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Momentum  
i læseindsatsen

ansk Forfatterforening 
har i en længere perio-
de skruet gevaldigt op for 
indsatsen med især børns 
læselyst. Vi ved, at børns 
læselyst er dalende, og at 
den er udfordret af digi-
tale medier og underhold-

ning. Vi ved, at det er et stort problem for alle 
illustratorer, forfattere og oversættere. Et stort 
problem for dansk litteratur og for det danske 
samfund. 

Derfor har vi skruet op for indsatsen, og 
det har vi gjort gennem vores eget store læse- 
fremme-projekt, Hvem er Danmark?, som nu er 
i den afsluttende fase og klart må siges at have 
været en stor succes. Vi har også gjort det gen-
nem vores politiske lobbyarbejde og gennem et 
forpligtende samarbejde med de andre aktører 
på området i regi af vores Læsekoalition med 
forlag, boghandlere, biblioteker og andre fag-
professionelle. 

På det seneste er denne indsats begyndt at gi-
ve pote på flere måder. Kulturministeriets Bog-
panel har for eksempel taget emnet til sig og un-
derstøtter i sin seneste rapport behovet for en 
national læsestrategi. De Radikale er kommet 
med finanslovsudspil, der opererer med et tocif-
ret millionbeløb til indsatsen for børns læsning. 
Og som det måske vigtigste lige nu har kultur-
ministeren allerede nu konkret afsat syv mil-

lioner kroner til styrkelse af et attraktivt bog- 
udvalg i landets skolefritidsordninger. 

Sidstnævnte kunne ikke være mere i tråd 
med Forfatterforeningens ønsker på dette om-
råde. For os er det nemlig helt afgørende, at ind-
satsen for børns læsning ikke bliver endnu en 
enkeltstående kampagne, men forankres lokalt 
og konkret i børns hverdag og tager udgangs-
punkt i reelt øget tilgængelighed af fysiske bø-
ger – der, hvor børnene er. Der er ikke behov for 
en opmærksomhedsskabende konkurrence el-
ler, som andre har foreslået, en tilfældig udde-
ling af enkelte centralt indkøbte titler til læsere, 
der i forvejen er glade for bøger og har et forhold 
til boghandlere og biblioteker. Nej, vi skal have 
bøgerne ud til børnene der, hvor kampen om de-
res tid og opmærksomhed reelt står. Der, hvor 
vi faktisk kan nå børn, med gode, nye bøger, der 
kan fænge og være et stærkt og sundt alterna-
tiv til det skabelonprægede indhold på skærme-
ne. Skæve, skøre, dybe fortællinger, der matcher 
børnenes hyperplastiske sind og sprog og iden-
titet.

Det er også dette fokus, der vil være styrende 
for den fortsættelse til Hvem er Danmark?, som 
vi er ved at forberede i skrivende stund. Vi kan 
se, at Forfatterforeningen kan være med til at 
gøre en vigtig forskel, når det gælder børns læs-
ning og dermed hele litteraturens fremtid. Lige 
nu er der en virkelig positiv udvikling i gang, og 
derfor fortsætter vi indsatsen. ※

D
※
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ELS COOLS (1966), illustrator og maler, har skabt forsiden.  
Hun er født i Mol i Belgien, er uddannet fra flere akademier,  

bla. på De Koninklijke Akademie van Antwerpen,  
og står bag mange illustrationer, udsmykninger og malerier.
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Et stort skifte  
i lyrikken

”Der er sket noget i dansk poesi,” 
skriver kulturjournalist Sebastian 
Wittrock i Politiken. Han fremhæ-
ver, hvordan de fleste unge digte-
re med respekt for sig selv udeluk-
kende skrev med små bogstaver 
for nogle få år siden. Nu fornem-
mer han et skifte, en ny tendens,  
i lyrikken, og nævner som eksem-
pel Casper Erics seneste digtsam-
ling, Alt hvad du ejer, for i den ”er 
der gudhjælpemig stort begyn-
delsesbogtav efter punktummer-
ne!” skriver han. Kulturjournalisten 
spørger eftertænksomt sig selv og 
læserne, om den nye tendens må-
ske skyldes, at vores smartphones 
automatisk skriver stort begyndel-
sesbogstav efter punktum? ※

I N D

Nye forlag rykker 
ind på markedet …

GUTKIND er et nyt forlag, som åb-
ner til januar. Bag forlaget står Ja-
cob Søndergaard, tidligere for-
lagschef på Rosinante & Co., og 
Bonniers. ”Det bliver et lille til mel-
lemstort, personligt drevet forlag 
med en meget stor og stærk, in-
ternational udgivervirksomhed i 
ryggen,” siger Jacob Søndergaard 
til det skandinaviske tidsskrift Va-
gant. Der skal ansættes fem-seks 
medarbejdere, og indtil videre er 
planen at udgive 20-25 titler om 
året, dansk og oversat skønlittera-
tur inden for alle områder.
Også det norske Strawberry Pub-
lishing er på vej til Danmark, og 
også de satser på at lægge sig til 
rette blandt de små til mellem-
store forlag med 20-25 danske og 
oversatte titler årligt. Dette forlag 
får Birgitte Teresa Franch, tidlige-
re forlagschef på People'sPress, i 
spidsen. ※

U D

… og gamle  
rykker ud

Det vakte stort postyr i den litte-
rære verden, da Gyldendal nær-
mest fra den ene dag til den anden 
lukkede forlagene Rosinante & Co. 
samt Høst & Søn. 25-30 medarbej-
dere blev afskediget, og nogle valg-
te selv at gå. De resterende ansatte 
er flyttet ind i Klareboderne til Gyl-
dendal. Forlagene forsvinder dog 
ikke helt – de bliver ført videre som 
imprints under Gyldendal. ※
 

L Å N E R N E

Flere går  
på biblioteket

Siden 1993, hvor mere end hver 
tredje voksne dansker gik på bibli-
oteket mindst en gang om måne-
den, er antallet af besøg dalet støt 
for hvert år. Indtil nu, hvor besøge-
ne på det fysiske bibliotek igen er 
stigende. Tal fra Danmarks Stati-
stik viser, at 26 procent har brugt 
det fysiske bibliotek den seneste 
måned. Det er en lille stigning i for-
hold til sidste år. Tallene fortæller 
også, som noget nyt, at det er de 
yngre, der især bruger biblioteket, 
mens de ældre ikke længere kom-
mer så ofte. Bibliotekerne i Region 
Hovedstaden besøges oftere end i 
det øvrige land. ※

N I S S E R

Julekonkurrence
Den opmærksomme og vidende 
læser skal naturligvis have mulig-
hed for at vinde en boggave til de 
mørke vinteraftener. Derfor har  
illustrator Tomas Björnsson 
klædt flere velkendte forfattere ud 
som nisser, sluppet dem løs i For-
fatteren, og nu kravler de frækt 
og frejdigt rundt på siderne. Find 
kravlenisserne, skriv hvem de er, og 
hvilken side de har sat sig på.  
Send svaret til redaktor@danskfor-
fatterforening.dk inden 1. januar, og 
skriv ”Kravlenisser” i emnefeltet. 

S TAT U S

Med fingeren  
på pulsen i børne- 

og ungdoms- 
bøgernes verden

Selskabet for børnelitteratur, IBBY, 
holder hvert år et statusseminar, 
hvor forskere, forfattere, illustra-
torer, redaktører og andre aktø-
rer fra børnebogens verden samles 
for at gøre status på året, der gik. 
Hvad udkom, hvilke nye tenden-
ser kan man se, og hvilke klassike-
re er vendt tilbage? I år med bl.a. 
Rachel Röst fra Læs for Livet, illu-
strator og forfatter Søren Jessen 
og illustrator Anna Jacobina Ja-
cobsen. Seminaret er åbent for alle 
og afholdes i år fredag d. 17. janu-
ar på Københavns Professionshøj-
skole. ※
Læs mere på Bibliodan.dk

LY D

Vi elsker  
at få litteratur  
gennem ørerne

Vi lytter til bøger som aldrig før, og 
danske forlag udgiver rekordman-
ge nye netlydbøger. Den fysiske 
bog er dog fortsat det førende for-
mat at tilegne sig litteratur gen-
nem. Det viser nye tal i Bog- 
panelets årsrapport, der udkom i 
sidste måned. 
”Rapporten viser både kontinuitet 
og kompleksitet, og det er for ek-
sempel interessant, at vi midt i et 
boom af lydbøger ser, at 86 pro-
cent af de danskere, der læser 
skønlitteratur i dag, læser skønlit-
teratur i bogens traditionelle  
papirformat. Det gælder pudsigt 
nok også de unge læsere, der ellers 
har stor forkærlighed for det digi-
tale,” siger formanden for Bog- 
panelet, Anne-Marie Mai. ※
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Paulus sagde det 
allerede for et par 

tusind år siden
Bibelselskabet udgiver en nyover-
sættelse af Bibelen i marts 2020. 
Vores sprogbrug ændrer sig gen-
nem tiden, og det er derfor nødven-
digt med tidssvarende oversæt-
telser, der taler et sprog, vi forstår, 
konstaterer Bibelselskabet på de-
res hjemmeside. Og det med spro-
get står faktisk også i selve Bibelen. 
Paulus siger det sådan her i sit før-
ste brev til menigheden i Korinth:
”Hvis I ikke bruger sproget tydeligt 
og klart, hvordan skal folk så for-
stå, hvad I siger? Så taler I jo ba-
re ud i den blå luft. Der er man-
ge sprog i verden, og de giver alle 
sammen god mening for dem der 
kan dem. Men hvis der er en der ta-
ler til mig på et sprog jeg ikke for-
står, vil vi være fremmede over for 
hinanden.”
Første Korintherbrev kap. 14, vers 9-11.
Citatet er fra Bibelselskabets nye over-
sættelse af Det Nye Testamente til nu-
dansk. ※

U D D E L I N G

233 projekter  
søgte om støtte fra 

Fonden DBK
Det nye litteratursponsorat valg-
te at støtte tre projekter, og 
det største beløb, 275.000 kro-
ner, går til 2200 Godnathistorier, 
så projektet kan arbejde videre 
med at give børn på Nørrebro 
litteraturoplevelser til stimulering 
af fantasi, læselyst og sprog. 
Dansk Bibliotekscenter får 175.000 
til videreudvikling af et digitalt  
læsekompas, der skal gøre det 
nemmere for skolebørn at finde vej 
til de helt rigtige bøger. Og bog-
handlerprisen De Gyldne Laurbær 
modtager 30.000, så prisen også i 
fremtiden kan være uafhængig og 
drevet af frivillige kræfter. ※

TILLYKKE TIL 

Mette Vedsø 
der har fået Skriverprisen for serien 
om Kaj. Skriverprisen gives for vel-
skrevet, læsevenlig litteratur. 

※
Anne-Marie  

Donslund 
der har fået Klods Hans-prisen for 
en særlig indsats for børne- og 
ungdomslitteraturen.

※
Amalie Langballe 

med Bogforums Debutantpris for 
romanen Forsvindingsnumre.

※
Ole Steen Hansen 

der har fået Dansk Forfatterfor-
enings Faglitterære Pris. Læs mere 
om det på bagsiden af bladet.

※
Helle Helle 

der har modtaget Holbergmedal-
jen for sit forfatterskab.

※
Jonas Eika 

der har modtaget Nordisk Råds 
Litteraturpris for novellesamlin-
gen Efter Solen, som han også fik 
Blixenprisen for tidligere på året.

※
Kasper Hoff  

og Jan Solheim 
der har fået en Orlapris for Guld på 
hjernen i serien ”Drengen, der fik 
ting i hovedet”.

※
Sabine Lemire og 
Rasmus Bregnhøi 

der har fået en Orlapris for Mira 3 
#kreaklubben #familie #kys

F I F

Et klogt og  
bæredygtigt  

juleråd
Forfatteren ønsker alle en god 
jul og et godt nytår med disse 
ord fra et tidligere, fremtræden-
de medlem af Dansk Forfatter-
forening:

 
At lade gaver,  

man ikke bryder  

sig om, gå videre,  

er behageligt og 

besparende.
Emma Gad, Takt og tone  
– hvordan vi omgås, 1918

Emma Gad tænkte altså allere-
de dengang i bæredygtigthed 
og genbrug. Hun anbefaler vide-
re, at man udstyrer de gamle  
julegaver, der bliver lagt til side til 
næste års brug, med en lille  
navneseddel, så man husker, 
hvem gaven oprindelig var fra. 
Så undgår man akavede situa-
tioner.
God jul!
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P, E  E L L E R  L

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:  E L S  C O O L S 

※

Forbavsende mange ægtepar, kærestepar, søskende, 
mor og barn – og i nogle tilfælde mor, søn og  

svigerdatter – arbejder sammen om at skabe bøger. 
Det bliver en livsstil, en ekstra dimension i  

et forhold, og i det kreative arbejde lærer de  
hinanden at kende på nye måder. 

Vi taler med tre familiepar,  
der skaber historier sammen. 

Det    bliver i familien
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et begynder en lørdag for-
middag for 13, måske 14 år 
siden. Ole Tornbjerg, jour-
nalist og dokumentarfilm-
mager med hang og trang 
til at skrive digte og roma-
ner siden teenageårene, 
fortæller sin kone, Jeanette 

Øbro, at han vil skrive en kriminalroman, og 
han har allerede ide og plot. 

”Da han begyndte at fortælle, sagde det klik 
– det var, som om der blev tændt en stikkon-
takt i mig. Det var en slags kreativ forløsning, 
og med ét vidste jeg, at det var dét, jeg hav-
de savnet. Jeg begyndte straks at videre-
udvikle og kommentere: ’dér kunne du 
snakke med en retsmediciner’ og ’den 
karakter kunne reagere ved at’ og så 
videre …” siger Jeanette. 

Ole var ikke entydigt begejstret: 
”Jeg ville selv. Jeg havde haft fuld fart på 

med eget produktionsselskab, vores tre børn 
og huset her,” siger han og slår ud med armene i 
den store stue i ægteparrets villa i Hillerød. ”Nu 
var jeg nået frem til, at jeg i en periode ville bruge 
mig selv på en anden måde, jeg ville skrive mit eget 
og indrette et af vores værelser som mit kontor. ”

Plot 
er en del 

af ægteskabet
Øbro & Tornbjerg er et forfatterskab og et ægteskab.  

Vendepunkter, akter og outlines er en del af hverdagen,  
og de er gode forfattere sammen. Men de vil også hver for sig.

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

D Det forstod Jeanette også udmærket, og sådan 
blev det. Han indrettede et kontor derhjemme – 
”nærmest en man cave,” indskyder Jeanette – og 
begyndte på sit projekt. Også hun handlede på 
sin nye indsigt og gik i gang med sit eget projekt.

