til selv at bestemme 
over sit manuskript. Her er det sat på spidsen, 
fordi det er staten, der har konfiskeret materi-
alet og krænker forfatterens ophavsret,” siger 
formand for Dansk Forfatterforening Morten 
Visby. Han understreger, at magtfulde statsli-
ge instanser ud over ophavsretten også kræn-
ker privatlivets fred og helt  fundamentale, in-
dividuelle menneskerettigheder.

Da Dansk Forfatterforening har fået bevil-
get fri proces af Procesbevillingsnævnet, bety-
der det, at staten betaler alle sagsomkostninger, 
og den er bevilget, fordi nævnet vurderer, at sa-
gen har så stor, principiel betydning, at det er i 
offentlighedens – vores allesammens – interes-
se at få den afklaret.

”Det er en sejr i sig selv,” siger Morten Visby, 
”at en statslig myndighed nu anerkender, at der 
faktisk er en sag.”

Spionsigtet
Og hvorfor har PET overhovedet Arne Herløv 
Petersens dagbøger? Sagen begynder en novem-
beraften i 1981 – tiden under den kolde krig – i 
landsbyen Tryggelev på Langeland, da politiet 
opsøger Arne Herløv Petersen i hans hjem. Poli-
tiet præsenterer forfatteren for en sigtelse efter 
den såkaldte milde spionageparagraf, han arre-
steres og føres til Svendborg Arrest. Der sidder 
han i tre dage, mens politiet gennemsøger huset 
og beslaglægger 1.400 dagbogssider, skrevet de 
ni foregående år. 

Fem måneder senere frafaldes sigtelsen, og 
en betjent kommer til Tryggelev og afleverer Ar-
ne Herløv Petersens dagbøger.

”Så vidt jeg husker, spørger jeg ham, om de 

har kopieret dem, og han svarer: ’Selvfølgelig 
ikke’,” siger Arne Herløv Petersen.

Det troede han så på frem til 2009, hvor 
PET-kommissionens rapport udkom. Rappor-
ten beskæftiger sig indgående med Arne Herløv 
Petersen og sagen mod ham.

”Og rapporten citerer ordret fra mine dag-
bøger, ordret – det var dybt chokerende læs-
ning for mig. I kommissoriet for undersøgelsen 
fremhæves det, at rapporten ikke skal udtale sig 
om enkeltpersoner. Alligevel handler 100 sider 
om mig, min sag og omfatter altså også direkte 
afskrift af min dagbog.”

Kopieret og arkiveret
Politiets Efterretningstjeneste havde altså, 
uden forfatterens vidende, kopieret og arkiveret 
samtlige 1.400 dagbogssider. Ifølge Arne Herløv 
Petersen selv handler mindre end to procent af 
de 1.400 sider om hans frokostmøder og snak 
med russere, resten er dybt privat, personligt, 
intimt, men Efterretningstjenesten gav allige-
vel PET-kommissionen adgang til dagbøgerne. 
Også Bent Jensens Center for Koldkrigsforsk-
ning har nærstuderet og brugt materiale fra  
Arne Herløv Petersens dagbøger.

Og i dag kan historikere, forskere og andre 

⁂
Det er en sejr i sig selv,  

at en statslig myndighed  

nu anerkender, at der faktisk  

er en sag.

Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening

H

⁂

Jeg føler mig ofte som en persona 

non grata i den etablerede  

forlagsverden. Jeg ved ikke –  

og det kan jo aldrig påvises – 

hvordan sagen har påvirket  

min litterære karriere.

Arne Herløv Petersen, forfatter og oversætter

※

Arne Herløv Petersen 
i 1983 - da han udgav 
Spionsigtet 

- og i dag.
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altså stadig få adgang til materialet, hvis Politi-
ets Efterretningstjeneste giver tilladelse. Rigsar-
kivet opbevarer dokumenterne, og derfor omfat-
ter Forfatterforeningens sagsanlæg også arkivet.

Sagen om forfatterens dagbøger har kørt si-
den 2009, og Dansk Forfatterforening gik ind i 
den på Arne Herløv Petersens vegne i 2012 for at 
kræve hans dagbøger udleveret. Fra Civilstyrel-
sen over Justitsministeriet til Folketingets Om-
budsmand – magtfulde instanser, som har haft 
årelange sagsbehandlingstider. Og som alle har 
afvist kravet. Ifølge PET er dagbøgerne ”af hi-
storisk interesse”.

Arne Herløv Petersen har skrevet to bøger om 
sagen, Skueprocessen og Aktindsigt, og vil gerne 
lægge den bag sig, men:

”Jeg prøver ikke at tænke på det hver dag, 
men jeg tænker nok mere på sagen, end jeg bur-
de. Jeg prøver at skubbe det væk, men jeg er al-
drig blevet frikendt, mit navn er ikke blevet ren-
set,” siger han i dag. 

Advokat og partner i SIRIUS Advokater Gitte 
Løvgren Larsen kommer til at føre sagen, som 
på grund af sin principielle karakter forment-
lig indledes i Landsretten. 

”Det bliver langvarigt og kompliceret,” si-
ger Forfatterforeningens jurist, Anne Koldbæk, 
som fortsat følger sagen og vil være til rådighed 
for Gitte Løvgren Larsen med sparring.

”De første halvandet til to år kommer ho-
vedsagelig til at foregå på skrift med argumen-
ter og krav frem og tilbage. Derefter bliver der 
nok indkaldt enkelte vidner,” siger Anne Kold-
bæk, som ikke forventer, at hverken Arne Her-
løv Petersen eller hun selv kommer særlig me-
get i skranken.

Persona non grata
Arne Herløv Petersen har ofte tænkt på, hvor-
for det lige blev ham, der endte med en sigtelse 
for spionage. Og han mener, at det var et tilfælde.

