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november udkom Bogpanelets rap-
port om Statens Kunstfonds betyd-
ning for dansk litteratur. På baggrund 
af de tilbagevendende stridigheder om 
litteraturstøttens balance og værdi er 
det positivt med en uvildig, objektiv 
rapport. Det er nemlig stridigheder, 
som gennem årene ikke altid har væ-

ret helt uden rod i myter, nid og nag. Derfor er 
det godt med en rapport som denne.

Rapporten er dog også kendetegnet ved nogle 
ærgerlige mangler. Her tænker jeg bl.a. på områ-
der som almenkulturel faglitteratur og litterær 
oversættelse. Førstnævnte er nærmest helt fra-
værende i rapporten, og sidstnævnte behandles 
udelukkende som et spørgsmål om støtte til for-
lag. Det til trods for at begge dele er vigtige de-
le af skabelsen af dansk litteratur og i øvrigt og-
så indgår i Kunstfondens støttefelt. Der er for 
mig ingen tvivl om, at både litteraturstøtten og 
rapporter om samme helt naturligt skal foku-
sere på den kunstneriske skabelse, man forbin-
der med skønlitteratur. Det skal den. Men også 
for skønlitteraturens skyld tror jeg, det er skidt, 
hvis forståelsen af støttesystemet lægger den 
litterære genpulje i genrebestemte petriskåle. 
Det er kunstnerisk kvalitet skabt på basis af et 
frit, personligt litterært virke, der skal støttes. 
Det omfatter ikke al litteratur, men det er heller 

ikke begrænset til kun én slags. Begge led i fore-
gående sætning må tillægges lige stor tyngde.

Når rapporten alligevel er altovervejende 
god, er det, fordi den så klart fastslår en ræk-
ke forhold, som bør være styrende for kommen-
de diskussioner af litteraturstøttens udform-
ning. Den viser, at støtten gør en reel forskel 
som investering i ny dansk litteratur, og at den 
øgede formidlingsstøtte fra projektstøtteudval-
get ikke har været på bekostning af frie midler 
i form af arbejdslegater. Rapporten fastslår og-
så, at modtagerfeltet ikke er præget af nepotis-
me, indspisthed og elitær forsnævring, men at 
Kunstfonden gør dansk litteratur større og ri-
gere og kommer en bred gruppe af forfattere til 
gode. For mig er det en vigtig pointe, at støttetil-
deling baseret på vurdering af litterær kvalitet 
(varetaget af de skiftende, dynamisk sammen-
satte udvalg) er fuldt foreneligt med en littera-
turstøtte, der også når bredt ud til forfattere, 
som indgår aktivt i den litterære offentlighed 
og den folkelige litteraturformidling.

I lyset af rapportens afmontering af store de-
le af den kritik, der har været rettet mod støtten 
gennem årene, er det næste spørgsmål måske 
ikke så meget, om Kunstfonden har en positiv 
betydning for dansk litteratur, men snarere om 
ikke litteraturstøtten burde tilføres flere mid-
ler. For det virker. ※

I
※
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S M ÅT &  G O D T

S P Ø R G E J Ø R G E N E R

 Kulturministeren 
blev bestormet 

med spørgsmål i 
det foregående 

 folketingsår
I løbet af et folketingsår stil-
ler  folketingsmedlemmer typisk 
mellem 200 og 250 spørgsmål til 
 kulturministeren. I 2019/2020 blev 
det dog til hele 567 spørgsmål, 
 skriver kulturmediet Søndag Aften. 
Topscoreren over emner var (selv-
følgelig) corona, med 107 spørgs-
mål om hjælpepakker mv., og på en 
flot andenplads med 97 spørgsmål 
kom den ganske lavmælte Radio 
Loud. Om medier generelt blev der 
stillet 95 spørgsmål til ministeren. 
Partierne Venstre og Radikale   
Venstre stod for broderparten af 
spørgelysten. ※

Ø R E N LY D

Næsten hver  femte 
voksen i Danmark 
abonnerer på en 

streamingtjeneste 
Streamingtjenester for bøger er i 
vækst – de fleste foretrækker dog 
stadig at købe en fysisk bog fra 
boghandlen – men næsten hver 
femte voksen abonnerer på en 
streamingtjeneste med e-bøger 
eller netlydbøger. Det fremgår af 
Bogpanelets årlige rapport om lit-
teraturens vilkår i Danmark. Net-
lydbogen, der blandt andet er nem 
og bekvem at tage med sig på te-
lefonen, fortsætter dermed sin 
voldsomme vækst. 
Streamingtjenesterne påvirker og-
så bogklubbernes salg, som har 
været faldende gennem flere år. 
Også supermarkedernes bogsalg 
svinder ind – måske fordi 2019  ikke 
har budt på en stribe bestsellere, 
der ofte har supermarkederne som 
salgskanal. ※ 

…  M E R E  K U LT U R M I N I S T E R

Lad os nu se, når året 
er gået …

siger kulturminister Joy Mogensen til 
Dansk Forfatterforening og andre ak-
tører i bogbranchen, som har arbej-
det hårdt for at få politikerne til at 
rette op på bibliotekernes sløje ind-
køb af fysiske bøger i år. Faldet skyl-
des coronanedlukningen af samfun-
det i foråret.
Når året er omme, vil kulturministeren 
sammenligne indkøb i 2020 og 2019 
og efterfølgende beslutte sig for en 
eventuel ekstrabevilling til nye bøger.
Læs referatet fra generalforsamlingen 
i Dansk Forfatterforening, hvor for-
mand Morten Visby orienterede om 
emnet. Side 35-36. ※

S K U D S A LV E R

Krimimessen  i  det 
gamle Horsens 
Statsfængsel  

begrænses til en dag
Krimimessen i Horsens blev aflyst i 
år, men planlægger et comeback til 
næste år. Det bliver en endagsmes-
se med begrænset billetsalg til det 
gamle statsfængsel, og dagens ar-
rangementer skal streames på mes-
sens Facebook-side og på YouTube. 
Horsens Kommunes Biblioteker lover 
"en skudsalve af interviews, foredrag, 
prisuddelinger og fængslende sam-
taler i et festfyrværkeri af en hyldest 
til dén genre, mange af os elsker."
Krimimessen bliver afholdt  
lørdag d. 20. marts. ※

S A M TA L E R

Oversættelse og  
politik var temaet 

på årets  
Hieronymusdag

Den internationale oversætter-
dag satte fokus på, at oversættel-
se også er politisk – i medier, bø-
ger og i hospitalsvæsenet. I år var 
der ikke messe eller workshop, og 
der var færre i salen på Københavns 
Universitet (ja, corona), men i ste-
det blev dagen markeret med tre 
modererede samtaler om politiske 
aspekter af oversættelsespraksisser 
blandt tekstere, litterære oversæt-
tere og tolke i forskellige situationer. 
En af samtalerne undersøgte, hvor-
dan man sikrer en fortsat mangfol-
dighed i udgivelsen af oversat skøn-
litteratur på dansk. Den udspandt 
sig mellem direktør i Det Danske 
Sprog- og Litteraturselskab Karen 
Skovgaard-Petersen, formand for 
Dansk PEN og oversætter Per Øhr-
gaard samt redaktionschef for over-
sat skønlitteratur på forlaget Gyl-
dendal Andreas Fehlauer. 
Samtalerne kan ses og aflyttes på 
YouTube under navnet ”Hierony-
musdagen 2020 Oversættelse og 
Politik”. ※

Uden Kunstfondens 
litteraturstøtte ville 
der fx blive skrevet 
langt mindre dansk 

litteratur, undersko-
ven af små forlag, der 
udgiver kvalitetslit-

teratur, ville have det 
endnu sværere, og det 
ville også have betyd-
ning for vores adgang 
til litteraturopleveler 
på skoler, biblioteker 

og festivaler rundtom-
kring i landet.

Lars Handesten, litteraturhistoriker og 
medlem af Bogpanelet. I rapporten 
Kunstfondens betydning for litteratur.
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S M ÅT &  G O D T

N E D T U R

Fra kultur til klima  
– det nordiske 

 kultursamarbejde 
beskæres

20 procent vil Nordisk Ministerråd 
skære af støtten til det nordiske kul-
tursamarbejde. Det kræver flere 
penge at gøre visionen om Norden 
som verdens mest integrerede og 
bæredygtige region til virkelighed – 
og pengene skal komme fra kultur-
sektorens budget. 
Dansk Forfatterforening bifalder vi-
sionen om et stærkt nordisk klima-
fokus, men tager skarpt afstand fra 
ministerrådets beslutning om, at 
det skal ske på bekostning af det 
nordiske kulturfællesskab. ※

O P LYS N I N G S T I D

Og endelig  
blev der lys  

i Strandgade
I årevis har (mange) medlemmer 
af Dansk Forfatterforening ærg-
ret sig over, at de smukke lokaler i 
Strandgade 6 også er virkelig skum-
le. Fredningen af lokalerne med 
1700-talsmalerier på vægge og loft 
har forhindret foreningen i at hæn-
ge lamper i loftet og på væggene. 
Men nu, efter utallige konferencer 
med belysningseksperter og –  ikke 
mindst – forhandlinger med arki-
tekter fra Slots- og Kulturstyrelsen, 
er det lykkedes foreningen at få lov 
til at sætte et meget diskret bånd 
med LED-lys mellem væg og loft i 
de to store mødelokaler. 
Samtidig er der også købt trans-
portable bordlamper – til glæde for 
kursister og mødedeltagere. ※ 

J U L E KO N K U R R E N C E

Adventstid  
i decemberkåbe

At leve er altid at vente og håbe,
sagde Johannes Møllehave, præst 
og forfatter. 
Traditionen tro udbyder Forfatte-
ren en konkurrence i adventstiden, 
som alle medlemmer hermed invite-
res til at deltage i. Konkurrencen er 
udfordrende – og præmien er gan-
ske overvældende. Nemlig en bog-
gave efter eget valg (ja, ja, til en pris 
inden for rimelighedens grænser), så 
der kan komme litterært indhold i de 
lange, festforbudte vinteraftner. 
Illustrator Tomas Björnsson har teg-
net julehjerter – og vi har drysset 
dem ud over bladets sider. 
Hvor mange er der? 
Inklusive det her på siden?
Send svaret til redaktor@danskfor-
fatterforening.dk inden d. 1. januar, 
og skriv ” julehjerter” i emnefeltet. ※

A P R I L

Generalforsamling 
2021  

– indkaldelse  
og frister

Søndag d. 10. januar 2021 er der 
frist for at indsende forslag til 
 vedtægtsændringer, og  onsdag 
d. 10. februar 2021 er der frist  for 
at indsende øvrige forslag til 
 behandling på Dansk Forfatter-
forenings generalforsamling  
d. 24. april 2021 kl. 15  
i Strandgade 6, København K.   
Forslag kan sendes til  
sekretariatschef Sara Strand på    
ss@danskforfatterforening.dk  

F R A D E  I N D R E  L I N J E R

Tomas Björnsson, forsideillustra-
tor på denne udgave af Forfatteren, 
har skabt årets julemærke – det 117. 
i rækken af julemærker. Temaet er 
Genforeningen, og Tomas Björnsson 
har tegnet et Danmarkskort, hvor de 
fem julemærkehjem er markeret. ※

Mette Salomonsen, dette magasins 
grafiske designer, skaber blandt an-
det også bogforsider og tilrettelæg-
ger bøger.  Hun har designet bogen 
Hvis vi vil, der i september vandt tit-
len som månedens forside i bog-
handlerkæden Bog & ide. Forfatter-
ne til klimabogen om de kommende 
års store grønne omstilling er Mads 
Nyvold, Rasmus Thirup Beck og 
Thomas Hebsgaard. ※
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PÅ T VÆ R S  A F M E D I E R

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:  T O M A S  B J Ö R N S S O N 

※

Fortællingen på 
tværs  

af medier
Nogle forfattere skriver bøger – og teaterstykker 
og filmmanuskripter og designer brætspil.  Nogle 
illustratorer tegner til bøger – og til jazzmusik og 

liveillustrerer foredrag. Alt sammen for at fortælle 
historier. Her fortæller vi om historien om at  

fortælle på mange forskellige måder.
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u er det jo ikke, fordi jeg vil 
begynde at uddele Mester-
bagerforklæder, men jeg vil 
gerne læse Sebastians tekst 
op for jer. Den er et eksempel 
på den virkelig vellykkede 
tekst, og det kan være lære-
rigt at lytte til,” siger under-

viser Sanne Munk Jensen og begynder at læse 
teksten højt for de studerende.

Vi er i gang med modulet Fortælling på den 
nyåbnede Manuskriptskolen for Børnefiktion. 
Uddannelsen holder til i sponsorerede lokaler 
på Refshaleøen, en lille halvø på toppen af Ama-
ger, hvor skolens første hold studerende er be-
gyndt på deres første semester. På dette seme-
ster er fokus på fiktionsfortællingen – ikke på 
mediet. 

Forfatterne Sanne Munk Jensen og Tomas 
Lagermand Lundme underviser på modulet, 
og de har, ud over at skrive bøger, også arbej-
det med film- og tv-manuskripter og teater. Al-
le skolens underviserne har tværfaglig erfaring 
med sig.

Bevægelse i børnekulturen
Bag Manuskriptskolen står Elin Algreen-Peter-

※

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

N sen og Dennis Glintborg. Skolen er deres idé og 
vision, de har formuleret og udviklet uddannel-
sens moduler, de har søgt og fået fondsmidler 
og udgør skolens daglige ledelse. Til tider fun-
gerer de også som undervisere og vejledere for 
skolens studerende. 

Elin Algreen-Petersen arbejdede i en årrække 
på Gyldendals B&U-redaktion som redaktør og 
senere redaktionschef, mens Dennis Glintborg 
har en fortid som redaktør for digitalt indhold 
i DR’s B&U-afdeling og derefter som B&U-mar-
ketingchef hos Gyldendal. De to skoleledere er 
fælles om at se et stort behov for nye måder at 
skabe fiktion til børn og unge på.

”I mine ti år på DR oplevede jeg en stor og 

Historier i alle formater
Danmark har fået en ny skole, Manuskriptskolen for Børnefiktion. Her undervises  

13 deltidsstuderende i at skrive historier, der skal fortælles gennem bøger – eller film, 
teaterscener, tv-serier, spil eller som noget helt sjette. Historier på tværs af medier.

⁂
Filmbranchen og tv-branchen 

mangler manuskriptforfattere, 

der kan skrive til børn og unge
Elin Algreen-Petersen
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PÅ T VÆ R S  A F M E D I E R

idé til Manuskriptskolen, lang tid før Forfatter-
skolens skæbne blev afgjort, og selv hvis de hav-
de vidst, at skolen ville lukke, havde det ikke haft 
indflydelse på deres projekt. For Manuskript-
skolen favner bredere, siger de og understreger, 
at selvom skolen helt sikkert har studerende, der 
kommer til at vælge bogen som medie, så er det 
ikke kun en litterær uddannelse. 