Både Jeanette og Ole skrev som unge. Hun 
skrev digte og noveller, men tog den sikre vej, 
fik en uddannelse som jordemor og senere en 
kommunikationsuddannelse. Han drømte om 
at blive digter og forfatter og tog også orlov fra 
sit universitetsstudium, da han var i begyndel-
sen af tyverne. Han skrev en roman, som dog  

aldrig blev antaget. 

Et fælles sprog
Nu skrev de begge igen. Hver for 
sig og på hver sin kriminalroman. 
Samtidig med at de konstant var i 
kreativ udveksling.

”Vi talte vores historier igennem, 
læste og kommenterede hinandens 

tekster, karakterer, plot,” siger Jeanette.
”På et tidspunkt stod vi med to halvfærdi-

ge projekter, og så besluttede vi at droppe det 
ene og arbejde videre i fællesskab på det andet,”  
siger Ole.

Det blev Jeanettes projekt, de arbejdede vide-
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re med. Men de manglede et fælles sprog, når de 
diskuterede opbygning og plot. Ole er filmpro-
ducer, har arbejdet som journalist og dokumen-
tarist på TV2 og DR og med eget filmselskab, så 
han har vendepunkter, fortælleteknik, drama-
turgi på rygraden. 

”Ole kunne lynhurtigt overskue og analyse-
re fortællingen og sige vendepunkt ind her, klip 
dér, mens jeg kunne have tendens til at fortabe 
mig i detaljerne. Vi skulle lære at se hinandens 
styrker og svagheder. Ole var vant til at sidde i 
et klipperum og sige sin mening ret kontant, så 
vi skulle også lære at kommunikere professio-
nelt. Det skabte nogle konflikter i starten,” siger 
Jeanette og fortsætter: ”For at få et fælles fagligt 
sprog og metode tog vi et Robert McKee-kursus 
sammen i London, og det var meget effektivt.”

Robert McKee har gennem en menneskeal-
der undervist forfattere i historiefortælling og 
er kendt for sit ”Story Seminar”. Forfatteræg-
teparret har også taget et genrekursus og sam-
men fulgt andre skrivekurser, netop for at få sat 
fælles ord på principper og metode i fortællin-
gens forløb.

Efter nogle års arbejde ved siden af deres day 
jobs var manuskriptet skrevet færdigt, faktisk i 
to drafts, og var sendt til et forlag, da Politikens 
Forlag udskrev en kriminalromankonkurrence.  

Foto: Les Kaner

⁂
Vi skulle lære at se hinandens 

styrker og svagheder.  

Ole var vant til at sidde i  

et klipperum og sige sin mening 

ret kontant, så vi skulle også  

lære at kommunikere  

professionelt.
Jeanette Øbro

Øbro & Tornberg sendte deres manus ind og 
vandt. Romanen Skrig under vand har hoved-
karakteren Katrine Wraa, kriminalpsykolog og 
profileringsekspert, netop hjemvendt fra Eng-
land til et job i Drabsafdelingen i København.

Det var i 2010, romanen blev taget vældig godt 
imod, solgte 70.000 eksemplarer, og forlaget bad 
om en toer. I dag er der udkommet seks bind om 
Katrine Wraa, alle med undertitlen Ondskaben 
er tættere på end du tror, og en syvende er på vej. 

Hvis Oles styrke er den analyserende og pro-
fessionelle historiefortælling, så er Jeanettes 
den psykologiske indsigt og opbygning af ka-
rakterer. I kølvandet på deres debut sagde hun 
sit job op og har siden taget en uddannelse som 
psykoterapeut.

Livsstil og arbejdsfællesskab
Efter de første tanker, samtaler og analyser om 
”hvad nu hvis …” til en ny historie går der ofte 
flere måneder til et halvt år med ideudvekslin-
ger og -udvikling over morgenmaden, opvasken 
eller på gåture. 

”Det er ikke arbejde, eller jo, det er det, men 
det er en livsstil, og arbejdsfællesskabet er blevet 
en ekstra dimension i vores forhold,” siger Jea-
nette. Ole tilføjer, at de også kan sige fra, hvis en 
af dem en dag ikke orker at tale manus og sprog.
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Når den nye historie er ved at tage form, skal 
der struktureres og skrives på den store tavle i 
kontoret med tidslinje, akter, vendepunkter og 
karakterer. Også åbningen på historien bliver 
formuleret.

”Men det er jo ikke en formel, selve skrivear-
bejdet er meget organisk, man skriver sig ned i 
teksten og ind i følelsen, dropper analysen, og 
dermed ændrer historien sig noget, men ikke 
overordnet,” siger Ole.

Også de enkelte karakterer i bogen udvikler 
parret i fællesskab og beskriver dem nøje med 
baggrund, bevæggrunde, følelser. 

”Og så fordeler vi karaktererne imellem os,” 
fortæller Ole, ”vi skriver hver vores personers 
forløb, handlinger, følelser i historien igennem. 
Og til sidst fletter vi deres historier sammen.”

”Karaktererne skal gennemgå en udvikling, 
have en psykologisk dybde, og vores bøger er i 
bund og grund altid en undersøgelse af det så-
rede barn – hvordan og hvorfor bliver et menne-
ske til det, hun er?” siger Jeanette.

En ny nødvendighed
I den første Katrine Wraa-bog skrev ægtepar-
ret nogenlunde en halvdel hver, men de efterføl-
gende bøger har haft hver deres proces. Jeanette 
har dog efterhånden skrevet en større og stør-
re del, og hun er hovedforfatter på den syvende 
bog. Ole er stadig med fra første ide og i den vi-
dere plotudvikling, ligesom han er førstelæser, 

men selv skriver han på en anden roman.
”Det er en bevidst beslutning, og det er en 

nødvendighed for mig at skrive den her,” siger 
Ole, som debuterede solo i 2015 med Drengen fra 
Godhavn.

På spørgsmålet om, hvorvidt de kan blive ja-
loux på hinanden sådan rent forfatterskabs-
mæssigt, kikker de på hinanden.

”Hmm, litterær jalousi?” siger Ole, ”nej, det 
tror jeg ikke?”

”Jeg har måske tidligere følt en snert af det 
i forbindelse med Oles projekt, for jeg har også 
gået med en lyst til at skrive noget, der ikke var  
krimilitteratur. Men det er jeg selv i gang med 
nu,” siger Jeanette. Hun arbejder også med et 
selvstændigt romanprojekt, og Ole fortæller, at 
han er ved at udvikle en ny krimiserie. 

Forfatterparret Øbro & Tornbjergs yngste 
barn flyttede hjemmefra for få måneder si-

den, og nu er der kun de to tilbage i Hille-
rød-villaen. Og dog, for de seneste 12-14 
år har Katrine Wraa, hendes kollega Jens 
Høgh, adskillige mordere og andre fikti-
ve personer siddet med ved middagsbor-
det og været en del af deres samtale og 
hverdag. Og der kommer sikkert flere til.

”Så vi er aldrig helt alene,” siger  
Jeanette. ※

⁂
… vi skriver hver vores  

personers forløb, handlinger,  

følelser i historien igennem.  

Og til sidst fletter vi deres  

historier sammen.
Ole Tornbjerg
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arret læner sig fortroligt hen 
over caféens langbord. Ras-
mus Bregnhøi og Sabine Le-
mire ser på hinanden, inden 
de afslører en sød hemmelig-
hed.

“Vi har fået en af Orla-pri-
serne. I kategorien ’Den ho-

vedperson, man ikke glemmer’,” siger den ene. 
“… for Mira-bøgerne, og det er vi rigtig gla-

de for. Det er jo børnene, der har stemt,” siger 
den anden. 

“Men det er hemmeligt til lidt senere i dag,” 
fortæller de begge. Og sådan er det egentlig he-
le vejen igennem med disse to mennesker, der er 
både kærester og kolleger: De supplerer hinan-
den. De har været par i ti år og skabt bøger sam-
men i fem. Det begyndte for alvor efter Opfør dig 
ordentligt, en takt og tone-bog for børn og voksne.

“Vi ville begge noget med tegneserier og se, 

om vi ikke kunne noget mere sammen,” begyn-
der Sabine.

Arbejdsprocessen er organisk og flydende, 
og de hidtil fire bøger i Mira-universet er vok-
set frem.

“Vi snakkede længe inden første bog om, 
hvem Mira var, hvem hendes venner var, hvad 
hun gik op i. Vi troede, at arbejdet skulle være 
ret sideløbende, men det var for hårdt,” forkla-
rer Sabine. Tekst ændrer sig i redigering, og teg-
ninger skal derfor tit tegnes om. 

“Det fungerer ret godt, at Sabine leverer et fær-
digt manuskript, og så tegner jeg,” siger Rasmus.

“Nu siger du ‘færdigt’, men det er det jo ik-
ke. Jeg ved ikke præcis, hvordan Rasmus vil vi-
se det, jeg skriver. Tekst kan slettes eller rettes, 
fordi den bliver overflødig. Og andre gange kan 
han bede om flere ord,” fortæller hun. 

“Jeg tilføjer måske en taleboble og spørger, om 
det er okay, at de siger noget, hvis det giver et 
bedre flow til billederne,” uddyber han.

“Og hvis jeg fastholdt, at teksten ikke kunne 
ændres, så ville jeg jo bremse tegningerne. Vi 
påvirker heldigvis hinanden. Når jeg har skre-
vet en sides tekst, ved jeg ikke, hvor meget det 
ender med at fylde. Det er en meget levende pro-
ces,” tilføjer Sabine.

Rasmus skitser heller ikke hele bogen ud, før 
han tegner. 

“Ellers er det ikke sjovt. Jeg skitser en scene, 
så rentegner jeg den. Så skitser jeg den næste og 
så videre,” siger han.

Han, hun og arbejdet
Flyder privatliv og arbejde sammen, når man er kolleger og kærester?  

Forfatter Sabine Lemire og tegner Rasmus Bregnhøi har vist knækket koden. 

A F S T E P H A N I E  C A RUA N A
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“Det underlige er, at det hver gang ender med 
at gå op!”

Men det kan da umuligt være så nemt og kon-
fliktløst at arbejde sådan sammen? Nogle gange 
må det vel være frustrerende?

“Hvordan?” spørger de begge, let undrende. 
“Nogle gange sender Rasmus mig nogle teg-

ninger, og så kan han blive småfornærmet, hvis 
jeg ikke liiiige får set på dem,” forklarer Sabine.

“… det er jeg faktisk lige nu, fordi du ikke har 
set på de sytten sider,” siger Rasmus og ler højt.

“Ja ja ja, og det skal jeg nok, men jeg er i gang 
med alt muligt andet lige nu. Og det kunne selv-
følgelig tale for en mere sideløbende proces, men 
det er for svært rent teknisk. Men selve samar-
bejdet er ikke frustrerende,” mener Sabine.

Parret bor ikke sammen, 
så det er ikke, fordi der sniges 
tegninger under avisen ved 
morgenbordet, som forfatte-
ren skal forholde sig til. 

“Det er både godt og skidt. 
Når man både er kærester og 
arbejder sammen, går man 
tættere på hinanden. Jeg skriver gerne gnavne 
arbejds-sms’er til ham sent om aftenen, og det 
gør jeg ikke til andre. Og det kan jo være irrite-
rende at få at vide kl. 22.30, at side otte ikke er så 
fed. Vi har ikke håndfaste grænser for, hvornår 
vi er på arbejde” siger hun.

“… og jeg higer ikke efter ros hos andre forfat-
tere, som jeg gør fra Sabine. Jeg er altid spændt 
på, hvad hun synes,” fortæller han. 

Vetoret og vilde nørderier
Hvordan finder man ud af, at man passer godt 
sammen arbejdsmæssigt?

“Jeg tror ikke, at vi ville tage opgaver, hvor vi 
ikke passer sammen,” siger Sabine.

“Det tror jeg heller ikke,” tilføjer Rasmus straks.
Der er bøger og projekter, de laver hver for sig. 

Nogle gange passer en andens streg bare bedre 
til Sabines bog eller en andens tekst til Rasmus' 
projekt, så de kan vælge hinanden fra. Det er dog 
ikke altid helt rosenrødt.

“Rasmus må godt nedlægge veto. Jeg kan 
skrive på en bog, som han VIL tegne til. Og nog-
le gange laver han noget med andre, hvor det vil-
le være mærkeligt, hvis vi bagefter skabte noget 
lignende,” siger Sabine.

“Ja, det er lidt unfair,” indrømmer han. De er 
naturligvis rørende enige om at være professio- 
nelle i samarbejdet. Ingen smækkede døre eller 
kolde skuldre. 

“Vi respekterer jo hinandens faglighed,” un-
derstreger hun.

“Det skulle jeg lige til at sige,” 
udbryder han og tilføjer; “Jeg 
elsker den måde, Sabine skri-
ver på. Det gør det nemt at lave 
noget godt sammen. Kærlighe-

den til det faglige driver arbej-
det frem.”

De siger til, når noget ikke sidder i skabet. Og 
prøver på at slippe omverdenens høje forvent-
ninger til den næste Mira-bog.

“Man skal holde fokus, tømme hjernen for 
andres ideer,” forklarer Sabine.

Netop nu bobler noget nyt frem, hvor proces-
sen vendes om, så der først skrives, når tegnin-
gerne er skabt. Andre projekter får liv hver for 
sig. Men de to bliver ved med at finde på nyt sam-
men, for deres arbejdstemperamenter og ener-
gier går godt i spænd.

“Første gang vi var i Paris, var vi begge op-
pe at køre over børneboghandler, og der blev jeg 
helt vild. Tænk, at jeg havde mødt en kvinde, der 
gad det. I timevis!” ※

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



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 9
12

D E T B L I V E R  I  FA M I L I E N

orten var 17 år, da jeg 
spurgte, om han ik-
ke ville være med til 
at skrive en bog. På 
det tidspunkt havde 
jeg selv skrevet flere 
hundrede bøger, ho-
vedsagelig børne- og 

ungdomsbøger. Men jeg var meget bevidst om, 
at sproget havde ændret sig – og det blev svære-
re og sværere at ramme tonen og fange de helt 
rigtige ord til unge,” fortæller Kirsten Ahlburg.

”Og det ville jeg jo gerne,” siger Morten Ahl-
burg, ”jeg var optaget af at skate, og det blev til 
en bog om skatere. Jeg er vokset op med histori-
er, både min mor og stedfar er forfattere, og al-
lerede da jeg var fire, fem, seks år, skrev jeg små 
bøger i hånden.”

Mor og søn supplerer hinanden godt – det er 
de enige om. Han har en vidt forgrenet fantasi 
og blik for scener og det filmiske, hun har struk-
turen, sprog og dialog. De skriver også hver for 
sig – hun skriver sine egne børne- og ungdoms-
bøger, mens han skriver rap- og sangtekster. 

Deres fælles historier indledes som regel 
med, at Morten skriver fire-fem sider. 

”Det er et råt udkast, måske lidt for mange 

ideer i ét, masser af action og scener, og uden 
særlig bearbejdet sprog eller struktur,” siger 
han. ”Mor er virkelig god til det med struktur. 
Jeg beundrer hendes røde tråd.”