”Det er min tese – at det er tilfældigt, at det 
blev mig. At PET slet ikke ønskede en retssag 
mod mig – jeg skulle statuere et eksempel, og 
fem måneder senere kom der jo også tiltalefra-
fald, ” siger Arne Herløv Petersen, der gerne vil-

le, men aldrig har fået mulighed for at få sagen 
for en domstol.

Arne Herløv Petersen har skrevet over 100 
bøger og oversat mere end 500 bøger, men spion- 
sigtelsen og dagbogssagen har påvirket hans liv 
både privat og professionelt.

”Jeg føler mig ofte som en persona non gra-
ta i den etablerede forlagsverden. Jeg ved ikke – 
og det kan jo aldrig påvises – hvordan sagen har 
påvirket min litterære karriere. Men jeg ved, at 
siden sagen kørte, har jeg aldrig fået noget udgi-
vet på Gyldendal, selvom jeg både skrev og over-
satte for dem inden. Jo, én gang sendte jeg et ma-
nuskript under pseudonym, og det ville de godt 
udgive. Men igen, måske var det, fordi det bare 
var bedre end dem, jeg havde sendt under eget 
navn? Måske er det, fordi jeg er en mand og gam-
mel?”

Arne Herløv Petersen har ingen anelse om, 
hvorfor PET kopierede samtlige dagbogssider 
og beholdt dem.

”Men det er hælerkoster, PET ligger ganske 
enkelt inde med hælerkoster, og at de bestem-
mer over mine personlige dagbøger og beslut-
ter, hvem der må læse i dem – det er ulideligt. 
Jeg mener selv, at mine dagbøger kan have en 
kulturhistorisk betydning, og jeg har da over-
vejet at overlade dem til Det Kongelige Biblio-
tek, som så – når der er gået 70 år efter min død 
– kan lade interesserede læse i dem. Men indtil 
da vil jeg selv bestemme, hvem der skal læse mi-
ne private noter.”

Han har selv tilbragt ganske mange timer de 
seneste par år med at læse i andres dagbøger og 
breve på Det Kongelige Bibliotek som research 
til Hvede, en historisk-biografisk roman, som 
netop er udkommet. Det er et dybt blik ind i Un-
ge Kunstneres Klub, hvor bl.a. Tove Ditlevsen, 
Morten Nielsen og Halfdan Rasmussen mødtes 
under Anden Verdenskrig. 

Arne Herløv Petersen er 76 år og kan ikke la-
de være med at skrive. For 15 år siden stoppede 
han dog som oversætter, han var alvorligt syg af 
kræft, og da han kom sig, besluttede han, at han 
vil bruge resten af sin tid på egne værker. Det 
har han gjort siden. ※

forfattere var i tv og ra-
dio i løbet af 2018 – og en 
del af dem flere gange, for 
der er registreret over 878 

forskellige optrædener. Hver optræden honore-
res med ca. 1.700 kroner. Det viser tal fra Forfat-
ternes Forvaltningsselskab, som har overtaget 
arbejdet fra Dansk Forfatterforening med in-
dividuel fordeling af midler fra Copydans Ver-
dens TV. 

En optræden kan være en oplæsning, men og-
så et interview om ens forfatterskab eller sene-
ste værk, eller det kan være en kommentar i for-
bindelse med et aktuelt tema, man som forfatter 
har beskæftiget sig med. 

Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) over-
våger en lang række tv-kanaler – tre ansatte ser 
150 timers tv om måneden – og de fanger stør-
stedelen af alle indslag med navngivne forfatte-
re. Omkostningerne deles med UBVA og Danske 
Skønlitterære Forfattere. Medieovervågningen 
omfatter ikke TV2’s lokalstationer og heller ik-
ke DR’s radioprogrammer. Derfor bør den en-
kelte selv notere dato, tidspunkt, medie og pro-
grammets navn og sende oplysningerne ind til 
FFS (svh@forfatterselskabet.dk).

Midlerne i Copydan Verdens TV stammer ik-

Kendt fra radio og tv?
Forfatternes Forvaltningsselskab udbetaler penge direkte til forfattere,  

som har været i tv eller radio. Autorkontoen består også.

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

ke fra DR eller TV2, men fra kabeludbyderne, 
f.eks. Stofa og YouSee, som betaler vederlag for 
ophavsrettigheder, der sendes ud via deres kab-
ler. Tidligere blev pengene samlet i Autorkon-
toen og afsat til kollektive kulturelle og sociale 
formål, men et EU-direktiv implementeret i lov-
givningen fra 2016 kræver, at midlerne så vidt 
muligt skal fordeles individuelt. Ti procent af et 
års midler må dog stadig placeres i Autorkon-
toen, hvilket betyder, at den også består i frem-
tiden. 

Et beløb pr. optræden
Det har været kompliceret at finde metoder til 
monitorering og fordeling af pengene, men nu 
ligger det fast, at der udbetales et beløb pr. op-
træden. Beløbet vil svinge fra år til år, afhæn-
gigt af hvor mange der optræder, og hvor man-
ge der reelt registreres.

Og hvis du nu kommer i tanke om, at du var i 
fjernsyn eller radio i løbet af 2018, 2017 og 2016, 
så kan du stadig nå at få penge. Der er nemlig 
hensat penge til krav, der går tre år tilbage – du 
kan altså stadig nå det, men husk, at ikke alle ra-
dio- og tv-stationer er en del af aftalen. Små, lo-
kale radiostationer er f.eks. ikke. Restbeløbet fra 
denne pulje går også videre til Autorkontoen. ※

505

※
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E
FRIT RUM

I denne udgave af Forfatteren har L-gruppen fået Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.  

Vi vil gerne tale med jer 
om poesi

Lyrikergruppen har valgt overskriften ”Lyrikkens vilkår og væsen” til  
årets strategimøde. Det er et emne, som er essentielt for os – og det er essentielt  

for Dansk Forfatterforening. Derfor er vores strategidag i år åben for  
alle ordinære medlemmer af DFF. 