”Samtidig er vi meget bevidste om den dan-
ske – den nordiske – tradition for børnelittera-
tur, der fortæller om barnet som et selvstændigt 
væsen, og som tør tage fat på tunge, svære em-
ner. Det bygger vi på,” siger Elin Algreen-Peter-
sen. 

På tværs
I foråret 2020 var der ansøgningsfrist til Ma-
nuskriptskolen, og aldersmæssigt strakte ansø-
gerfeltet sig fra 17 til 82 år. De ti kvinder og tre 
mænd, der endte med at blive optaget, er i alde-
ren 22 til 49 år, og de fleste af dem har allerede 
erfaring med historiefortælling til børn – som 
forfattere, tv-værter, manuskriptforfattere el-
ler lignende.

Det er en deltidsuddannelse, og undervisnin-
gen er lagt, så det er muligt at passe job eller stu-
die ved siden af. Prisen på den toårige uddannel-

Dennis Glintborg og Elin Algreen-Petersen har sammen udviklet og bygget Manuskriptskolen op. 

meget tydelig bevægelse i børnekulturen,” siger 
Dennis Glintborg. ”Når børnene får nogle favo-
ritter som Onkel Reje eller Motor Mille på Ra-
masjang, så forventer de også at finde figurerne 
andre steder – de vil spille spil, have film, bøger 
og serier med de populære figurer.”

Elin Algreen-Petersen nikker. ”Vi vil og-
så gerne have skolens elever til at gå tættere på 
deres publikum og interessere sig for, hvordan 
børn og unges liv er i dag, og hvordan deres liv 
med medier er.”

Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor 
Dennis Glintborg i øvrigt har gået, sagde far-
vel til sin sidste årgang studerende og lukke-
de i sommeren 2020. Dennis Glintborg og Elin 
 Algreen-Petersen begyndte at udvikle på deres 

⁂
Der kommer flere og flere nye 

streamingtjenester, der alle søger 

unikt materiale til børn

Dennis Glintborg
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se er 200.000 kroner, og hver studerende betaler 
selv 75.000 kroner, altså ca. en tredjedel af pri-
sen. Statens Kunstfond, Nordisk Film Fonden, 
Det Danske Filminstitut og flere andre fonde og 
organisationer bidrager til skolen. 

”Filmbranchen og tv-branchen mangler ma-
nuskriptforfattere, der kan skrive til børn og 
unge – der findes ikke andre uddannelser, der 
har den målgruppe, ” siger Elin Algreen-Peter-
sen.

”Ja, der er stor efterspørgsel,” indskyder Den-
nis Glintborg, ”der kommer flere og flere nye 
streamingtjenester, der alle søger unikt mate-
riale til børn, som er en eftertragtet målgrup-
pe. Der er det danske marked bag efter f.eks. det 
amerikanske, som har en enorm volumen med 
originale historier, der helt fra begyndelsen er 
udviklet til en række forskellige platforme.”

De oplever også, at både branchen og de stu-
derende er ivrige efter at etablere tætte kontak-
ter allerede her på første semester.

”Men det er ikke en produktionsskole, så først 
skal der være plads til at turde noget, eksperi-
mentere, dumme sig og udvikle sig selv og eg-
ne udtryk,” siger Elin Algreen-Petersen. Læn-
gere fremme i forløbet planlægger skolen dog 
en tæt kontakt til branchen, f.eks. i forbindelse 

Ansøgningsfacts
Manuskriptskolen for Børnefiktion satser hårdt på et optag af nye studerende hvert år, og næste 
ansøgningsfrist bliver d. 15. marts 2021. 
I år foregik ansøgningsprocessen dels via ansøgning og optagelsesprøver på skrift hjemmefra, 
dels på en optagelsesweekend. Ansøgerne udfyldte et skema, hvor de blandt andet blev bedt om 
at motivere, hvorfor de søgte ind, og derefter beskrive deres erhvervserfaring og eventuelle pro-
duktioner for børn og unge. Derudover skulle de aflevere tre tekster. En sammenhængende tekst, 
hvor de selv valgte målgruppe, genre osv. En bunden opgave – en scene med dialog mellem to 
karakterer, hvor den ene fortæller den anden om en stor begivenhed. 
Tredje og sidste opgave bestod i at skrive en synopsis over handlingen i et afsnit, der kunne være 
et bind i en bogserie, en episode i en tv-serie, webserie, lydfortælling eller lignende.
Inden den endelige afgørelse blev en større gruppe inviteret til en optagelsesweekend, som ende-
ligt afgjorde, hvilke 13 studerende der blev tilbudt optagelse. ※ 

med afgangsprojektet og måske enkelte seme-
steropgaver.

En gave til teksten
Sanne Munk Jensen er færdig med at læse Se-
bastians tekst op. Opgaven til i dag bestod i at 
beskrive en kort rejse, hvor en karakter har en 
række erindringsglimt, som fortæller noget om 
karakteren og er med til at bygge ham eller hen-
de op for læseren. Maks. tre sider, tak. 

Hun fremhæver de fine overgange, præcise 
tilbageblik og tempoet. Feedbackprocessen fort-
sætter derefter i mindre grupper – Elin går med 
én gruppe, Dennis med en anden. Jeg bliver og 
lytter med i Sanne Munk Jensens gruppe.

Alle har læst hinandens tekster og er parate 
til at komme med kommentarer og spørgsmål. 
Men inden Sanne Munk Jensen tager fat på Lins 
tekst som den første, indleder hun med et par ge-
nerelle opfordringer til gruppen:

”Nu tager vi fløjlshandskerne af, og når no-
gen byder ind med en kommentar, så prøv lige 
at tænke: ’Hmm, ku’ der være noget om snak-
ken?’ Tænk på kritik som en gave til teksten.” ※ 

 
Læs interviewet med Sanne Munk Jensen  
på de næste side.
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anne Munk Jensen debuterede i 
2002 med romanen Nærmest hin-
anden, og hun fik et stort gen-
nembrud til læserne fem år sene-
re med En dag skinner solen også 
på en hunds røv. Siden er fulgt fle-
re romaner, men også manuskrip-
ter til film og tv-serier til DR’s Ra-

masjang, blandt andet dukkeserien Carsten og 
Gittes Vennevilla, live-action-serien Sprinter 
Galore og animationsjulefilmen Den magiske 
juleæske. Hun har således krydset grænsen fra 
den skønlitterære roman til dramagenren som 
manuskriptforfatter. Det er selvfølgelig svært at 
være analytisk på sig selv, siger hun, men:

”Jeg tænker nok først og fremmest på mig 
selv som skønlitterær forfatter. Det begynd-
te med bøgerne, mens manuskriptskrivningen 
kom til senere, og det var i øvrigt noget, jeg blev 
opfordret til at lave.”

Generelt arbejder den skønlitterære forfatter 
alene og på sin egen idé/sit eget projekt, mens 
manuskriptforfatteren på film og tv-serier of-
te arbejder videre på et oplæg fra andre og i et 
stort og tværfagligt team af manuskriptforfat-
tere, tilrettelæggere og instruktører, siger San-
ne Munk Jensen.

En udforskning af grænser
Filmiske romaner, musikalske liveillustrationer og det afgørende valg i spil – vi taler 

med to forfattere og en illustrator om at bryde og udfordre deres faglige grænser.

※

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

S
Sanne Munk Jensen købte et manuskriptprogram til sin 
computer, og så gik hun i gang med at skrive manuskripter.

Foto: H
ein Photography
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”Jeg er et socialt menneske og kan lide at sam-
arbejde og at være en del af et fællesskab. Det er 
man i høj grad som manuskriptforfatter, og jeg 
har altid godt kunnet lide at gå derhen, hvor ud-
fordringerne er, og hvor processen virker sjov.”

Filmiske bøger
Sanne Munk Jensen tror egentlig ikke, at hun 
skriver tv- eller filmmanuskripter, ”som man 
skal”. Det var ren ”learning by burning”; hun 
købte bare et manuskriptprogram til sin com-
puter og har aldrig fået hverken undervisning 
eller været på kursus i manusskrivning, lige-
som hun formentlig også ”dikterer instruktø-
ren alt for meget i manuskriptet”. Til gengæld 
har hun, ud over en bachelor i litteraturviden-
skab, læst kandidat på film- og medieviden-
skab.

”Som manuskriptforfatter har jeg nok den 
fordel, at jeg altid har skrevet meget filmisk i mi-
ne romaner. Jeg tænker meget historien som en 
film, dyrker dialogen intenst og forsøger så vidt 
muligt ikke at fortælle, hvad der sker, men prø-
ver at vise det i handling.”

Hun fremhæver, at der er en række ligheds-
punkter i forløbet, om man så skriver til film 
eller en litterær tekst – der er en naturlighed i 
dramaturgien, siger hun, med historien, som 
har en begyndelse, en midte og en slutning, og 
punkter, hvor det bliver spændende, og hvor de 
endelige valg skal træffes. Og så er der jo alle for-
skellene:

”I en bog er der jo hele det indre liv. Din ho-
vedperson kan f.eks. gå i lang tid og være i tvivl 
om et eller andet, og komme lidt mere i tvivl og 
lidt mere i tvivl, men på film skal den proces om-
sættes til noget visuelt og til dén ene eller meget 
få scener, der viser, at vedkommende kommer i 
tvivl. I en bog kan man fedte mere rundt i tanker 
og følelser, mens man må tænke på andre må-
der, når man skriver til film.”

Hun nævner et eksempel fra tv-serien Efter-
forskningen, som TV2 viste i efteråret, og som 
omhandler efterforskningen af mordet på den 
svenske journalist Kim Wall. I et af de første af-

snit får dansk politi af Kim Walls far oplysnin-
ger om svenske politihunde, der kan lugte lig, 
også selvom de ligger i vandet. Det har dansk po-
liti dog aldrig hørt om før, så i begyndelsen af-
viser man at bruge hundene. Som seere ved vi 
jo bedre – vi ved, at dansk politi på et tidspunkt 
beder svenskerne om hjælp. Men hvad skete der, 
og hvad var det, der fik dansk politi til at ændre 
holdning – det var Sanne Munk Jensen spændt 
på at se, hvordan serien ville forløse filmisk.

Lederen af efterforskningen er på andejagt 
med sin hund. Han skyder en and, hunden suser 
af sted gennem et terræn af mose og buskads og 
vender lynhurtigt tilbage med anden i munden. 

”Og så ser man efterforskerens ansigtsud-
tryk, hvorefter han foretager et opkald til Kim 
Walls far og siger, at han vil ringe til svensk po-
liti nu og spørge, om han må låne deres lighun-
de. Det er simpelt, men det var godt løst,” kon-
staterer hun.

Et fælles rum 
Sanne Munk Jensen sætter pris på samarbejde 
og udveksling i udviklingen af tv- og filmma-
nuskripter, men hun har også erfaring med at 
samarbejde om skønlitterære tekster. Sammen 
med Glenn Ringtved skrev hun i 2013 Dig og mig 

⁂
Som manuskriptforfatter  

har jeg nok den fordel,  

at jeg altid har skrevet  

meget filmisk i mine romaner.

Sanne Munk Jensen
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HAN SKRIVER BØRNEBØGER og designer 
brætspil. Begge steder er historien central – på 
forskellige måder.

En bog har en motor, måske et plot, der gi-
ver historien fremdrift, mens der i et brætspil 
først og fremmest er fokus på spilmekanikken, 
forklarer Kasper Lapp. ”Spilmekanik er det, der 
driver spillet – i sorteper handler det f.eks. om 
at undgå at sidde tilbage med et bestemt kort til 
sidst.”

Der er ikke megen fortælling i sorteper?
”Næ,” siger han, ”i de gamle spil er der ikke 

meget historie – selvfølgelig er der undtagelser, 
som i skak, der jo har en klar tematik. Og Mata-
dor, som oprindelig var et antikapitalistisk spil, 
The Landlord’s Game, men som senere blev kup-
pet af andre spilfabrikanter, der lavede det til 

Kasper Lapp  
– og historien i  

et brætspil

Kasper Lapp designer brætspil – han vil gerne skabe 
rammer for fællesskab rundt om et bord.

ved daggry, sidste år udkom hen-
des og Sarah Engells fælles bog, 
Tag gaden tilbage, og lige i øjeblik-
ket skriver hun på en roman sam-
men med Kim Fupz Aakeson. 

”Det er vildt fedt, man får et fæl-
les rum med en anden forfatter, og 
det bliver jo en helt anden bog, end 
nogen af os nogensinde selv kun-
ne have skrevet – man kunne jo 
aldrig have skrevet den samme 
bog selv. Samtidig bliver man me-
get bevidst om sin egen metode og 
meget bevidst om sine egne styr-
ker og svagheder som forfatter. Og 
så er det bare fantastisk at kunne 
dele historien og processen med 
en anden, der brænder præcis li-
ge så meget for den.” ※
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for interessante valg. Som læser skal man være 
spændt på: Hvad vælger hovedpersonen at gøre 
her? Hvad sker der, når han vælger det her? Og 
det samme i et spil – i spillet er det bare dig, spil-
leren, der træffer valget. Det, jeg gerne vil med et 
spil, er at skabe en historie, en ramme, så spil-
lerne får en fælles oplevelse omkring bordet, og 
hvor de senere kan diskutere spillet – ’hov, dér 
stak du mig i ryggen’ og ’det var godt spillet, jeg 
er både sur og imponeret’.”

Kasper Lapps seneste spil hedder Gods Love 
Dinosaurs, hvor spillerne er guder og skal ska-
be hver deres økosystem, som deres dinosaurer 
kan overleve i – med den rette balance mellem 
byttedyr og rovdyr. Det er første gang, han helt 
bevidst har arbejdet med en fortælling fra be-
gyndelsen, har indarbejdet den i spilmekanik-
ken og ikke senere lagt den hen over spillet.

 ”Her trækker jeg på det samme, som 
når jeg skriver – jeg skaber en verden, nogle ka-
rakterer og en række valg. Og herfra overtager 
spillerne.”※

et superkapitalistisk spil om at eje mere og me-
re. Men der er jo ikke meget historie i ludo eller 
backgammon.”

En magisk labyrint
Anderledes med moderne spil. Det begyndte 
med Settlers of Catan i 1990’erne, hvor bosætte-
re skal bebygge en ø – her er fortællingen eller 
historien integreret i spilmekanismen, i regler-
ne, og siden er fulgt en bølge af tematiske spil. 
Flere af dem har Kasper Lapp designet. Bl.a. 
Magic Maze, hvor spillerne skal finde vej gen-
nem en magisk labyrint.