Kirsten nikker. Efter 13 års samarbejde og 25 
bøger kender de hinandens stærke og svage sider.

”Jeg bliver altid enormt inspireret af Mortens 
tekster. De er stærke, alt for stærke, som en kon-
centreret maggiterning af kraft. Så noget sor-
terer jeg fra – det kan bruges senere i bogen el-
ler sommetider i en helt anden bog. Og så breder 
jeg scenerne ud og skaber en struktur,” fortæl-
ler hun.

Derefter skriver hun videre på historien, 
syv-otte sider, og sender til ham. De første par 
år de skrev sammen, boede han hjemme.

Nu er han for længst flyttet ud af det gule 
murstenshus i forfatterkvarteret i Aabyhøj og 
bor nu på Mols med sin forlovede, Clara-Ama-
lie – hende vender vi tilbage til lige om lidt – så 
nu foregår en del af mor og søn-samarbejdet på 
mail. 

”Jeg læser mors tekst, kommenterer måske 
på noget, og så skriver jeg videre på historien,” 
siger Morten. 

”Det er virkelig inspirerende og også tit over-
raskende at få Mortens tekst, og jeg kan blive 

※

I mesterlære  
hos mor og svigermor

Forfatter Kirsten Ahlburg havde skrevet mange, mange børne- og ungdomsbøger,  
da hun begyndte at føle, at hun ikke længere havde helt greb om de unges sprog.  

Hun konsulterede ofte sin teenagesøn, Morten Ahlburg, om unges ord og interesser.  
Det resulterede senere i en fælles bog, og nu er de på vej med deres 25. bog.

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

M
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helt høj,” siger Kirsten. Det er hende, der rydder 
ud i for lange og svære ord og dermed målret-
ter sproget til særlige aldersgrupper, f.eks. hvis 
manuskriptet er til letlæsningsbøger.

Mor og søn skriver frem og tilbage mange 
gange, og når manus er ved at være på plads, 
mødes de for at redigere teksten. De printer ud, 
læser teksten højt, lytter til dialogen, retter til 
og overvejer slutningen. Sidder den lige i skabet, 
eller skal der justeres mere?

Sprogtest blandt børnehavebørnene
Kirsten er uddannet skolelærer og har arbejdet 
som timelønnet lærer, men hun har aldrig væ-
ret fastansat. Hun har derimod skrevet rasen-
de mange bøger – 560 i alt – for små børn, store 
børn, unge og voksne.

Morten er pædagog og arbejder deltids i en na-
turbørnehave, hvor børnenes spørgsmål og lege 
ofte inspirerer til nye historier. Men han har og-
så hevet nogle af sine egne barndomsfortællin-
ger, de små, håndskrevne bøger, frem og brugt 
grundideerne i dem. Billedbogen Super Sofie og 
søstertyven er oprindelig født i den fem-seksåri-
ge Mortens hjerne. 

Deres bog nr. 25 hedder Heste Johnny – den or-
dentlig store hest, og den er inspireret af Mortens 
børnehavebørn, som er meget optagede af heste. 
Og superhelte. Så Johnny er en superheltehest. 
De to forfattere havde lidt diskussion omkring 
titlen. Skulle det være den rigtig store hest, den 
kæmpestore hest – eller den ordentlig store? Den-
ne gang konsulterede Kirsten en slangordbog og 
mente, at ordentlig store var lidt på vej ud. Mor-
ten testede i børnehaven. En femårig slog fast, at  
ordentlig store fungerede bedst. Sådan.

For seks-syv år siden kom der en tredje med-
forfatter ind i familien, Clara-Amalie Vorre- 
Grøntved, Mortens forlovede. Hun er meget in-
teresseret i fantasy, havde en ide til en fortælling 
og også en drøm om at skrive. 

”Det er svært at starte op som forfatter, og 
jeg ville gerne tage hende i en form for mester- 
lære. Hun vidste en masse om genren, og Mor-
ten og jeg var rutinerede i at udvikle og skrive 
sammen. Hun manglede det sidste store skub, 

så jeg tog hende i mesterlære,” fortæller Kirsten.
Sammen skrev de tre en trilogi, Det onde, som 

udkom på Gyldendal. 
”Det gik godt, men det kræver stor fleksibi-

litet og tolerance at være tre om at skrive. Der 
går meget tid med at tale, vente på, at de andre 
får skrevet, læse en ny tekst igennem osv.,” si-
ger Kirsten .

Clara-Amalie har selv skrevet en række bøger 
siden deres første trilogi og er nu i gang med en 
større roman, så mesterlæren virkede. 

”Det er en gave at skrive sammen med sin 
søn. Vi har fået et tættere forhold, vi har lært 
hinanden bedre at kende,” siger Kirsten. ※

Foto: H
enrik Bjerregrav

Svigerdatter, svigermor og mor, søn – Clara-Amalie  
Vorre-Grøntved, Kirsten Ahlburg og Morten Ahlburg.

⁂
… det kræver stor fleksibilitet  

og tolerance at være tre  

om at skrive. Der går meget 

 tid med at tale, vente på,  

at de andre får skrevet,  

læse en ny tekst igennem.
Kirsten Ahlburg
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ørns lyst til at læse bøger er 
dalende. På syv år er børn og 
unges lyst til frivilligt at gri-
be en bog og læse et par gan-
ge om ugen faldet med syv 
procent – fra 61 til 54 pro-
cent. Sociale medier og leg på 
skærm sluger mere af børn 

og unges tid og opmærksomhed, og knap 30 pro-
cent af alle børn har aldrig lånt en bog på bibli-
oteket. Alt sammen fakta, som bekymrer fag-
folk, forældre, politikere og forfattere. Og ikke 
kun børnebogsforfatterne, men også dem, der 
skriver og oversætter til voksne – børn har det 
jo med at blive ældre.

Danmarks Biblioteksforening tog initiativ og 
sendte en åben invitation ud til organisationer 
og parter, som har interesse i børn og læsning. 

”Vi ønskede en tværfaglig gruppe bestående 
af repræsentanter fra skole, kultur og familie 
med det formål at formulere en plan, en natio- 
nal strategi, der kan være med til at give børn 
og unge læselysten tilbage. Vi ville lave et oplæg, 
et udspil til politikerne,” siger direktør i Biblio-
teksforeningen Michel Steen-Hansen.

Op mod 50 forskellige parter tog imod  
invitationen og deltog i indledende møder,  

Lyst til at læse
Børn vælger  bogen fra – lysten til at læse mangler.  

Det er problematisk, og Dansk Forfatterforening har sammen  
med en række partnere skrevet et oplæg til en national læsestrategi.  

Den blev præsenteret i efteråret, og samarbejdet med læselyst fortsætter.

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

som havde karakter af workshops. I disse  
møder deltog også Danmarks Lærerforening, 
Pædagogisk LæringsCenterForening og Dans-
klærerforeningen. Men efter kort tid tog de en 
fælles beslutning og forlod samarbejdet, fortæller  
Jeanette Sjøberg, hovedbestyrelsesmedlem i 
Danmarks Lærerforening og formand for DL’s 
uddannelsesudvalg.

”Vi oplevede ret hurtigt, at Biblioteksforenin-
gen spillede en vældig stor rolle – naturligt nok, 
da foreningen er tovholder – men vi manglede 
en forståelse for, at skolen er en vigtig, en yderst 
vigtig, aktør, når det handler om læsning, børns 
litteratur og lysten til at læse,” siger Jeanette  
Sjøberg.

Indflydelse ved at blive?
Jeanette Sjøberg mener, at oplægget har stort fo-
kus på læsningen i fritiden og på bibliotekarer-
nes betydning for børns læsning. Og dér mang-
ler skolernes store arbejde med børn, unge og 
læsning.

Kunne I have fået indflydelse ved at blive og 
deltage i arbejdet med oplægget til en national  
læsestrategi?

”Vi prøvede,” siger Jeanette Sjøberg, ”men op-
levede ikke lydhørhed, eller at skolen blev invol-
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veret. Arbejdet skal være et samarbejde mellem 
fagprofessionelle og praktikere – det kræver 
penge og fokus.”

Udgangspunkt i egen virkelighed
Formand for Dansk Forfatterforening Morten 
Visby siger, at de enkelte organisationer har ta-
get udgangspunkt i deres egen virkelighed.

”Vi har diskuteret, hvad vi hver især selv 
kunne gøre inden for egne rammer for at op-
muntre til lyst og glæde ved at læse. Formålet 
med strategien er ikke at pege på, hvad andre 
skal udrette, men på, hvad vi selv kan medvir-
ke til,” siger han.

Michel Steen-Hansen beklager, at lærerne ik-
ke ønskede at fortsætte i samarbejdet, da han er 
helt enig i, at skolen har stor betydning for børn 
og læsning. 

Har Biblioteksforeningen haft for meget fokus 
på fritidslæsningen – den, der foregår uden for 
skolen?

”Nej, vi kæmper for at få læseglæden tilba-
ge hos børn, ikke for, at de absolut skal læse på 
biblioteket eller kun læse biblioteksbøger. Det 
er også derfor, at f.eks. boghandlerne og Skole 
og Forældre deltager i arbejdet med en national  
læsestrategi. Det er ikke en konkurrence mel-
lem skole og bibliotek.” 

Ingen løfter
Der er nedsat en Koalitionsgruppe for Læsestra-
tegien med blandt andre Dansk Forfatterfor-
ening, Danske Skoleelever, Skole og Forældre 
og Kommunernes Forening for Pædagogiske 
Læringscentre. Biblioteksforeningen er som 
nævnt tovholder. 

I efteråret blev oplægget under stor mediebe-
vågenhed præsenteret ved en høring på Chri-
stiansborg og overdraget til kulturminister Joy 
Mogensen. Hun modtog det positivt, men gav in-
gen løfter. 

Koalitionsgruppen har udvidet samarbejdet 
med et nyt open call til alle relevante faggrup-
per. 

”Samarbejdet fortsætter, og det er et styrket 
samarbejde,” siger Morten Visby. ”Aktører, som 

ikke altid har arbejdet særlig godt sammen og 
ment at have modstridende interesser – som det 
kommercielle marked med forlæggere og bog-
handlere på den ene side og offentlige kultur- 
institutioner som bibliotekerne på den anden – 
arbejder nu sammen og med et fælles sigte,” si-
ger han.

Morten Visby understreger, at styrkelse af 
børns læselyst er et centralt indsatsområde for 
Forfatterforeningen. 

”Det spiller meget godt sammen med fle-
re af vores andre tiltag, f.eks. ’Hvem er Dan-
mark?’-projektet, og det rammer noget meget 
væsentligt for vores engagement i litteraturens 
værdi,” siger han.

National Læsestrategi kommer med en ræk-
ke konkrete forslag, blandt andet at litteraturen 
skal være, hvor børnene er – tilgængelig fysisk 
og digitalt.

Der skal skabes en læsefokuseret rød tråd fra 
hjem, folkebibliotek og daginstitution over ind-
skoling, mellemtrin og udskoling til ungdoms-
uddannelse.

Og der skal være større forståelse for børn og 
unges fællesskaber, så læseindsatsen rammer 
ned i deres kultur- og fælles interesser. ※
Læs også Morten Visbys leder om dette emne.

⁂
… vi manglede en forståelse for,  

at skolen er en vigtig, en yderst 

vigtig, aktør, når det handler  

om læsning, børns litteratur  

og lysten til at læse.

Jeanette Sjøberg, Danmarks Lærerforening
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et er ikke, slet ikke, ual-
mindeligt, at anmeldelser-
ne udebliver, når en for-
fatter udgiver en bog. Og 
det gjorde de da også, da  
Xinxin Ren Guldbjörnsson 
tidligere på året debutere-
de som skønlitterær forfat-

ter med Den knap så unge mand. 
Usædvanligt er det dog, at hendes forlag, Re-

bel With a Cause, modtog forklaringer på tavs-
heden fra litteraturredaktører og anmeldere. 
Bogen var ikke bare blevet overset og lagt til si-
de, men aktivt valgt fra. I e-mails beskrev de de-
res forbehold: ”Jeg væmmes ved alle de porno-
grafiske udtryk.” ”Der er for meget sex i bogen 
til jeg kan anmelde den.” ”… så mange kvinde-
lige kønsdele.” Det var forklaringen. For meget 
sex og pornografi, for mange kvindelige køns-
dele på 59 sider. 

Xinxin Ren Guldbjörnsson var – og er – over-
rasket, dels fordi Danmark jo er det her frisin-
dede land, dels fordi hun ikke syntes, at der var 
så meget sex, og da slet ingen pornografi, i bo-
gen. Som hun siger:

”Der står f.eks. kun fisse syv gange!”
Og hvem er så de redaktører og anmeldere, 

der ikke vil have med bogen at gøre? Det kan vi 
desværre ikke afsløre her – forfatteren og forla-

Kierkegaardsk fanfiktion
Kombinationen Søren Kierkegaard og sex kan være svær at håndtere  

– det erfarede forfatter Xinxin Ren Guldbjörnsson, da hun debuterede  
med en kortroman over det lille Kierkegaard-skrift Gjentagelsen.

 

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

get satser nemlig på en fremtid inden for bran-
chen. 

Satirisk fanfiktion
Den knap så unge mand er som nævnt baseret på 
Søren Kierkegaards Gjentagelsen. Xinxin Ren 
Guldbjörnsson skriver på første side i bogen, at 
det er ”en antipsykologisk satirisk fanfiktion ba-
seret på Søren Kierkegaards Gjentagelsen”.

Som 11-årig læste hun Forførerens dagbog af 
Søren Kierkegaard, og det var hendes første, 
men ikke sidste, møde med forfatteren. Den-
gang boede hun i Kina, i et litterært hjem, hvor 
hendes far havde eget forlag. 

”Jeg blev født ind i bogbranchen og husker 
stadig den der duft af lim fra værkstedet,” si-
ger hun. I hjemmet blev alle genrer og forfat-
tere læst, især det, den kinesiske censur havde 
stemplet forbudt.

De forbudte bøger blev leveret i en kuffert, og 
så skulle man skynde sig at læse dem, inden de 
skulle videre til nye læsere. Forførerens Dagbog 
dukkede op, da jeg var blevet nysgerrig på det 
modsatte køn, og titlen lød lovende. Jeg tror ikke, 
at jeg havde læst den – eller i det hele taget læst 
så meget – hvis den ikke havde været forbudt.”

Selvom Forførerens Dagbog ikke helt levede 
op til forventningerne, har Xinxin Ren Guld-
björnsson siden læst meget Kierkegaard. Som 

D
※
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12-årig kom hun til Danmark med sin mor, gik 
i dansk skole, blev cand.ling.merc. i kommuni-
kation og medier på CBS og master i teologi på 
Københavns Universitet, hvor hun gennem et år 
var gæsteforsker på Søren Kierkegaard Forsk-
ningscenteret.