VELKOMMEN

LYRIK (græsk) en litterær genre, der især udtrykker  
følelse og stemninger. Dens kunstneriske virkemidler  
er rytmisk bundethed og udnyttelse af ordenes  
klanglige værdi og udstrakt billedbrug.
Lademanns leksikon 1972-81.

t opslag i et populært leksikon 
viser, hvordan lyrik sandsyn-
ligvis opfattes af mange danske-
re. Opslagets henvisning og brug 
af ord som ”kunstneriske virke-
midler”, ”rytmisk bundethed” og 
”klanglig værdi” er ord, der giver 
en distancerende effekt i forhold 

til følelse og stemning. Følelser og stemninger 
er indtryk, der er umiddelbare og undgår en 
rationel behandling med hjernen. Lyrik er pa-
tos, den skal derfor ikke forklares og udlægges, 
men fornemmes og føles. Derfor kan en defini-
tion medvirke til en ofte mødt fordom, nemlig 
at lyrik er alt for svær at forstå. Lyrik skal for-
nemmes, ikke forstås. Opslaget er ikke forkert 
eller misvisende, men det er heller ikke fyldest-
gørende.

Vigtigt for lyrikken er dens historie. Lyrik-
ken er en del af en tradition. Hver strofe, hvert 
enkelt vers bliver en del af lyrikkens historie. 
Derfor er lyrikkens historie også definerende 

og redefinerende for lyrikken. Det at forstå og 
skrive lyrik kan derfor være svært, hvis man 
ikke er meget belæst. Så hvis historien er vigtig, 
bliver fordommen om lyrik som svær at forstå 
ikke specielt svær at forstå. En del af lyrikkens 
historie er reglerne for at skrive lyrik. Regler-
ne er udtryk for, hvordan lyrik også er en ud-
forskning og leg med sine egne og sprogets reg-
ler. Regler, der gerne udforsker grænserne for, 
hvad sprog kan udtrykke.

Hvis følelse og stemning er det udtryk, lyrik-
ken er i besiddelse af, er der måske ikke så me-
get at forstå. Vi skal lære at acceptere, at lyrik-
ken skal opleves intuitivt og med hjertet. Det at 
forstå lyrik siger mere om, hvad følelse og stem-
ning har at gøre i et arbejdsfikseret samfund, 
hvor man bare har at forstå, ellers har man ik-
ke noget at gøre i fælleskabet.

Prøv at udskifte ordet ”lyrik” med ”poesi” og 
bagefter med ”digt”. Hvordan kommer forfatte-
rens begrebsforvirring så til udtryk? ※

René Sandberg

yrik er i antik græsk litteratur 
en genre, forstået som nogen-
lunde kortfattet, ikkefortællen-
de digtning på vers. Ordet lyrik 
knytter sig til instrumentet ly-
re, og lyrik forstås her som tilhø-
rende en lyre, at det er ledsaget 
af lyrespil. Lyren forbindes ofte 

med den græske sagnskikkelse Orfeus, som si-
ges at have tilføjet lyren to strenge, så den besad 
ni strenge i alt, en for hver af de græske muser. 
Det siges, at Orfeus, som den digter og musiker 
han var, kunne besynge naturen. Kraften i hans 
kunst var i det hele taget så stor, at da hans livs 
elskede, Eurydike, dør af en slanges bid, ramt 
mens hun går over engene, så omstødes afgø-
relsen om hendes død. Eurydike gives tilbage på 
en betingelse. Under vandringen op fra dødsri-
get må Orfeus aldrig kaste et blik på Eurydike 
uden igen at miste hende. Først fremme i lyset 
vil de få hinanden. I håb om hastig udfrielse af 
sin længsel vender han sig om for at gribe hen-
de, men han griber den tomme luft, og hun for-

svinder for evigt ned i underverdenen. Orfeus 
er lukket inde i sit raseri og sin fortvivlelse i en 
målrettet og lidenskabelig bevægelse frem mod 
et mål. Én hensigt. At vinde Eurydike tilbage til 
livet. Orfeusfiguren er det bevægede menneske, 
der tager en beslutning om at bevæge sig. En per-
son, der er ramt af tilværelsens gåder, og som ik-
ke kan fornægte troen på de menneskelige mu-
ligheder, der rækker ud over det mulige. Selv om 
musikken er afgørende for digteren, er fraværet 
af musikken og kærligheden af lige så afgørende 
betydning for digteren og dennes motiver. Or-
feus synger nu smukkere end nogensinde før, så 
både dyr og sten bliver fortryllede. En flok mæ-
nader bliver betagede af ham, men da han i sin 
sorg afviser dem og nægter at spille, sønderriver 
de ham og smider hans hoved i havet. Når digte-
ren bliver frustreret over, hvad digteren får til-
bage, eller ikke får tilbage, når denne praktise-
rer sin kunst, så bør digteren være opmærksom 
på, hvad digteren beder om, for digteren er til-
delt talent, som ikke bør fornægtes. ※

Poul Lynggaard Damgaard

Lyrik er svær at forstå

Kaldet

L
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Ole Meyer, oversætter,  
medlem af DOF, har skrevet  
dette brev – cc Forfatteren –  
til Statens Kunstfond Projekt- 
støtteudvalg for Litteratur.
En god ven & kollega af mig, en både garvet 
og flere gange berømmet forfatter og oversæt-
ter, modtog i fjor et afslag – stilet til forlaget 
– på en ansøgning vedrørende en oversættel-
se af en udenlandsk lyrisk klassiker fra efter-
krigstiden.

Afslaget i sig selv er naturligvis i orden. Han 
studsede dog, ligesom jeg selv og andre, over 
følgende passus i begrundelsen for afslaget: 

“Vi vurderer, at den medsendte tekst ikke de-
monstrerer tilstrækkelig kvalitet til, at vi kan 
støtte oversættelsen/produktionen af værket.”

