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Kært barn …
※
A F M O R T E N V I S B Y, F O R M A N D F O R D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

D

a skolebibliotekerne for år
tilbage skiftede navn til
pædagogiske læringscentre (PLC), var der tale om
mere end blot et navneskift. Det var led i en skolereform med større fokus på
læring, hvor skolens PLC
ikke så meget skulle være et bibliotekstilbud til
eleverne i hverdagen som en inspirerende og
koordinerende ressource for skolens medarbejdere med læringsprocesser i højsædet. PLC’erne skulle, som det hedder i bekendtgørelsen fra
2014, ”udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på
læreprocesser og læringsresultater”. Fint nok,
men hvad så med alle de tidligere formålsbestemmelser om at fremme elevernes a lsidige
personlige udvikling ved at øge deres læselyst og give dem adgang til hjemlån af bøger til
fritidslæsning? Ja, de gled desværre ud i 2014.
Og hvis ikke den udeladelse var problematisk i
2014, så er den det i hvert fald i dag.
Børns læselyst er dalende, og der er store
skævheder i børns naturlige adgang til bøger i
dagligdagen. Det må og skal der gøres noget ved,
og alt tyder på, at det er i grænsefladen mellem
skole og fritid, at der skal sættes ind. Det må være oplagt, at PLC’erne rummer et stort poten-

tiale her – som et sted, hvor børn i naturlig tilknytning til deres skolehverdag, men uden for
en decideret undervisningssammenhæng, kan
møde et aktuelt og alsidigt udbud af fortællinger
og viden at spejle sig i. Et sted, der på en gang er
lidt stille og lidt spændende.
Heldigvis er det sådan, PLC-bekendtgørelsen
skal evalueres her i 2021. Det er en evaluering,
som vi i Forfatterforeningen vil forsøge at præge
med en akut forståelse for nødvendigheden af et
langt stærkere element af læsefremme i PLC’ernes formål og funktion.
Det kan godt være, vi ikke skal tilbage til skolebiblioteker og skolebibliotekarer, som vi har
kendt dem tidligere. Der har selvfølgelig været vægtige grunde, baseret på en kompleks
undervisningspolitisk virkelighed, til at skifte fokus på området. Men jeg er overbevist om,
at vi skal frem til at have læsning og litteratur
for børn, herunder naturligvis faglitteratur for
børn, med i formålsbestemmelserne for PLC’erne. Det vil ikke kun være godt i et snævert læsefremmeperspektiv, men også for børnene og os
alle i det hele taget. For hvis det halter med lysten og evnen til at sætte sig ind i nye universer
gennem ord og billeder, og hvis det kniber med
udviklingen af den koncentration, der opstår,
når et barn opsluges af en bog, så er det nok heller ikke så godt for elevernes trivsel og læring på
længere sigt. Ingen læring uden lyst til at læse. ※
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TOVE KREBS LANGE, illustrator og forfatter, uddannet i Bruxelles
og på Skolen for Brugskunst. Hun har illustreret langt over hundrede
børnebøger og billedbøger og selv skrevet en del af dem. Tove Krebs Lange
er aktuel med Eventyrrejsen, som hun har skrevet og illustreret.
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S M ÅT & G O D T
FÆ L L E S S K A B

Glæden ved
at dele litterære
oplevelser med andre

”Bøger og læsning kan om noget
starte samtaler mellem mennesker,” siger Camilla Engkjær Laursen, der er projektleder på ”Vi læser
sammen” ved Aarhus Litteraturcenter.
”Vi læser sammen” skal skabe fællesskabsfølelse i en tid, hvor foreningslivet er lukket ned og kulturen på standby.
Litteraturcentret har oprettet et forum på Facebook, hvor læserne kan
dele deres oplevelser, stille spørgsmål og debattere bogen med hinanden, forfatteren og flere oplægsholdere. Desuden er der bog- og
læserfestival i hele marts måned
med både live og digitale oplæg,
forfatter- og læsermøder.

※

VINDER

Egil Hvid-Olsen
havde talt sig frem til
15 henkastede julehjerter i Forfatteren
i december

Det var helt rigtigt. Og han har ønsket sig Morgenstjernen af Karl Ove
Knausgård, og den er for længst
sendt af sted til hans hjem i Grindsted.
Tak for den store interesse for at
deltage i konkurrencen – og glæd
jer til muligheden for revanche til
næste jul.
Se i øvrigt interviewet med vinderen, præst og faglitterær forfatter
Egil Hvid-Olsen, på bagsiden.

※

SKRIVEGRUPPER

I næste nummer af
Forfatteren kan du
søge efter makkere til
skrive-, sparre- eller
tegnegrupper

Send en superkort tekst til redaktor@danskforfatterforening.dk
med dit navn, kontaktoplysninger, hvor du bor og evt. interesseområde.
Bladet står ikke for kontakten, kun
for at formidle den her via bladet.
Og Anne Leonora Blaakilde, kulturforsker og fagforfatter, har allerede
sendt en efterlysning: Hun vil gerne have kontakt til andre forfattere
med henblik på at danne en skrivegruppe – faggruppe og litteraturgenre er ligegyldig. Hun bor i Helsinge i Nordsjælland, men skriver:
”Det må gerne foregå online; det er
foreløbig det mest sikre, og så sparer vi transporten. :-)”
Anne Leonora Blaakilde kan kontaktes på e-mail: al@blaakildes.net
Skriv til Anne Leonora Blaakilde, eller søg efter en gruppe i dit lokalområde i det kommende nummer
af Forfatteren. Der er deadline d. 21.
april og udgivelse d. 27. maj.

※

PENGE!

Datoen 9. april
rimer på besættelse
og afsavn

Men i år, fredag d. 9. april, lysner det
dog – for dér kommer bibliotekspengene. Det meddeles i hvert fald
i skrivende stund fra Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen har dog ved
flere lejligheder ændret – fremskyndet – datoen for udbetaling, i
2020, da første coronanedlukning
kradsede i forfattere, illustratorer
og oversætteres økonomi – og tidligere år er pengene også kommet
et par dage før forventet.

※

SÆ T I G A N G

Lindhardt og Ringhof
og deres internationale forlag Saga
Egmont udskriver
skrivekonkurrence

En forlagskontrakt på 250.000,
oversættelse til ti sprog, dansk udgivelse som trykt bog, global udgivelse digitalt og en marketingkampagne til en værdi af 250.000
– det er præmien til vinderen af
krimikonkurrencen.
Manuskriptet skal afleveres senest
1. december 2021.

※

F I F T Y- F I F T Y

Fordeling af
bibliotekspenge
mellem illustrator
og forfatter til
letlæsningsbøger

I lette letlæsningsbøger er der en
tæt sammenhæng mellem tekst
og tegning, og ofte fylder tegningerne det meste.
Som udgangspunkt får forfatteren
dog 75 procent af biblioteksafgiften. Hvis forfatter og illustrator skal have halvdelen hver – som
for en almindelig billedbog – så
skal begge navne stå på både forside og titelblad af letlæsningsbogen. Med samme typografi og
samme skriftstørrelse. Det er vigtigt. Og det er vigtigt, at tegner
og forfatter laver en klar aftale på
forhånd – er tekst og tegning lige
vigtige, er tegningerne vigtigst, eller er ordene?
Det er ikke nyt og har været sådan
i en årrække, men der hersker en
del misforståelser omkring det.
Nanna Gyldenkærne og Tove
Krebs Lange har derfor lavet en
folder om denne fordeling – den
kommer til at ligge fremme i Forfatterforeningen, på BU & Illustratorernes hjemmeside, og den sendes til forlag og DBC, som står for
registreringen af bøger.

※
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S M ÅT & G O D T

⁂
Jeg har det her pres med ting, der skal
skrives. Og jeg bliver ked af det, hvis jeg
ikke får det gjort. Det er sådan: Åh gud,
bare jeg lige kunne komme af med det.
Foto: Les Kaner/Gyldendal

En gang imellem er det en lille smule
anstrengende, men det ser ikke ud til,
at den kilde tørrer ind.
Forfatter Katrine Marie Guldager,
aktuel med Det samme og noget helt andet, i Politiken

AKADEMISK

Forfatterne
Olga Ravn,
Naja Marie Aidt,
Harald Voetmann
og Cecilie Eken
er nye medlemmer
af Det Danske
Akademi

De fire afløser Suzanne Brøgger,
Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Astrid Saalbach, der forlod Akademiet i foråret 2020 i
protest mod et andet akademimedlem, Marianne Stidsen, og
hendes debattone. Hun har bl.a.
kaldt kaldt MeToo-bølgen for en
”terrorbevægelse”, ligesom afhopperne mente, hun var skyld i,
at samtalerne i Akademiet blev
politiske frem for litterære.
Cecilie Eken skriver for børn og
unge, og det er første gang, at
en forfatter med den målgruppe
er blevet medlem af Det Danske
Akademi.