”Jeg havde designet spillet uden at lægge mig 
fast på en historie – det var forlaget, der fore-
slog, at det foregik i et storcenter, et magisk stor-
center. Karaktererne i spillet er en slags super-
helte, der har mistet deres udstyr, og nu skal de 
stjæle nyt udstyr i stormagasinet og slippe væk 
med det. Jeg valgte, at karaktererne skulle væ-
re en elver, en dværg, en troldmand og en kriger, 
fordi det var karaktererne fra mit favoritspil 
som barn, HeroQuest. Men det er jo i høj grad il-
lustratoren, der tegner spillet, som skaber figu-
rerne. Det er en lidt fjollet historie, men det er 
sjovere at være en elver end en grøn ludobrik.”

Letgenkendelige figurer
Magic Maze er solgt til 22 lande, og ligesom med 
bøger får ophavsmanden royalty af solgte spil. 
Kasper Lapp har som nævnt skrevet flere bør-
nebøger, men han lever af brætspillene og er be-
gyndt at fokusere mere og mere på at skabe en 
historie i sine spil. Ligesom i et manuskript til 
en bog skaber han et univers, et plot – som er en 
del af spilmekanismen, og han sammenligner 
selve historien med bagsideteksten på en bog.

”Spillerne skaber selv historien. Spillet og 
reglerne skaber rammen, og spillerne indhol-
det.”

Brikkerne, eller karaktererne, i et spil skal 
gerne være letgenkendelige, prototyper, så spil-
leren hurtigt fanger historien: Cowboyen. Sørø-
veren. Troldmanden. Feen.

”I en god bog skal hovedpersonen stå over 

⁂
Det, jeg gerne vil med et spil, 

er at skabe en historie,  

en ramme, så spillerne får 

en fælles oplevelse  

omkring bordet.

Kasper Lapp
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Tea Bendix  
– og historien  

om tegnet musik

⁂
Tegningen får lyd,  

smelter sammen med musikken, 

bliver til et rytmeinstrument.
Tea Bendix

TEA BENDIX ER BØRNEBOGSFORFATTER, 
illustrator, grafisk designer – og utrolig me-
get andet. Som fortæller og tegner nedbryder 
hun grænser, udforsker medier og inddrager 
andre kunstarter som musik og performance. 
Hun kalder det tegnekoncerter, livetegning, jazz 
 illustreret. 

”Alt sammen handler det om fortællingen,” 
siger hun, ”om at formidle fortællingen bedst 
muligt.” 

Sådan her begyndte det: For nogle år siden 
spurgte barokorkestret Concerto Copenhagen, 
om hun ville være med til at lave en billedbog i 
forbindelse med orkestrets jubilæum? Det ville 
hun, og det blev til billedbogen Den morgen vi var 
hyrder, som udkom i 2016, og med en lille lom-
me bag i bogen, hvor der ligger en cd med Con-
certo Copenhagen. Da orkestret skulle optræde 
med musikken fra cd’en, ville de gerne have Tea 
Bendix og hendes illustrationer med. 

”Under koncerterne fulgte jeg musikken og 
lagde tegningerne op, så publikum på en stor-
skærm visuelt kunne følge historien, som mu-
sikken skildrede,” fortæller Tea Bendix. 

Livetegning
Siden dengang har forholdet mellem musik, 
 illustration og sceneoptræden været under sta-
dig forandring og udvikling for tegneren – næ-
ste skridt var at tegne live, direkte til musikken 
under koncerten. 

”Første gang jeg gjorde det, var til en koncert 
i Holmens Kirke med Concerto Copenhagen. Jeg 
stod lige midt i orkestret – den dejligste sopran 
sang lige ved siden af mig – og der var kamera på 
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ovenfra, så publikum kunne følge mine hænder 
og se tegningerne blive skabt. Orkestret spille-
de kantater af Bach, jeg havde forberedt mig på 
forhånd, læst teksterne, kendte tematikkerne og 
vidste, hvad jeg ville tegne. Selvom jeg lyttede og 
fulgte med i musikken, var jeg lidt nervøs for, 
om jeg kunne nå at tegne min tegning færdig, 
i takt med at satsen sluttede – og før den næste 
sats begyndte. Bagefter kan jeg se, at jeg ligesom 
musikerne burde have haft noderne foran mig.”

Tea Bendix er selv et musikalsk menneske. 
Hun spiller obo, klaver, læser noder og følger an-
slag og rytme – også når hun tegner. Efter flere 
optrædener med livetegning blev hun interes-
seret i at arbejde videre med sceneoptræden og 
meldte sig til et performancekursus, hvor og-
så flere skuespillere deltog. En af dem var Tho-
mas Danielsen, og sammen skabte de en perfor- 
mance, Paper Works, med undertitlen Liveteg-
ning med fysisk modstand. Akkompagneret af 
musik knæler og kravler hun på gulvet, tegner 
på en kæmperulle papir – han yder modstan-
den, løfter hende op og væk, hun tegner videre, 
han river papiret i stykker, hun tegner videre. 

Tegnerens koreografi
Jazz, afrikansk inspireret teknorock, Bach og 
barok, rim og remser – Tea Bendix har illustre-
ret det meste. Og samarbejdet med en lang ræk-
ke musikere. Bl.a. komponist og trommeslager 
Emil de Waal. 

”Til koncerter plejede jeg at tegne på gulvet, 
på væggen eller på et bord foran mig, men så fik 

jeg en kæmpestor, gennemsigtig plexiglasplade, 
som er hængt op foran mig. Det er sjovt at se teg-
ningen blive til, og jeg er blevet meget opmærk-
som på min egen koreografi, på min krops be-
vægelser, mens jeg tegner – det bliver en del af 
oplevelsen,” siger Tea Bendix. Hun er også op-
mærksom på, at der er tid i en tegning – at den 
kan udvikle sig i mange retninger, lade, som om 
den er på vej i en bestemt retning, og så ændre 
sig og ende et helt andet sted. 

”Tegningen får lyd, smelter sammen med 
musikken, bliver til et rytmeinstrument.”

I øjeblikket arbejder hun sammen med to mu-
sikere, Steen Haakon Hansen og Thomas Sand-
berg, og plexiglaspladen er med. Men meget har 
forandret sig siden de allerførste koncerter og 
optrædener.

”Jeg planlægger ikke længere, hvad jeg vil 
tegne, på forhånd. Forberedelsen består i, at vi 
mødes til lange samtaler, filosofiske samtaler 
om måden, vi er i verden på, religion, kreativi-
tet, videnskab – det er det allervildeste! Og så 
slutter samtalen med praktiske ting: hvem der 
kører med hvem, og hvad skal vi huske at tage 
med,” fortæller Tea Bendix. 

Er det ikke angstprovokerende at gå på scenen 
uden rigtig at vide, hvad du vil tegne og hvorfor?

”Jo, men det er det, jeg søger. Jeg søger yder-
grænserne i mit fag. Jeg kan ikke forklare, hvor-
dan vi kommer fra samtalen til forestillingen, 
men det føles som en dyb forberedelse. Det gi-
ver mig det vildeste adrenalinsus, når jeg går 
på scenen – alt er åbent, jeg lytter med alle san-
ser, følger de andre ud af øjenkrogen, fornem-
mer, hvor de andre er på scenen. Det skægge for 
mig er at se, hvor forskellige tegningerne bliver. 
Jeg er også begyndt at opleve glæden ved at de-
struere – jeg tegner og nyder at destruere teg-
ningerne igen.”

Tea Bendix har tegnet mange billedbøger. 
”Hvis jeg laver en bog, ender det altid med og-

så at blive noget andet, en udstilling, noget, man 
kan se, mærke, høre og røre ved,” siger hun. 

Igen er det jo bare andre måder at formidle 
og fortælle på. ※

⁂
… jeg søger.  

Jeg søger ydergrænserne  

i mit fag.

Tea Bendix
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VOX P O P

mazon begyndte som en 
amerikansk boghandel på 
nettet i 1995, i dag er virk-
somheden blandt verdens 
største internetforretninger 
og sælger næsten alt fra sin 
hjemmeside. I flere af vores 
nabolande, som Tyskland og 
England, er Amazon blevet 

den største netbutik, og i oktober åbnede Ama-
zon i Sverige. 

Amazon har i efteråret søgt personale til en 
dansk afdeling og ventes at åbne et dansk site in-
den længe. Ifølge Dansk Industri er Amazon dog 
allerede i toptre over de mest brugte webshops 
blandt danske forbrugere, så hvilken betydning 
får det, når virksomheden åbner et dansk Ama-
zon-site? Det har Forfatteren spurgt centrale ak-
tører i bogbranchen om.

Morten Visby,  
formand for Dansk Forfatterforening
”Amazon er ufattelig gode til at sælge bøger, for-
di de har så stærk en platform. Det kan være 
en chance for forfattere, der måske har svært 
ved at få adgang til andre salgskanaler. Og net-
op forfattere i den situation er Amazon interes-

Amazon kommer!  
Amazon kommer!

Den amerikanske internetbutik Amazon åbnede i Sverige i oktober  
og har allerede søgt personale til en dansk afdeling. Bogbranchen er bekymret.

serede i, når de har brug for titelvolumen på et 
nyt marked. Amazon vil formentlig gerne ha-
ve kontakt til selvudgivere eller forfattere, som 
selv har rettighederne til deres bagkatalog. Selv-
om Amazon ikke nødvendigvis betaler ret me-
get, kan Amazon for den enkelte forfatter være 
et attraktivt alternativ til de eksisterende salgs-
kanaler.

Men set i et større perspektiv for forfatter-
standen og bogmarkedet som helhed må man 
også være opmærksom på, at Amazon har 
enorm kapital i ryggen og er stærk nok til at kø-
re med tab, indtil virksomheden har sat sig på 
markedet og knust konkurrenterne. Amazon 
kan for eksempel presse forlagene ved at pres-
se indkøbsprisen helt i bund på bøger, så forfat-
terne får langt mindre i royalty end tidligere. 
Amazon har så meget datakraft, at virksomhe-
den systematisk kan underbyde en hvilken som 
helst pris et hvilket som helst sted i Danmark. 
Det vil være ekstremt skadeligt for boghandler-
ne og dermed forfatterne, fordi boghandlerne er 
så vigtige formidlere af bøger i Danmark.

Det er altid godt med flere afsætningskana-
ler og positivt, hvis Amazon kan løfte bogsalget 
generelt og etablere kontakt mellem læserne og 
andre bøger end dem på bestsellerlisterne. Men 

※

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

A
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det er vigtigt, at de danske konkurrencemyn-
digheder har øje for, hvordan Amazon agerer på 
markedet. I andre lande har vi for eksempel set, 
at Amazon kan lede forbrugerne væk fra forfat-
tere og forlag, som ikke vil give efter for Ama-
zons priskrav. Vi har også set, at når Amazon 
har opnået en monopollignende status, sætter 
virksomheden straks priserne op. Så Amazon 
kan i begyndelsen være en fordel for forbruger-
ne, der får lavere priser, men det holder ikke på 
længere sigt.

Mange tror fejlagtigt, at internettet nedbry-
der monopoler og giver forbrugerne den ultima-
tive frihed til at vælge, men internettet er tvært-
imod ekstremt frugtbart land for monopoler. 
Her skal man forstå, at et monopol ikke nødven-
digvis er en eneret på at sælge en vare, men også 
kan indebære, at man er så stærk, at man reelt 
kan diktere markedet. Amazon er styret af algo-
ritmer, som alene handler om profit. Virksom-
heden vil ikke investere i det danske bogmar-
ked og udvikle forfatterskaber, Amazon går ind 
for at støvsuge markedet for indhold. Som et lille 
bogmarked og sprogområde bliver det afgøren-
de, at forlagene er stærke nok til at holde et vist 
prisniveau. Lige så afgørende bliver det imid-
lertid, at konkurrencemyndighederne ikke fal-
der i svime over internetgigantens velsignelser, 
men også udvikler et skærpet blik for de meka-
nismer, der kan true den reelle mangfoldighed 
på bogmarkedet.” 

 
Niels Frid-Nielsen, forfatter  
og uafhængig kulturkommentator
”Amazon er en kæmpe udfordring for boghand-
lere, forlag og forfattere. Amazon er verdens 
største udgiver og boghandel og kan sælge alle 
danske bøger til 50 kroner stykket, hvis de vil. 
Den pris vil forbrugerne ikke have råd til at sige 
nej til. Samtidig kan Amazon levere varen hur-
tigere end alle andre. Den foreløbige rekord blev 
sat i New York, hvor kunden havde sine varer, 
mindre end en time efter at han havde foretaget 
købet hos Amazon.

Unge, håbefulde lyrikere eller forfattere, der 

skriver smalle skuespil, får en lang næse, for de 
kommer ikke på Amazons bestsellerlister. Det 
gør til gengæld dem, der i forvejen sælger godt. 
Dansk indhold vil blive presset i en grad, så unge 
danske skribenter vil føle sig presset til at skri-
ve på engelsk i stedet for dansk. Vi ser det alle-
rede i Grønland, hvor de unge forfattere skri-
ver på enten grønlandsk eller engelsk, for hvad 
skal de med dansk? Amazon kan smadre hele 
det danske bogmarked, hele bogkæden. Vi har 
fået mange små og mellemstore forlag de sene-
re år, men de vil få det rigtig svært, og mange 
boghandler vil lukke, for de kan ikke konkurre-
re på prisen. Amazon har ikke samfundssind, 
de tænker kun i profit.

Jeg mener, det vil være en stor ulykke, hvis 
det danske sprog døde ud med vores  generation. 
Selv om mange af os kan rimelig godt engelsk, 
kan jeg personligt slet ikke udtrykke mig nær 
så nuanceret på engelsk som på dansk. Situa-
tionen kalder på en litteraturlov, hvor kultur-
ministeren danner et værn om dansk litteratur 
og litteratur oversat til dansk. Danske politike-
re kan for eksempel kræve syv procent i afgift 
fra techgiganter som Amazon, Google, Netflix 
m.fl. Indtægten fra afgiften bør kanaliseres til-
bage til forfattere og producenter af danskspro-
get indhold.”

Bo Dybkær,  
direktør i Boghandlerforeningen
”Vi har i flere år arbejdet på at forberede bog-
handlerne på, at Amazon kommer. De skal bli-
ve så dygtige som muligt inden for de områder, 
hvor Amazon ikke kan hamle op med dem, det 
vil sige den personlige betjening og rådgivning 
og aktiviteter og arrangementer, som skaber 
nærvær og kvalitetsoplevelser i den lokale bog-
handel.

En undersøgelse har vist, at 60 procent af 
kunderne i boghandelen ikke bare køber det, de 
kom efter, men lader sig inspirere af boghand-
lens tilbud og udvalg og af de ideer og den råd-
givning, de får af personalet. Den lokale bog-
handler kender sine kunder og ved, hvad de har 
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købt tidligere, og kan rådgive dem ved nye køb 
og måske overraske dem med ideer til køb, som 
de ikke selv ville have tænkt på.