Hun havde længe gået med ideen om at skri-
ve egne bøger baseret på Kierkegaards tekster 
Gjentagelsen, Frygt og Bæven og Forførerens 
Dagbog. De to øvrige er også skrevet og parat til 
udgivelse.

Mangel på opmærksomhed
”Forførerens Dagbog er skrevet i en anden tid, og 
i dag taler man om sex på en helt anden måde, 
men Kierkegaards tekst er erotisk, den er meget 
erotisk. Og hvis anmeldere og læsere finder, at 
der er meget sex i Den knap så unge mand, så tør 
jeg da ikke tænke på, hvad de vil mene om min 
roman, der baserer sig på Forførerens Dagbog,” 
siger hun og ryster på hovedet.

I Den knap så unge mand beskriver hun en 
moderne mand, Christian, som bliver skilt, for-
di han er træt af sin kone. Han føler, at han har 
fortjent en smukkere, mere sexet og spændende 
kvinde. Han anser sig selv for at være noget af 
et catch og forventer, at kvinder vil flokkes om 
ham. Det går ikke helt, som han håber.

”Jeg synes, at Christian er en meget kierke-

gaardsk figur. Ligesom Kierkegaard føler han 
ikke, at han får opmærksomhed og respekt nok. 
Han har dyre og ekstravagante vaner, køber fine 
ure og spiser på fine restauranter. Han er velud-
dannet, ganske indbildsk og møder mange unge 
kvinder. Christian er samtidig et billede på det 
moderne danske samfund. Og det er altså sati-
re,” fortæller forfatteren.

I den lille roman står der kusse, fisse og pik. 
Og sådan noget. Der er en beskrivelse af et ret 
gennemsnitligt, akavet samleje. Det kan undre 
en anelse, at den har vakt anstød. Som Xinxin 
Ren Guldbjörnsson skriver til mig på Messen-
ger: ”Når Yahya Hassan skriver kusse, er han 
genial. Interessant.”

Måske er det koblingen mellem Søren Kierke-
gaard, som er lidt af en dansk nationalhelt, og så 
en sexfikseret mand i panikalderen? 

”Jeg ved det ikke. Nogle har sagt til mig, at 
det kan være, man ikke forventer, at en ’indvan-
drer-forfatter’ som mig skriver om sex?”siger 
Xinxin Ren Guldbjörnsson.

Hun har vendt de manglende anmeldelser 
og anmeldernes kommentarer om ”de mange 
kvindelige kønsdele” og ”for meget sex” til sin 
fordel og fået omtale af sin lille roman. Og både 
en lektørudtalelse og flere anmeldelser er efter-
følgende kommet til. ※

⁂
… jeg var 11 år, interesseret i det 

modsatte køn, og titlen Forføre-

rens Dagbog lød lovende.

Xinxin Ren Guldbjörnsson.
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er er især fire genrer, der 
appellerer til politikerne: 
visionen eller kampskrif-
tet, som anviser en vej 
fremad; debatbogen, der 
lægger op til diskussion af 
bogens tema; lærebogen, 
der forklarer et eller flere 

politiske emner; og endelig erindringer, som gi-
ver indblik i, hvem der gjorde og sagde hvad, og 
lægger op til refleksion. 

Mens visioner og debatter beskæftiger sig 
med, hvor vi skal hen i fremtiden, handler lære- 
bogen snarere om, hvad der sker lige nu eller er 
sket i den nærmeste fortid. Erindringerne sæt-
ter til gengæld tingene i perspektiv bagud. Der 
er desuden den særlige tillokkelse ved erindrin-
ger, at genren giver politikerne mulighed for 
selv at præge deres eftermæle.

Venstrepolitikeren Bertel Haarder er et ek-
sempel på en flittigt skrivende politiker, der har 
været hele vejen rundt: Allerede som folketings-
kandidat skrev han et par debatbøger, og som 
forholdsvis nyvalgt udsendte han i 1977 Dan-
skerne år 2002 – en begrundet vision. Derefter 
kom Midt i en klynketid, der var ”tænkt som en 
tilføjelse til de eksisterende lærebøger om det po-

Politikere, der er forfattere
En politiker skal have ordet i sin magt, kunne holde en tale og virke overbevisende i en 
debat eller forhandling. Men kan politikerne også skrive, og har de tålmodighed til at 
skrive i det lange format, som en bog er? Det er der overraskende mange, der har, for 

cirka hver femte af Folketingets medlemmer har skrevet mindst én bog.

A F J O  H E R M A N N

litiske system i Danmark”. Efter endnu en stri-
be debatterende bøger kom i 2012 erindringerne 
Op mod strømmen – med højskolen i ryggen. I sin 
seneste udgivelse, som udkom sidste år, er han 
slået over i det humoristiske med Bertels bedste 
– sange og fortællinger fra Borgen. Men uanset 
genre er hele Bertel Haarders forfatterskab tæt 
knyttet til hans virke som politiker.

Forfattere, der bliver politikere
Andre politikere har allerede et forfatterskab 
bag sig, inden de går ind i politik. Det gælder 
f.eks. Henrik Dahl, der er uddannet sociolog og 
tidligt specialiserede sig i segmentanalyse. Han 
havde bl.a. skrevet bestsellerne Hvis din nabo 
var en bil (om livsstilsanalyse) og Den kronolo-
giske uskyld (debatbog om 80’ernes unge) samt 
erindringerne Spildte kræfter – hvorfor venstre-
fløjen i virkeligheden er fortabt, længe før han 
stillede op for Liberal Alliance. Inden da nåede 
han også at forsøge sig som skønlitterær forfat-
ter med NT – en forstadstragedie, der især blev 
kendt, fordi den blev nådesløst anmeldt. Men si-
den han blev valgt ind, er eneste udgivelse fra 
Henrik Dahls hånd Sandheden Kort – Christi-
ansborg fra A til Å, hvor han sammen med to 
medforfattere, Jakob Ellemann-Jensen fra Ven-

※
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stre og Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet, 
fortæller om hverdagen på Christiansborg. 

Henrik Dahl har dog næppe skrevet sin sid-
ste bog endnu, og det er langtfra givet, at alle 
hans fremtidige bøger kommer til at handle om 
politik. Han er i øvrigt det af Folketingets med-
lemmer, der modtager mest i biblioteksafgift.

Skønlitterære forfattere på Borgen
Også andre end Bertel Haarder og Henrik Dahl 
har kastet sig ud i skønlitterære genrer. Her kan 
det som bekendt være svært at finde et forlag, 
og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti var så 
heldig at have et selv. 

På Lysias har han bl.a. udgivet bøger for 
Trykkefrihedsselskabets Bibliotek, men også 
sin egen novellesamling, Danmark – Fortæl-
linger ved kornmod, fra 2003. Alex Ahrendtsen 
var allerede politisk engageret på det tidspunkt, 
hvad der afspejler sig i titlens nationale tema. 

Mere usædvanligt var det, da Mattias Tesfaye 
som fagligt aktiv murersvend udsendte den lil-
le roman Livremmen i 2005. Dengang var han 
kommunist, men siden er han politisk søgt mod 
midten og har undervejs føjet tre debatbøger (og 
en ministertitel) til sit cv.

Men den mest aktive politiker på det skøn-

litterære område må være Pia Kjærsgaard. Ik-
ke alene har hun deltaget i en samtalebog med 
Henrik Nordbrandt, hun har også været initia-
tivtager til tre udgaver af Jul på Borgen. Til dem 
har politikere på tværs af partiskel bidraget 
med julehistorier og -minder. Derudover kan 
man læse Pia Kjærsgaards egne erindringer i to 
bøger fra henholdsvis 1998 og 2013. 

Fra kogebøger til forskning
I den mere usædvanlige ende findes der også en 
kogebog fra 2004, Smag på Europa, skrevet af 
Venstres Ellen Trane Nørby sammen med Tri-
ne Pertou Mach, der dengang var talsperson for  
Junibevægelsen og senere blev folketingsmed-
lem for SF. Bogen blander EU-politiske betragt-
ninger med opskrifter på retter fra medlems-
landene. Samme idé blev i øvrigt taget op af 
parlamentsmedlem Britta Thomsen i Få smag 
for EU fra 2014, hvor hun fik medlemmerne af 
den socialdemokratiske gruppe i EU-Parlamen-
tet til at bidrage med opskrifter fra alle EU-lan-
dene. Anderledes lokalt har Rasmus Prehn fra 
Socialdemokratiet skrevet Det brune Aalborg – 
bogen om Aalborgs brune værtshuse fra sin egen 
opstillingskreds. Nogle få folketingsmedlem-
mer har været flittigt skrivende på nicheområ-

Medlemmer af Folketinget,  
der modtager biblioteksafgift
Henrik Dahl Liberal Alliance 54.421
Naser Khader Konservative Folkeparti 28.538
Marianne Jelved Radikale Venstre 15.432
Bertel Haarder Venstre 13.009
Mattias Tesfaye Socialdemokratiet 9.522
Pia Kjærsgaard Dansk Folkeparti 7.549
Kaare Dybvad Socialdemokratiet 5.202
Dan Jørgensen Socialdemokratiet 5.202
Marcus Knuth Venstre 4.253
Kristian Jensen Venstre 3.491
Søren Espersen Dansk Folkeparti 3.102
Mads Fuglede Venstre 3.171
Uffe Elbæk Alternativet 3.006
Lars Løkke Rasmussen Venstre 2.813

illustration Tom
as Björnsson



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 9
20

A R T I K E L

JO HERMANN skriver skøn- og faglitteratur, hun oversætter fra amerikansk og latin, og var fra 2012 til 2014 for-
mand for Dansk Forfatterforening. Frem til 2020 er Jo Hermann en del af Statens Kunstfonds Repræsentantskab.

der, og deres bøger vil man gå forgæves efter i en 
almindelig boghandel. 

Venstres Preben Bang Henriksen har skrevet 
fire bøger om erhvervslejeret, og Mads Fuglede 
fra samme parti har skrevet analyser for Cen-
ter for Militære Studier. Her hænger udgivelser-
ne tæt sammen med forfatternes civile erhverv. 
Det samme kan man i øvrigt sige om Alterna-
tivets Uffe Elbæk, der har skrevet bøger om  
Kaospiloterne og om ledelse, eller Det Radikale 
Venstres Marianne Jelved, der er tidligere lærer 
og har skrevet bøger til skolebrug. 

Bogen er et tænkerum
Det er langtfra alle Folketingets forfattere, der 
er blevet nævnt her, men i betragtning af de me-
get store mængder læsestof, en politiker skal nå 
igennem, kan det overraske, at der overhovedet 
bliver tid tilovers til at skrive bøger midt i en po-
litisk karriere.

“Vi har et arbejde, hvor man løber fra det ene 
til det andet, og det kan let blive overfladisk. Det 
at skrive en bog er en rigtig god mulighed for at 
fordybe sig,” svarer Ida Auken fra Det Radika-
le Venstre på spørgsmålet om, hvorfor hun har 
taget sig tid til at skrive bogen Dansk, der ud-
kom i 2018. 

“Jeg kan tit bedst tænke ting, når jeg formu-
lerer dem, og en skriveproces er en lille samtale 
med sig selv, et godt tænkerum, inden jeg går ud 
til andre med noget,” tilføjer hun.

Bogen som politisk medie
Ida Auken påpeger også, at bogen giver politi-
kerne nogle muligheder, som andre medier ik-
ke gør i samme grad.

“Selv lange interviews er jo redigerede og ik-
ke lange nok til at få nuancerne med. Bogen er 
derimod et format, hvor vi får lov til at vise os 
selv, og i den kan man sætte en dagsorden i sam-
fundsdebatten. Jeg skrev Dansk med ønsket om 
at komme med et nyt og konstruktivt bud på, 
hvad danske værdier og fædrelandskærlighed 
er, og mange fra centrum-venstre har været gla-
de for at kunne henvise til bogen og læne sig op 
ad den i værdidebatten.”

Det er denne kombination af, at bogen er et 
”tænkerum”, at den giver politikeren taletid på 
egne betingelser, at den kan skabe kontakt til 
vælgerne, og at den samtidig skaber opmærk-
somhed om politikeren selv, der gør bogen at-
traktiv som politisk medie. Derfor vil der fortsat 
være politikere, der skriver bøger. I begyndelsen 
vil det typisk være debatbøger, måske i kombi-
nation med lærebøger eller andre fagbøger, men 
efter en længere karriere slår politikerne ofte 
om og skriver erindringer i stedet. Så mon ikke 
vi ender med også at kunne læse Mattias Tesfay-
es selvbiografi en dag? ※

⁂
Jeg kan tit bedst tænke ting,  

når jeg formulerer

dem, og en skriveproces  

er en lille samtale

med sig selv, et godt tænkerum.

Ida Auken
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en første del af mødet var 
åbent for offentligheden og 
tiltrak 15-20 lokale littera-
turnørder ud over 15 for-
fattere fra Forfatterfor-
eningen inklusive de fire 
tilrejsende fra S-styrelsen. 
En række forfattere, Su-

sanne V. Knudsen, Per Gammelgaard, Pia Grand-
jean, Gitte Thorhauge og Helle Bengtsson, læste 
op af deres tekster, godbidder om livet på landet, 
om den fremmede nabo, dronning og valkyrier, 
onkels lampe og livets afslutning. Teksterne in-
spirerede til en livlig dialog om kreativ skrive-
proces og tidens autofiktive strømning. 

Anden del af mødet var uden tilhørere og kun 
for DFF-medlemmer, og der fortalte Pia Grand-
jean om det hedengangne Jyllands Forfattere, 
kraftcenteret på Hald med Peter Seeberg som 
ildsjæl. Det var en vision om et Jysk Akademi 
og litterære projekter i landsbyer på Mors, hvor 
forfattere mødtes i hjemlige omgivelser til sam-
vær og gensidig inspiration. 

Det blev fremhævet i løbet af eftermiddagen, 
at en af de vigtigste årsager til at være med-
lem af DFF er at være en del af et stort litterært 
fællesskab med historiske rødder. Kurser, især 

Ud af huset – rundt i landet
S-styrelsens årlige ud-af-huset-møde blev holdt dette efterår  

på Johannes V. Jensen & Thit Jensen Museet i Farsø i Himmerland.  
Formålet er at møde medlemmerne, hvor de er, fortælle om aktiviteter i S-gruppen,  

i Dansk Forfatterforening og også at udveksle faglige ideer og erfaringer.

A F S - G RU P P E N  I  DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

på Hald, og også mulighed for juridisk bistand 
er afgørende. Flere udtrykte ærgrelse over, at 
DFF’s udmeldelse af Dansk Kunstnerråd har 
medført, at forfattere ikke længere kan søge le-
gatophold på Klitgården i Skagen. S-styrelsen 
og DFF i øvrigt blev også opfordret til at over-
veje at: 
※	tiltrække flere provinsforfattere som aktive i 

styrende organer gennem bedre dækning af 
udgifter til rejse og ophold

※	lægge flere møder (også årsmødet) og kurser i 
provinsen

※	støtte/arrangere medlemsrejser med litte-
rært sigte til udlandet.