※

UDSKUDT

Krimimessen
i Horsens er flyttet til
efteråret

De nye datoer er lørdag og søndag d.
9. og 10. oktober. Så i stedet for kun én
dag i marts planlægger folkene i Horsens nu to fulde dage med krimiforfattere og læsere.
“Ved at rykke årets messe har vi et håb
om at kunne gennemføre på en måde, der kommer så tæt på normal som
muligt – selvfølgelig med øje for de restriktioner, der måtte være på det tidspunkt,” siger Claus Hagstrøm Hansen,
biblioteksleder for Horsens Kommunes
Biblioteker og leder af Krimimessen i
Horsens.

※

Ønsker du at stille op
til valg til bestyrelsen?

Der er valg til bestyrelsen og posten
som formand for foreningen i foråret
2021. Ønsker du at stille op til valg,
så kontakt Anna Ida Häggquist på
assistance@danskforfatterforening.
dk for mere information.

※
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ORDET

SAMFUNDSSIND
blev kåret som Årets
Ord i 2020

Der var ellers skarp konkurrence mellem 2020-ordene. Ud
over samfundssind var afstand,
albuehilsen, bodegavirolog, corona,
flokimmunitet, hjemmelsudfordring,
hudsult, mundbind og seriekrænker
på top-10. Ordet samfundssind
sender da også et positivt signal,
bodegavirolog eller hudsult er vel lidt
sjovere, men beslutningstagerne i
Dansk Sprognævn og fra P1programmet ”Klog på Sprog” har nok
vurderet, at f.eks. seriekrænker ville
splitte mere end samle befolkningen.
Årets Ord er og skal være meget
tidstypisk, men hvem husker
egentlig Årets Ord for ti år siden?
Nej vel? Det var vuvuzela, betegnelsen for et langt, smalt sydafrikansk
horn, populært blandt fodboldtosser – undskyld, fodboldfans – og
som fik en kortvarig berømmelse
under verdensmesterskaberne i
Sydafrika i 2010.
Og i 2019? Nemlig, ja: klimatosse.

※

AI

Kunstig
intelligens
i litteraturens
midte
Computeren og internettet er
en gave til den researchende
kunster – en uudtømmelig kilde
af opslagsværker, viden, data og
arkiver tilgængelig hjemme
fra matriklen. Men i skabelsen
af værket, i det kreative rum –
kan supercomputerens kunstige
intelligens tilbyde noget dér?

※
AF LENE MØLLER JØRGENSEN

I L L U S T R AT I O N : T O V E K R E B S L A N G E
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Computere skal afsløre
hemmeligheden
bag god litteratur
Kan man sætte ”den gode litteratur” på en formel eller få opskriften på at skrive
en bestseller? En gruppe forskere ved Aarhus Universitet vil fodre supercomputere
med litteratur i et forsøg på at lokke opskriften ud af teksten.

※
AF ULLA ABILDTRUP

F

orskere fra Aarhus Universitet
har fået fem millioner kroner
og fire år til at skabe computer
modeller, der kan klassificere
litterære tekster som henholdsvis høj eller lav kvalitet og succesfuld eller ikkesuccesfuld.
Forskergruppen er tværfaglig
og består blandt andre af projektleder Mads Rosendahl Thomsen, der er professor i litteraturhistorie, og Kristoffer Laigaard Nielbo, lektor
ved Center for Humanities Computing Aarhus.
”Vores mål med projektet er at få en bedre
forståelse af, hvad litterær kvalitet er. Vi fodrer
computere med enorme mængder litteratur på
dansk, engelsk og senere kinesisk og får computerne til at analysere, hvordan teksterne hænger sammen og danner forskellige mønstre,”
fortæller Mads Rosendahl Thomsen.
”Vi lægger værker fra slutningen af 1800-tallet skrevet af forfattere som H.C. Andersen og
J.P Jacobsen ind i computeren sammen med helt
nye tekster som britiske Kazuo Ishiguro og J.K.
Rowling. Herved kan forskere sammenligne

verdenslitteraturen med indsigter i teksters opbygning, som man ikke ellers ville kunne skabe.
Fordelen ved at bruge computere er naturligvis,
at de kan analysere meget større datamængder,
end noget menneske nogensinde vil kunne,” siger han.
Bliver det en bestseller?
Det er vigtigt for forskerne at udvikle modeller,
som bliver tilgængelige for andre end forskere.
De håber, at algoritmerne om få år kan bruges af
mange aktører i den litterære verden. Forfattere
vil for eksempel kunne bruge computermodellerne til at vurdere deres egne tekster eller give
efterkritik på andre forfatteres værker.
”Vi har formuleret en teori om, hvad der giver
en god læseoplevelse. Succesfulde historier har
for eksempel ofte en særlig narrativ struktur
eller historiebuer, og når computerne har ’læst’
tilstrækkelige mængder litteratur, vil vi kunne
tage en ny litterær tekst, lægge den ind i computeren og få en melding om, hvor succesfuld teksten er,” fortæller Kristoffer Laigaard Nielbo.
”Det er dog ikke det samme som garanti for
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Forskerne ser på
tre parametre for succes:
• Fortællingens narrative struktur
• Antal biblioteksudlån af værket samt
anmeldernes vurderinger
• Værkets succes blandt henholdsvis unge og
ældre, by- og landboere, højt- og
lavtuddannede

succes at overholde vores parametre, men alene
et udtryk for, at forfatteren har skrevet et værk,
som i sin indre struktur minder om succesfulde fortællinger,” understreger han.

⁂

Kommerciel succes eller anmeldersucces?
Forskerne giver også computerne oplysninger
om, hvor mange gange et værk er blevet lånt på
biblioteket, og vurderingen af værket blandt anmeldere. Desuden får computerne informationer om præferencer blandt unge og ældre, byboere og mennesker på landet samt højt- og
lavtuddannede læsere.
”Vi skelner mellem forskellige typer af succes: den kommercielle og den kritiske. Den kommercielle succes rummer blandt andet værker
fra populærkulturen, som lånes og købes af
mange. Eksemplet på den kritiske succes kan
være et mere nichepræget værk, som kun hitter blandt få litterater,” siger Mads Rosendahl
Thomsen.
”Vores computermodeller vil kunne beskrive, hvad der virker godt i en fortælling, men de
vil samtidig kunne vise, hvad der afviger væsentligt fra de succesfulde fortællinger og dermed er unikt. Så det er ikke vejen til en verden,
hvor alle bøger er skabt over samme skabelon,”
siger professoren i litteraturhistorie. ※

Vores mål med projektet er
at få en bedre forståelse af, hvad
litterær kvalitet er. Vi fodrer
computere med enorme mængder
litteratur på dansk, engelsk og
senere kinesisk og får computerne
til at analysere, hvordan teksterne
hænger sammen og danner
forskellige mønstre.
Mads Rosendahl Thomsen
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Forlæggeren:

Det er tilbageskuende
”NU KENDER JEG IKKE DETALJERNE i projektet, men jeg har svært ved at se rationalet i
det – ja, faktisk stritter alt på mig, når jeg hører
om det,” siger Jacob Søndergaard. Han er forlagsdirektør på Gutkind og har tidligere arbejdet for blandt andet Rosinante og L&R – og er
altså ikke umiddelbart begejstret for projektet
ved Aarhus Universitet:
”Dataundersøgelserne giver forskerne mulighed for at vurdere store mængder litteratur
med henblik på, hvad der har gjort et bestemt
værk til en klassiker. Men projektet giver jo ikke
i sig selv svaret på, hvad litterær kvalitet er. Jeg
opfatter projektet som tilbageskuende, og hvis
man ønsker at anvende datagenererede modeller på nye værker, vil det blive reproducerende
skabelonlitteratur,” mener Jacob Søndergaard.
”Forlagene har en publicistisk forpligtelse og
tjener læserne bedst ved at udvise nysgerrighed
og udfordre og opsøge det, der ikke kan sættes
på formel. Jeg ønsker ikke, at en algoritme fortæller, hvad der er god litteratur. Vi skal finde

nye veje både i forhold til de brede, publikumsrettede værker og de mere smalle. Det er tidkrævende at vælge mellem tusindvis af værker,
men det er en kerneopgave for os som forlag, og
det er den proces, som bærer en bog igennem til
publikum. Man skal kunne mærke, at et levende menneske har brændt for den, haft fingrene i
materialet, lugtet og smagt på det. Der findes ingen genveje,” siger han.
Forlagsdirektøren bryder sig heller ikke om,
at supercomputerne fra Aarhus Universitet kan
hjælpe eksempelvis bibliotekarer med at blive
klogere på, hvilken litteratur der falder i lånerens smag ud fra parametre som alder, uddannelse og geografisk bosted:
”Snævre brugeradfærdsanalyser kan fastholde en bestemt brugeradfærd, og det er jeg
imod. Litteratur er for alle – også for dem, der
troede, at de kun ville læse én bestemt slags bøger. Litteratur kan i kraft af sin mangfoldighed
fremme social og kulturel mobilitet.” ※

⁂
Man skal kunne mærke,
at et levende menneske
har brændt for den, haft
fingrene i materialet,
lugtet og smagt på det.
Jacob Søndergaard, forlagsdirektør
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Forfatteren:

God litteratur er spontanitet

⁂

”JEG SYNES GRUNDLÆGGENDE, at det er et
interessant og relevant projekt, som givetvis
kan bruges til at scanne tekster for mulige bogsuccesser,” siger Jens Smærup Sørensen, forfatter, cand.phil. i dansk og udvalgsleder for
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur.
”En del af underholdningsindustrien bygger
på viden om, hvad mange gerne vil se/læse/lytte
til, og det følger ofte bestemte mønstre. På samme måde kan projektet bruges til at skærpe opmærksomheden om, hvordan vi til tider bliver
trukket rundt ved næsen af industrien.”
”Samtidig er jeg helt sikker på, at man ikke
kan spore, hvad der er god litteratur, for god litteratur har et stort moment af spontanitet og
improvisation. Når jeg for eksempel går i gang
med en bog, har jeg som regel en idé og et grund-

Samtidig er jeg helt sikker på,
at man ikke kan spore,
hvad der er god litteratur.
Jens Smærup Sørensen, forfatter

lag at bygge handlingen på, men idet karaktererne begynder at optræde mere konkret i fortællingen, sker der noget nyt, som gang på gang
overrasker også mig. Og det er netop, hvad der
for mig sætter et absolut skel mellem underholdningsindustriens produkter og den ’rigtige’ litteratur.” ※

Forskere i kunstig intelligens:

Litteratur er ikke nemt at måle
MARCO RAGNI ER ADJUNKT ved Institut for
Design og Kommunikation, DIAS, ved Syddansk Universitet, og forsker i kunstig intelligens. Gennem sit arbejde kender han til det
aarhusianske projekt og finder det utrolig interessant:
”Helt basalt kan man ret nemt klassificere
en tekst ud fra bestemte parametre, som for eksempel om den indeholder korte eller lange sætninger, almindelige ord eller fremmedord, om
der er en mandlig eller kvindelig hovedperson,
om den handler om en forbrydelse eller ej, osv.
Men forskerne i Aarhus vil forsøge at definere,
hvad der er god litteratur, og det er ikke nemt.
Litteratur er komplekst, kreativt og mangfoldigt og dermed ikke nemt at måle og veje.”

”I Aarhus vil de fodre computerne med meget
store mængder læsestof på tre sprog, og så kan
det godt være, at forskerne finder nogle bestemte karakteristika ved litteratur, som har opnået succes. Men resultatet afhænger af, hvad de
putter i computeren – ellers kan man få et forvrænget billede. Desuden skal man huske på, at
de forfattere, der modtager Nobels Litteraturpris, ofte netop har skrevet noget exceptionelt og
fuldstændig uset, og det vil computerne jo ikke
kunne beregne eller forudse på baggrund af tidligere litterære succeser. Så jeg tror, at projektet
vil give os meget ny indsigt i, hvad der tidligere
er blevet ansat for succesfuldt, men det vil ikke
lære os at blive mere kreative.” ※
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Menneskedigte?
I am a coal-truck
by a broken heart
I have no sound
the sound of my heart
I am not

DIGTET ER SKREVET AF AI, hvis fulde navn er
Artificial Intelligence, en kunstig intelligens fra
Kyoto Universitet, og digtet er genereret i forbindelse med en undersøgelse af, hvorvidt læsere kunne gennemskue, hvilke digte der var
skrevet af et menneske – og hvilke der var lavet
af en computer.
En gruppe på 500 personer, 30 af dem litterater, blev præsenteret for en række digte. Og nej,
de kunne ikke afgøre, om AI eller en lyriker havde skrevet dem.
AI var inden lyrikdebuten blevet fodret med
92.000 digte fra det engelske poesikorpus. Det
forklarer måske lastvognen med kul, det knuste
hjerte og den lidt gammeldags tone.
Netop det faktum, at AI skal fodres med digte og tekster, som reflekterende, følende mennesker har skrevet gennem generationer, før den
første datamaskine kom til verden, viser den
kunstige intelligens’ begrænsning på det kreative område.
Og det bliver heller ikke inden for nogen overskuelig fremtid, at kunstig intelligens kan erstatte mennesker i det kreative arbejde – det
udtalte Sebastian Risi, forsker i kunstig intelligens, ph.d. og professor ved IT-Universitetet i
København, i forbindelse med det japanske projekt. Man skal snarere se det som et samarbejde, har han sagt til Information. Det er mennesket, der fodrer maskinen og sætter rammerne
for, hvad der kan og skal arbejdes med. AI kan
komme med mange og hurtige bud, men resultatet bliver ikke mere originalt eller kreativt end
forskeren bag. ※ LMJ
Kilde: ”Velkommen til en fremtid, hvor kunst
skabes af kunstig intelligens”, Information.
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Det kreative menneske
– og maskinen
Maskinoversættelsen er her.
Oversættelsesbureauer tilbyder den, og virksomheder efterspørger den.
Illustrationer kan genereres på en computer.
Er kunstig intelligens en trussel mod oversættere? Mod illustratorer?

※
AF LENE MØLLER JØRGENSEN

H

vad kendetegner den
gode oversættelse fra
et fremmedsprog til
dansk? Én definition
kunne være, at det er
den direkte og loyale
oversættelse fra det
originale sprog til et
velfungerende og flydende dansk – en oversættelse, som også er tro mod det danske sprog.
Det stræber oversættere efter at gøre i deres
arbejde hver dag. Kan kunstig intelligens, en
maskine, gøre det lige så godt? Her taler vi ikke Google Translate-teknologi, men om avanceret software, der ikke bare skifter ord ud, men
er fodret med ord, ord til enhver lejlighed – software, som godt kan regne ud, at en lejlighed ikke nødvendigvis er noget, man bor i, og at regne
ikke nødvendigvis har noget med vejret at gøre.
Altså software, der kan gennemskue kontekst,
genkender sætningsmønstre og raffineres dag
for dag. Supercomputere, der behandler flere og
flere data og selv finder ud af, hvis der mangler
data, og dernæst selv finder dem eller gør opmærksom på, at de mangler. Ja, kan sådan en
teknologi gøre det lige så godt som en kreativ og
erfaren oversætter med dyb viden om den kul-

tur, der oversættes fra? Juliane Wammen, litterær oversætter og formand for Dansk Oversætterforbund i Dansk Forfatterforening, siger:
”Ja, i nogle tilfælde. Der findes oversættelsesteknologier, som er udmærkede, og hvor man
ikke nødvendigvis kan læse ud af en tekst, at
den er oversat af en maskine. Så på den måde
kan man vel sige, at maskinoversættelser kan
fungere, men det gælder altså kun inden for visse typer litteratur.”
Hvilken slags litteratur er det?
Hun tøver lidt, leder efter ordene og siger:
”Det gælder for litteratur, som er flad, fordi
de samme ord, udtryk og billeder går igen, og
hvor sætningerne stort set er lige lange og ens
opbygget. Altså meget skematiske og forudsigelige tekster i bestemte genrer, som tiltrækker
læsere, for hvem sproget ikke er vigtigt, og som
i højere grad læser for spændingens og genkendelsens skyld. Og som er vant til den type litteratur. Det er der intet i vejen med – men det helt
overordnede problem med maskinoversættelser er, efter min mening, at litteraturen dermed
ensartes. Standarden bliver den laveste fællesnævner. Jeg kan sammenligne med Netflix, hvor
der selvfølgelig også ligger gode film og serier,
men hvor de fleste er skåret over samme læst,
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fordi de skal være lettilgængelige, så ingen bliver stødt, overrasket eller sorteret fra. Diversiteten forsvinder.”

che og en kulturelsektor, hvor det personlige og
menneskelige udtryk har stor værdi og skal beskyttes, skriver Morten Visby. Han vurderer, at
denne selvforståelse er meget stærk og i høj grad
vil forhindre, eller i hvert fald forsinke, at kunstig intelligens – maskinoversættelse – tages i
brug i litterær oversættelse.