Samme undersøgelse fra 2019 viste, at bor-
gerne lægger stor vægt på at have en lokal bog-
handel, og den tendens er blevet forstærket af 
covid-19. De hyppigste bogkøbere sætter end-
da boghandlen på andenpladsen lige efter apo-
teket, når de skal vurdere, hvilken forretning de 
helst vil bevare i lokalmiljøet. I begyndelsen af 
2021 lancerer vi derfor en kampagne, som skal 
gøre vores kunder bevidste om, hvor vigtigt et 
lokalt handelsliv og en lokal boghandel er. I USA 
åbnede der de seneste to-tre år inden covid-19 
flere og flere uafhængige boghandler, og deres 
omsætning var stigende. Det viser, at selvom det 
bliver en svær kamp, når Amazon kommer, er 
kampen ikke afgjort på forhånd.

Amazon er stærk på pris og distribution, men 
den allerstørste trussel er deres loyalitetsklub 
Amazon Prime, som giver gratis fragt, mod at 
kunden betaler et abonnement hver måned. Det 
betyder for eksempel, at kunderne ikke bare 
 googler en bogtitel, men går direkte ind på Ama-
zon for at finde bogen. Dermed vænner Amazon 
kunderne til kun at handle på Amazon. Det gi-
ver Amazon mulighed for at styre udbuddet, og 
i sidste ende kan de gå til forlagene med krav ba-
seret på, hvad der sælger bedst.

I Danmark har vi allerede meget e-handel, og 
forbrugerne er vant til at handle online hos bl.a. 
Saxo og Bog & idé, så udviklingen herhjemme 
vil nok ikke gå så stærkt som i f.eks. Tyskland, 
hvor det nærmest var Amazon, som introduce-
rede webhandel, hvilket meget hurtigt gav dem 
en dominerende status.

Vi lever i et liberalt demokrati, hvor det er 
svært at forestille sig, at man kan møde tech-
giganter som Amazon med særlige lovindgreb, 
som vil kunne forenes med konkurrenceregler-
ne i både Danmark og EU. Men vi vil gerne have, 
at politikerne til gengæld undlader at give Ama-
zon særligt gunstige vilkår, som andre ikke har, 
eksempelvis for at sikre arbejdspladser i forbin-
delse med Amazons distributionscentre.”

Lars Boesgaard er administrerende  
direktør for Lindhardt og Ringhof
Lindhardt og Ringhof samarbejder allerede 
med Amazon i en række lande om digitale ud-
givelser, og vi kan kun opfordre alle forlag til at 
indgå de bedst mulige aftaler med Amazon, når 
de kommer til Danmark. Jeg ved, at forlagskol-
leger i andre lande er blevet presset på prisen af 
Amazon, men det gode ved Danmark er vores 
sprogområde – Amazon er nødt til at forhand-
le med os, hvis de vil have danske bøger. Der er 
ingen grund til, at forlagene kaster håndklædet 
i ringen.

Jeg ved også, at der i blandt andet Storbritan-
nien er lukket mange boghandler på grund af 
den øgede konkurrence, men der er stadig man-
ge tilbage, det gælder også i et land som Frank-
rig. Amazons størrelse er i nogle tilfælde deres 
akilleshæl, fordi kunderne godt kan lidt at gå i 
den lokale boghandel og få en supergod betje-
ning af veluddannet personale.

I Danmark har Saxo en meget stor markeds-
andel inden for nethandel med bøger. Vi synes, 
det er godt, at der er mange udsalgssteder, det 
gavner også forfatterne, at der er flere ’døre’ at 
gå ind ad for kunderne.” 

Egon Clausen, journalist og forfatter
”Amazon vil fokusere på bøger, der sælger godt, 
og det er en trussel mod små og mellemstore for-
lag. De får ikke deres bøger på Amazon, deres 
bøger vil blive usynliggjort. Men vi har brug for 
denne underskov af mindre forlag, for de er spi-
rer, der kan blive til store træer, og vi har brug 
for forfattere, der ikke skriver bestsellere, men 
arbejder med sproget og formen – ellers er der 
noget, som visner.”

Amazon er også en trussel mod boghand-
lerne, fordi mange vil synes, at det er nemme-
re at sidde derhjemme og handle, og det er en 
stor skam. Jeg elsker den gammeldags boghan-
del, hvor man kan gå og ’græsse’ mellem bøger-
ne og sætte sig i en lænestol med en kop kaffe. 
Dem finder man heldigvis stadig i lande som 
England, men herhjemme finder man dem næ-
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ULLA ABILDTRUP, journalist fra DJH, forfatter til thriller-krimien Gul bi, debatbogen De udsatte og fagbogen  
Vi går til badminton. Gennem mange år ansat på DR, nu freelancejournalist.

sten ikke, og jeg tror også, at de almindelige bog-
handler vil forsvinde i stort tal.”

Christine Bødtcher-Hansen,  
direktør i Danske Forlag
”Vores grundsynspunkt er, at der skal være fair 
og lige konkurrencevilkår i forhandlerleddet. 
Hvis der opstår en monopollignende situation 
på bogmarkedet, risikerer vi, at den vil få sty-
rende betydning for den litteratur, der udkom-
mer. Danske Forlag er medlem af Dansk Erhverv 
og arbejder herigennem på at få vores opmærk-
somhedspunkter frem. Vi videreformidler bl.a. 
de input, som vores europæiske forlagsorgani-
sation er kommet med til EU-Kommissionen, 
der i øjeblikket arbejder med ny lovgivning på 
området under forslaget ’The Digital Services 
Acts package’.”

Uddrag af høringssvar
Federation of European Publishers, den euro-
pæiske forlagsorganisation, skrev bl.a. dette i 
deres høringssvar til EU-Kommissionen om-
kring internetforhandlere på bogmarkedet:

“Nogle internetforhandlere er så domine-
rende, at forlagene ikke kan sige nej til at være 
på deres site. Dermed skabes der en ubalance, 
hvorved forlag ofte er nødt til at acceptere uri-
melige vilkår og betingelser, fordi de ikke har 
den fornødne styrke til eller mulighed for at 
vælge andre forhandlere. Dette gælder især for 
mindre forlag.

I lande uden faste bogpriser (bl.a. Danmark, 
red.) bruger de store internetforhandlere uri-

melige handelsmetoder såsom discountpriser 
på bøger, hvorved de gør det svært for forlagene 
at få et afkast af deres investeringer og få forret-
ningen til at løbe rundt. Flere forlag finder det 
derfor i stigende grad risikabelt at satse på nye 
forfattere og investere i niche-udgivelser.

Forlag har set tegn på, at de store internetfor-
handlere fremmer bestsellere, og sætter prisen 
ned på meget populære bøger, mens alle andre 
bøger bliver dyrere, og forbrugernes valgmulig-
heder generelt indskrænkes. 

Forlag oplever, at kommunikationen med 
de store internetforhandlere er meget vanske-
lig, der kan gå mere end et år, før de får svar på 
spørgsmål. 

De store internetforhandlere mindsker kon-
kurrencen på bogmarkedet, hvilket bl.a. berø-
rer uafhængige boghandlere, der ikke er i stand 
til at konkurrere med de store udbydere. Det-
te gælder i særlig grad lande uden faste bogpri-
ser og har resulteret i et konstant nedadgåen-
de antal af uafhængige boghandlere i EU over 
de seneste to årtier. Der skabes en ond cirkel, 
hvor den begrænsede konkurrence på marke-
det gør det endnu vanskeligere for forlagene at 
stå imod de urimelige vilkår, som de bydes af de 
store internetforhandlere, hvilket igen gør det 
endnu sværere for uafhængige boghandlere at 
overleve.

Forbrugernes muligheder for at vælge er i fa-
re, fordi der bliver færre steder at handle, der-
med er den kulturelle diversitet og ytringsfrihe-
den også i fare …” ※
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en faglitterære gruppe 
har fået ny formand. Efter 
ti år i embedet har Frank 
Egholm afgivet pladsen 
til Henrik Poulsen (denne 
artikels forfatter), der ud 
over at have siddet i F-sty-
relsen i mere end fire år 
også er formand for Lære-

middelgruppen. Heldigvis forbliver Frank i sty-
relsen, der således fortsat får gavn af hans erfa-
ringer og netværk.

Den nye styrelse har en række store opgaver 
foran sig. Fagbøger er fortsat populære, men 
markedet er trængt. Specielt fagbogsforfatte-
re er blevet ramt af nedlæggelse af filialbibliote-
ker, hvor fagbogssamlinger forsvinder. I perio-
den 2009-19 er der forsvundet intet mindre end 
58 filialbiblioteker. Samtidig rydder centralbib-
liotekerne ud i deres håndbogssamlinger. Det 
er en tendens, der er med til at underminere 
fagbogsforfatternes økonomi, men også mind-
ske borgernes adgang til pålidelig information. 

Trusselsbilledet er de sociale mediers tilfældige 
omgang med fakta og fake.

En bred skare
Fagbogen er ikke en entydig størrelse. F-grup-
pen repræsenterer forfattere, der skriver op-
slagsbøger, faktabøger for børn, lærebøger, 
essaysamlinger, biografier og monografier, hi-
storiske fortællinger og akademiske bøger. En 
stor del af udgivelserne har mange års research 
bag sig, og en udgivelse er ofte kun mulig, hvis 
forfatter og forlag kan opnå fondsstøtte.

Royalties og garantisum gør det ikke alene. 
Fagforfatteren er afhængig af supplerende ind-
komster fra Copydan og biblioteksafgiften. Det 
er derfor en udfordring, at den faglitterære for-
fatter kun opnår højst halvdelen pr. side i kom-
pensation i forhold til andre boggenrer, når bo-
gen står på biblioteket. 

De store biografiske og historiske fortællin-
ger, der også kan karakteriseres som populær-
videnskabelige skrifter, bruger i stor udstræk-
ning virkemidler og dramaturgi, som vi kender 

Fagbogen er presset
F-styrelsen har fået ny formand, HENRIK POULSEN, som her skriver  

om gruppens opgaver og udfordringer.  
Opgaverne er store – heldigvis er humøret højt  

og lysten til en arbejdsindsats stor.

A F H E N R I K P O U L S E N,  F O R M A N D  F O R  DE N  FAG L I T T E R Æ R E  S T Y R E L S E
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fra skønlitteraturen. Der arbejdes lige så meget 
med den sproglige og formmæssige fremstilling 
som med det faktuelle stof. Det er nødvendigt, at 
vi sammen i foreningen ser nærmere på biblio-
teksafgiften.

Undervisningsbøger
Det er også en udfordring, når digitale udgaver 
af lærebøger ikke registreres med samme akku-
ratesse, som når bogens sider kopieres ved kopi-
maskinen til undervisningen. Uddannelsesom-
rådet udgør et stort marked for fagforfatterne. 
Mange af dem er nuværende eller tidligere lære-
re, der nu alene lever af deres lærebøger. De op-
lever i disse år en hastig forandring af deres po-
sition og økonomi. Skolebogsforlagene udgiver 
nu primært digitale læremidler og tilbyder ofte 
forfatteren engangshonorar for at bidrage til en 
læringsplatform. Forfatterens ophavsret pres-
ses af en digital platformsløsning, hvor rollen 
som faglig kurator og kreativ tilrettelægger er-
stattes med at være leverandør. Ydermere sæl-
ges det digitale læremateriale i form af flatrate, 
hvor skolerne kan abonnere på udvalgte sider i 
en samlet digital lærebog.

Gratis viden
Gutenberg-æraen er afløst af Google-æraen. In-
formation og viden er til forhandling. Viden kan 
plukkes gratis på internettet og de sociale me-
dier, men der er ingen garanti for, at det er kor-
rekt. Det er fagbogens udfordring. Den mister 
terræn, den grundigt gennemarbejdede frem-
stilling af en sag, der både underholder og oply-
ser læseren. I F-styrelsen efterlyser vi en større 
opmærksomhed i debatten om dette. I Norge har 
man ikke mindre end tre professorater i faglit-
teratur, og det har haft en gevaldig virkning på 
fagbogens trivsel og omdømme. I F-styrelsen vil 
vi arbejde ad alle kanaler for at fremme et pro-

fessorat, der kan skabe øget opmærksomhed på 
fagbogens historie, rolle og genrer, på faglig læs-
ning og fagforfatteres arbejdsliv og økonomi og 
– ikke mindst – på fagbogens rolle i et oplyst 
samfund.

Virtuelle møder
Nu er kulturpolitik ikke den eneste kampplads 
for F-styrelsen. Vi er også sat i verden for at til-
godese vores medlemmers behov for socialt 
samvær og faglig inspiration og udvikling. Vi 
har i lighed med andre grupper sparet en del 
penge op på grund af coronarestriktionerne, og 
det giver os mulighed for i 2021 at arrangere en 
lang række virtuelle møder med oplægsholder 
og debat mellem medlemmerne. Møderne kan 
underbygges af, at F-styrelsen afholder styrel-
sesmøder forskellige steder i landet, hvortil lo-
kale medlemmer kan møde op med gode ideer 
og kommentarer. Det afhænger selvfølgelig helt 
og aldeles af, hvordan epidemien udvikler sig.

Nye medlemmer
Vi henlægger et større beløb til en stand på Bog-
forum, når denne markedsplads for bøger og 
kultur åbner igen. Vi mener, det er naturligt, at 
vi er til stede på en messe, hvor mange af med-
lemmerne kommer. Lad os håbe vi kan ses på 
Bogforum i 2021.

Endelig vil vi gerne hverve nye medlemmer. I 
efteråret har vi haft en svag medlemsfremgang, 
og det er jo dejligt, men vi er overbeviste om, at 
mange fagbogsforfattere endnu ikke har tænkt 
på muligheden for at blive en del af et interesse-
fællesskab, der varetager kulturpolitiske syns-
punkter, sikrer faglig udvikling og – ikke mindst 
– skaber sociale oplevelser og venskaber.