Hvis der virkelig var tale om en konkret vur-
dering af det pågældende manuskript, måt-
te man vel finde sig i det. Imidlertid er det si-
den fremgået, at der snarere synes at være tale 
om en standardformulering for afslag, som og-
så andre har modtaget enslydende, og som fore-
kommer mildest talt uheldig: I henhold til For-
valtningsloven er man vistnok forpligtet til at 
give begrundelse, men man bør kunne sige nej 
på en ordentlig og korrekt måde, f.eks. med hen-
visning til prioritering, uden ligefrem at anty-
de, at ansøgeren ville gøre bedre i at droppe pro-
jektet i det hele taget. (En sådan formulering 
kan eventuelt reserveres til særlige tilfælde). 

Bogen er ikke desto mindre udkommet for 
nylig, jeg har selv læst den med fornøjelse og 
anerkendelse, og den har senest fået en overor-
dentlig positiv og indgående anmeldelse i kø-
benhavnsk presse. Og min ven har lagt det pas-
serede bag sig. 

Alt sammen til at smile og trække lidt på 
skuldrene ad – bortset fra det generelt uhel-
dige i, at andre vil risikere at få samme grove 
standardbesked, uden egentlig at havde gjort 
sig fortjent dertil. 

På alles vegne: Lav venligst den formu- 
lering om! ※

Forfatteren har modtaget  
et debatindlæg om Facebook  

– og et om standardafslag  
fra Statens Kunstfond

Forfatter Egon Clausen  
skriver:

Sig nej  
til facebook
Mange forfattere elsker Facebook og sy-
nes, det er dejligt at modtage likes og smi-
leys. Det minder om anerkendelse, så Face-
book er populær. 

Dansk Forfatterforening bruger også  
Facebook – som opslagstavle, plakatsøjle og 
lystavle, så alverden kan se, hvad forenin-
gen arbejder med. Problemet er imidlertid, 
at Facebook ikke er en neutral aktør. Som 
organisation modarbejder Facebook fak-
tisk meget af det, Dansk Forfatterforening 
står for. Dansk Forfatterforening værner 
for eksempel om ophavsretten, så forfatte-
re kan vide sig sikre på, at ingen uvedkom-
mende kan ændre i deres tekster eller ko-
piere dem uden at spørge om lov. Facebook 
modarbejder alt dette. 

Dansk Forfatterforening arbejder også 
for, at tekster skal honoreres. Facebook er 
storforbruger af andres tekster, men man 
betaler ikke en øre for dem. 

Facebook fungerer i praksis som et post-
væsen, men uden respekt for brevhemme-
lighed, så vi har et system, hvor postbuddet 

læser folks breve og sletter dem, han ikke 
bryder sig om, og det rammer bredt. Red 
Barnet, Folkekirkens Nødhjælp og diverse 
private firmaer har oplevet at blive afvist. 
Det er alt sammen sket uden advarsel, uden 
åben sagsbehandling og uden de ytrendes 
ret til at forsvare sig; til at afgøre, hvilke 
tekster der skal forbydes, benytter Face-
book sig af hemmeligholdte algoritmer. In-
gen brugere kender derfor de styrende re-
daktionelle principper.

Facebooks ikoner giver afsenderne en 
fornemmelse af at være i kontakt med mod-
tagerne, men tallene er ofte meget små. 
Foreninger, der bruger Facebook som kom-
munikationsmiddel, når som regel kun ud 
til en begrænset del af medlemmerne. Det 
gælder også Dansk Forfatterforening. An-
tallet af BU-gruppens Facebookbrugere an-
gives således i skrivende stund til 143, og 
F-gruppens vennekreds er på 12. De andre 
gruppers tal er vanskelige at få, men er sik-
kert på samme niveau. 

Facebook var i sin begyndelse et tegn på 
frigørelse. I dag er det blevet et redskab for 
ufrihed og censur.

Det vil klæde Dansk Forfatterforening, 
hvis man afbryder dansen med Facebook 
og i stedet anvender mere dækkende kom-
munikationsmidler, hvor man selv har 
kontrol med de redaktionelle processer, og 
som ikke modarbejder det, som foreningen 
i øvrigt står for. ※

Annette Bach,  
Enhedschef Litteratur og  
Biblioteker, svarer på veg-
ne af Projektstøtteudvalget 
for Litteratur, at udvalget 
har diskuteret Ole Meyers 
henvendelse – hun bekræf-
ter, at der skal gives en be-
grundelse for et afslag og 
ikke alene henvises til priori-
tering, og skriver:

 
Statens Kunstfond skal vurdere an-
søgninger på baggrund af kvalitet, og 
begrundelserne for afslag skal der-
for primært hvile på en vurdering af 
kvaliteten. Udvalget læser som nævnt 
alt ansøgningsmaterialet og foreta-
ger på mødet en konkret vurdering 
af materialet i hver enkelt ansøgning.

Udvalget er bevidst om, at de kan 
begå fejl, og det står alle ansøgere frit 
for at klage over afgørelsen. Udvalget 
vil så forholde sig til, om der er sket 
en fejl, eller forsøge at uddybe deres 
begrundelse og forklare, hvorfor den-
ne ansøgning blev prioriteret lavere i 
kvalitet end dem, de imødekom.