Acceptable maskinoversættelser
Også Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening og præsident for den europæiske
oversætterorganisation CEATL, fremhæver i
en artikel i organisationens magasin, Counterpoint, at maskinoversættelse af samtidig genrelitteratur fra sammenlignelige kulturer kan
være acceptabel (”I am sorry, but it can”, skriver han). Og i øvrigt udmærker maskinoversættelsen sig ved at være fristende billig og hurtigt
færdig. Men ifølge en nyere, ikke offentliggjort
undersøgelse blandt europæiske forlæggere afviser mere end halvdelen af de adspurgte meget bestemt at bruge maskinoversættelse. Også
selvom det ville være meget tiltrækkende ud fra
et økonomisk synspunkt.
Forlæggerne ser sig selv som del af en bran-

Maskinen giver negativ omtale
Juliane Wammen, som selv er delegeret i CEATL og en af tre redaktører på Counterpoint, siger om maskinoversættelse i den danske bogbranche:
”Danske forlag bruger ikke maskinoversættelser i større omfang, i hvert fald ikke så vidt
jeg er orienteret,” siger Juliane Wammen, ”det vil
simpelthen skade forlagenes image og give for
meget negativ omtale. Jeg har hørt om et enkelt
forlag, der som et forsøg maskinoversatte nogle af deres danske romanceromaner til andre
sprog, og som fandt, at resultatet var for dårligt.”

⁂

Jeg er slet ikke
maskinstormer,
og computeren er
et vigtigt og effektivt
arbejdsredskab.
Juliane Wammen, formand for
Dansk Oversætterforbund

Juliane Wammen mener ikke, at maskinoversættelser udgør en trussel
mod danske oversættere. Foto: Peter Kirkeskov Rasmussen
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Den ”acceptabelt oversatte genrelitteratur”
har dog også været gennem et menneskes hænder og hjerne. Ligesom en oversætters arbejde
bliver gennemlæst og gennemgået af en redaktør, bliver maskinoversættelsen det også – sommetider af både en oversætter og en redaktør.
Sådan foregår det også på danske oversættelsesbureauer, der typisk leverer oversatte tekster til
virksomheder.

begyndelsen. Det tager næsten også lige så lang
tid. Alt det kreative og skabende forsvinder fra
processen, og dermed forsvinder også arbejdsglæden og meningen med et stykke arbejde.”
Maskinoversættelse af litteratur er ikke meget udbredt i Europa, men vinder dog mere og
mere indpas i Østeuropa på bureauer, hvor aflønning og rettigheder generelt er langt dårligere end i Vesten – også for oversættere. Det har
Juliane Wammen kendskab til via det europæiske oversættersamarbejde.
”På oversættelsesbureauerne er det akkordarbejde, de betaler så elendigt og tilbyder så ringe arbejdsforhold, at oversættelse på sigt bliver
et studenterjob, noget midlertidigt, indtil man
kan få et rigtigt job og forsørge sin familie. De
professionelle oversættere forsvinder, og man
mister erfaring og viden,” siger hun.

Kvæler arbejdsglæden
Redigering og rettelser af maskinoversættelser
er dog ikke almindeligt blandt oversættere, der
er organiseret i DOF, siger Juliane Wammen.
”Noget af det mest utilfredsstillende og frustrerende arbejde som oversætter er at få en dårlig oversættelse, som f.eks. en maskinoversættelse, som man skal rette op på. Det er næsten
sværere at rette op på dårligt sprog med mange
misforståelser end selv at oversætte teksten fra

De små sprog
Der er også dilemmaer i diskussionen om for og
imod computerens oversættelse, som kan være
brugbar og nødvendig på nogle områder, mener
hun. Det gælder f.eks. for de små sprog.
”Det er svært, for ikke at sige umuligt, at finde
oversættere fra ét lille sprog til et andet – det kan
f.eks. være fra makedonsk til estisk. Det er CEATL meget opmærksom på, og dér er det problematisk helt at udelukke maskinoversættelsen.”
Er den hurtige og billige maskinoversættelse
en trussel for oversættere – også på længere sigt?
”Vi er meget opmærksomme på det, og også på, at teknologien kan være med til at presse
prisen på vores arbejde, for slet ikke at tale om
det problematiske med hensyn til ophavsret på
en maskinoversat tekst. Jeg er slet ikke maskinstormer, og computeren er et vigtigt og effektivt
arbejdsredskab med ordbøger og opslagsværker
og meget andet – når jeg tænker på, hvor mange
timer jeg tilbragte på biblioteket, da jeg begyndte som oversætter i det små i 2006. Og umiddelbart ser jeg ikke maskinoversættelser som en
trussel mod danske oversættere i dag,” siger Juliane Wammen. ※

⁂

Danske forlag bruger
ikke maskinoversættelser
i større omfang.
Juliane Wammen,
formand for Dansk Oversætterforbund
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Illustratoren, der elsker
sin computer lige så højt
som sine pensler og blyanter
der opstår og springer ud af en planlagt handling.”
Kunstig intelligens kan uden 
menneskelig
indblanding male et pænt ”oliemaleri”, som kan
trykkes på et rigtigt lærred og dermed skabe en
illusion om at være et såkaldt ”ægte maleri”. Men
computerens data, den kunstige intelligens’
DNA, består af millioner af skitser, malerier,
farvesammensætninger, skabt a f m
 ennesker og
udvalgt af mennesker.
”Det sjove – eller det mærkelige – er jo også, at
vi som mennesker har meget svært ved at sætte
ord på kreativitet. Når man sidder med en tegning midt i processen, kan der ske noget, noget
nyt, noget uforklarligt og uventet, hjernen løber
løbsk. Man ved ikke helt hvorfor, eller hvad der
skete,” siger han.
Tomas Björnsson er som nævnt hverken mere eller mindre kreativ, om han arbejder digitalt
eller analogt. Men én ting ærgrer ham, når han
er færdig med en tegning på computeren:
”Jeg har ikke det fysiske arbejde i hånden, jeg
har ikke tegningen på papir. Det vil jeg gerne have, og det er også det, mange, specielt den ældre
generation, gerne vil have.” ※

TOMAS BJÖRNSSON ER VILD med sin computer. Den er et fantastisk arbejdsredskab, han fylder den med nye, dygtige programmer og har lige købt et nyt, der kan male vådt i vådt i akvarel.
”Akvarelfarverne er transparente, de bevæger sig som i virkeligheden og glider ind i hinanden. Processen og nydelsen ved at farvelægge er
den samme som på akvarelpapiret,” siger han.
Men han har også en stor passion for skitse-

⁂

Kreativiteten kommer ikke
fra computerprogrammet, men
fra det menneske, der bruger det.
Tomas Björnsson

bøger, som han skitser i med højt værdsatte fyldepenne på sin tegnestue eller ude i byrummet,
hvor han er på en evig søgen efter interessante
motiver som byskitser.
Der er ingen forskel på, hvor kreativt han arbejder digitalt og på papiret.
”Kreativiteten kommer jo ikke fra computerprogrammet, men fra det menneske, der bruger det. En computer, eller kunstig intelligens,
kan sagtens generere en tegning, et piktogram,
der viser, hvordan vi skal vaske hænder. Eller en
tegning over, hvordan man samler et Ikea-møbel. Det er, når man vil fortælle en historie i illustrationen, når der skal fortælles noget mellem
linjerne, at det kreative menneske kan noget,
som computeren ikke kan,” mener han og tilføjer: ”Den ubevidste eller utilsigtede handling,

⁂

Det sjove – eller det mærkelige –
er jo også, at vi som mennesker
har meget svært ved at sætte ord
på kreativitet.
Tomas Björnsson
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Børn og unges møde
med en kunstner
Statens Kunstfond efterlyser flere ansøgninger fra forfattere og illustratorer til
fondens huskunstnerordning. Det er en ordning, som støtter det kreative møde
mellem professionelle kunstnere og børn og unge i vuggestuer, børnehaver,
folkeskoler, gymnasier eller på kulturinstitutioner.