I denne udgave af Forfatteren har den faglit-
terære styrelse fået Frit Rum til at fortælle om 
deres arbejde. ※

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

I næste nummer bliver det en af de andre grupper.
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Zarah Juul– har tegnet forside no. 1  
inspireret af temaet ”Den smukke bog”

”JEG STARTER ALTID I HÅNDEN, tegner bitte-
små kruseduller i min skitsebog eller på et styk-
ke kedeligt hvidt kopipapir – i begyndelsen skal 
papiret være uprætentiøst og må ikke skabe for-
ventninger (til mig selv) om, at de her doodles 
skal kunne bruges til noget. Senere skitser jeg 
videre på akvarelpapir eller andet, tykkere pa-
pir med en struktur, der kan tilføre skitsen no-
get – og så tager jeg fat på farverne. Akvarel, 
tusch, blæk og blyant – en af delene eller det hele.
I processen med forsiden tillod jeg mig at blive 
meget længe på papiret. Jeg gentager det samme 
motiv igen og igen og bruger andre farver. Når 
jeg tør blive i processen uden at fokusere på det 

BAG FORSIDEN – årets fire forsideillustratorer beskriver deres tanker og arbejdsproces

f o r f a t t e r e n

Den smukke bog
※  Geld, money, argent – penge!  ※  Generalforsamling 2020  ※

dansk forfatterforening  no. 01 2020

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

færdige resultat, får jeg virkelig meget foræret – 
jeg tror på, at man skal lære at elske sine fejl, for-
di de kan fuldende og give liv til et billede. Som-
metider kan tanken om det færdige resultat, og 
om jeg nu ’laver det, de gerne vil have’, spærre 
for kreativiteten. 

Til sidst scannede jeg alle skitserne ind på 
computeren og tegnede lidt videre på dem. Fle-
re af dem fungerede – det er bøger, redskaber 
og associationer til bogen. En af tegningerne (i 
nederste højre hjørne, red.) forestiller ikke no-
get. Men jeg synes, at den gør billedet færdigt. 
Jeg plejer ikke at tage mig så god tid til at afsøge 
så meget, før jeg arbejder videre, som jeg gjorde 
med den her – det var en dejlig proces.” ※

Zarah Juul, illustrator,  
uddannet animator og grafisk designer. 

Zarah Juul tegnede mange 
doodles og alternative  
forsider, før hun lagde sig  
fast på den endelige udgave.
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”JEG ER MEGET GRUNDIG, når jeg idéudvikler – 
jeg lytter, læser, søger input til opgaven, og så går 
jeg og fornemmer. Jeg tænker ikke, men danner 
billeder og får små historier i hovedet. Så når jeg 
sætter mig ved bordet, er jeg ganske langt fremme. 

Den her illustration handler om redigering – 
om at fjerne og tilføre. Jeg vidste, at det skulle væ-
re en bog og nogle hænder. Og så tænkte jeg over, 
hvordan redigeringens landskab ser ud, og hvad 
den tydeligste redigering af et landskab mon er. 
Så kunne jeg ikke dy mig for at klippe toppen af et 
bjerg! Nu havde jeg fjernet noget, og så skulle jeg til-
føre noget. Det blev selvfølgelig et træ. Det må være 
det bedste, man kan tilføre et landskab.

Jeg arbejder enten på computer eller udelukken-
de i hånden – denne var til et fysisk blad, og så var 
det et naturligt valg at forsøge at forløse den fysisk. 
I min reol har jeg mange materialer, gamle tapeter 
og ark, jeg selv har malet, udklip og rester.

Det hele er en collage. I bunden har jeg klippet 
fra et af mine malede ark, den er mørk, så jeg valg-
te noget lyst og let tapet til toppen. Den grå bølge og 
den gule bund er tapet, og blomsterne er klippet ud 
af tapet. Især tapet fra 1950’erne er fint – mønstret 
blev påført med ægte maling dengang. Den røde 
blomst er fra en rulle 50’er-tapet. De røde prikker 
omkring træet et fra et ark malet med rød goua-
che og klippet ud med en hullemaskine. Det sorte 
blad, der peger opad på træet, er fra mappen med 
fraklip. Det, der er tilbage, det negative rum, når 
man har klippet ud – det ville man aldrig selv kun-
ne finde på. Det er en gavebod at kikke i. 

Selve bogen er tegnet, og jeg har lagt skygger på 
med en blyant, det samme har jeg gjort på den mør-
keblå farve på bogen.” ※

Marie Priem, illustrator, fortæller og sanger, 
 uddannet arkitekt. 

BAG FORSIDEN – årets fire forsideillustratorer beskriver deres tanker og arbejdsproces

f o r f a t t e r e n

Redigeringens landskab
※  Midt i en coronatid  ※  Generalforsamling 2020  ※

dansk forfatterforening  no. 02 2020Marie Priem – har tegnet forside no. 2  
inspireret af temaet ”Redigeringens landskab”
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Lea Léten – har tegnet forside no. 3  
inspireret af temaet ”Skrivegrupper  
– netværk og sparring”

”JEG PLEJER AT TEGNE FOR BØRN, så jeg kan 
blive helt utilpas, når jeg skal tegne for voks-
ne. Til børn tegner jeg på min intuition, men til 
voksne føler jeg, at jeg skal tegne mere til hove-
det og mindre til kroppen. Så jeg begyndte sådan 
lidt højspændt, men det blev bare for søgt. Så jeg 
startede forfra og besluttede mig for at fokusere 
på det, jeg kan: arbejde med farverne.

Forsiden er håndtegnet på ét stykke papir. Jeg 
har tegnet papirark, som går ind over hinanden, 
og hvor farverne blander sig, som man gør, når 
man arbejder i skrivegrupper. Jeg tegner altid 
i hånden, jeg bliver i dårligt humør af at tegne 
på computer, det tager tegneglæden fra mig. Ik-
ke fordi jeg er computerforskrækket, jeg er ud-
dannet på IT-Universitetet – men fordi jeg el-
sker materialerne, de er levende. Papiret suger 
akvarelfarverne til sig, bliver mættet, nogle ste-
der meget, andre steder mindre. Det er besvær-
ligt og kan ikke gøres om som på computeren, 
hvor man bare kan gå et skridt tilbage, men jeg 
har tegnet i mange år og har kontrol over far-
verne. Jeg bruger akvarel, gouache og pen, og for 
ikke at sidde og vente på, at farverne skal tørre, 
bruger jeg en hårtørrer. ’Undskyld, jeg larmer 
lige,’ siger jeg til de andre på tegnestuen, og hår-
tørreren klarer det på to minutter. ※

Lea Léten er forfatter og illustrator,  
uddannet i virksomhedskommunikation ved  

Handelshøjskolen og cand.it. fra IT-Universitetet.

f o r f a t t e r e n

Skrivegrupper – netværk og sparring
※  Mandens tilstand – ukendt  ※  Det velplejede skriftsprog er i fare  ※

dansk forfatterforening  no. 03 2020

Lea Léten arbejder med farverne og farveoverlap.  
Og tegnede flere skitser, som blev forkastet,  
før hun fandt frem til det rette. 
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Tomas Björnsson – har tegnet forside  
no. 4 inspireret af temaet ”Fortællinger på 
tværs (af medier)”

”SOMMETIDER LAVER JEG MEGET research, 
når jeg får en opgave, andre gange giver teksten 
sig selv. Her fandt jeg hurtigt frem til, at jeg ville 
tegne en historie, der snor sig igennem – og på 
tværs af – elementer og medier; den kinesiske 
drage er dermed en metafor for den gode fortæl-
ling. Det blev en kinesisk drage, fordi det er en 
reference til eventyr, og ja, fordi jeg havde lyst til 
at tegne en kinesisk drage. 

De første hurtige skitser laver jeg i min skit-
sebog, jeg gør mig ikke umage, men prøver ba-
re at få ideerne ned i streger og vælger så senere 
dem, jeg bedst kan lide. Jeg begynder altid på en 
højreside og arbejder mig over på den venstre og 
skitser altid med fyldepen. Blækket lægger sig så 
smukt på papiret.

Tomas

- Illustrator
Björnsson
www.tomasbjornsson.dk

Tomas Björnsson tegner og maler direkte på  
computerskærmen – han har programmeret sine digitale 
penne, så de tegner som en hård blyant eller som en blød 
pensel med penselstrøg. 

Så tegner jeg skitsen på computer og bruger 
blyantsværktøj. Når jeg er tilfreds, begynder 
jeg helt forfra, men lægger ofte skitse nummer 
et under, fordi jeg gerne vil bevare skitsens dy-
namiske og impulsive streg. Og så begynder jeg 
forfra igen og lægger den færdige streg. 

Jeg tegner og farvelægger direkte på compu-
terskærmen, en 24-tommers Wacom Cintiq. Jeg 
har programmeret en digital pen, så den tegner 
som en hård blyant, og en anden som en blød 
pensel. Penslen er programmeret til at male 
præcist, som når jeg maler med akvarel. 

Farverne er semitransparente eller 100 pro-
cent transparente. Det er næsten som at farve-
lægge analogt – man skal bare ikke vente på, at 
farven tørrer.” ※

Tomas Björnsson er illustrator, han har en bachelor  
i Illustration fra University of Wolverhampton, 

 England, og en master i Visual Culture  
fra Københavns Universitet.

f o r f a t t e r e n

Fortællingen på tværs af medier
※  Amazon kommer!  ※  Kursuskatalog forår 2021  ※

dansk forfatterforening  no. 04 2020
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eg var så skuffet. Jeg følte mig først 
og fremmest afmægtig og kunne kun 
tænke på, at det slet ikke kunne være 
min roman, lektøren havde læst. Mit 
forlag konstaterede, at min bog var ble-
vet slagtet – men også at der ikke var så 
meget at gøre ved det.”

Sådan fortæller en forfatter om sin 
reaktion, da hun modtog lektørudtalel-

sen på sin nyligt udkomne roman. Hun ønsker 
at være anonym, men redaktionen er bekendt 
med hendes navn og hendes værk – vi kalder 
forfatteren Rikke. 

Lektøren skrev bl.a., at der var nogle magiske 
islæt i bogens handling, hvilket Rikke slet ikke 
kan genkende. I det hele taget kan hun ikke gen-
kende sit værk i lektørens beskrivelse, som en-
der med  en anbefaling til bibliotekerne om ikke 
at anskaffe bogen. 

”Jeg følte mig meget alene, Forfatterforenin-
gen var lukket for sommeren, kolleger og venner 
var på sommerferie. Og jeg har gået og grublet 
over det – jeg har lavet virkelig meget research, 
jeg har fået god respons fra mange og gode an-
meldelser på nettet. Så jeg har følt mig dårligt 
behandlet af lektøren, sådan lidt snydt.”

Så Rikke er ked af det og ikke tilfreds, men 

Lektørudtalelsen  
– knald eller fald?

Lektørudtalelsen betyder meget for en forfatter.  
Men hvor meget betyder den for bogens liv på bibliotekerne – er det alt eller intet? 

※

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

har opgivet at gøre yderligere. Ligesom forlaget 
tror hun ikke på, at hun vil få noget ud af at klage.

Tal på lektørudtalelser
I 2019 blev der udarbejdet 4202 lektørudtalelser, 
og lektørudvalget modtog 13 klager. Mai-Britt 
Dreier Jensen, bibliotekar på Fredericia Biblio-
tek, er formand for lektørudvalget, som behand-
ler klager over lektørudtalelser.

Hun ser de få klager som et udtryk for, at lek-
tørerne gør et godt stykke arbejde.

Rikke ser dem som et udtryk for, at alle – for-
fattere, illustratorer og forlag – ved, at det ikke 
nytter noget at klage. 

Mai-Britt Dreier Jensen:
”Lad mig sige det på denne måde – vi får al-

drig klager fra forfattere, der udkommer på de 
store, etablerede forlag. Klagerne kommer ho-
vedsagelig fra små forlag eller fra selvudgivere.”

Der er ca. 100 lektører tilknyttet, og de skriver 
ca. 4200 udtalelser om året tilsammen. I gennem-
snit 42 bøger pr. lektør – der skal læses, vurderes 
og skrives meget og hurtigt for at nå det?

”Det er erfarne læsere, med hver deres sær-
lige område, de møder bibliotekernes brugere 
hver dag og har måske læst 20 eller 30 bøger i 
samme genre med lignende temaer og målgrup-

J
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pe. Men ja, det er et ganske hårdt arbejde at være 
lektør,” siger Mai-Britt Dreier Jensen.

Det er et krav, at en lektør er ansat på et bib-
liotek, og lektøren aflønnes i forhold til sidetal. 
F.eks. giver en skønlitterær bog på 199 sider 800 
kroner, mens en på mellem 200 og 500 sider ho-
noreres med 970  kroner.

Lektørudtalelsen er et redskab til indkøberne 
af biblioteksmateriale, og den udgives af Dansk 
Bibliotekscenter, DBC. Udtalelsen må ikke være 
nedladende, den skal være kort, forholde sig kri-
tisk vurderende til bogen og præcisere indhold 
og målgruppe. Den skal give en kort beskrivelse, 
vurdere kvalitet samt henvise til anden relevant 
litteratur. Og så slutter den med en anbefaling 
om indkøb. Eller ej. Den sidste linje – anbefalin-
gen – får biblioteksindkøberne, forfatteren og 
forlaget, men den offentliggøres ikke på biblio-
tek.dk sammen med den øvrige lektørudtalelse. 

Hvor uvildig er lektørudtalelsen?
En lektør skriver om en roman, der handler om 
en kvinde, der bliver enke som 47-48-årig og op-
lever en livskrise, at den mest henvender sig 
til ”kvinder, der er ovre den første ungdom, og 
som kan relatere til nogle af de mange almene 
livskriser, som bogen berører”. I en anden ro-

man, hvor fortælleren er en kvinde, der lever på 
kanten af samfundet, hedder det også ”mest for 
kvinder”.

Er det ikke ret snævre målgrupper at skitsere 
for en bog om sorg og livskrise og en anden om et 
udstødt menneske?

”Jo, det kan virke ekskluderende, som hvis en 
politisk thriller bliver beskrevet som ”mest for 
mænd”. Men nu lever vi jo midt i en brydnings-
tid, hvor der er stærkt fokus på køn og alder, og 
jeg vil tro, at vurderinger som dem, du nævner, 
forsvinder i fremtiden – de hører nok en anden 
tid til. Men der kommer jo også virkelig mange 
ældre kvinder på bibliotekerne, og det er nok i 
den kontekst, vurderingerne skal læses,” siger 
Mai-Britt Dreier Jensen.

Ud over formanden består lektørudvalget af 
repræsentanter for forlag, forfattere og bibliote-
ker. Sidste år, hvor der var 13 klager, fik to med-
hold, og så bliver der skrevet en ny udtalelse af 
en anden lektør. Fire fik indføjet mindre rettel-
ser, mens udvalget afviste de resterende syv. In-
ger Kristensen, redaktør tilknyttet Politikens 
Forlag, sidder i udvalget.

”Når der bliver klaget over en lektørudtalel-
se, læser vi i udvalget bogen omhyggeligt, inden 
vi mødes og diskuterer. Og bølgerne går højt, det 
kan jeg godt sige. Enkelte gange ser vi, at en lek-
tør har forfulgt en sidehistorie og ikke opfattet 
det store billede, men det sker sjældent. Det kan 
være, at forfatteren måske selv forestiller sig, at 
han har skrevet en bog om den store kærlighed, 
men hvis alle andre læser den som en historie 
om sejlads – ja, så er bogen måske pakket for-
kert ind? Forside og bagsidetekst fortæller må-
ske en helt anden historie? Eller forfatteren har 
gjort sig alle mulige tanker – men det er bare 
ikke dem, der kommer frem i teksten,” siger In-
ger Kristensen. 