En konsekvens af det store antal 
ansøgninger er, at der ganske rig-
tigt benyttes standardformuleringer 
i brevene. Disse formuleringer bliver 
løbende justeret og diskuteret i udval-
get, men forvaltningsloven afstikker 
nogle rammer for indholdet. Udval-
get er dog optaget af, at brevene hol-
der en korrekt og ordentlig tone, så 
udvalget beklager, hvis formulerin-
gerne i det pågældende afslag har vir-
ket stødende, og vil medtage det i næ-
ste evaluering. ※

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

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING.DK

KREATIV PROCES 
MED HANNE  
HØJGAARD 
VIEMOSE
v/S-gruppen
Mandag d. 23. september 
kl. 19-21.
Hanne Højgaard Viemose er 
uddannet i antropologi og et-
nografi og fra Forfattersko-
len, og hendes seneste roman 
er 2019 HHV, Frshwn. Forfat-
teren fortæller om sin kreati-
ve proces.
Tilmelding senest søndag  
d. 22. september (Birte Kont, 
birtekont@mail.tele.dk)

BOG- OG  
BIBLIOTEKSMESSE I 
GØTEBORG
Hvert år sætter bogmessen 
fokus på et land – i år er det 
Sydkorea. 
Fra torsdag d. 26.  
september til søndag  
d. 29. september. 

S-GRUPPENS  
MEDLEMSMØDE I 
FARSØ
Lørdag d. 28. september 
kl. 14-20
Johannes V. Jensen Museet 
i Farsø.
Styrelsen i DFF’s skønlitterære 
gruppe har besluttet at hol-
de et til to årlige ud-af-huset-
møder rundtom i landet for 
medlemmer, som bor langt 
fra Storkøbenhavn. 
14-15.30: Velkomst og debat 
om aktuelle litterære emner 
set i nordjysk perspektiv. Ger-
ne med kortere oplæsninger 
(maks. fem minutter) af egne 
eller andres værker (fem har 
meldt sig til oplæsning, og der 
er plads til flere).
15.30-16: Pause og rund-
visning på museet for DFF’s 

medlemmer ved museets le-
der, Peter Hørup.
16-18: Gensidig intern orien-
tering og debat om aktuelle 
faglige emner og spørgsmål 
(gerne også med afsæt i det 
nordjyske).
18-20: Fælles spisning på 
museet. 
Deltagelse er gratis, og kom 
gerne med forslag til indhold.
Tilmelding (skriv, om du spiser 
med, vil læse op og/eller har 
ideer til indhold) senest ons-
dag d. 25. september til Fro-
de Z. Olsen (frode.z.olsen@
mail.dk).

HIERONYMUS- 
DAGEN 2019
v/DOF
Alle er velkomne
Mandag d. 30. september 
kl. 14-20.
Årets tema er ”Kvinder i over-
sættelse”, og der vil være op-
læg, debat og workshop med 
afsluttende buffet og drinks. 
Gratis deltagelse, men tilmel-
ding er nødvendig her:
https://hieronymusdagen.
ku.dk/

GINKO TIL  
GLYPTOTEKET
v/Haikugruppen
Alle er velkomne.
Tirsdag d. 1. oktober  
kl. 14.
Vi mødes i Glyptotekets for-
hal, går igennem de per-
manente samlinger og skri-
ver haiku. Der afsluttes med 
kukai.

FYRAFTENSMØDE
v/BU-gruppen
Torsdag d. 10. oktober  
kl. 19-21.
Sæt kryds i kalenderen –  
mere information følger.

OM SCI-FI
v/Seniorgruppen
Torsdag d. 24. oktober 
kl. 15.
Niels Dalsgaard, formand for 
Science Fiction Cirklen, hol-
der oplæg.
Medlemmer af S-gruppen er 
velkomne.
Tilmeld dig gerne (Benny Pe-
dersen, bpe1954@gmail.com).

SKRIV LÆREBØGER
v/Læremiddelgruppen
Torsdag d. 29. oktober  
kl. 16.30-18.30.
Lotte Rienecker  og Peter 
Stray Jørgensen holder op-
læg om at skrive lærebøger. 
Du behøver ikke selv at væ-
re i gang og er velkommen til 
at tage en god kollega med. 
Gruppen byder på lidt godt til 
ganen og fast føde. 
Tilmelding senest mandag  
d. 21. oktober (Lotte Rienecker,  
lrienecker@gmail.com).

PRÆSENTATION  
AF DE SENESTE ÅRS 
UDGIVELSER
v/Haikugruppen
Søndag d. 27. oktober  
kl. 13-17
Haikugruppens medlemmer 
opfordres til en kort introduk-
tion (maks. fem minutter) af 
deres seneste værker.
Man må tage to venner med.
Tilmelding inden søndag  
d. 20. oktober (Bjarne Kim  
Pedersen: post@ravnerock-
forlaget.dk).

ET FORFATTER-
SKAB
v/Seniorgruppen
Mandag d. 11. november 
kl. 15.
Johannes Lundstrøm fortæl-
ler om sit forfatterskab.

FRA IDÉ TIL BOG
v/BU-gruppen
Tirsdag d. 12. november 
kl. 19-21.
Aktuelle forfattere og illustra-
torer kommer og fortæller om 
inspiration og arbejdsproces.
Mere information følger.

BOGFORUM
Bella Center Copenhagen
Fredag d. 15. november  
kl. 10 til søndag  
d. 17. november kl. 19.

BOGFORUMS- 
MIDDAG I  
STRANDGADE
For alle medlemmer.
Lørdag d. 16. november 
kl. 18. 
Tilmelding senest mandag 
d. 11. november kl. 12 til med-
lemsservice@danskforfatter-
forening.dk. 
Pris: 100 kr., som betales på 
aftenen.

OPLÆSNING PÅ 
BOGFORUM
v/Haikugruppen
Søndag d. 17. november.
Smagsprøver på haiku. Nær-
mere oplysninger følger.
Tilmelding inden søndag  
d. 10. november (Bjarne Kim 
Pedersen: post@ravnerock-
forlaget.dk).