I skumringstimen oven på en bid brød drog hver 
til sit; der er et stykke vej til Aalborg, Hurup, 
Mors og Hjørring. ※ 

D
※

illustration Tom
as Björnsson
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etyder oversætterens køn 
noget, når en tekst bliver 
oversat? Det gav oversætte-
re, lektorer og kønsforskere 
en række interessante og un-
derholdende bud på i løbet af 
Hieronyumusdagen. 

En af dem var Uwe Kjær 
Nissen, lektor i spanske og spanskamerikan-
ske studier på Syddansk Universitet. Han holdt 
den originale engelske tekst i Bridget Jones’ Dia-
ry op mod en dansk og en spansk oversættelse.  
I den spanske oversættelse, som er skrevet af en 
mand, fandt han nogle faktuelle fejl, men kunne 
også konstatere, at den ellers så bramfrie stil i ro-
manen var blevet justeret. Som i dette eksempel.
PÅ ENGELSK: “Oh! I don’t know!” I said coyly, 
glancing down at the card.
PÅ DANSK (ved Birgitte Brix): Det ved jeg ikke, 
sagde jeg koket og så ned på kortet. 
PÅ SPANSK: ¡No lo sé! – dije con timidez, bajan-
do la mirada para leer la nota –.

I den spanske oversættelse bliver ”coyly” alt-
så ikke til ”koket”, men i stedet til ”genert”. Uwe 
Kjær Nissen påpeger, at oversætteren i det ek-
sempel skriver en stereotyp opfattelse af, hvor-
dan kvinder bør være, ind i Bridget Jones’ ka-
rakter. 

Køn  
(i) 

oversættelse
”Kvinder i oversættelse” var temaet på årets Hieronymusdag, den internationale  
oversætterdag, på Københavns Universitet. Vi bringer et par nedslag i oplæggene.

A F L I N E  S K Y D S G A A R D

Det næste eksempel fylder salen med latter. 
PÅ ENGELSK: I’m not married because I’m a sin-
gleton […] “Singletons,” I shouted happily. “Hur-
rah for the singletons.”
PÅ DANSK: Jeg er ikke gift, fordi jeg er en Sing-
leton […] Singletonner! råbte jeg glad. Hurra for 
Singletonnerne!
PÅ SPANSK: No estoy casada porque soy una tía 
fallada […] ¡Falladas! – grité llena de felicidad –  
¡Vivan las falladas!”

“På dansk er vi så heldige, at vi kan undlade 
at oversætte ordet ’singleton’ og i stedet behol-
de det engelske udtryk, som henviser til single- 
personer, som foretrækker at bo alene. Den 
spanske oversætter har valgt at oversætte ’sing-
leton’ til ’fallada’, som betyder ’taber’, og på den 
måde udøver oversætteren altså en vis korrek-
tion,” siger Uwe Kjær Nissen. 

Han fremhæver også andre alternative over-
sættelser i den spanske bog, f.eks. bliver ”a tube 
of contraceptive jelly”, som på dansk oversættes 
til ”en tube sæddræbende creme”, i den spanske 
udgave til ”en æske kondomer”. 

Fra skrap til lækker
Uwe Kjær Nissen fortæller også, at det ikke kun 
er den spanske oversættelse af Bridget Jones’ 
Diary, der har givet anledning til kritik. 

B
※
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”Ariane Böckler oversatte den første af Helen 
Fieldings bøger om Bridget Jones til tysk, og hun 
var meget uenig i, at titlen, Bridget Jones’ Diary, 
blev oversat til Schokolade zum Frühstuck, eller 
på dansk Chokolade til morgenmad.”

Da bog nummer to om Bridget skulle over-
sættes, valgte forlaget en anden oversætter ved 
navn Isabel Ingendaay. Det er i hvert fald det 
navn, som står i bogen.

”Ved nærmere undersøgelse finder man dog, 
at navnet er et pseudonym, som dækker over 
navnet Marcus Ingendaay. Forlaget må utvivl-
somt have ment, at det nok var bedst, at en bog, 
der i den grad beskriver kvindeproblematikker, 
også blev oversat af en kvinde,” siger Uwe Kjær 
Nissen. 

En nuanceret klassiker
Homers Odysseen blev for et par år siden for 
første gang nogensinde oversat til engelsk af en 
kvinde, og hendes oversættelse vakte en del op-
sigt, fortæller Juliane Wammen, oversætter og 
medarrangør af Hieronymusdagen. 

”Emily Wilson har været optaget af at nuan-
cere nogle af Odysseens figurer, som hun syn-
tes havde fået en stedmoderlig behandling tid-
ligere. I forlægget er der adskillige nuancer og 
personer, der har forskellige perspektiver på 
teksten, men som er blevet underspillet i over-
sættelser, måske fordi der har været en tradi-
tion for et helteepos,” siger Julianne Wammen.

Nogle af de figurer, Emily Wilson har valgt 
at fremstille på en ny måde, er de piger, som i 
tidligere engelske oversættelser er blevet kaldt 
”maids”. Penelope, Odysseus’ kone, bruger pi-
gerne til at holde sine bejlere på afstand og spi-
onere mod dem, hvilket involverer, at de går i 
seng med dem. 

”Ordet ’maid’ – tjenestepiger – antyder, at de 
her piger har et valg, men de er sådan set sla-
ver. Wilson har derfor konsekvent oversat det 

LINE SKYDSGAARD (1993) læser Kommunikation og engelsk på Roskilde Universitetscenter og arbejder som 
studentermedhjælper i fagforeningen Kommunikation og Sprog.

til slaver i stedet for tjenestepiger eller hofda-
mer, som de nogle gange er blevet til,” forklarer 
Juliane Wammen.

Penelopes slavepiger bliver i slutningen af 
bogen beordret hængt af Odysseus’ søn Telema-
chos, fordi de har bragt skam over huset med de-
res opførsel.

”Fortælleren i bogen bruger et græsk ord, et 
ret neutralt ord, om slavepigerne, som de fleste 
engelske oversættelser har oversat til ’slut’ eller 
’whore’. Så ud over at pigernes handlinger bliver 
moralsk fordømt af Telemachos som figur, for-
dømmer fortælleren samtidig de her piger,” si-
ger Juliane Wammen. 

Emily Wilsons mål har, ifølge Juliane Wam-
men, dels været at gøre teksten mere tilgængelig 
for et moderne publikum, men også at være me-
re tro mod forlægget og redde figurer fra tidli-
gere tiders uerkendte fordomme og stereotyper. 
På den måde bruger Emily Wilson oversættel-
sen af klassikeren til at give et nyt syn på, hvor-
dan man så på kvinder dengang, fortæller Juli-
ane Wammen. ※

⁂
Fortælleren i bogen bruger 

et græsk ord, et ret neu-

tralt ord, om slavepiger-

ne, som de fleste engelske 

oversættelser har oversat 

til “slut” eller “whore”.
Juliane Wammen



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 9
24

F R I T R U M

et er svært at forestille sig 
en litterær verden, hvor vi 
kun har adgang til tekster, 
der er blevet til på dansk, 
en verden uden oversæt-
telser. Fra børneværelsets 
klassikere til påbudt pen-
sum i skolen over globa-

le bogfænomener for unge, sommerens krimi-
er, digte, romaner og noveller fra fjerne steder 
og ikke mindst de store, uomgængelige klassi-
ske værker fra dybet af den europæiske kultur-
historie. 

Oversætterne af alle disse værker har nu i 75 
år kunnet organisere sig i Dansk Oversætter-
forbund, DOF, og for at markere det og hylde den 
oversatte litteratur lancerer vi i år hjemmesiden 
VerdenOversat. Her vil vi fortælle DOF’s histo-
rie ved først og fremmest at præsentere et vig-
tigt litterært værk fra hvert af de år, forbundet 
har eksisteret. Vi vil helt konkret anskueliggø-
re, hvor meget fremragende og inspirerende lit-
teratur vi alle sammen var gået glip af, hvis der 
ikke fandtes oversættere. 

Sigtet med hjemmesiden er dog ikke at an-
prise enkelte oversættere, men at fremholde en 
lille skive af den kolossale og mangfoldige ka-

ge, som det samlede korpus af oversat litteratur 
udgør, og som er blevet en del af de danske læ-
seres kollektive litterære bevidsthed – fra Pip-
pi Langstrømpe, Den fremmede, Ringenes herre 
og videre frem. 

Skandalen med kommapigerne
Men hvordan startede det egentlig? Det spørgs-
mål har vi søgt svar på i kælderen under Strand-
gade 6. I arkivet der fandt vi svaret blandt de 
mange interessante dokumenter: Grundlæg-
gelsen af DOF i 1944 var udløberen af en litte-
rær skandale, der involverede en svensk roman, 
Hakon Stangerup (1908-1976), som var en af da-
tidens mest toneangivende forfattere og littera-
turkritikere, og en ringeagtet gruppe kvindeli-
ge oversættere kaldet ”kommapigerne”.

I løbet af 1920’erne og 1930’erne kom den 
oversatte litteratur til at fylde mere og mere, og 
især under besættelsen læste folk meget. Den-
gang var det oftest forfattere, som tjente en eks-
tra skilling på at oversætte, for også dengang 
var det svært for forfattere at få økonomien til 
at hænge sammen. 

I 1943 opdagede kritikeren Emil Frederiksen 
imidlertid en fejl i ærkefjenden Hakon Stange-
rups oversættelse af en svensk roman. Stange-

Fra kommapiger  
til VerdenOversat
– DOF fejrer 75 år

A F D O F/ V E R DE N OV E R SAT
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rup havde mange fjender i det litterære land-
skab, især under besættelsen, hvor man mente, 
at han vist var lidt for venlig over for tyskerne – 
og måske (især) også fordi han ofte hængte an-
dre anmeldere ud ved navn. Fejlen fik derfor 
Emil Frederiksen til at skri-
ve i en anmeldelse, at Stan-
gerup ikke kunne have lavet 
så åndssvag en fejl og måske 
endda ikke havde oversat bo-
gen selv.

Formiddagspressen gik i 
flæsket på Stangerup, der ud-
sendte et dementi. Men jour-
nalisterne borede videre, og 
Hakon Stangerup blev nødt 
til at indrømme, at demen-
tiet var løgn, og at han ikke 
selv havde oversat bogen. Han havde brugt en 
”dame” – en af de foragtede ”kommapiger”, som 
man kaldte de kvinder, der, uden at være hver-
ken forfattere eller litteraturuddannede, tjente 
lidt på at oversætte bøger for forlagene. 

Disse kvinder blev set på med nervøsitet af 
(mændene fra) det litterære parnas. Dels mente 
man ikke, at de var værdige til at oversætte fine 
litterære værker – de var jo ”damer” – dels var 
oversættelse en vigtig biindtægt for mange for-
fattere, og den ville de nødig miste.

Et verdensforbund
Stangerup-sagen udløste en æresdomstol i 
Dansk Journalistforbund, som resulterede i op-
rettelsen af Dansk Oversætterforbund. Forlæg-
geren Poul Westermann, som var en af modstan-
derne af oprettelsen, mente ikke, at oversættere 
havde behov for deres egen organisation. Skulle 
man have oversat en god, folkelig roman, sagde 
han, kunne man nøjes med et ”flinkt pigebarn”, 
som kunne skrive ”folkeligt dansk, sætte kom-
maer og slå op i et leksikon”.

Kommapigen var i denne optik en, som me-
kanisk kunne konvertere teksten, der først blev 

til rigtig litteratur, når en mandlig forfatter 
havde skrevet den igennem. Men på trods af den 
tydelige ringeagt for de kvindelige oversætteres 
professionalisme var netop oversættelsesbran-
chen faktisk et sted, hvor man som kvinde kun-

ne agere relativt frit inden for et 
i øvrigt mandsdomineret litte-
rært marked og etablere sig som 
en selvstændig litterær stemme.

Oversætterforbundet var og 
er med til at understrege og un-
derstøtte fagets professionalis-
me og kæmper stadig og vedva-
rende – både for kommapiger 
og alle andre – for anerken-
delsen af oversæt-
telse som litterær 
kunst. Ambitio-

nen for DOF har hele tiden været, 
gennem alle dets 75 års organi-
satoriske og politiske foran-
dringer, at være et forum for de 
mennesker, som helt konkret gør 
litteratur fra andre verdener 
tilgængelig for danske læsere 
og fungerer som litterære 
bindeled mellem Danmark 
og resten af verden. Og 
hjemmesiden Verden- 
Oversat er en del af 
denne ambition – et 
lille udsnit af verdens 
litterære historie gen-
nem de seneste 75 år, 
set gennem danske 
øjne. ※  

En kommapige var et ”flinkt  
pigebarn”, som kunne skrive 
”folkeligt dansk, sætte  
kommaer og slå op i et leksikon”.

Illustration: Herluf Jensenius, 1946

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

...Dels mente man ikke, 
at de (kvinder, red.)  

var værdige til at oversætte  
fine litterære værker – de  

var jo ”damer” –  
dels var oversættelse  

en vigtig biindtægt for  
mange forfattere  

(mænd, red.), og den ville  
de nødig miste.

www.verdenoversat.dk
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år børnene i det chilenske 
slumkvarter hørte koklok-
ken ringe, vidste de, at der 
ventede dem et dejligt fri- 
kvarter fra hverdagen. Klok-
ken betød nemlig, at deres 
danske ”tante”, Anne Han-
sen, var på vej med et æsel 

belæsset med danske børnebøger. Hun satte sig 
med dem og læste historier op om børn, der hav-
de problemer og følelser ligesom dem selv, og det 
var de ikke vant til. Hverken hjemme i slummen 
eller i skolen, hvor de kun mødte litteratur, der 
var skrevet med et voksent afsæt.

”Der findes ikke ordentlige børnebøger i Chi-
le, dvs. bøger, der ser på verden med børnenes øj-
ne, og som er lette at læse og har mange tegnin-
ger – sådan som vi kender det i Norden. Chile  
er et ret konservativt land, og det afspejler sig 
i børnelitteraturen,” fortæller 85-årige Anne  
Hansen, pensioneret lærer og cand.phil. i 
spansk.

Anne Hansen ved, hvad hun taler om. Fra 
hun var midt i tyverne og 15 år frem, boede hun 
i Chile, og hun er siden rejst dertil hvert år. En 

Bøgernes spejl
Børn i Chile er ikke forvænte med gode børnebøger i øjenhøjde.  

Undtagen i havnebyen Valparaiso, hvor den danske oversætter Anne Hansen  
har opbygget to biblioteker og lært slumkvarterets børn at elske nordisk litteratur.

A F L I N E  S .  R I I S

slags kærlighedsforhold kalder hun sin chilen-
ske forbindelse. Som i dag står lige stærkt, for-
di hendes to sønner bor i landet, og fordi hun 
har grundlagt to børnebiblioteker til børnene i 
slummen. 