Både hun og Mai-Britt Dreier Jensen under-
streger, at de er klar over, at der er hjerteblod på 
spil for forfatterne.

”Derfor tager vi også klager meget seriøst,” 
siger Mai-Britt Dreier Jensen. 

Risikerer man ikke, at bibliotekernes udvalg 

⁂
Vi får aldrig klager fra forfattere, 

der udkommer på de store, 

 etablerede forlag

Mai-Britt Dreier Jensen, formand for lektørudvalget
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bliver meget ensrettet, at der er litteratur, som 
bibliotekets brugere aldrig får en chance for at 
møde?

”Det er bare ikke alt, der er biblioteksegnet. Vi 
skal kunne se en læser for enden af bogen. I en 
tid med få penge og ressourcer er bibliotekerne 
nødt til at vælge til og fra.”

Hvor meget betyder  
lektørudtalelsen for salget?
DBC modtager 16.000-17.000 bøger om året, ca. 
halvdelen udvælges til bibliotekskatalogisering 
– det vil sige, at bøgerne kan søges frem på bibli-
otekerne, og ca. 4300 får en lektørudtalelse. Der-
med er det ikke en selvfølge overhovedet at få 
en lektørudtalelse, der skal hjælpe biblioteker-
nes indkøbere med at orientere sig i dette over-
vældende materiale. 

Hver uge udsender DBC en liste over nyud-
komne bøger, både dem, der blot er blevet ka-
talogiseret, og dem, der har fået en lektørudta-
lelse. Det er meget forskelligt, hvordan landets 
kommuner og biblioteker har valgt at købe ind, 
men i Københavns Kommune køber et team fra 
de i alt 20 biblioteker selv ind. Biblioteksfaglig 
konsulent Inger Gyldenkærne er koordinator 
for indkøberne. 

”Hver uge mødes vi og gennemgår ugelisten 

og fordeler opgaverne med børnebøger, faglitte-
ratur og skønlitteratur – vi får en del materiale 
om bog og forlag, kikker på forsiden og læser lek-
tørudtalelserne, eventuelle avisanmeldelser og 
omtaler. Vurderer, hvad vi har i forvejen af lig-
nende udgivelser. Og så køber vi ind ud fra det,” 
siger Inger Gyldenkærne.

Det er altså ikke kun lektørudtalelsen, der er 
afgørende?

”Nej, nej. Vi er jo en flok erfarne indkøbsrot-
ter, som kender lektørerne. Vi ved godt, hvem 
der er grundige og stærke på et område, og vi 
ved også godt, hvem vi måske ikke altid er eni-
ge med.”

I gamle dage, dengang der udkom færre bø-
ger og kun på papir, var Inger Gyldenkærne an-
sat på biblioteket i Tingbjerg og cyklede hver uge 
ind til Hovedbiblioteket i København for at tage 
de nye bøger i øjesyn og bladre i dem.

Den tid er forbi.
”I tvivlstilfælde beder vi om at få en bog til 

gennemsyn – det sker sjældent, men hvis den 
er meget kontroversiel, kan vi godt lide selv at 
bladre den igennem,” siger hun.

Centralisering af indkøb?
På Fredericia Bibliotek køber et hold biblioteka-
rer selv ind til biblioteket, og det samme gør de 

⁂
Vi er jo en flok erfarne  

indkøbsrotter, som kender 

lektørerne. Vi ved godt,  

hvem der er grundige  

og stærke på et område
Inger Gyldenkærne, biblioteksfaglig konsulent

⁂
Forfatteren har (måske)  

gjort sig alle mulige tanker  

– men det er bare ikke dem,  

der kommer frem i teksten

Inger Kristensen, forlagsredaktør



A R T I K E L

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 0
29

i den lille jyske kommune Odder. Børnebiblio-
tekar Helle Nielsen og to af hendes kolleger står 
for indkøb af børne- og ungdomsbøger. 

”Jeg er utrolig glad for, at vores ledelse har be-
sluttet, at vi stadig selv skal købe ind. Vi kender 
bibliotekets brugere og ved, hvad de låner, kik-
ker og spørger efter. Jeg abonnerer på forlagenes 
nyhedsbreve, følger nogle forfattere og forlag på 
Facebook, og jeg går også i vores lokale boghan-
del og ser, hvad de har på hylderne. Forsiden er 
meget vigtig, ikke mindst når det handler om 
børnebøger. Jeg læser anmeldelser og bestemt 
også lektørudtalelserne, men de er ikke altafgø-
rende – vi køber ind ud fra det samlede billede,” 
siger Helle Nielsen.

Det er vigtigt, at pengene bliver brugt rigtigt; 
budgettet til nye bogindkøb er ikke prangende, 
og hvis der købes tre eksemplarer af en bog – så 
skal det være en, der kommer bredt ud, under-
streger hun.

Men ikke alle biblioteker har fastholdt de lo-
kale indkøb, nogle har centraliseret, f.eks. via et 
stort bibliotek og en leverandør. 

Bibmedia er leverandør af udlånsmaterialer 
til størstedelen af landets biblioteker – iMusic 
leverer dog stadig til hovedstadsområdet. Bib-
media har et samarbejde med Herning Bibliote-
kerne, som udarbejder en såkaldt rating af nye 
bøger. Når holdet af indkøbere mødes en gang 
om ugen for at vælge nye bøger til Herning Kom-
munes i alt seks biblioteker, så rater – bedøm-
mer – de samtidig alle bøger for Bibmedia.

”Vi rater fra 1 til 5, hvor 1 er det bedste,” for-
tæller bibliotekar Nanna Bukh, der er leder af 
indkøbs- og ratingteamet.

”1 er bøger af meget populære og anerkendte 
forfattere, internt kalder vi dem kioskbaskere, 
men begrebet skal ikke misforstås – det kunne 
være en ny krimi af Jussi Adler-Olsen, ligesom 
det kunne være Ida Jessens Kaptajnen og Ann 
Barbara. 2 er bøger af forfattere, som erfarings-
mæssigt bliver meget udlånt, og som har fået go-
de anmeldelser. 3 er de bøger, der måske er lidt 
smallere, det kan være en bog af en debutant, 
der har fået gode anmeldelser, men som kræver 

formidling for at komme ud. 4 er bøger, som de 
store biblioteker bør have, men som ikke vil få et 
liv på mindre biblioteker. 5 er måske en fagbog 
om et meget specifikt emne og findes kun på net-
tet,” fortæller Nanna Bukh.

Hun understreger, at ratingen bliver til på et 
bredt grundlag. Ja, de læser lektørudtalelsen, 
men vurderer selvstændigt ud fra andre værk-
tøjer også, så den indgår som en del af beslut-
ningsgrundlaget.

En væsentlig faktor, som alle materialeind-
købere kikker på, er selvfølgelig, hvad der fin-
des på bibliotekerne af lignende udgivelser. 

Bibmedia leverer bøger til 66 kommuner, og 
ud af dem abonnerer 25-26 biblioteker på den-
ne ratingservice. De enkelte biblioteker har la-
vet en profil med deres prioriteringer – hver uge 
vil de måske have fire 1’ere, en 2’er og en 3’er, 
og så sender Bibmedia dem en bestillingsseddel 
med udgangspunkt i rating og deres profil. Bib-
liotekerne kan naturligvis justere i bestillingen 
– måske er der en lokal debutant med rating 4 
eller en krimi i rating 1, der foregår i deres om-
egn, og så vælger de seks og ikke fire eksempla-
rer af den. 

Men den tidsrøvende grovsortering er blevet 
foretaget for dem – bogindkøbene er centralise-
ret og effektiviseret. ※

⁂
Jeg er utrolig glad for,  

at vores ledelse har besluttet, 

 at vi stadig selv skal købe ind. 

Vi kender bibliotekets brugere

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

Spotlight på medfinansiering
Medudgiverkontrakter skal være præcise og gennemskuelige  

– og det oplever Dansk Forfatterforening mange store udfordringer med at opnå.

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

※

ansk Forfatterforening er åben for 
nye forretningsmodeller, der kan 
give mere litteratur og flere ind-
tægter. Dog stiller vi krav om gen-
nemsigtighed i udnyttelsen og 

økonomien samt om afbalancerede og fair kon-
trakter. Vi oplever mange udfordringer med 
medudgiverforlags kontrakter.

Problemet med forfatterens bidrag
Når forfatteren både skal betale og modtage 
penge fra forlaget, øger det risikoen for uklar-
heder. Forfatterens bidrag går ofte uspecificeret 
til forlaget. Hvad betaler forfatteren for og til? 

Forfatteren forventer som minimum, at bi-
draget tjener sig selv hjem. Bidraget refunderes 
dog ikke, og det er uafklaret, om ”tilskud” eller 
”støtte” til udgivelsen kan fradrages i skatten. 
Hvis ikke, så skal der tjenes næsten det dobbel-
te i skattepligtig royalty for at dække bidraget.

Kontrakterne er ofte traditionelle forlags-
kontrakter, som er tilføjet, at forfatteren skal 
betale det nævnte bidrag. I forlagskontrakten 
har forlaget ofte eneret til at træffe de økonomi-
ske beslutninger i udgivelsen om oplagets stør-
relse, markedsføring og salgspris. Mange for-

fattere bliver utilfredse med forlagets udgivelse. 
De synes ikke, der er valuta for pengene, og føler 
sig snydt af den uklare kontrakt.

Det er vores udgangspunkt, at forfatterens 
bidrag investeret i udgivelsen bør være ligevær-
digt med forlagets egen investering i udgivel-
sen. Det er dog ikke en forretningsmodel, der er 
udbredt endnu.

Genvej til en klar kontrakt
Her er vores huskeliste til mere transparente 
 medudgiverkontrakter: 
1. Stil specifikke krav til forlagets ydelser: sene-
ste udgivelsesfrist, mindsteoplag i trykt form, 
papir/tryk-kvalitet, markedsføringsydelser. 
2. Overdrag kun rettigheder til de specifikke 
formater, som forlaget skal udgive, f.eks. trykt 
form, e-bog og/eller lydbog.
3. Få oplyst produktionsudgifterne: budget med 
i kontrakten og endelig opgørelse af produkti-
onsudgifterne efter udgivelsen.
4. Kræv medejerskab til de trykte bøger og digi-
tale filer eller ret til at købe disse ved samarbej-
dets ophør. 
5. Aftal varsel for, hvornår du kan opsige samar-
bejdet, f.eks. X måneder efter bogens udgivelse.

D



X V B AV S A

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 0
31

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 9
31

F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 1 9
31

kurser  
& videreuddannelse  

for forfattere, oversættere 
& illustratorer

DANSK FORFATTERFORENING
Strandgade 6, stuen, 1401 København K      www.danskforfatterforening.dk

Kursuskatalog forår 2021

Grundet coronasituationen afholdes kurserne med  
maks. 12 deltagere indtil videre, ligesom vi tager de nødvendige  

forholdsregler under selve kurserne. 
Det er omskiftelige tider, og derfor kan der forekomme ændringer, 

men vi følger udviklingen nøje.  
Der vil blive annonceret flere kurser løbende, så hold øje med  

hjemmesiden, hvor du finder eksakte tidspunkter og desuden kan læse 
om, hvordan du søger om plads på kurserne: 

https://danskforfatterforening.dk/kommende-kurser/
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SKRIV MED PROUST  
IN MIND 
Et skrivekursus over to aftener, hvor 
kursisterne med udgangspunkt i 
metoder fra Marcel Prousts På spo-
ret af den tabte tid får konkrete greb 
til at arbejde videre med deres  egne 
projekter – prosa, lyrik eller essays. 
Ved at dykke ned i teksteksempler 
fra Proust og derfra give skrive- 
øvelser, der udforsker det store 
værks højdepunkter – synæstesi, 
”erindringsåbenbaringer”, sansnin-
ger, dialoger, tid & rum og lign. – vil 
kurset opfordre deltagerne til at  
afsøge det proustske mulighedsrum, 
på deres egne præmisser. Det er  
vigtigt, at det ikke kun bliver ”stil- 
øvelser”, men at deltagerne under-
vejs og bagefter kan bruge diver-
se greb til deres egne skriveprojekter. 
Det er ikke en forudsætning, at man 
har læst Proust – kun nysgerrighed 
og lysten til at udforske – og evt. op-
læse og få feedback – er nødvendig. 
Undervisere: Iben Claces  
og Neal Ashley Conrad
Tid: 11. januar og 1. februar 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

LYDEN AF LITTERATUR 
(LYDBOGSKURSUS)
Målet med kurset er at sætte for-
fatteren i stand til at oplæse vær-
ker, så lytteren får den bedst mulige 
oplevelse og forståelse.
Undervisningen bliver praktisk, in-
tensiv, motiverende og behage-
lig, byggende på de erfaringer, de to 
undervisere har med hhv. undervis-
ning i speak og oplæsning gennem 
30 år samt indtalinger for såvel for-
lag som Radio24syv. 
Undervisere: Knud Lindholm Lau 
og Karsten Pharao
Tid: 24. januar
Sted: Strandgade 6 
For: S, BU, F, L 

GRUNDFORTÆLLINGER 
(ONLINE) 
En onlineworkshop med udgangs-
punkt i teorien om, at der eksiste-
rer en række grundfortællinger. På 
kurset vil deltagerne, i et legende og 
skabende miljø, blive udsat for helt 
nye og endnu uprøvede skriveøvel-
ser, som er baseret på disse grund-
fortællinger. 
Underviser: Sandra Theresa Buch 
Tid: 28. februar
Sted: Hjemme hos dig selv 
For: S, BU, L

PHOTOSHOP  
– WORKSHOPKURSUS
Photoshop er en enorm digital 
værktøjskasse for fotografer, illu-
stratorer og grafikere. 
På kurset tager vi fat i nogle af 
de værktøjer og teknikker, som 
er mest anvendelige, når man vil 
 viderebearbejde sine tegninger di-
gitalt, vil lave collage eller vil tegne/
male i Photoshop. 
Vi kigger på: 
· Photoshops pensler
· Fritlægning af billeder
· Retouchering 
· Justering af farve, kontrast,  
 lysstyrke osv. 
· Farverum og farveprofiler  
 – teori og praksis 
. Lag 
· Collage i Photoshop 
Underviser: Sille Jensen 
Tid: 4. og 10. marts
Sted: Strandgade 6
For: Alle