JUBILÆUMS- 
JULEFROKOST I 
DOF
Lørdag d. 7. december  
kl. 18-24.
Dansk Oversætterforbund 
fylder 75 år i år, og det fejrer 
vi med stor jubilæumsjulefro-
kost for medlemmerne. For-
mand Ulla Lauridsen holder 
tale, og vi håber, at medlem-
merne også vil byde ind med 

J U R I S T E N

Du vil ofte lede forgæves efter "sekundære ret-
tigheder" i din kontrakt, selvom din forlægger 
omtaler det. Det er nemlig ikke et juridisk be-
greb. Forlagets rådighed over rettigheder til dit 
værk afhænger altid af, hvad I har aftalt, og ta-
ler forlaget om sekundære rettigheder, så spørg: 
”Hvor står det i kontrakten?”

Den primære udgivelse – forlaget skal udgive
I en forlagskontrakt er det udgivelse som bog. 
Men er det udgivelse i trykt form, e-bog og/el-
ler lydbog? Det skal stå soleklart i din kontrakt, 
hvad den primære udgivelse er. Det er nemlig 
som regel den/de eneste former, forlaget er for-
pligtet til at udgive. Der bør stå: "Bogen udkom-
mer første gang i x form senest den dato".

De sekundære rettigheder  
– forlaget kan udnytte
Sekundære rettigheder er det, der ikke er pri-
mære rettigheder. Det, som forlaget måske vil 
udnytte. Oftest er det rettigheder, som forlaget 
ikke selv vil udnytte, men gerne vil kunne sæl-
ge eller formidle til andre forlag. For trykte bø-
ger er det ofte bogklub- og billigudgave. Det kan 

også være e-bog og lydbog. Det er meget vigtigt, 
at du, inden forlagsaftalen indgås, drøfter med 
forlaget, om digitale udgivelser skal være pri-
mære. 

Andre sekundære rettigheder kan være udgi-
velse af værket på andre sprog, antologibrug og 
bearbejdelse af værket til f.eks. film, teater, spil 
eller andet.

Nye typer rettigheder
Nye muligheder for at tjene penge på værket er 
merchandice, f.eks. T-shirts med figurer eller 
slogans fra værket. Inspireret af filmverdenen 
ønsker nogle forlag også at få rettighederne til 
værkets personer eller det univers, som histo-
rien foregår i. Dette er ikke ophavsrettigheder, 
men varemærkerettigheder ligesom merchan-
dice. Det bør du overveje nøje, for det kan bety-
de, at du mister retten til selv at bestemme over 
nye værker.

Hvis hverken du eller forlaget kan finde rettig-
heden i kontrakten, så er den ikke overdraget til 
forlaget, jf. ophavsretslovens § 53, stk. 3. Og for-
laget kan ikke sælge eller formidle rettigheder-
ne til dit værk til andre, medmindre det er en del 
af jeres aftale, jf. ophavsretslovens § 56, stk. 2. ※

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

Sekundære rettigheder 
– hvad er det?

Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, er nået til primære og  
sekundære rettigheder i sin føljeton om den gode forlagskontrakt. 

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

※



festlige indslag. Har du en idé, 
bedes du af hensyn til plan-
lægningen sende den til siri@
comxnet.dk senest d. 7. no-
vember. Yderligere info følger i 
DOF’s nyhedsbreve.

MØD PIA JUUL
v/Seniorgruppen
Tirsdag d. 10. december 
kl. 15.
Pia Juul om forfatterskabet, 
Det Danske Akademi og Hald.

AARHUSGRUPPEN

SKRIV LØS
v/Annie Bahnson
Mandag d. 30. september 
kl. 18-21.
Tilmelding (Annie Bahnson: 
a9bahnson@gmail.com).
Godsbanen, Vogn 1.

TÆNKEPAUSER
Mandag d. 28. oktober  
kl. 16-18.
Søren Mogensen Larsen er re-
daktør på bogserien Tænke-
pauser, Aarhus Universitets-

forlag, og Dan Ringgaard er 
en af seriens forfattere – de 
fortæller om bogserien.
Tilmelding (Gunvor Ganer 
Krejberg: info@gunvorganer-
krejberg.dk).
Godsbanen, Vogn 1.

SKRIV LØS
v/Annie Bahnson
Mandag d. 11. november 
kl. 18-21.
Tilmelding (Annie Bahnson: 
a9bahnson@gmail.com).
Godsbanen, Vogn 1

ÅRSFEST I  
ØSTJYLLAND
Fredag d. 22. november.
Sæt kryds i kalenderen – 
nærmere info følger.
Godsbanen, Vogn 1.

SKRIV LØS
v/Annie Bahnson
Mandag d. 2. december 
kl. 18-21.
Tilmelding (Annie Bahnson: 
a9bahnson@gmail.com).
Godsbanen, Vogn 1.
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BESTYRELSEN: 
Morten Visby (fmd.), Kirsten Marthedal 

(næstfmd.), Sanne Udsen (kasserer), Frank 
Egholm Andersen, Kaare Øster, Amdi Sil-
vestri, Ulla Lauridsen, Inge Duelund Niel-

sen, Christine Tjalve, Anne Sofie Hammer, 
Adil Erdem, Stephanie Caruana (1.-suppl.) 

Lars Hauk (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.), Ha-

rald Havsteen-Mikkelsen (suppl.)
BU-gruppen

Inge Duelund Nielsen (fmd.) , Sal-
ly Altschuler, Lise Bidstrup , Anne So-

fie Hammer , Kasper Hoff , Lise Jacobsen 
Qvistgaard , Jette Rydahl Sørensen , Liva 
Skogemann, Annemette Bramsen (suppl., 

Illustratorgruppen)
Ellen Holmboe (suppl.)

Tove Krebs Lange (Illustratorgruppen)
Illustratorgruppen (under BU)

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

Björnsson, Kasper Heron Købke, Lilian 
Brøgger, Susanna Hartmann (suppl.)