Vitamintank
Manglen på god chilensk børnelitteratur opda-
gede Anne Hansen, dengang hun som ung fik job 
som engelsklærer på en fin pigeskole i hovedsta-
den Santiago. Da hun nogle år senere var blevet 
mor til to drenge, skrev hun hjem til familie og 
venner i Danmark og bad dem om at sende bø-
ger som Mis med de blå øjne. Men når hun læste 
dem op på dansk for sine børn, løb deres spansk-
talende kammerater hjem, og så fik Anne Han-
sen den tanke at oversætte bøgerne til spansk.

”Og det virkede – nabobørnene syntes også, 
det var sjovt at få læst op af historier, hvor de 
måske kunne genkende noget fra deres eget liv. 
Det er jo netop det, den unikke nordiske littera-
tur kan: spejle nogle af de behov, bekymringer 
og sorger, børn har.”

Ideen om et bibliotek med nordiske børne-
bøger blev sået dengang, men det var først, da 

N

※
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Anne Hansen blev pensioneret fra sit lærerjob 
i Danmark, at hun kastede sig ud i projektet.  
Ikke alene, hvilket hun pointerer mange gange 
under interviewet. Men initiativet kom fra hen-
de, og det første diminutive bibliotek var bog-
kassen på æslets ryg.

Anne Hansen havde mødt den svenske ildsjæl 
Bengt Åkerlund, som i mange år havde drevet en 
afdeling af folkehøjskolen Biskops Arnö i Valpa-
raiso. Inspireret af ham, og i fællesskab med tre 
andre kvinder, indledte hun arbejdet for at etab-
lere det første bibliotek med nordiske børne- 
bøger. Siden stiftede de foreningen Libro  
Alegro, som betyder ”den glade bog”.

”Litteratur er jo et grundbehov for et menne-
ske, og det er morsomt for os frivillige at ople-
ve, hvordan børnene tager imod bøgerne. Vi har 
en fælles oplevelse af, at dannelse gennem litte-
ratur og hæderlighed giver mennesket næring 
– en slags vitaminer – som man kan bruge til 
at inspirere sig til noget andet. For eksempel til 
at få gode ideer, hvis man står i en stram situa- 
tion. Nogle gange oplever vi også, at bøgerne læ-
rer slumbørnene, at de må sige det, de føler, og 
ikke bare det, de tror er rigtigt.”

Bøgerne til bibliotekerne i Valparaiso bliver 
nøje udvalgt, diskuteret og undersøgt, inden de 
får lov at få en plads på hylderne. Fonde, forlag 
og frivillige bidrager bl.a. til samlingen, som ef-
terhånden tæller 5000 titler.

”Bøger giver børn glæde i en tid, hvor der stil-
les så mange krav til dem. Jeg spurgte engang en 
lille pige, hvad hendes yndlingsbog var. Det var 
historien om en dreng, der havde to fædre. Ikke 
fordi den handlede om to homoseksuelle – det 
var hun fuldstændig ligeglad med – men fordi 
begge fædre var så søde over for drengen, tog 
ham med på tur og lærte ham at svømme. Det 
var et udtryk for alle de drømme, hun selv havde 
om en far,” siger Anne Hansen, der i 2014 mod-
tog en fornem chilensk orden for sit arbejde.

Vers skaber ro
Det er nærliggende at tro, at projektet med at gi-
ve slumbørn adgang til god litteratur er drevet 
af idealisme. Men dér tager man fejl. 

”Vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt, og for-
di børnene synes, det er sjovt. Når man ser, de 
morer sig, må man knokle videre.”

Det bærer Anne Hansens hyggelige etværel-
ses lejlighed i København præg af. Der ligger 
stabler af børnebøger på borde og hylder. Nog-
le af dem venter på at blive fragtet med til bibli-
otekerne i Chile. Andre er vidnesbyrd om hen-
des eget møde med litteraturen. Fx rimene i de 
engelske bøger om Mother Goose, som hun el-
skede som barn.

”Jeg opdagede igen og igen, at når folk har det 
dårligt, er nervøse og bange, så hjælper det altid 
med et rim – nok fordi der er noget positivt og 
dejligt ved ordenes rytme.”

Men hvad var mon Anne Hansens egen ynd-
lingsbog som barn?

”Jeg tænkte nok, at du ville spørge. Derfor har 
jeg fundet den frem,” siger hun og viser et slidt 
og falmet eksemplar af The Lord of the Rushie  
River af Cicely Mary Barker. Den handler om en 
pige, som bliver passet af en svane, da hendes far 
rejser fra hende. Bogen er ikke oversat til dansk. 
Endnu. ※

⁂
Det er jo netop det, den unikke 

nordiske litteratur kan: spejle 

nogle af de behov, bekymringer 

og sorger, børn har.

Anne Hansen
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Bag årets forsider

Pia Halse
Når jeg får et manuskript, læser jeg det, men lægger det 
hurtigt væk – jeg arbejder på en fornemmelse og ekspres-
sivt. Først tegner jeg bittesmå skitser, hurtige streg med 
blyant eller dyppepen – et penneskaft med stift dyppet i 
blæk. Jeg bruger skitsebøger eller meget store papirark, 
klipper måske noget ud, sætter ind og farvelægger med 
akrylfarve, blyantsfarver, eller hvad jeg har. Nogle af figu-
rerne på Forfatterens forside er f.eks. farvet med kaffe og 
tegnet på en kuvert, som jeg engang har fået te i, den har 
en god farve, en god struktur.
Til sidst samler jeg tegningen på computeren, hvor jeg 
kan sortere og redigere. Men den er kun et hjælperedskab 
– man skal se, at der står et levende menneske bag.

Kamila Slocinska
Min klassiske proces er at læse oplægget og finde essen-
sen, det kan være en karakter, en farve, en stemning. Og 
så skitse det hele i hånden og overføre til computeren. 
Jeg er ret perfektionistisk – eller pedantisk – så jeg retter 
meget, også på mine streger, før jeg farvelægger i Photo- 
shop. Men da jeg lavede forsiden, havde jeg netop fået 
min iPad Pro – jeg skitsede og overførte som sædvanlig, 
men endte med at redigere alt det håndtegnede ud. Det 
var små fødder med bøger på ryggen, og jeg følte, det 
blev for meget en til en. Så de røg ud, og hele forsiden er 
lavet på iPad. Ellers vil jeg gerne have noget håndtegning 
med, det bliver mere uberegneligt, uforudsigeligt.

f o r f a t t e r e n

Små forlag
※  Et litterært Danmarkskort  ※  Generalforsamling 2019  ※

dansk forfatterforening  no. 01 2019

No. 1

f o r f a t t e r e n

Angsten for det hvide papir
※  Den usynlige forfatter  ※  Kursuskatalog efterår 2019  ※

dansk forfatterforening  no. 02 2019

No. 2
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Signe Parkins
Jeg planlægger ikke noget, før jeg går i gang, bortset fra 
at jeg beslutter mig for en metode materialemæssigt. Til 
forsiden vidste jeg ret hurtigt, at jeg ville lave et grid, et 
system af firkanter, og arbejde med blæk og akvarel. Jeg 
tegnede streger og de små figurer direkte på papiret med 
flydende tusch. Hvis jeg laver en fejl, retter jeg den ikke, 
det er en del af processen, og det sorte har også værdi. 
Til sidst fyldte jeg ud med akvarel i lag. Jeg bruger lyse, 
meget vandholdige farver, og lag for lag bliver farverne 
mørkere, mættede, mere intense. Man kan ikke blande sig 
frem til de farver. Akvarel er trylleri – man ved aldrig helt, 
hvor farven ender. Til sidst scanner jeg ind på computer, 
indstiller måske lidt på farverne, men redigerer eller piller 
ikke ved stregerne, der er jeg meget dogmatisk.

Els Cools
”Jeg printer teksten ud og 
går i karbad. Så ligger jeg 
der, kroppen slapper to-
talt af, og hjernen graver 
ideer frem. Ofte kommer 
der først en billedidé, og 
så farver og komposition. 
Ved tegnebordet skitser 
jeg kruseduller på papir 
med tusch, før jeg går til 
computeren. Jeg arbejder 
med et realistisk udtryk, 
finder fotos på nettet og 
tegner til sidst en udførlig 
skitse på computeren 
og printer ud. Jeg maler 
på lærred, papir, pap – 
forsiden her er malet på 
en gammel, marmoreret 
bogforside, Årets største 
begivenheder i billeder 
1956. Nogle steder har jeg 
malet sort baggrund med 
akrylpasta for at give 
struktur. Ovenpå har jeg 
malet med akrylmaling 
med små pensler, jo 
mindre pensler, jo mere 
detaljeret. Jeg foretræk-
ker afblegede, lidt slidte, 
beskidte farver, som på 
gamle dåser, mærket af 
tidens tand, jeg arbejder 
sjældent med mættede 
farver.”

f o r f a t t e r e n

P, E eller L – sanserne læser med
※  Tre år med Asta  ※  Forfatterens dagbog  ※

dansk forfatterforening  no. 03 2019

f o r f a t t e r e n

Det bliver i familien
※  Politikere skriver bøger  ※  Kursuskatalog foråret 2020  ※

dansk forfatterforening  no. 04 2019

Fire illustratorer fortæller om deres arbejdsproces med pedanteri, 
 kaffe som maling, akrylpasta og akvarel i lag på lag

No. 4

No. 3
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Mød en mester
Kursustilbuddet ”Masterclass” bliver til ”Mød en mester”, men konceptet  

er det samme – en lille gruppe forfattere får mulighed for at møde 
 en fremtrædende kollega.

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

inn Ullmann var den første 
besøgende mester, og siden er 
Erlend Loe, Ian Rankin, Sjón,  
Siri Hustvedt og mange an-
dre kommet forbi Dansk For-
fatterforening til en tre timer 
lang og intens seance. Det er 
ikke tekstnær læsning eller 

undervisning, og derfor har kursussekretær  
Anne-Sophie Lunding-Sørensen besluttet, at 
navnet skal ændres til Mød en mester.

”Formatet er det samme – en dyb, faglig og 
kollegial udveksling med tid og plads,” siger 
hun. Tilbuddet kræver en begrundet ansøg-
ning, der fortæller, hvorfor man er interesseret 
i at møde forfatteren, og kun otte optages. 

Da Linn Ullmann var i Dansk Forfatterfor-
ening for nogle år siden, havde de otte forfatte-
re på mødet et tematisk fællesskab omkring fa-
milie, som de hver især skrev på, ligesom Linn  
Ullmann havde gjort det i De urolige. 

”’Mød en mester’ er en meget præcis ti-
tel, for det er det, der foregår – en lille, ud-
valgt skare møder en kollega, et forbillede, og 
så opstår et intimt, fortroligt rum og en sam-
tale. Det skaber en genkendelse og et fælles-

skab om arbejdet som forfatter og bliver også en  
manifestation af ens identitet som forfatter,” 
siger forfatter Malene Ravn, som deltog i mødet  
med Linn Ullmann og senere med Siri  
Hustvedt. 

”To forskellige møder med to forskellige per-
sonligheder, forfatteren bestemmer jo selv, 
hvordan det skal forløbe, men begge gange er 
samtalen blevet meget konkret. De hørte, hvad 
vi hver især arbejdede med, og var interessere-
de i at vende overvejelser og refleksioner,” siger 
Malene Ravn.

Fem af de forfattere, som deltog i Linn  
Ullmanns masterclass, mødes stadig regel-
mæssigt, fortæller hun videre.

 ”Vi havde nogle virkelige gode, indgående 
samtaler under mødet og også ved en efterføl-
gende lille middag, og de samtaler har vi fort-
sat siden.”

Også for de besøgende ”mestre” er møderne 
interessante. 

”De er som regel glade, lidt høje, bagefter. Det 
er jo gensidigt – også for dem er det en oplevelse 
at møde kollegaer og indgå i et fagligt fælleskab,” 
fortæller Anne-Sophie Lunding-Sørensen. ※

L
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VERSIONERING: FRA ÉN 
GENRE TIL EN ANDEN

v. Christian Lollike 
Hvordan får man et digt til at blive 
drama? En bog til at blive en film? 
Hvordan kan en tekst leve på  
rene replikker? Hvordan kan en  
roman leve som podcast? På det-
te workshopkursus arbejder vi med 
mulighederne for at transformere 
kursisternes tekster genremæssigt. 
Kurset er arrangeret i samarbejde 
med Den Danske Scenekunstskole.

Tid: 26. januar og 23. februar 
Sted: Strandgade 

For: S, BU, L 

SKRIVEKURSUS  
FOR ILLUSTRATORER

v. Hanne Kvist 
Et kursus for illustratorer, der har lyst 
til at blive skrivende. Hvilke drama-
turgiske og fortælletekniske virke-
midler og greb kan man med fordel 
benytte, hvis man ønsker at bli-
ve skrivende illustrator? Hvordan 
skriver man, så illustration og tekst 
supplerer hinanden, og man undgår 
redundans? 

Tid: 2. februar 
Sted: Strandgade 

For: Ill

※

KORT OG GODT  
– OM KORTPROSA

v. Thøger Jensen 
Et kursus om kunsten at skrive kort-
prosa og korte romaner. Om litte-
rært mådehold og forsøget på at 
få det maksimale ud af det mini-
male. Med afsæt i blandt andet sit 
eget forfatterskab vil Thøger Jen-
sen trække nogle eksemplariske 
tekster op af den hat, som indehol-
der genrens mangfoldighed. Eller er 
kortprosaen overhovedet en genre? 
Som supplement til den diskussion 
og indkredsning af emnet vil der på 
kurset indgå skriveøvelser. Medbring 
papir og en ikke alt for lang blyant-
stump, der dog skal kunne spidses 
yderligere fire centimeter.

Tid: 8. marts 
Sted: Strandgade 

For: S, BU, L 

FÅ DIN STEMME  
HØRT I DEBATTEN
v. Søren K. Villemoes,  

Katherine Diez, Marcus Rubin, 
Pierre Collignon og  

Mathilde Walter Clark
Hvad enten det gælder om at få 
trykt en kronik, hvis emne har at  
gøre med en kommende bog, eller 
at gøre sin stemme gældende i en 
verserende debat, er det vanskeligt 
at få adgang til medierne. Kurset vil 
blandt andet komme ind på:
Hvordan skriver man en kronik, så 
den bliver bragt? 
Hvordan opbygger man mest  
effektivt sine argumenter i et  
debatindlæg? 
Hvad er et essay, og hvor kan det 
bringes? 
Hvad karakteriserer den gode  
klumme, og hvordan bliver man 
klummeskribent? 

Tid: 13., 14., 15. marts
Sted: Hald Hovedgård 

For: Alle 

FILM DIT DIGT/ 
DIGT DIN FILM
v. Sidse Carstens 

Workshopkursus. Hvordan filmati-
serer man et digt? På kurset produ-
ceres videodigte til YouTube på kur-
sisternes egne smartphones. Enten 
som enkelte kunstværker eller som 
smagsprøver på en bog. Kurset af-
holdes i forbindelse med Odense 
Lyrikfestival. 