※

H

AF LENE MØLLER JØRGENSEN

uskunstnerordningen
går på tværs af kunstområder – fra litteratur over billedkunst,
arkitektur,
design,
kunsthåndværk
til
scenekunst og musik.
Men ordningen modtager for få ansøgninger fra forfattere og illustratorer, siger Bo Hr. Hansen, forfatter og repræsentant for litteraturområdet i udvalget for
Huskunstnerordningen.
”Jeg vil gerne opfordre til, at flere forfattere
og illustratorer bruger Huskunstnerordningen
og skaber kreative og tankevækkende møder
med børn og unge rundt om litteraturen i samarbejde med skoler og institutioner. I kan være
med til, at flere børn og unge i mødet med jer får
lirket låget op til litteraturens verden. Fra i år
har ordningen næsten fået fordoblet sine midler, så derfor er der ekstra god grund til at komme i gang med at søge,” fastslår han.
I år har Huskunstnerudvalget 21 mio. kr. til
rådighed, og det er 10 mio. kr. ekstra om året
foreløbig frem til og med 2024. Udvalget bevilger tilskud på minimum 15.000 kr., som går til
kunstnerens honorar og sikrer det vigtige mø-

de mellem den professionelle kunstner og børn
og unge.
En hård, men glædesfyldt, opgave
Digter og forfatter Pia Tafdrup skriver på en
digtcyklus om de fem sanser. Senest udkom Lyden af skyer, den fjerde bog i serien. Og med afsæt
i denne digtcyklus har hun holdt et to måneder
langt kreativt skriveforløb, ”At digte med sanserne”, for elever på fire københavnske gymnasier – Ingrid Jespersen, Sankt Annæ, Aurehøj og
Nørre Gymnasium. Forløbet sluttede i december 2020.
”Det var hårdt arbejde med workshops, foredrag og kommentarer til de mange digte, de afleverede. Men det gav mig også stor glæde, og
jeg føler mig privilegeret over at få mulighed for
at møde den skønne generation og opleve, hvor
motiverede disse unge er, hvor interesserede de
var i processen – og hvor meget det betød for
dem,” fortæller Pia Tafdrup.
På hvert af de fire gymnasier deltog 120 elever i forløbet.
”Vi arbejdede med at skrive om sanser, og der
kunne alle jo være med. Jeg modtog nogle fantastiske svar og var overrasket over kvaliteten af
deres arbejde,” siger hun.
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Foto: Isak Hoffmeyer

Til sidst blev en gruppe af de særligt interesserede elever valgt til et intensivt kunstnerisk
skriveforløb med digteren.
Et samarbejde
I to måneder arbejdede Pia Tafdrup udelukkende med skriveprojektet på gymnasierne, og hun
havde hverken tid eller overskud til at arbejde
på sit eget værk.
”Jeg forbereder mig altid meget og lagde alt
i opgaven, det kan jeg slet ikke lade være med,”
siger hun og tilføjer, at det også er ganske overvældende at stå over for så mange mennesker
på en gang og mange uger i træk. ”Men jeg er også udadvendt og mener, at man er nødt til at have en udadvendt side for at kunne deltage i sådan et projekt.”.
Pia Tafdrup blev kontaktet af de fire gymnasier, som arbejder sammen i netværket KULT. Hovedkræfterne er en gruppe engagerede dansklærere, der indtil videre har samarbejdet med
en forfatter i et huskunstnerprojekt 11 gange.
”Lærerne var ovenud kvalificerede, og de lagde et kæmpearbejde i projektet,” siger Pia Tafdrup.
For at få honorarstøtte til at betale kunstnerne i et huskunstnerprojekt skal en række krav
være opfyldt – det skal være et partnerskab
mellem kunstner og institution, det skal være
målrettet børn og unge mellem nul og 19 år, og
Kunstfonden giver ganske vist honorarstøtte til
kunstneren, men institutionen skal selv bidrage med 25 procent af det samlede honorar. Samarbejdet mellem digteren Pia Tafdrup og KULT
blev støttet med 60.000 kroner af Huskunstnerordningen.

Gennem to måneder holdt
Pia Tafdrup et kreativt skriveforløb, ”At digte med sanserne”,
for 480 gymnasieelever med
afsæt i sin digtcyklus om
sanserne.

Ordningen er også åben for ansøgninger fra
f.eks. en forfatter og en illustrator i samarbejde med en institution – eller en illustrator og
en musiker, der søger sammen i et partnerskab
med en børnehave, et bibliotek eller en ungdomsuddannelse.
Forfatter Cecilie Eken og musiker Peter
Bruun deltager i et stort, landsdækkende projekt, ”Omsorg”, som er udviklet af SAUM – Nordisk Musikteater og med mange aktører inden
for teatre, universiteter, biblioteker, kirke og
skole. Forfatteren og musikeren står for et skrive- og komponistværksted for børn i 5.- 6. klasse, hvor børnene skriver korte tekster om sorg
og derefter er med til at sætte musik til teksterne.
På Statens Kunstfonds hjemmeside står der
udførligt om betingelser, hvem der kan søge og
hvordan, ligesom der er skitseret eksempler på
forløb. Udvalget prioriterer ansøgninger om
længere forløb, det kan være over dage, uger eller måneder, så barnet eller den unge har mulighed for at opleve en kunstnerisk proces og at fordybe sig i den. ※
Der er ansøgningsfrist til Huskunstnerordningen to gange om året, og næste gang
er tirsdag d. 5. oktober.

Inspiration
Pia Tafdrup blev som nævnt kontaktet af KULT,
men siger:
”Som forfatter kan man jo prøve at kontakte ens lokale gymnasium eller skole og høre, om
der er interesse for et samarbejde, eller om de
har kendskab til andre, der kunne være interesserede.”
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MeToo-undersøgelse
om mødet mellem
forfatterstand og forlag
Undersøgelsen viser, at der ikke er omfattende problemer med uønsket seksuel
opmærksomhed i mødet mellem forfatterstand og forlag – men der er plads til
forbedring. Formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby og
næstformand Anne Sofie Hammer fortæller om baggrunden for undersøgelsen
og om de erfaringer, de har gjort sig undervejs.

M

eToo-bevægelsens
anden bølge er
skyllet hen over
Danmark – og også over Dansk Forfatterforening og
bogbranchen generelt. Det var i
sensommeren 2020, at Sofie Lindes nu berømte tsunami-tale ved Zulu Awards sendte bølgen af sted, men inden for flere arbejdspladser
og organisationer var der i forvejen en vis opmærksomhed omkring emnet – hverken seksuelle krænkelser eller #MeToo er som bekendt
nye begreber.
”I kølvandet på Sofie Lindes tale blev jeg kontaktet af Forlæggerforeningen, som gerne ville
inddrage Forfatterforeningen i et internt forløb
omkring større opmærksomhed om seksuelle
krænkelser i forlagsbranchen. Fokus var på forlagene som arbejdspladser. Jeg sagde, at et sådant forløb efter min mening også burde inddrage et særligt fokus på relationen mellem
forfatterstand og forlag, fordi jeg oplevede, at
MeToo-problematikken var særlig væsentlig i
relationer med ulige magtbalancer. Det var forlagene oprigtigt meget åbne over for, og vi be-