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

Brown, René Sandberg, Adil Erdem, Jes-
per Rugård, Poul Lynggaard Damgaard, 
Claus Willumsen (suppl.), Kenneth Kra-

bat (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), Bir-
the Lundsgaard, Signe Lyng, Siri Nordborg 
Møller, Jakob Levinsen, Uschi Tech (sup-

pl.), Trine Søndergaard (suppl.)
Haikugruppen 
Hanne Hansen 

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

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

Henrik Poulsen 
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)

Seniorgruppen i DFF 
Benny Pedersen 

(fmd. bpe1954@gmail.com)
StORDstrømmen i DFF 
Michael Næsted Nielsen 

(fmd. brodthagensvej@gmail.com)
Aarhus-gruppen i DFF 
Gunvor Graner Krejberg 

(fmd. info@gunvorganerkrejberg)

Strandgade 6, stuen,
1401 København K 
Tlf.: 3295 5100 
Fax: 3254 0115 

Tlf.-tid: 
man.-tors. 10-12 og 
13-15. 
Fredag lukket. 
df@danskforfatterfor-
ening.dk 
www.danskforfatter-
forening.dk 

Formand: 
Morten Visby  
formand@danskforfat-
terforening.dk 

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

Bogholderi: 
Knud Finnerup  
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NYE MEDLEMMER
Søren Staal Balslev
Associeret medlem

Annemarie Krarup, F
Senest udgivne titel: Skamløse 
eventyr, Vandkunsten, 2018

Siv Østerbye
Associeret medlem
Roskilde

Nina Sirid Dokkedal, BU, illu
Regstrup
Senest udgivne titel:  
Bamses magiske hat,  
Forlaget Lykke, 2018

Katrine Wochner, F 
København K 
Senest udgivne titel:  
Når du er mor til et for tidligt født 
barn, People’sPress, 2014

Tina Østergaard Filsø
Associeret medlem
Lunderskov

Henrik Jessen, S
Frederiksberg C
Senest udgivne titel: Det skrå kast, 
Byens forlag, 2019

Helle Kaare Lindberg, BU 
Frederiksberg 
Senest udgivne titel:  
Ingen sommerfugle i marts,  
Silhuet, 2018 

Erik Stig Mikael Foged 
Associeret medlem
Aarhus V 

Mette Marianne Hess
Associeret medlem
Hellerup 

Velusia Van Horssen
Associeret medlem

Elin Winther
Aarhus-gruppen
9530 Støvring

Julie Thor Fryd, S
København S
Senest udgivne titel: Rum/muR, 
Drama, 2006

Mia Bang Nedergaard, F
Senest udgivne titel:  
Krop, skam og stolthed, Dansk- 
lærerforeningens Forlag, 2018

Lene Klit, DOF, Aarhus-gruppen
Struer
Senest oversatte titel:  
Pludselig falder ting ned fra him-
len, Jensen & Dalgaard, 2018

Tobias Stenbæk Bro
Hørsholm
Senest udgivne titel: Vædder-
mændenes nat, Turbine, 2018

Kim Juul, S
Snekkersten
Senest udgivne titel: På et lodret 
skråplan, Brænderiet, 2017

Ninna Brügmann Brenøe, DOF
København V
Senest oversatte titel:  
Vinter, Gyldendal, 2019

Marianne Monteau, S
Kongens Lyngby
Senest udgivne titel: Satans yngel, 
Many Minutes, 2019

Niels Christian Guldborg Larsen, S
Humlebæk
Senest udgivne titel: Egne rækker, 
Brændpunkt, 2019

Iselin Cosman Hermann, S
København K
Senest udgivne titel: Cirkus Mane-
ra, Lindhardt og Ringhof, 2012

Ida Bruhn Bull
Associeret medlem

Amadeu Marques Ferreira
Associeret medlem
København N

Ane Lemche
Associeret medlem

Piet Boidin
Associeret medlem
Hørsholm

Johnny Lang Jensen
Associeret medlem
Brønshøj

Susse Adamsen Kristiansen
Associeret medlem
Frederiksberg

Bodil Høyer Damsgaard
København Ø
Senest udgivne titel:  
Pædagoguddannelsen på tværs, 
Frydenlund, 2008

Mette Perregaard
Valby
Senest udgivne titel:  
Solbilleder – en fotografisk rejse 
fra Rom til Konstantinopel,  
Tidsskriftet Sfinx, 2005

Margrethe Ahlefeldt
Associeret medlem
København Ø

Tomas Gudmundur Fjalldal
Associeret medlem

Pia Konstantin Berg, S
Frederiksberg
Senest udgivne titel:  
Selvvalgte Vildveje,  
Byens Forlag, 2019

Susanne Foldberg, BU 
Espergærde 
Senest udgivne titel:  
Selfie-Simon ft. Rosa, Høst & 
Søn, 2018 

Peter Zapffe 
Associeret medlem 
København Ø

Bernt Stubbe Østergaard, S,  
Senior-gruppen 
Skodsborg 
Senest udgivne titel:  
Netspinderne, Klim, 1995

Jørgen Toldsted 
Associeret medlem
Odense SØ

Line Reimer, F
København N
Senest udgivne titel:  
Psykologi og socialt arbejde,  
Akademisk Forlag, 2017

Anne Sofie Allermann, BU
Bagsværd
Senest udgivne titel:  
Hvorfor hedder jeg Ivan?,  
ABC, 2019 
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K A L E N D E R   +   L E G AT E R  &  S T Ø T T E

FORFATTEREN  
AXEL THOMSENS ENKELEGAT
Legatets formål er at yde enker efter egent-
lige skønlitterære forfattere, herunder lyri-
kere, økonomisk støtte. Legatet kan altså 
ikke tildeles enker efter forfattere, hvis ho-
vedsagelige produktion har bestået i un-
derholdningsromaner/digtsamlinger uden 
virkelig æstetisk værdi. Der skal ved legat-
uddelingen lægges mere vægt på, om ved-
kommende kæmpede for noget livsværdi-
fuldt i sin produktion, end om han opnåede 
alm. anerkendelse. Ansøgerne skal ved an-
søgning dokumentere, at der er trang til ste-
de. Enker, der skønnes at have haft særlig 
betydning for deres afdøde mands produk-
tion, bør under i øvrigt lige forhold foretræk-
kes. Legatet kan ikke tildeles enker, som se-
nere har indgået nyt ægteskab.
Til uddeling:
Den samlede uddelingssum er 22.000 kro-
ner, som uddeles i flere mindre portioner. 