Tid: 21. marts
Sted: Odense

For: L 

GÅ I KØDET PÅ BIBELEN: 
TEKSTKURSUS FOR  

FORFATTERE OG  
SANGSKRIVERE

v. Hans-Jørgen Lundager  
Jensen, Jesper Tang Nielsen,  

Anne Katrine de Hemmer Gudme, 
Gitte Buch Hansen,  

Martin Gustaf Ehrensvärd og 
Pablo Llambías m.fl.

Kurset ”Gå i Kødet på Bibelen” dyk-
ker ned i Bibelen for at finde ud af, 
hvad der egentlig står. Samtidig gi-
ver kurset et indblik i, hvordan Bibe-
len er blevet til som tekstsamling, 
hvilke kulturer teksterne er opstå-
et i, og hvilke kilder der går forud. De 
forskellige forfattere, stemmer, so-
ciokulturelle strategier og teologi-
er, som taler med og mod hinanden 
i den bibelske tekstsamling, bli-
ver diskuteret, og en række temaer, 
som går på tværs i flere af tekster-
ne, vil blive undersøgt – herunder 
temaer som ”mad og identitet” og 
”børneofringer”. En del af kurset vil 
også kigge nærmere på de sprogli-
ge overvejelser i forhold til spørgs-
målet om oversættelse af Bibelen 
til dansk.
Fokus på kurset er således ikke så 
meget på Bibelens receptionshi-
storie i f.eks. kunst og litteratur som 
på ”Bibelen selv”. Kurset henvender 
sig til forfattere, der ønsker at ar-
bejde med Bibelen som kulturel kil-
de bag om receptionshistorien. For-

※

※
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og hvad kan man gøre?
En opskrift – tre virksomme kom-
munikationsredskaber til bedre for-
handlinger.
Formatet er en blanding af korte 
oplæg, snak i grupper med opsam-
ling og en enkelt øvelse. Workshop-
pen vil være interaktiv og tage ud-
gangspunkt i deltagernes konkrete 
udfordringer.

Tid: 12. maj
Sted: Strandgade

For: Alle

MØD EN MESTER
v. Tom Buk-Swienty 

Forfatter, journalist og historiker 
Tom Buk-Swienty står bag en ræk-
ke prisvindende og bedst-sælgen-
de faglitterære værker om, blandt 
meget andet, krigen i 1864 og Karen 
Blixens far, Wilhelm Dinesen.
Mødet har form af en uformel sam-
tale mellem Tom Buk-Swienty og 
en mindre gruppe faglitterære for-
fattere, som har en særlig interesse i 
hans værk og metode.

Tid: 3. maj
Sted: Strandgade

For: F 

KARAKTERUDVIKLING
v. Nikoline Werdelin 

Hvordan bliver en fiktiv person li-
ge så ægte som en af de levende? 
Hvad skal der til, for at man har lyst 
til at arbejde med et fiktivt men-
neske i lang tid? Og hvordan ska-
ber man en karakter, der kan folde 
sig ud gennem en lang historie – og 
som bliver ved med at optage læse-
ren/beskueren? Foredrag med tekst 
og tegninger – og workshop, hvor vi 
arbejder med at skabe nuancerede 
og mindeværdige figurer. 
Kurset er arrangeret i samarbejde 
med Den Danske Scenekunstskole.

Tid: 17. maj
Sted: Strandgade

For: S, BU 
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※

※

men varierer mellem forelæsninger 
og tematiske tekstlæsninger og dis-
kussioner.

Tid: 17.-18. april og 15.-16. maj
Sted: Vartov

For: Alle 

KREATIV PROCES  
OG BLOKERING
v. Thea Mikkelsen

Et workshopkursus, hvor der dels ar-
bejdes med at forstå dynamikker 
og betydninger af kreative blokerin-
ger og dels med teknikker til at over-
komme skrive- eller andre blokerin-
ger i forhold til egen kreativ praksis. 
Ud fra både forskning på området 
og psykoanalytisk tænkning vil vi se 
på, hvordan man kan forstå og ar-
bejde med sig selv, når kreativitet 
ikke synes mulig eller forekommer 
overfladisk eller gentagende.

Tid: 29. marts 
Sted: Strandgade

For: Alle 

RETSMEDICINSKE TERMER
v. Hans Petter Hougen

Et kursus målrettet oversættere og 
forfattere, der beskæftiger sig med 
krimier.
Det er vigtigt at have fuldkommen 
styr på termer og begreber, når man 
bevæger sig ind på det retsmedicin-
ske område – hvad er f.eks. forskel-
len på et findested og et gernings-
sted, og hvorfor er det vigtigt? 

Tid: 23. april
Sted: Strandgade 

For: DOF, S 

LAV EN FAGLITTERÆR POD-
CAST 

v. Louise Øhrstrøm
Podcastmediet er for alvor slået an 
i Danmark – og det særlige ved for-
matet er, at større som mindre pro-
ducenter deler de samme platfor-
me. Med forholdsvis enkelt teknisk 
udstyr kan man som forfatter pro-
ducere indhold. Som faglitterær for-
fatter kan man for eksempel bruge 
en podcast til at vække interesse for 
sit emne ved at inddrage publikum i 
”maskinrummet”, mens man arbej-
der på et værk, eller som en slags 
supplement til et værk, man har ud-
givet. Medbring en idé til en pod-
cast, og kom hjem med en model 
for, hvordan du kan komme i gang 
med at podcaste.

Tid: 26. april
Sted: Strandgade 

For: F

NOVELLEN
v. Pia Juul 

Workshopkursus a tre gange. In-
den kursets start skal du indsende 
en skitse til en novelle (maks. 5 si-
der), du ønsker at arbejde med. Der 
arbejdes i en lille gruppe, hvor del-
tagerne løbende læser med i hin-
andens respektive noveller og giver 
kritik. Desuden vil der være under-
visning i novellen som genre, og vi 
vil læse eksempler på forskellige no-
velletyper.

Tid: 6., 13. og 20. maj
Sted: Aarhus 

For: S

WORKSHOP  
I FORHANDLING

v. Malene Rix 
Forhandlingens anatomi – hvad gør 
en aftale god?
Forberedelsen – hvordan arbejder 
man med egne krav og ønsker?
Uenighed som en udfordring i for-
handling – hvordan påvirker det os, 

※

※

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

Der findes to slags støtte:

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

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

Manuskriptet skal almindeligvis have været på mindst ét forlag og have 
modtaget en begrundet afvisning, før der kan bevilges en manuskript-
gennemgang.
Den konsulent, som påtager sig opgaven, honoreres med 400 kr. i timen. 
Bagefter skal både forfatteren og konsulenten sende en kort beskrivelse 
og vurdering af samarbejdet.

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

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

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

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

Dette kursusprogram for foråret 2020 er udgivet af Dansk Forfatterforening
Kursussekretær: Anne-Sophie Lunding-Sørensen     Sekretariatschef: Sara Strand   Redaktør: Lene Møller Jørgensen

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

ALT DET PRAKTISKE

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

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

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

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

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

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

OBS: Som noget nyt har kursusudvalget besluttet, at også oversættere 
kan søge manuskriptstøtte.
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J U R I S T E N

ANDRE MÅ IKKE BRUGE DIT VÆRK uden din 
tilladelse. Gør de det eller bruger dele af dit værk 
og lader, som om det er deres eget, så er det pla-
giat. Men gælder beskyttelsen også det univers, 
du har skabt?

Svaret er både ja og nej.

Dit værk er det, du har skrevet
Ophavsretten beskytter dig mod, at andre bru-
ger, ændrer eller bearbejder dit værk uden din 
tilladelse. 

Ophavsretten beskytter dog ikke delelemen-
ter af dit værk, f.eks. dine personer, og heller ik-
ke de ideer, der er rygraden i dit værk. Det, der 
er beskyttet, er den konkrete udformning af dit 
værk, med dine ord. 

Ophavsretligt må alle og enhver skrive nye 
historier med dine personer, bare det ikke er en 
gendigtning af det, du skrev. F.eks. må du frit 
skrive nye historier om Tarzan, men hvis du ud-
giver dem, risikerer du at blive mødt med trus-
ler om sagsanlæg baseret på varemærkerettig-
heder. Prøv at google ”Gummi-T Disney”.

Noget om varemærker
Varemærker er specifikke kendetegn – ord el-
ler figurer – der er så kendte i offentligheden, 
at de øger værdien af de produkter, de anvendes 
til. Merchandise, som er en af de nye typer ret-

tigheder ønsket i forlags- og filmkontrakter, er 
baseret på varemærker. Varemærker kan regi-
streres, men man opnår automatisk en vis mar-
kedsretlig beskyttelse, når ens værk er kommet 
på markedet, hvis figurerne bliver kendte og får 
økonomisk værdi. Så andre må ikke producere 
merchandise baseret på dine litterære værker 
uden at lave en aftale med dig om det.

Uskrevne historier fra dit univers
Nogle udgivere ønsker ikke bare eneret til den 
bog, du er ved at skrive nu, men også til din næ-
ste bog.

Det bør du overveje nøje – om ikke andet, så 
fordi bøger tager lang tid at skrive. Der kan ske 
så meget. 

I filmkontrakter om bøger optræder ofte ret-
tigheder til prequels, sequels og spinoffs. Histo-
rier, der bygger videre på universet i dit værk, 
men som foregår før, efter eller ved siden af. Det 
indebærer dog en risiko for, at du selv kan blive 
begrænset i retten til at digte videre på dit eget 
univers, også i bogform.

Det kan virke forvirrende, når ophavsretten 
siger, at historierne og personerne i sig selv er 
frie. Men det er, fordi det kan følge af den afta-
le, du indgår med producenten, at du lover ikke 
at konkurrere mod de rettigheder til udnyttelse, 
som du overdrager til ham.  ※

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

Eneret til hele universet  
– eller hvad?

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

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

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING.DK

LEGATMØDE  
MED STATENS 
KUNSTFOND
Mandag d. 13. januar  
kl. 16-17.30
Repræsentanter fra Statens 
Kunstfonds projektstøtte- og 
legatudvalg fortæller og sva-
rer på spørgsmål.
For ordinære medlemmer.

MEDLEMSFEST
Lørdag d. 18. januar  
kl. 18-23.59
Alle ordinære medlemmer in-
viteres til fest med middag.
Det koster 125 kr. at deltage. 
Betales kontant i døren.
Tilmelding: assistance@
danskforfatterforening.dk  
senest mandag d. 13. januar.

DEN SKØN- 
LITTERÆRE  
GRUPPE

KREATIV  
PROCES MED  
KRISTIAN BANG 
FOSS
Mandag d. 13. januar  
kl. 19-21
Kristian Bang Foss er aktu-
el med Frank vender hjem, der 
er en eksistentiel undersø-
gelse af, hvad det vil sige (ik-
ke) at høre til. Foss er også 
forfatter til bl.a Døden kører 
Audi og medforfatter til film-
manuskriptet Vores mand i 
Amerika. Han er uddannet fra 
Forfatterskolen i 2013, og si-
deløbende med sin forfatter-
karriere har han bl.a. været 
handicaphjælper, undervist 
på skrivekurser og i litteratur 
på Ask Højskole og Testrup 
Højskole og oversat skønlitte-

ratur. Kristian Bang Foss for-
tæller om sin kreative proces.
For medlemmer af S-grup-
pen.
Tilmelding: birtekont@mail.
tele.dk senest fredag d. 10. ja-
nuar.

ÅRSMØDE I 
S-GRUPPEN
Lørdag d. 14. marts
Dagsorden og nærmere  
info følger.

HAIKUGRUPPEN

GINKO:  
METROHAIKU
Søndag d. 19. januar kl. 13
Vi mødes uden for Magasin 
på Kongens Nytorv for at ud-
forske den nye metroring.
Bagefter drikker vi kakao med 
flødeskum i Dansk Forfatter-
forening i Strandgade 6, mens 
vi holder kukai.
Alle er velkomne.
Tilmelding: Bjarne Kim Peder-
sen post@ravnerockforlaget.
dk senest søndag d. 12. januar.

ÅRSMØDE I  
HAIKUGRUPPEN
Søndag d. 16. februar 
kl. 13
Dagsorden ifølge vedtæg-
terne.
Ca. kl. 14 oplæg af Ulla  
Conrad om hendes haikusyn 
og hendes nye bog Bladværk.
Alle er velkomne til Ullas  
oplæg.
Tilmelding:  Bjarne Kim Pe-
dersen  post@ravnerockfor-
laget.dk senest søndag d. 9. 
februar.

HAIKU OG MALERI 
Søndag d. 15.marts kl. 13
Helge Krarup holder foredrag 
om haiku og maleri.
Ca. kl. 15 åben mikrofon.
Alle er velkomne. 
Tilmelding: Bjarne Kim Peder-
sen, post@ravnerockforlaget.
dk  inden søndag d. 8. marts.

ILLUSTRATOR-
GRUPPEN

ÅRSMØDE I  
ILLUSTRATOR- 
GRUPPEN
Fredag d. 31. januar kl. 16
Dagsorden og nærmere  
info følger.

BU-GRUPPEN

NYTÅRSKUR
Fredag d. 10. januar kl. 19
Kom og vær med til at fej-
re dig selv og dine kollega-
ers udgivelser fra 2019. Der 
vil – som altid – være rød lø-
ber, bobler, pindemadder, or-
densbånd, oplæsning, under-
holdning og umanerlig godt 
selskab.
Tilmelding: fif.hammer@
gmail.com senest fredag d. 
3. januar.

ÅRSMØDE I 
BU-GRUPPEN
Lørdag d. 29. februar  
kl. 16-18 efterfulgt  
af middag
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Formandens beretning, v. 

Inge Duelund Nielsen.

3) Referat fra de udvalg, der 
har arbejdet siden sidste 
årsmøde.

4) Forelæggelse at regnskab 
og budget til godkendel-
se, herunder fastsættelse af 
kontingent. Styrelsen fore-
slår, at kontingentet forbli-
ver uændret. 

5) Valg af styrelsesmedlem-
mer.

     Nye kandidater kan mel-
de sig, indtil årsmødet be-
gynder.

6) Indkomne forslag.
    Punkter skal sendes til inge-

duelund@gmail.com senest 
fredag d. 8. februar kl.12.

7) Eventuelt.

DEN FAGLITTE- 
RÆRE GRUPPE

ÅRSMØDE I 
F-GRUPPEN
Fredag d. 3. april kl. 16-18  
efterfulgt af middag
Der er spørgetid med  
styrelsen fra kl. 15.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra styrelsen.
4. Beretning og orientering fra 

medlemmer, der har vare-
taget særlige opgaver.