gyndte at tale om, hvordan vi sammen kunne
undersøge området og styrke opmærksomheden om vores samarbejdskultur på det punkt,”
fortæller Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening, og fortsætter, ”og det var vel at
mærke på et tidspunkt, hvor der hverken var
presseopmærksomhed eller forfatterdebatter
om det her på sociale medier.”
Mediemøllen
Cirka dér var Morten Visby og næstformand
Anne Sofie Hammer nået til i arbejdet med MeToo-undersøgelsen, da pressen begyndte at ringe. Et par forfattere havde fortalt om sexisme i
bogbranchen, og journalister fra forskellige medier, blandt andre DR og Politiken, reagerede.
De spurgte ind til kulturen i branchen, hvorfor
Dansk Forfatterforening ikke havde gjort noget,
hvornår og om man overhovedet havde tænkt sig
at gøre noget? Og hvorfor vente – hvorfor ikke lige nu?!
”Det er den mest ubehagelig pressesag, jeg
har oplevet indtil videre,” siger Morten Visby,
”jeg blev fejlciteret, lagt ord i munden og følte,
at der blev manipuleret med mine udtalelser –
og det var tydeligt, at vi skulle hænges ud for ikke at handle eller for at forsøge at skjule noget.
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Bogbranchen er en diffus størrelse med
mange aktører, store og små institutioner, nogle velorganiserede, andre ikke, selvstændige illustratorer, forfattere og oversættere, nogle organiserede, andre ikke. Men i samarbejde med
Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag besluttede Dansk Forfatterforening sig for
undersøgelsens fokus, nemlig mødet mellem
forfatterstanden og forlaget.
”Der er en ubalance i det magtforhold,” siger
Anne Sofie Hammer, ”vi ville gerne spørge begge sider, forfattere og redaktører, om de oplever
uønsket seksuelt opmærksomhed i det møde, og
hvis de gør, er der så et mønster? Er det ved receptioner, møder ude i byen eller i arbejdsmødet?”

Pressen var ret ligeglad med, at vi faktisk var i
fuld gang.”
”Der skulle simpelthen findes en skurk, og
det blev Forfatterforeningen,” siger Anne Sofie
Hammer, ”og det var jo mærkeligt og ret vildt –
jeg mener, vi er jo forfatterne. Vi er en forening
for forfattere, og det var ikke nøl eller mangel på
vilje. Men vi var nødt til først at overveje og reflektere over, hvad vi ville undersøge, hvor bred
undersøgelsen skulle være, hvor langt tilbage
den skulle gå, og hvordan og af hvem den skulle foretages.”
En diffus størrelse
Selvom Morten Visby og Anne Sofie Hammer
var lettere rystede over turen gennem medierne i rollen som skurk i fortællingen, så udtrykker de samtidig en dobbelthed i forhold til presseopmærksomheden. For de er også enige om,
at netop pressen har været den drivende kraft
i MeToo i denne omgang. Uden mediernes opmærksomhed ingen debat, bevidstgørelse og
kulturændringer.

72 vidnesbyrd
Advokat Pernille Backhausen fra Sirius Advokater har udført undersøgelsen og har erfaring
fra lignende undersøgelser, blandt andet på Forfatterskolen. I en måned sidste år fra sidst i oktober til sidst i november kunne forfattere, ilFoto: Les Kaner

⁂

Der skulle simpelthen
findes en skurk,
og det blev Forfatterforeningen
Anne Sofie Hammer

Anne Sofie Hammer mener, at strukturel sexisme findes i alle brancher – også i bogbranchen, og det skal der laves om på.

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

19

METOO-UNDERSØGELSEN

Flere indberettere har haft overskud til at sige
fra i situationen, sige fra overfor andre eller fjerne sig fra situationen/relationen, men har følt,
at dette efterfølgende har haft en konsekvens.”
De har følt sig sårbare i situationen og følt,
at vurderingen af deres manuskript og fortsatte virke på forlaget afhang af redaktørens velvilje. Disse hændelser centrerer sig omkring en
bestemt redaktør. Alligevel konkluderer undersøgelsen, at der ikke er noget i indberetningerne, der tyder på, at branchen har et omfattende
problem med uønsket seksuel opmærksomhed i
kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand.

lustratorer, oversættere, redaktører og andre
ansatte på forlagene sende vidnesbyrd om uønsket seksuel opmærksomhed til Pernille Backhausen.
Hun modtog i alt 72 vidnesbyrd, også kaldet indberetninger, som kunne indleveres anonymt, hvis man ønskede det, og ingen i Dansk
Forfatterforening eller i de øvrige organisationer har fået oplyst eventuelle navne. Heller ikke formandskabet. En del af indberetningerne
faldt uden for emnet, men tilbage stod 30 klare vidnesbyrd om episoder med uønsket seksuel opmærksomhed – alle mellem kvindelige
forfattere og mandlige redaktører. De handler
om uønsket seksualiseret tale, bemærkninger
og berøringer f.eks. ved selskabelige lejligheder, men også om ”længerevarende hændelsesforhold, hvor en mere magtfuld person udnytter sin position overfor en person i en mindre
magtfuld position på en seksuel måde”, som
der står i undersøgelsen. Der er også tre eksempler på direkte ”opfordring til at bytte seksuel
opmærksomhed med positiv behandling”. Om
sidstnævnte episoder skriver advokat Pernille
Backhausen:
”Indberetterne i denne kategori, der alle
er forfattere, fremhæver hvordan seksuel opmærksomhed kan have indflydelse på deres
karriere, hvis skæbne ofte er afhængig af andre.

Magtmisbrug
30 vidnesbyrd om grænseoverskridende opførsel og blandt dem tre, der beskriver direkte
magtmisbrug, er naturligvis 30 for mange. Men
i betragtning af at undersøgelsen er blevet massivt omtalt både i dagspressen, nyhedsbreve,
hjemmesider og på Facebook, og at 10.000 individuelle e-mails er sendt ud til forfatterstanden,
så er i alt 72 indberetninger og heraf 30 ubehagelige episoder (nogle overlappende, og nogle var
mere end ti år gamle, hvilket betyder, at de ikke
ligger inden for undersøgelsens rammer) alt i alt
ret få. Er det et problem?
”Ej, man skulle da være et skarn, hvis man
var utilfreds med få henvendelser i sådan en
undersøgelse,” siger Anne Sofie Hammer. ”Personligt er jeg lettet over og glad for, at problemet
ikke er mere udbredt. Men nogle af de kvindelige forfattere, der har udtalt sig til medierne, har
beskrevet en mere strukturel sexisme, f.eks. om
forlæggere, der udtaler sig kvindefjendsk, den
type sexisme findes alle vegne og i alle brancher
i samfundet – også i vores, og det skal selvfølgelig ændres. Det tror jeg også, at den her undersøgelse og debatten om den vil medvirke til.”

⁂
MeToo-undersøgelsen har vist,
at der foregår ting, som ikke
er acceptable

Et branchekodeks
Morten Visby fremhæver, at flere af vidnerne i
undersøgelsen taler om, at de ikke har et sted at
gå hen med deres ubehagelige og grænseoverskridende oplevelse.

Morten Visby
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Foto: Peter Kirkeskov Rasmussen.
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På et så sensitivt punkt
som seksuelle krænkelser
skal vi have udviklet nogle bedre
henvendelsesmuligheder
Morten Visby

”Der har vi et hul, der mangler vi noget – et
sted, hvor folk trygt kan henvende sig. Som forening har vi gennem årene opbygget en enorm
tillid til, at det er os, man henvender sig til med
krænkelser, men hele det her forløb siger mig, at
lige på et så sensitivt punkt som seksuelle krænkelser skal vi have udviklet nogle bedre henvendelsesmuligheder.”
Og derfor arbejder formandskabet sammen
med de to andre organisationer bag undersøgelsen på at blive enige om en form for kodeks.
”Der er tre vigtige elementer, der skal være til
stede. For det første skal der være et trygt sted,
hvor man kan henvende sig. For det andet skal vi
udarbejde et branchekodeks – ikke for rigidt eller udpenslet, men fastslå nogle rammer for mødet mellem forfatter og redaktør, som skaber en
bevidsthed og debat om kulturen og sætter fælles mål. Og for det tredje skal vi have et stående
brancheudvalg, som løbende kan arbejde med
de her emner,” siger Morten Visby.
”MeToo-undersøgelsen har vist, at der foregår ting, som ikke er acceptable, men det vigtigste er at bruge undersøgelsen og den fælles forståelse, vi har fået med forlagene, til at komme
videre med en sikring af en sund samarbejdskultur i branchen,” siger Morten Visby. ※ LMJ
Du kan læse mere om undersøgelsen
på Dansk Forfatterforenings hjemmeside.