OVERSÆTTELSE AF LYRIK 
Årets Haldkursus handler om de 
mange og forskelligartede udfor-
dringer ved at oversætte lyrik, og 
kurset er henvendt til forfattere, ly-
rikere og oversættere. Fokus er på 
både rimet og ikkerimet lyrik og på 
både ældre og moderne lyrik. Kurset 
vil blandt andet komme ind på em-
ner som ”oversættelse eller gendigt-
ning?” og ”mundtlighed i lyrik-over-
sættelse”, og der vil indgå øvelser i 
løbet af weekenden.
Undervisere: Mette Dalsgaard, Sidse 
Laugesen, Shadi Angelina Bazeghi 
og Birgitte Steffen Nielsen
Tid: 12., 13. og 14. marts
Sted: Hald Hovedgård
For: DOF, S, L

FLOW WRITING 
Vil du skrive gode tekster hurtigere? 
To aftener med fokus på at udvikle 
din skriveproces, så du kommer til at 
skrive mere effektivt og med langt 
større glæde.
Kurset er tilrettelagt som en vek-
selvirkning mellem oplæg, øvelser 
og refleksion i plenum. Fokus lig-
ger ikke på sproget og formen, men 
udelukkende på skriveprocessen 
og konkrete redskaber til at skabe 
en markant bedre og mere effektiv 
skriveproces.
Underviser: Bo Skjoldborg
Tid: 18. marts og 25. marts 
Sted: Strandgade 6 
For: Alle 

GÅ I KØDET PÅ BIBELEN
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 opstået i, 
og hvilke kilder der går forud. 
De forskellige forfattere, stemmer, 

※

※

※



K U R S E R  F O R Å R  2 0 2 1

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 0
33

sociokulturelle strategier og teolo-
gier, som taler med og mod hinan-
den i den bibelske tekstsamling, bli-
ver diskuteret, og en række temaer, 
som går på tværs i flere af teksterne, 
vil blive undersøgt – herunder temaer 
som ”mad og identitet” og ”børne- 
ofringer”. En del af kurset vil også kig-
ge nærmere på de sproglige over-
vejelser i forhold til spørgsmålet om 
oversættelse af Bibelen til dansk.
Fokus på kurset er således ikke så 
meget på Bibelens receptionshisto-
rie i fx kunst og litteratur som ”Bi-
belen selv”. Kurset henvender sig til 
forfattere og kunstnere, der ønsker 
at arbejde med Bibelen som kultu-
rel kilde bag om receptionshistori-
en. Formen varierer mellem forelæs-
ninger og tematiske tekstlæsninger 
og diskussioner.
Undervisere: Pablo Llambías, Kas-
per Dalgaard, Hans J. Lundager 
Jensen, Anne Katrine de Hemmer 
Gudme, Martin Ehrensvärd, 
Gitte Buch-Hansen og Jesper Tang 
Nielsen
Tid: 19.-20. marts og 16.-17. april
Sted: Vartov, Farvergade 27,  
København K
For: Alle

INDESIGN  
– WORKSHOPKURSUS
InDesign er det professionelle stan-
dardprogram til opsætning af tekst 
og billeder. 
På workshoppen kan du arbejde 
med layoutet/opsætningen af dine 
egne tekster eller med at sætte dine 
billeder op sammen med tekster.
Vi kigger på: 
· Sider og masterside 
· Tekstværktøjer og typografi 

· Billeder i InDesign  
  – skalering og hurtig fritlægning 
. Figursats (dvs. tekst, der følger  
  konturerne af et billede)
· Lag 
· Pakke-funktionen 
· Hjælpelinjer 
· Gyldne regler/eksempler
Underviser: Sille Jensen 
Tid: 8. og 15. april
Sted: Strandgade 6
For: Alle

SYNSVINKEL, STEMME  
OG FORTÆLLEINSTANS  
(ONLINE) 
Kurset kommer blandt andet ind på:
Hvordan fortælleren lavpraktisk 
 bevæger sig rundt i fortælleuniver-
set og lægger fortællingen frem til 
læseren. 
Med hvilken stemme taler fortælle-
ren? Hvordan kan stemmen karak-
teriseres? Hvilke konsekvenser har 
det for det fortalte?
Der er fokus på at træne 
 observationsevne og sensibilitet for 
fortællerens position og stemme i 
en tekst, og der indgår løbende skri-
veøvelser. 
Undervisere: Martin Glaz Serup og 
Malene Kierkegaard. 
Tid: perioden 8.-25. april
Sted: Hjemme hos dig selv 
For: S, BU, L 

SKRIV SANGTEKSTER 
På kurset vil vi beskæftige os med: 
Hvordan skriver man sange? 
Hvad er forskellen på en sangtekst 
og et digt? 
Kan man transformere sine tekster, 
så de bliver sangbare?
Kan man lære at skrive sange uden 
at kunne noder eller spille på et in-
strument? 
Underviser: Stine Pilgaard
Tid: 6. maj
Sted: Godsbanen, Aarhus 
For: S, L, BU 

DRØMMECOACHING  
(ONLINE) 
Drømme er oplagt arbejds- og in-
spirationsmateriale til kunstnerisk 
arbejde, men det kræver naturligvis, 
at du kan huske de flygtige drøm-
me. Lær teknikker til bedre at kun-
ne huske og arbejde med drømme 
og til at tage styring over dem. Lær 
om såkaldt lucid dreaming, hvor du 
er bevidst om at være i en drøm, og 
bliv klogere på betydningen af de 
scenarier, du skaber i drømme, og 
hvad du kan bruge dem til. Lær og-
så, hvordan du direkte kan bede di-
ne drømme arbejde på et bestemt 
projekt – uden at du er bevidst i 
drømmen, men ikke desto mindre 
vågner med et svar på dit spørgs-
mål. Kurset er en blanding af teori 
og praktiske øvelser. Medbring ger-
ne en drøm, du ønsker at arbejde 
kunstnerisk med.
Underviser: Michael Rohde
Tid: 16. maj
Sted: Hjemme hos dig selv
For: Alle

MØNSTRE OG TEKSTUR 
På kurset prøves forskellige teknik-
ker, der kan tilføre billedet tekstur 
ved hjælp af grunderinger. Der ar-
bejdes med forskellige mønstre i 
billedet, både geometriske og friere 
mønstre, inspireret af naturen. Alle 
billeder males på papir eller karton 
med akvarel, gouache eller akryl-
farver.
Underviser: Kristina Digman 
Tid: 30. maj 
Sted: Strandgade 6 
For: Ill

※

※

※

※
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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 2021 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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Generalforsamling  
i coronaens skygge

Med anstand og afstand blev årets generalforsamling gennemført  
– fire måneder forsinket, men med godt humør og omkring 35 fremmødte.

※

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

F ormandskabet og sekretariatet 
i Dansk Forfatterforening har 
haft et lynende travlt forår un-
der coronaen. Formand Morten 
Visby havde derfor flere tilføjel-
ser til årsberetningen, som blev 
skrevet i slutningen af februar 
og offentliggjort tilbage i begyn-

delsen af marts – det var dengang i gamle dage, 
da nedlukning af landet og masseaflysninger af 
oplæsninger, arrangementer og workshops sta-
dig var helt utænkelige. 

”Dansk Forfatterforening udførte et stort 
lobbyarbejde, da forhandlinger om de forskel-
lige kompensationsordninger stod på,” fortal-
te Morten Visby, ”og det lykkedes da også at få 
en særlig ordning for kulturfreelancere såsom 
forfattere, illustratorer og oversættere. Jeg vil 
tro, at ca. 100 af vores medlemmer har fået kom-
pensation for tabt indtægt.”

 
Biblioteksindkøb
At samfundet gik i stå i flere måneder, har også 
haft stor betydning for folkebibliotekernes ind-
køb af fysiske bøger. Der har været tale om et 
drastisk fald i indkøbene, og Morten Visby, da-
værende næstformand Kirsten Marthedal og 

Nanna Gyldenkærne, formand for biblioteks-
politisk udvalg, har sammen med Danske For-
lag lobbyet kraftigt for at rette op på det. 

”Bibliotekerne har da også købt ind igen, og 
indkøbet har rettet sig i nogen grad, men er sta-
dig lavere end på samme tidspunkt sidste år,” 
sagde Morten Visby. Han orienterede også om 
modelaftalerne med Gyldendal og Gutkind, som 
blev indgået i den tidlige sommer, og som le-
ver op til nye tider med rullende oplag og man-
ge forskellige former for platforme og udnyt-
telse. Samtidig er der så småt kommet aftaler 
på plads med flere folkebiblioteker, der har ind-
villiget i at betale til autoren, når litteraturfor-
midlere, skuespillere eller andre læser op fra et 
værk. Det er Forfatternes Forvaltningsselskab, 
som bl.a. Dansk Forfatterforening står bag, der 
tager sig af disse forhandlinger. Indtil videre er 
der indgået aftale med ca. ti biblioteker, og det 
er lidt af en sejr, fordi det er nye penge for for-
fatterne, og fordi det øger bibliotekernes mulig-
heder for levende litteraturformidling, fortalte 
formanden.

Spørgsmål og kommentarer
Der kom flere spørgsmål og kommentarer fra 
salen, og forfatter Jørgen Burchardt efterlyste et 
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internationalt udvalg, der bl.a. kunne være med 
til at markedsføre forfatteres værker i udlandet 
og støtte forfattere i lande, hvor ytringsfrihe-
den er trængt. Internationalt Udvalg blev opløst 
sidste år, men Morten Visby understregede, at 
der er stort internationalt fokus i Forfatterfor-
eningen, bl.a. et engageret samarbejde med den 
europæiske og de nordiske forfatterforeninger, 
ligesom der finder udveksling sted med Dansk 
PEN. Han fremhævede også det internationa-
le høstseminar, som blev gennemført i novem-
ber 2019 i Strandgade i Forfatterforeningen med 
deltagelse af blandt andre formanden for den 
svenske forfatterforening og generalsekretæ-
ren i Dansk PEN.

Litteratur på tv?
Forfatter Margrethe Tjalve spurgte, hvad For-
fatterforeningen gør for at få litteraturen bredt 
ud til alle – især med henblik på TV og radio. 

”Foreningen har gode relationer til DR og er 
meget opmærksom på at få budskabet ud. Det 

er ikke noget, som er let lige at fikse, men der er 
ting i støbeskeen. Det er meget langsigtet,” sva-
rede Morten Visby.

Forfatter Susana Louro opfordrede alle til at 
søge efter forfatterportrætter på DK4, ligesom 
hun selv ofte lytter til interviews med forfattere 
i programmet Babel på Sveriges Radio. 

Forfatter Henrik Poulsen – som nu er for-
mand for F-styrelsen – bemærkede, at der er 
behov for at få et professorat i faglitteratur, som 
man har det i f.eks. Norge og Sverige. 

”Det vil bidrage til at styrke fagbogens posi- 
tion og anseelse i dansk litteraturliv,” sagde han.

Budget
Kasserer Sanne Udsen præsenterede regnskab 
og budget og tilføjede kommentarer. Mange ar-
rangementer og fester, eksempelvis sommer- 
festen, de aktives fest, bogforummiddagen, er 
blevet aflyst – til gengæld er der købt ekstra 
pladser på et online plotkursus, og en række re-
gionale online fyraftensmøder med oplægshol-
der og orientering fra foreningen er blevet pri-
oriteret. 

Kassereren mindede også om, at hvis man 
bliver interviewet, læser op eller deltager i et 
panel på et elektronisk medie, skal man huske 
at skrive dato og programtitel op og afrapporte-
re til Forfatternes Forvaltningsselskab. Forvalt-
ningsselskabet registrerer optrædener, men 
enkelte kan blive overset. En optræden udløser 
et beløb – beløbet skifter fra år til år, da antal-
let af optrædende skifter, ligesom puljen svin-
ger fra år til år. 

”Og så kan jeg oplyse, at det program, hvor der 
bliver registreret flest optrædener af forfattere, 
er Deadline på DR2,” sluttede Sanne Udsen.

Generalforsamlingen tog afsked med Kir-
sten Marthedal som næstformand – hun fort-
sætter i bestyrelsen som menigt medlem, men 
trækker sig, fordi hun har fået et arbejde, som 
ikke levner hende tid til at fortsætte på næstfor-
mandsposten. På et bestyrelsesmøde kort tid ef-
ter generalforsamlingen blev forfatter Anne So-
fie Hammer valgt som næstformand. ※

⁂
Det lykkedes da også at få  

en særlig ordning for kultur- 

freelancere såsom forfattere,  

illustratorer og oversættere.  

Jeg vil tro, at ca. 100 af vores  

medlemmer har fået  

kompensation for tabt indtægt.
Morten Visby
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LEGATER

LEGATER FRA STATENS KUNSTFOND. SE  
MERE PÅ STATENS KUNSTFOND KUNST.DK
Ansøgningsskemaerne åbner senest en måned før ansøgnings- 
fristen. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i 
puljebeskrivelsen frem til en måned før ansøgningsfristen.  
Vær også opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning  
indtil kl. 23.59 på dagen for ansøgningsfristen, men Statens  
Kunstfond anbefaler, at du sender ind i god tid – der kan opstå kø, 
lige før fristen udløber.

LEGATER MED  
ANSØGNINGSFRIST
ARBEJDSLEGATER FOR LITTERATUR
Arbejdslegater for skabende kunstnere inden for litteraturområ-
det. Ansøgningsskemaet vil være tilgængeligt senest en måned 
inden ansøgningsfrist. 
Ansøgningsfristen forventes  
at være: d. 1. februar 2021

DANSK LITTERATUR I DANMARK
Tilskud til produktion af danske værker, til litterære arrangemen-
ter og litteraturfestivaler og til rejser og research. (OBS: Her kan 
søges til samme formål som i puljen, der tidligere hed ”Forfatter-
centrum”).
Ansøgningsfrist: d. 15. februar 2021

DANSK OG UDENLANDSK LITTERATUR FOR 
BØRN OG UNGE
Tilskud til produktion af danske børne- og ungdomsbøger, over-
sættelser til og fra dansk, litterære arrangementer, litteraturfesti-
valer, rejser, research, udvikling af digitale fortællinger og andre lit-
terære projekter for børn og unge. (OBS: Her kan søges til samme 
formål som i puljen, der tidligere hed ”Børn og unges møde med 
forfattere og illustratorer”).
Ansøgningsfrist: 
d. 15. februar 2021

NORDISKE OVERSÆTTELSER
Tilskud til nordiske forlag til honorar ved oversættelse af et dansk 
værk til et nordisk sprog.
Ansøgningsfrist: d. 15. februar 2021

DANSK LITTERATUR I UDLANDET OG  
UDENLANDSK LITTERATUR I DANMARK
Tilskud til oversættelser til og fra dansk, prøveoversættelser, for-
midlingsarrangementer for forfattere m.fl., researchrejser for for-
læggere samt rejselegater og netværks- og mentorstøtte for 
oversættere.
Ansøgningsfrist: d. 15. februar 2021

HUSKUNSTNERORDNINGEN
Tilskud til kunstnerhonorar i forbindelse med børn og unges møde 
med professionelle kunstnere i skoler, dagtilbud med mere.
Ansøgningsfrist: d. 2. marts 2021 

Den nye  
næstformand

ANNE SOFIE HAMMER debuterede i 
2009 og arbejder i dag som fuldtidsfor-
fatter. Hun har skrevet en lang række 
bøger om Villads fra Valby og er også for-
fatter til adskillige billedbøger, børne- 
romaner og ungdomsromaner.