5. Forelæggelse af regnskab.
6. Budget og kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af styrelse og revisor/

revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Forslag til dagsorden skal væ-
re formanden skriftligt i hæn-
de senest 10 dage før årsmø-
dets afholdelse. Se i øvrigt 
vedtægter på foreningens 
hjemmeside under F-gruppen.
Tilmelding: egholm@post-
messteren.dk

※

※

※

※

※
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LYRIKERGRUPPEN

ÅRSMØDE I 
 LYRIKERGRUPPEN
Årsmøde med kunstnerisk 
indslag og middag
Lørdag d. 7. marts kl. 15-17
Dagsorden efter vedtægter-
ne. Ønsker du at stille op som 
formand for gruppen eller til 
styrelsen, og har du nogen 
spørgmål vedr. dette, er du 
velkommen til at skrive til Kir-
sten Marthedal: Kirsten.mart-
hedal@gmail.com
Årsmødet er kun for medlem-
mer af L-gruppen.
Tilmelding: Kirsten.marthe-
dal@gmail.com senest søn-
dag d. 1. marts.

 

DEBUTANTAFTEN 
MED EFTER- 
FØLGENDE  
KAGEBORD  
OG BOBLER
v/Lyrikergruppen
Lørdag d. 11. januar  
kl. 18.45 - 23
Vi inviterer årets lyrikdebu-
tanter og fejrer deres udgivel-
ser med kagebord, bobler og 
årets hæderstale for digterne 
og digtningen. 
Alle ordinære medlemmer af 
DFF er velkomne.
Tilmelding: Kirsten.marthe-
dal@gmail.com

SENIORGRUPPEN
Seniorgruppen har genfor-
eningen som overordnet te-
ma i første halvår af 2020. 
Møderne er åbne for alle 
medlemmer af Dansk Forfat-
terforening.

MØD HANS  
TYRRESTRUP
Torsdag d. 16. januar kl. 15
Oplæg ved Hans Tyrrestrup, 
sønderjysk forfatter og maler.

MØD PER  
ØHRGAARD
Tirsdag d. 25. februar kl. 15
Oplæg ved Per Øhrgaard om 
tysk og dansk kultur.

MØD JØRN BUCH
Mandag d. 16. marts kl. 15 
Oplæg ved historiker Jørn 
Buch.

ÅRSMØDE I  
SENIORGRUPPEN
Torsdag d. 16. april kl. 15
Årsmøde og oplæg ved Man-
fred Christiansen. 
Dagsorden følger.

MØD LINDA LASSEN
Tirsdag d. 26. maj kl. 15
Oplæg ved forfatter Linda 
Lassen.

STORDSTRØMMEN

SKRIV DRAMATIK
Fredag d. 21. februar – søndag 
d. 23. februar
Kursus i at skrive dramatik i 
samarbejde med Fora-Fritid, 
Guldborgsund.

ÅRSMØDE I  
STORDSTRØMMEN
Lørdag d. 7. marts
Dagsorden og nærmere  
info følger.
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※

※

※

Af de såkaldte uanbringelige midler fra COPY-DAN, der udgør 
Autorkontoen, kan en mindre del anvendes til akut hjælp i 
form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer 
i forbindelse med sygdom eller andet problem. Det er et 
såkaldt trangslegat, og derfor ydes der kun støtte efter en 
konkret vurdering af ansøgerens økonomiske trang, som 
det hedder i Socialministeriets godkendelse af Den Sociale 
Autorkonto. 
Vær opmærksom på, at der skal være tale om en akut  
situation, der påvirker ens økonomiske forhold.  
Det er ikke en økonomisk støtte, der kan søges alene  
fordi ens indtægt er lav. Ansøgninger behandles på Dansk 
Forfatterforenings ordinære bestyrelsesmøder og skal være 
foreningen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødet.  
Find ansøgningsskema på hjemmesiden.

Den sociale autorkonto

illustration Tom
as Björnsson
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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

Generalforsamling 2020  
– indkaldelse og frister

Den 10. januar 2020 er der frist  
for at indsende forslag til vedtægts-
ændringer, og den 10. februar 2020  
er der frist for at indsende øvrige for-
slag til behandling på  
Dansk Forfatterforenings general- 
forsamling den 25. april 2020 kl. 15  
i Strandgade 6, Kbh K.

Forslag kan sendes til  
sekretariatschef Sara Strand på  
ss@danskforfatterforening.dk 

DANSK  
LITTERATUR I  
UDLANDET OG 
UDENLANDSK
LITTERATUR I  
DANMARK
I denne pulje kan du søge 
tilskud til oversættelser 
til og fra dansk, prøve-
oversættelser, mentor-
støtte for oversættere, 
arrangementer og net-
værksstøtte til oversæt-
tere, rejselegater for over-
sættere og researchrejser 
for forlæggere mv.
Frister: 1. marts 2020  
og 1. september 2020

DANSK OG  
UDENLANDSK
LITTERATUR
FOR BØRN  
OG UNGE
I denne pulje kan du sø-
ge tilskud til produktion 
af danske børne- og ung-
domsbøger, til oversæt-
telser til og fra dansk, lit-
terære arrangementer, 
litteraturfestivaler, støt-
te til udvikling af digita-
le fortællinger for børn og 
unge, til oversættelser, 
rejser og research og an-
dre litterære projekter for 
børn og unge.
Frister: 1. april 2020  
og 1. oktober 2020

HUSKUNSTNER- 
ORDNINGEN
I denne pulje kan der sø-
ges om støtte til kunst-
nerhonorar i forbindelse 
med børn og unges  
møde med professionelle 
kunstnere i skoler, dag- 
tilbud m.m.
Frister: 5. marts 2020  
og 1. oktober 2020

DANSK  
LITTERATUR  
I DANMARK
I denne pulje kan du søge 
tilskud til produktion af 
danske værker, litterære
arrangementer og litte-
raturfestivaler samt til 
rejser og til kursusvirk-
somhed i forfatterfor-
eningerne.
Frister: 1. februar 2020 
og 15. august 2020

NORDISKE  
OVERSÆTTELSER
Tilskud til oversætter- 
honorar. Kan søges af 
nordiske forlag, der  
ønsker at udgive et dansk 
værk i oversættelse til et 
nordisk sprog
Frister: 1. marts 2020  
og 15. september 2020

”FORFATTER- 
CENTRUM”  
FINDER DU UNDER
DANSK LITTERA-
TUR I DANMARK
Der kan stadig søges til 
de samme formål som 
tidligere. Puljen har to år-
lige frister, men der kan til 
gengæld søges om fle-
re arrangementer i sam-
me ansøgning. ”Børn og 
unges møde med forfat-
tere og illustratorer” skal 
søges under "Dansk og 
udenlandsk litteratur for 
børn og unge".

LEGATER
STATENS KUNSTFOND
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BESTYRELSEN: 
Morten Visby (fmd.), Kirsten Marthedal 

(næstfmd.), Sanne Udsen (kasserer),  
Frank Egholm Andersen, Kaare Øster, 

Lotte Thrane, Amdi Silvestri, Ulla  
Lauridsen, Inge Duelund Nielsen, Anne 

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

Lars Hauk (suppl.) . 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen

Amdi Silvestri (fmd.), Christine Tjalve 
(næstfmd.), Frode Z. Olsen, Birte Kont, 

Anne Nielsen, Anne Hjælmsø, Stephanie 
Caruana, Christine Gasbjerg (suppl.),  
Harald Havsteen-Mikkelsen (suppl.)

BU-gruppen
Inge Duelund Nielsen (fmd.) ,  

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

Jacobsen Qvistgaard, Jette Rydahl  
Sørensen, Liva Skogemann, Annemette 

Bramsen (suppl., 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,  

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

Kenneth Krabat (suppl.)
F-gruppen

Frank Egholm (fmd.), Kaare Øster,  
Annemette Hejlsted, Henrik Poulsen,  
Anne Hedeager Krag, Lykke Strunk,  

Jørn Martin Steenhold, Jørgen Burchardt 
(1.-suppl.), Anne Rosenskjold Nordvig 

(2.-suppl.)
DOF

Ulla Lauridsen (fmd.), François-Eric Grodin 
(næstfmd.), Svend Ranild (kasserer),  
Birthe Lundsgaard, Signe Lyng, Siri  

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

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: 
Trine Larsen  
bogholderi@danskfor-
fatterforening.dk 

Medlems- 
administration m.m.: 
Nena Wiinstedt (sekre-
tær) df@danskforfat-
terforening.dk,  
Lotte Foged med-
lemsservice@dansk-
forfatterforening.dk, 
Anna Ida Häggquist 
assistance@danskfor-
fatterforening.dk,  
Louise Leegaard, 
(projektkoordinator) 
blixen@danskforfatter-
forening.dk,  
Sine Löfström Anto-
nisen (Den Røde Sofa) 
kontakt@danskforfat-
terforening.dk 

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

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

NYE MEDLEMMER
Siri Melchior, BU, illu 
SE26 6SH London 
Senest udgivne titel:  
Sprogheksen, Gyldendal, 2019

Ulrika Louisa Bjerregaard, S 
Aarhus 
Senest udgivne titel: 
 Fortabt i os, Nelumbo, 2019

Arne Walther Ipsen 
Helsingør 
Senest udgivne titel:  
Med morfar ved Kulkysten,  
Mellemgaard, 2019

Sanne Christensen  
Associeret  
Hammel 

Flemming Goldberg-Larsen 
Associeret  
Odense C

Emil Blichfeldt, BU 
København Ø 
Senest udgivne titel:  
Desperado, Calibat, 2019

Finn Gemynthe Madsen 
Senest udgivne titel:  
Naturtro, Hovedland, 2015

Anders Foldspang 
Aarhus C 
Senest udgivne titel:  
Epidemiologi, Munksgaard, 
1986 

Xinxin Ren Gudbjörnsson, S 
Senest udgivne titel:  
Den knap så unge mand,  
Rebel With a Cause, 2019

Bodil Odde 
Frederikssund 
Senest udgivne titel:  
Lyden af stille ro, Rydendahl 
Forlag, 2019

Benedicte Nordin, L 
Frederiksberg C 
Senest udgivne titel:  
Monsunens maske,  
Muradam, 2011

Christina Hammerum  
Rasmussen, DOF  
Oslo, Norge  
Senest oversatte titel:  
Tilbage til den mørke dal, 
Editorial Aurora Boreal, 2019

Elisabeth Lidell, 
F, Kvindelige Forfattere 
København S  
Senest udgivne titel:  
Salt, brød og vin  
– en pilgrimsteologi,  
ALFA, 2012

Nonny Ea Lysgaard Sand 
Associeret medlem  
København SV

Iben Hagedorn Danielsen, S 
København Ø  
Senest udgivne titel:  
Hoveddamens nabohjælp, 
Hovedland 2019

Martin Bai Bigum  
Associeret medlem  
Skive 

Lone Østerlind, DOF 
København S 
Senest oversatte titel:  
Stjernestunder, Turbine, 2019

Pia Tosti Kristiansen  
Associeret medlem 
Ida Andersen Lang, BU, illu 
Brønshøj 
Senest udgivne titel:  
Prinsessen på glasbjerget  
og andre eventyr om  
prinsesser, Sesam, 2003

Susanne Kragh 
København K 
Senest udgivne titel:  
Heinz i Hitlers Luftwaffe, 
Trykværket, 2018

Mads Høisgaard Jørgensen 
Associeret medlem 
København N

Sabrina Vinther 
Aarhusgruppen 
Senest udgivne titel:  
Hofjuveler Anton Michelsen,  
Ny Nordisk Forlag, 2009

Irse Kræmer, S 
Dragør 
Senest udgivne titel:  
Alt Forsvinder, Saxo, 2018

Gustav Sevel Rudolf  
Associeret medlem  
København N 

Knud Oluf Torm  
Associeret medlem  
Roskilde 

Maria Helena Guggenheim 
Associeret medlem

Stine Spedsbjerg, BU, illu 
København V 
Senest udgivne titel:  
Myntes dagbog, Gylden-
dal, 2019

Morten Lander Andersen 
København Ø 
Senest udgivne titel:  
22 ture i København som du 
skal på, Frydenlund, 2019
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OLE STEEN HANSEN (1957), fuldtidsbogmenneske siden 1993, 
 forfatter til en lang række bøger for børn og voksne, oversætter, uddannet lærer.  
Seneste udgivelse er hans personlige beretning fra DDR, Syngeklubben, leipzigerne  

og andre mennesker fra DDR, Forlaget Turbine.

Portfolio

Ole Steen Hansen – du har netop 
modtaget Den Faglitterære Pris,  
der ud over æren består af 
75.000 skattefrie kroner.  
Hvad betyder prisen for dig?
Jeg er 100 procent glad – jeg er væl-
dig glad for pengene, for forfattere ar-
bejder ofte for en meget lav løn. Men 
jeg er også glad, fordi prisen er et skul-
derklap, en professionel anerkendel-
se af mit arbejde med at skildre nye-
re teknisk historie. Jeg har fået prisen 
for mit forfatterskab og for to udgivel-
ser om flyvning, DC-3'eren fra Roskil-
de ... og alle de andre og Skudt ned – 
flystyrt i Danmark 1939-45. Begge fra 
forlaget Turbine.

Hvad kendetegner de to bøger?
De beskriver fly og flyvningens betyd-
ning historisk og samfundsmæssigt, 
og jeg skriver altid med udgangspunkt 
i menneskeskæbner. Ofte anses den 
nyere tekniske historie om fly, tog osv. 
for at være nørdet, mens vikingeskibe-
nes historie anses for at være af almen 
interesse. Men jeg skriver jo ikke om 
tændrør i gamle flyvemaskiner, men 
om, hvilken indflydelse flyet har haft 
på mennesker, levevilkår og tankesæt.

※
Prisen gives for den vellykkede formid-
ling af vanskeligt fagligt stof til det bre-
de publikum, og den er tidligere tildelt 
navne som Troels Kløvedal, Peter Øvig 
Knudsen og  Anja C. Andersen.  
Hvad synes du om selskabet?
Det er et meget fint selskab, det er forfatte-
re, som har leveret faglig viden på et meget højt 
niveau.

Hvilken betydning håber du, at  
prisen kan få for dit forfatterskab?
Det er svært at sige, jeg har jo aldrig fået den 
før. Men det har ikke altid været let at komme 
igennem til et forlag med mit materiale, og det 
håber jeg bliver nemmere. Jeg håber også, at 
mine læsere glæder sig over, at deres interesser 
for fly og teknik har fået et blåt stempel.  
Der sidder mange børn og unge, især drenge, i 
klasseværelser rundtomkring, der føler, at de  
ikke bliver set, fordi deres interesser betragtes 
som nørdede, for specielle. 

Hvad vil du bruge pengene til?
Til at få mere erfaring i et cockpit. Jeg har et 
flycertifkat og vil bruge nogle af pengene på 
at leje fly. Og så skal jeg vel kikke lidt på vores 
hus. Gulvtæppet i stuen er vist fra 1964, slidt og 
hullet, så det kunne godt trænge til en udskift-
ning. ※