Morten Visby vil arbejde for at udvikle et branchekodeks.
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Nyt flot logo i
Illustratorgruppen
A F I L L U S T R AT O R G R U P P E N

I

Lidt om processen – med Claus Riis’ egne ord:
”Noget af det første, jeg tænkte på, var pennespidsen på en gammeldags tuschpen. Den ligner
hovedet på en fugl, så første udkast var en pennespids, bare med ben og vinger.
Men da de fleste af os i Illustratorgruppen
illustrerer til bøger, ville det være oplagt at få
en bog med. Jeg lavede en masse ‘kroppe’, som
kunne minde om bøger, dem arbejdede jeg længe
med. Der kom også en lille elefant indover, med
bog som krop og en blyant som snabel. Den røg
ud igen, og på et tidspunkt, da jeg skitserede på
min iPad, kom der pludselig en version, som jeg
syntes havde det rigtige. Der kom farver på, og
en lille, rød blækklat som øje, som jeg sendte ind.
Den blev heldigvis valgt, og siden har jeg rentegnet logoet i Illustrator.” ※

efteråret udskrev vi en konkurrence blandt vores medlemmer om et
nyt logo til Illustratorgruppen. Et
logo, som både skal fungere selvstændigt i forbindelse med vores aktiviteter og sammen med Dansk Forfatterforenings eksisterende logo. Vinderen
modtager 10.000 kr.
I første omgang efterspurgte vi et eller flere
skitseforslag. De blev i anonymiseret form sendt
til juryen: Bente Bech, Lilian Brøgger og Marie
Priem. Selv om der kom mange gode forslag, var
vinderen ikke svær at udpege. Juryen valgte et
logo, der er enkelt, illustrativt og let opfatteligt,
det signalerer både illustration og bøger.
Den lille bogfugl egner sig også fortrinligt til
en gif, så om ikke så længe hopper den ind på illustratorernes hjemmeside. Hold øje med den.
Det var først, da logoet var valgt, at navnet
på vinderen blev afsløret: Stort tillykke til Claus
Riis.
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Illustration: Claus Riis

Et udvalg af nogle af de skitseforslag Illustratorgruppen modtog

FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har Illustratorgruppen fået Frit Rum til at fortælle om deres arbejde.
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Litteratur to go
Mofibo, Storytel, Saga, Chapter, Podimo, Bookmate, Saxo Premium
… udbyderne af danske lydbøger er mange, og det er lytterne også.
Hvad er det, lydbøgerne kan? Og hvad er en god lydbog?

※
A F A N N A B R I D G WAT E R

F

ørst lidt historie: Litteratur skrevet til lyd er ingen ny opfindelse
i Danmark. Martin A. Hansens
roman Løgneren fra 1949 blev
skrevet som radioroman og oplæst i Statsradiofonien (DR) af
skuespilleren Pouel Kern. Derefter blev den trykt som føljeton i
Berlingske Aftenavis. I dag bliver Løgneren regnet for at være et hovedværk i dansk litteratur,
og den korte roman om den ensomme lærer og
degn Johannes Vig er trykt i næsten 400.000 eksemplarer.
En af mediets store fans er sundhedsvidenskabelig konsulent, 41-årige Jane Skov Olsen.
”Som barn hørte jeg lydbøger på kassettebånd fra biblioteket, mens jeg faldt i søvn, det
var et helt ritual for mig. Kærlighed ved første hik
hørte jeg så tit, at jeg kunne den udenad.”
Og glæden hænger ved – i dag er hun storforbruger af lydbøger på platformen Mofibo:
”De seneste år er jeg blevet glad for lydbøger
igen. Nu lytter jeg, mens jeg gør rent, laver mad,
strikker eller går ture. Min ratio lytning/læsning er nok 60/40, men det varierer en del.”
Frank Løkkegaard, 61, journalist, højskolelærer og kok, er også fan.

”Jeg lytter til masser af lydbøger. Det begyndte, da jeg i forbindelse med jobbet havde mange kilometer på landevejene. Dengang var det
på kassettebånd fra biblioteket. Jeg har lyttet
til Erica Jongs Fanny og har vel hørt det meste
af Jørn Riels forfatterskab, når jeg har været på
hjul. Riel var også med, når vi samlede børnene
i bilen og kørte sydpå i ferietiden.”
Genrer til lytning
Jane Skov Olsen og Frank Løkkegaard lytter
mest til trykte romaner, som efterfølgende er
blevet læst op.
”Jeg hører kun få fiktive historier skrevet til
lyd, men til gengæld hører jeg en del podcast,
som jo er lavet direkte til lyd,” fortæller hun.
Der er forskel på, hvad der fungerer godt som
lyttet litteratur, og hvad der fungerer som læst.
Cecilie Egholm Tonnesen er digital tilrettelægger hos Gyldendal og producerer en del af
forlagets lydbøger og podcasts. Hun skrev speciale om lydbøger og kender sin litteratur til
ørerne.
”De mest populære fiktionslydbøger er genrerene bøger som krimi og romance. Overordnet
kan man sige, at der er nogle generelle træk, som
gør sig gældende. En lytter finder ofte en lydbog
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på en streamingplatform med et kæmpe udvalg,
hvor de hurtigt kan vælge en anden bog. Læseren har derimod nøje udvalgt lige netop den bog.
Derfor er lytterne ofte mindre engagerede i bogen fra start. Det kræver derfor, at bogen hurtigt fanger lytterens opmærksomhed og formår
at fastholde den. Et stærkt anslag og plot er vigtigt.”
Rådene passer meget godt til Jane Skov Olsens erfaringer.
”Jeg synes, krimier, slægtsromaner, lange
amerikanske romaner og YA fungerer godt på
lydbog. Og true crime hører jeg kun på lyd, det
kunne jeg aldrig finde på at læse.”

De mest populære
fiktionslydbøger er genre-rene
bøger som krimi og romance.
Cecilie Egholm Tonnesen, redaktør

Anderledes læseproces
Cecilie Egholm Tonnesen forklarer, hvorfor medierne fungerer så forskelligt:
”Vi er primært vant til at nyde litteraturen
gennem skriften. Det kan derfor være lettere at
følge med i et kompliceret plot og et avanceret
karaktergalleri i en bog, der læses, simpelthen
fordi vi er mere trænet i det. På lyd fungerer det
ofte bedst, hvis der ikke er et alt for stort karaktergalleri, et avanceret plot eller mange forskellige tidsforløb, fordi lytteren let kan miste orienteringen i fortællingen.”
Hun fortsætter:
”Når du læser en bog, kan du bladre tilbage
og genlæse nogle sider, ligesom du nogle steder
kan læse hurtigere og andre steder sætte tempoet ned. Når du derimod lytter til en bog, så er
du tvunget til at følge det tempo, som indlæseren har bestemt. Desuden, når du læser, så er det
det eneste, du gør. Men en del mennesker lytter
til lydbøger, mens de går tur, vasker op eller kører bil.”
Samlet set betyder forskellene på skrift og
lyd, at lydbogen groft sagt skal være enkel og fokusere på en fortælling med fremdrift.
Det kan Frank Løkkegaard skrive under på.
”Jeg lytter mest til lydbøger, når jeg er i køkkenet eller laver andet praktisk arbejde, og har
bemærket, at romaner med store spring i tid og
sted kan være udfordrende. Det samme gælder,

Hvis du går i gang med
at skrive direkte til lyd,
kan du tænke på:
• Honorar og royalties er til forhandling.
• Hvis du får tilbudt et honorar, fordi et forlag vil udgive en af dine gamle titler som
lydbog, er honoraret sandsynligvis også
til forhandling.
• Salgsprisen på lydbøger er forholdsvis
lav, så selv hvis du opnår et stort salg, er
der langt til Strandvejsvillaen.
• Skriver du direkte til lyd, kan du overveje at beholde rettigheder til andre medier
– måske kan du selvudgive din lydroman
på tryk eller samarbejde med et andet
forlag om det. Og måske vil en tv-station
købe filmrettighederne.
• Lydbøger, der udgives af et traditionelt
forlag på baggrund af et eksisterende
værk, kan distribueres af bibliotekerne
og optjener bibliotekspenge.
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hvis persongalleriet er meget omfattende. Og
hvis det så kombineres med navne, der kan forveksles, kan det gå helt galt. Jeg ville nødig give mig i kast med at lytte til Ferrantes Napolifortællinger, netop på grund af navnene. Det
skyldes formentlig, at det er let at tabe tråden,
når man samtidig laver noget andet. Jeg forsøgte mig også med Tolstojs Krig og fred. Det gik helt
galt, trods det, at jeg havde læst den på papir.”