KRAV TIL ANSØGNING  
VED BEGGE LEGATER:
Legaterne tildeles på baggrund 
af økonomisk trang. Der skal 
derfor i ansøgningen redegøres 
for ansøgerens økonomiske for-
hold, ligesom navn på afdøde 
ægtefælle skal oplyses.
Ansøgningsfrist: 
Ansøgninger skal være Dansk 
Forfatterforening i hænde  
senest d. 21. oktober 2019. 
Ansøgningerne skal være  
påført ansøgers cpr-nummer, 
navn, adresse, telefonnummer 
og evt. e-mail samt kopi af  
seneste årsopgørelse.
Der sendes kun svar til de  
ansøgere, der får tildelt legat-
midler.
Legaterne forventes uddelt 
medio december.

LEGATER OG STØTTE

DANSK FORFATTER- 
FORENINGS UNDERSTØT- 
TELSESFOND & ELLEN  
OG NILS NILSSONS LEGAT
Legatmidlerne uddeles primært 
til efterladte enker/enkemænd 
efter forfattere og sekundært 
til afdøde forfatteres efterlad-
te børn og/eller andre efterladte 
og til at yde støtte til en lang-
varigt syg og økonomisk træn-
gende forfatter.
OBS! I år uddeles legatet til pri-
mært efterladte enker/enke-
mænd efter forfattere og se-
kundært til afdøde forfatteres 
efterladte børn og/eller andre 
efterladte.
Til uddeling: 
Den samlede uddelingssum 
er 25.000 kroner, som uddeles 
i flere mindre portioner.

I juni i år vedtog medlemmerne  
af Dansk Forfatterforening ved  
en urafstemning, at man nu højst 
kan være associeret medlem i  
sammenlagt fem år.  
Og herefter vil man ikke kunne  
optages som associeret medlem 
igen (§4, stk. 6 i vedtægterne).  

For de associerede medlemmer, som 
blev optaget i 2013 og 2014, bety-
der det, at deres medlemskab stop-
per i januar 2020 – men selvfølgelig 
ikke hvis de er overgået til ordinært 
medlemskab inden da.

VEDTÆGTSÆNDRING  
om ASSOCIERET 
MEDLEMSSKAB
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SUSANNA HARTMANN (1952), illustrator, er uddannet på Akademiet for Fri og  
Merkantil Kunst. Hun har illustreret knap 300 bøger og selv skrevet teksten til  

ca. 25 af dem. Blandt de seneste er Da farmor var barn og Farmor fortæller mere. 

Portfolio

Susanna Hartmann – tegning er  
dit arbejde, og så tegner og maler  
du også lige i din fritid. Altså – kører 
du aldrig træt?
Næ, at tegne er en livsstil for mig, og jeg 
fortsætter, så længe jeg kan og har lyst. 
Jeg har aldrig været ansat, og da jeg som 
65-årig gik på folkepension, var det første 
gang i mit liv, at jeg fik et fast beløb ind på 
kontoen hver måned. Det betyder også, at 
jeg har tilladt mig at luge ud i de mere ke-
delige opgaver for at koncentrere mig om 
det, der står mit hjerte nærmest: den illu-
strerede børnebog.

Mange unge illustratorer har svært 
ved at tjene en månedsløn. Men du 
har altid kunnet leve af det?
Ja, tiderne var anderledes, da jeg startede 
som selvstændig i begyndelsen af 1970’er-
ne. Jeg har tegnet Pixi-bøger, der udkom i 
et førsteoplag på 80.000. Letlæsningsbø-
ger kom i oplag på 3.000 – hvis en letlæs-
ningsbog i dag udkommer og sælger i 1.000 
eksemplarer, er det jo en bestseller. 

Hvilke andre forskelle ser du for illu-
stratorer – mellem dengang og nu?
De unge illustratorer er langt friere i deres 
arbejde, og det har jeg lært meget af. Jeg 
tør give slip og være mindre kontrolleret i 

min streg nu, end jeg turde tidligere. Der er 
også den forskel, at jeg arbejder 100 pro-
cent analogt – pen mod papir, det er mig.

Du har også tegnet virkelig mange 
nisser. Hvad er der med dig og  
nisser?
Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige er blevet ca-
stet til nisser. Men det begyndte for man-
ge år siden, da Per Carlsen, den gamle di-
rektør på Forlaget Carlsen, havde set et par 
nisser, jeg havde tegnet til Berlingske. Han 
inviterede mig ind og bad mig illustrere en 
nissehistorie. Siden har jeg fået hundred-
vis af nisseopgaver. Kravlenisser, nissefigu-
rer og julekalendere for DR og TV2. Jeg kan 
også godt lide nisserne – at give dem liv og 
personlighed.

Du skriver også selv tekster til  
børnebøger?
Ja, da jeg fik et barnebarn, foreslog Keld 
Petersen, ejer af forlaget Elysion, at jeg la-
vede noget om min egen barndom. Så jeg 
gik i gang med at skrive og illustrere en 
erindringsbog fra 50’erne. Det har givet mig 
mange tanker om, hvor anderledes barn-
dommen var dengang – hvis man bare kom 
hjem til spisetid, så var der ingen, der spurg-
te om, hvor man havde været, eller hvad 
man havde lavet. ※ 

※