Anne Sofie Hammer har været en 
del af BU-styrelsen i en del år, og det se-
neste halvandet år har hun også siddet 
i Dansk Forfatterforenings bestyrelse. 

”I mit arbejde i Dansk Forfatterfor-
ening er jeg drevet af nysgerrighed – 
efter at vide, hvilke beslutninger der 
bliver taget i Forfatterforeningen og på 
hvilket grundlag. Og det gælder faktisk 
både de helt små beslutninger, der be-
rører den enkelte forfatter, og de store 
politiske og økonomiske, som berører 
os alle,” fortæller Anne Sofie Hammer. 

Den første store opgave, hun har 
været en meget aktiv del af som næst-
formand, er arbejdet med advokat- 
undersøgelsen af uønsket seksuel op-
mærksomhed i kontaktfladen mellem 
forlag på den ene side og forfatter-, il-
lustrator- og oversætterstanden på 
den anden.

Det er Dansk Forfatterforening, 
Danske Skønlitterære Forfattere og 
Danske Forlag, som i fællesskab har ta-
get initiativ til undersøgelsen. Den er i 
skrivende stund endnu ikke afsluttet, 
men det er ventet, at advokat Pernille 
Backhausen vil kunne afslutte og afle-
vere rapporten om undersøgelsen in-
den jul. ※

L E G AT E R
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HJEMMESIDEN BLIVER  
LØBENDE OPDATERET  
MED NYE MØDER OG  
ARRANGEMENTER.

※

KALENDER
I optimismens ånd er der arran-
geret en række møder og årsmø-
der i Dansk Forfatterforening i det 
nye år, men grupperne er desværre 
nødsaget til at tage et vist forbe-
hold, med hensyn til om møderne 
kan gennemføres, på grund af den 
usikre situation omkring corona.  
Men kryds fingre og kalender, og 
hold øje med hjemmeside og ny-
hedsbreve, når datoerne nærmer 
sig. Hvor intet andet er nævnt,  
holdes møderne i Dansk Forfatter-
forenings lokaler i Strandgade 6, 
København.

BU-GRUPPEN
Nytårskuren 2021 er aflyst i  
fysisk form. 
BU-gruppen arbejder på at gøre det på 
en anden måde, så vi traditionen tro kan 
fejre årets udgivelser. Hold øje med ny-
hedsbrev, Facebook og hjemmeside.

Årsmøde i BU-gruppen
Lørdag d. 27. februar 2021 kl. 16 
Valg og genvalg af repræsentanter til 
styrelsen. Fagligt oplæg kl. 15 inden års-
møde kl. 16, som afsluttes med mid-
dag. Om alt går vel! Forslag, der ønskes 
drøftet på mødet, skal sendes til inge-
duelund@gmail.com senest d. 13. febru-
ar 2021. Dagsorden ifølge vedtægterne 
og yderligere info følger og vil kunne fin-
des på hjemmesiden.

Fyraftensmøder 2021
På nuværende tidspunkt  
ved vi ikke, hvordan verden ser ud  
i foråret 2021.
Hvis det bliver muligt at holde fyraf-
tensmøder, er følgende datoer i spil: 22. 
marts, 20. april og 17. maj. Hold øje med 
nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside.

DOF 
Generalforsamling
Lørdag d. 6. marts kl. 15-18
Om der bliver efterfølgende middag 
m.m., besluttes, når vi ved, hvordan situ-
ationen er til den tid. Hold dig opdateret 
via vores nyhedsbrev.

F-GRUPPEN
F-styrelsen har besluttet at hol-
de online møder for de faglitterære 
forfattere i løbet af foråret 2021.
Baggrunden er coronasituationen, der 
tvinger os til at finde nye veje at gå. Mø-
derne vil typisk bestå af et fagligt oplæg 
til debat og efterfølgende spørgsmål og 
ønsker til F-styrelsen. I et kommende ny-
hedsbrev vil det fremgå, hvornår mø-
derne finder sted og med hvilket indhold.

S-GRUPPEN
Fyraftensmøde - online
Onsdag d. 16. december 16-18
SKRIVEGEJST I EN KOLD TID — med 
Steen Langstrup
Hvordan kan du holde pennen varm, når 
mørket truer? Forfatter Steen Langstrup 
fortæller om forfatterlivets bagsider — 
og giver dig tips til at blive ved med at 
være inspireret og lade tasterne være 
glødende, også når det er svært. Mødet 
er for S-medlemmer.

Debutantaften
Fredag d. 15. januar kl. 16-?

Fyraftensmøde
Fredag d. 12. februar
Oplægsholder på vej.

Fyraftensmøde 
Fredag d. 12. marts
Oplægsholder på vej.

Årsmøde
Lørdag d. 27. marts
Dagsorden ifølge vedtægterne
Nærmere oplysninger kommer senere.

Fyraftensmøde 
Fredag d. 9. april
Oplægsholder på vej.

HAIKUGRUPPEN
Årsmøde og 20-års jubilæum
Søndag d. 31. januar 2021 kl. 13
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ca. kl. 14 forventer vi, at der afholdes et 
oplæg om kvindelige japanske haiku-
digtere med særligt henblik på Chiyo-ni. 
Bagefter er der åben mikrofon.
Medlemmer af andre grupper er velkom-
ne til foredraget, men alle skal tilmelde 
sig senest mandag d. 18. januar til Bjar-
ne Kim Pedersen, post@ravnerockfor-
laget.dk

L-GRUPPEN
Årsmøde
Lørdag d. 20. marts 2021
Dagsorden ifølge vedtægterne
Nærmere oplysninger følger.

SENIORGRUPPEN
Vi vover et øje og kommer her med pro-
grammet for første halvår 2021. Alle mø-
der er i Strandgade 6 klokken 15-17.

Vin og sundhed – smag og nydelse
Tirsdag d. 19. januar
Mød Henning Kirk og Eva Marie Tang 
Kirk

DANSKE LAMPER – gennem 100 år
Onsdag d. 10. februar
Mød Malene Lytken

Hvordan bli’r du gadedigter – og 
hvorfor?
Torsdag d. 11. marts
Mød Christian Kronman

Årsmøde og bogpræsentationer
Mandag d. 12. april 
Medlemmer af Seniorgruppen præsen-
terer egne bøger.

Jens og Marie – roman om  
Flensborgbevægelsen
Onsdag d. 26. maj
Mød Linda Lassen

※

※

※

※

※

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

Formand: Morten Visby 
formand@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  
(sekretær) df@dansk-
forfatterforening.dk, 
Lotte Foged  
kontakt@danskforfat-
terforening.dk,  
Anna Ida Häggquist 
assistance@danskfor-
fatterforening.dk,  
Louise Leegaard  
(projektkoordinator) 
blixen@danskforfatter-
forening.dk,  
Sine Löfström 
Antonisen  
medlemsservice@
danskforfatterforening.dk

Sekretariatsleder og 
webredaktør:  
Sara Strand ss@dansk-
forfatterforening.dk 

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

Josefine Blom, S, Kvindelige 
Forfattere
Senest udgivne titel:  
Lucky Lucy, EgoLibris, 2020

Dorthe Chakravarty, F
Senest udgivne titel:  
Nielsine Nielsen, FADL, 2019

Kathrine Assels, S, BU, Aarhus
Senest udgivne titel:  
Veni Vidi Vicki,  
Jensen & Dalgaard, 2019

Nikoline Werdelin, S
Frederiksberg
Senest udgivne titel:  
Homo Metropolis,  
Rosinante, 2014

Nis Grønager Madsen, DFF
Odense
Senest udgivne titel: Fra ser-
vice til samskabelse, Fryden-
lund, 2018

Gurli Marie Kløvedal, S
København S
Senest udgivne titel: Hunde-
hjerte, Grønningen 1, 2020

Anja Steensig, DFF
Helsingør
Senest udgivne titel: En lille 
bog til mørke dage – trøst i tro 
og kærlighed, The art of com-
passionate living, 2019

Monica Lorenzo Pugholm, F
Senest udgivne titel: Barnløs-
hed, adoption og et kulørt fa-
milieliv – fra din mave til min 
favn, Klim, 2013

Anne Christiansen, F
Odense 
Senest udgivne titel: Carl 
Nielsen-parrets kunstsamling, 
Forlaget Odense Bys  
Museer, 2015

Anne Matthiesen, DOF
Valby
Seneste oversatte titel:  
Renias dagbog, Kristeligt 
Dagblads Forlag, 2020 

Birgitte Darger, Læremiddel
Senest udgivne titel:  
Begreb om dansk,  
Dansklæreforeningen, 2020

Lisette Agerbo Holm, F, DOF, 
Aarhus-gruppen
Galten
Senest udgivne titel: Mårdyr, 
Straarup & co., 2019 

Janne Teller, S
Senest udgivne titel:  
At gå nøgen,  
Politikens Forlag, 2018

Sussie Maria Pilegaard, S, 
Kvindelige Forfattere 
Senest udgivne titel:  
Saga, EgoLibris, 2018  

Kristina Hermann, F
København K
Senest udgivne titel:  
Du kan flyve. Lær at håndtere 
din flyskræk,  
Muusmann Forlag, 2017 

Pernille Jermiin Frost, F,  
læremiddel
Dyssegård
Senest udgivne titel:  
Min læsebog, Alinea, 2020

Fanny Frances Knight,  
Kvindelige Forfattere,  
StORDstrømmen
København 
Senest udgivne titel: SKAM, 
Forlaget Underskoven, 2018

NYE MEDLEMMER BESTYRELSEN 
Morten Visby (fmd.), Anne Sofie Hammer 
(næstfmd.), Sanne Udsen (kasserer),  
Henrik Poulsen, Kaare Øster,  
Daniel Boysen,  Kirsten Marthedal,  
Christine Tjalve, Juliane Wammen,  
Inge Duelund Nielsen, Stephanie Caruana 
og Lotte Rienecker (suppl.). 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen
Stephanie Caruana (fmd.), Birte Kont 
(næstfmd.), Christine Tjalve ,  
Frode Z.  Olsen, Anne Nielsen,  
Anne Hjælmsø,  Harald Havsteen-Mikkel-
sen , Anne Zenon (suppl.), 

BU-gruppen,  
Inge Duelund  Nielsen (fmd.) , Sally 
Altschuler, Lise Bidstrup,  
Anne Sofie Hammer, Kasper Hoff,  
Lise Jacobsen Qvistgaar,  
Jette Rydahl Sørensen, Birgitte Bregnedal, 
Kim Langer, Gunnar Wille,  
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, Zarah Juul, Marie Priem

L-gruppen
Daniel Boysen (fmd.), Poul Lynggaard 
Damgaard (næstfmd.),  
René Sandberg, Adil Erdem,  
Jesper Rugård, Claus Willumsen (suppl.), 
Cindy Lynn Brown (suppl.)

F-gruppen
Henrik Poulsen (fmd.), Anne Rosenskjold 
Nordvig (næstfmd.), Frank Egholm,  
Anne Hedeager Krag , Charlotte Langkilde, 
Jørn Martin Steenhold, Jørgen Burchardt , 
Per Bregengaard, Helle Asgaard

DOF
Juliane Wammen (fmd.), François-Eric 
Grodin (næstfmd.), Birthe Lundsgaard, 
Signe Lyng, Siri Nordborg Møller,  
Nanna Katrine Lund, Jakob Levinsen,  
Uschi Tech (suppl.), Rasmus Hastrup (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 Kontaktperson: 
Lone Ayo Rytsel (Lone@lonerytsel.dk)
Aarhus-gruppen i DFF Gunvor Graner 
Krejberg (fmd. info@gunvorganerkrejberg)

ILLU.:TOMAS BJÖRNSSON
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POUL LYNGGAARD DAMGAARD, 1977, uddannet lærer og pædagog og næstformand 
i L-styrelsen. Han debuterede med sin første digtsamling i 2013, Boks Sepia, har siden 

udgivet en række digtsamlinger og er aktuel med Rejsens farver.

Portfolio

Poul Lynggard Damgaard,  du er 
 uddannet pædagog og lærer og har 
bl.a. undervist i dansk og billed-
kunst – hvornår begyndte du at 
skrive digte?
Det er svært at give et entydigt svar på. 
Men det begyndte vel, mens jeg var lærer 
på øerne Tunø og Samsø, hvor jeg boede 
alene og var meget alene. I 2006 flyttede 
jeg til Aarhus og blev meget hurtigt en del 
af det litterære miljø, som inspirerede mig 
meget til at skrive videre.

Hvad skete der med dig i Aarhus?
Jeg mødte andre, der skrev digte, aner-
kendte digtere, som læste mine digte og 
syntes, at det var godt. At blive anerkendt 
af anerkendte digtere, det var var meget 
afgørende for mig. Jeg havde skrive- 
erfaring med mig fra øerne, men skrev 
mest i fragmenter. Første gang jeg virkelig 
fordybede mig i en sådan skriveproces, var 
under decemberorkanen i 1999. 

Du skrev din debut i Aarhus?
Ja, jeg stiftede bl.a. bekendtskab med  
lyrikeren Simon Grotrian, og jeg havde  
aldrig læst den type digte før. Det var helt 
nyt. Indtil da havde jeg mest læst  
klassikere, klassiske romaner, men også en 

※
digter som Christian Winther. Det nye,  
anderledes inspirerede mig meget, påvirkede 
mig til at skrive mere og mere lyrik, og i 2013 
havde jeg samlet mod til mig, og så udkom 
Boks Sepia. Siden har jeg bestræbt mig på at 
skrive et manuskript om året.

Som lyriker er det tilsyneladende  
en væsentlig del af forfatterskabet  
at optræde, at læse op?
Oplæsningerne er dels spontane, dels 
 planlagte, og de seneste år har jeg haft 
 20-30 oplæsninger om året. Under  corona 
har de i højere grad været digitale, og det 
fungerer også, men det fysiske møde  mellem 
mennesker er grundlaget for al eksistens. I 
den nærmeste fremtid skal jeg optræde ved 
en international lyrikfestival, og det bliver 
 også digitalt. 

Undskyld, men nu kommer jeg  
altså til det evindelige og trælse 
spørgsmål: Kan man leve af det,  
af at skrive digte?
Næ, men man kan leve for at skrive digte, 
og det er nok mit eksistensgrundlag. Og så 
må det med det økonomiske komme hen ad 
 vejen. Jeg har skiftende arbejder som lærer 
og pædagog. 