bogsserien om journalisten Magrethe Ernst.
”Jeg deltog i en krimikonkurrence hos Mofibo. Jeg vandt ikke, men fik at vide, at der kunne
arbejdes med den. Det syntes jeg, var ret fantastisk. Jeg fik en redaktør, og mange gennemskrivninger senere var den færdig.”
Karna Bunk er tilfreds med, at hendes krimier er skrevet i samarbejde med Mofibo.
”Jeg er glad for deadlines, der er en redaktør,
der er en proces, og jeg kan koncentrere mig om
at blive en god krimiforfatter.”
Og noget tyder på, at det vil lykkes for Karna,
for kommentarerne under hendes titler på Mofibo er meget positive. Men det er først og fremmest dedikerede lydbogselskere, som finder
hendes krimier, da de ikke er blevet omtalt eller
anmeldt i dagbladene.
Karna Bunk bruger ikke energi på at ærgre
sig over, at lydbøger ikke får den store opmærksomhed hos anmeldere. ”En anmeldelse ville kun være ét menneskes holdning, og jeg får
kommentarer fra 50 personer. Det er en fed feature ved lydbøger.”
Måske på grund af enkelheden står lydbøger
stadig lidt i skyggen af de fysiske bøger. Det erkender Karna Bunk.
”Jeg havde tidligere en drøm om at udkomme
på tryk, men jeg har ændret opfattelse af, hvad
fremtiden for bøger er. Netflix og andre streamingtjenester stormer frem, og jeg kan se, at de
digitale medier er fremtiden. Jeg er blevet omvendt. Jeg er opdraget til at være lydbogsforfatter. Det er et format, jeg tror på.”

Dialog og talesprog
Der er også forskel på det sprog, der fungerer

⁂

Jeg er opdraget til at være
lydbogsforfatter.
Det er et format, jeg tror på.
Karna Bunk, lydbogsforfatter

godt på lyd, og det, der fungerer godt som læst
litteratur, ifølge Cecilie Egholm Tonnesen.
”Bøger, der fungerer godt på lyd, er dem, hvor
sproget lægger sig op ad det mundtlige sprog,
eksempelvis i form af dialog, og helst ikke med
for mange lange, beskrivende sætninger. Når et
meget skrevet sprog bliver læst op, kan det godt
blive stift og skabe en distance mellem lytteren
og fortællingen i stedet for at forstærke den intimitet, der ligger i lydmediet.”
Jane Skov Olsen er enig.
”Jeg kan ikke rigtig lytte til digte eller korte bøger med stort fokus på sproget eller mere eksperimenterende romaner. Faglitteratur,
som jeg ofte læser som bøger, keder mig rigtig
meget på lyd.”

Stemmen i øret
Oplæserens stemme har også stor betydning for
en lydbog. Grete Tulinius indlæser Karna Bunks
bøger, og hun er vild med stemmen. Men man
kan læse i kommentarsporene, at alle ikke er
enige.
”Det er jo subjektivt,” siger redaktør Cecilie
Egholm Tonnesen, ”men hvis det eksempelvis
er en jegfortælling, så fungerer det godt, hvis
stemmen matcher karakterens alder og køn.
Derudover er der nogle typer stemmer, der fun-

Skrevet til lyd
Lydbogsforfatter Karna Bunk skriver plotdrevne, genre-rene historier. Hun er freelancejournalist og forfatter til foreløbig to krimier i lyd-
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gerer bedre til bestemte genrer. Hvis det er en
skønlitterær bog, så må stemmen gerne være en
smule dramatisk, hvorimod hvis det er en nonfiktionsbog, så fungerer det bedre med en mere
journalistisk og nøgtern stemme.”
Frank Løkkegaard er ret ligeglad med, om det
er mænd eller kvinder, der læser op.
”Mere vigtigt er det, at tempoet er passende
og afstemt til bogens grundtone. Det nytter ikke, hvis de dramatiske scener i Stormfulde højder læses med en kælen stemme.”
Og hvad skal forfattere svare, når de bliver
bedt om selv at læse deres værk op? Cecilie Egholm Tonnesen siger: ”Det kan nogle gange være en god idé, men langtfra altid. Det fungerer
godt, når det er en fortælling, som er tæt knyttet
til forfatterens person, eksempelvis ved erindringer eller autofiktion. Men med bøger, hvor
forfatterens person ikke er tæt knyttet til fortællingen, så giver det ikke altid gode resultater
med forfatteren som indlæser. Det er en svær disciplin, og de fleste indlæsere er uddannet skuespillere og vant til at arbejde med stemmen. Og
selvom mange forfattere er vant til at læse op for
publikum, så er der stor forskel på de to medier. Som lytter til en oplæsning får man både visuelle og auditive indtryk, og man er en del af
en større gruppe, der lytter sammen. En lydbog
lytter man typisk til alene gennem et sæt hovedtelefoner, der lukker alt andet ude end stemmen.”

Nu lytter jeg, mens jeg gør rent,
laver mad, strikker eller går ture.
Jane Skov Olsen,
sundhedsvidenskabelig konsulent
og lydbogs-fan

coronarestriktioner, fik de nemlig travlt hos
Mofibo.
”Antallet af nye kunder er tre gange så højt,
som vi havde kalkuleret med,” har Mofibos direktør, Claus Wamsler-Nielsen, fortalt til DR.
Men hvad betyder den vækst for forfatternes
økonomi? Indtil videre er der (vist) ingen, der
er blevet rige på lydbøger. Streamingtjenesterne
afregner med forfatterne ved at udbetale en procentsats af al trafikken på streamingtjenesten.
Derfor er beløbet ikke fast, men en procentdel af
al den litteratur, der er blevet lyttet til – og det
regnes ud efter, hvor mange sider der er blevet
aflyttet. Med andre ord: Lyttes der kun til ti sider i en roman, betales der kun for ti sider.
Der kan være flere penge i at skrive direkte
til lydmedier, da flere udbydere – blandt andre
L&R/Saga, Mofibo og Podimo – betaler et honorar for skræddersyede værker. Honoraret udbetales ofte i to eller tre rater, og derefter udbetales
der royalties efter et vist salg.
De præcise beløb er fortrolige. Karna Bunk
kalder sine honorarer ”rimelige”, men tilføjer,
at streamingtjenesters lydbøger ikke kommer
på bibliotekerne, og derfor får forfatterne ikke
bibliotekspenge. ※

Popularitet og penge
I Danmark har der i flere år været en tocifret
vækstrate for lydbøger. I 2019 havde 17,4 procent af den voksne befolkning abonnement på
en streamingtjeneste, og tallet for 2020 bliver
en del højere. Da regeringen indførte de første

ANNA BRIDGWATER er journalist, redaktør og forfatter til fiktion og nonfiktion til unge og voksne.
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Dansk Forfatterforenings
ordinære generalforsamling
24. april 2021 kl. 15
IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København V
OBS!

Grundet situationen omkring corona opfordrer vi alle ordinære medlemmer til løbende og også på selve dagen
at holde sig orienteret på foreningens hjemmeside vedr. generalforsamlingens afvikling. Hvis et forsamlingsforbud
el.lign. umuliggør gennemførelse, vil bestyrelsen meddele, hvad der i stedet kommer til at ske.
Hold øje med: https://danskforfatterforening.dk/ => Om => Vores struktur => generalforsamling 2021

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
a)
b)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2020 (revideret af revisor), se rapporten her:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2021 (fx Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent
for indeværende år
Opstilling af kandidater til formandsposten
Opstilling af kandidater til bestyrelsen
Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor
Valg af to kritiske revisorer
Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer
Eventuelt

To bilag skal du finde på hjemmesiden

Til dagsordenens pkt. 4 hører to bilag, som du kan finde ved at scrolle ned til ”Gennemsigtighedsrapport” på følgende
link: https://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/

Fortæl os, om du kommer
til generalforsamlingen

Transport

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

Af hensyn til planlægning i forhold til eventuelle sundhedsmæssige pladskrav har vi brug for at vide, hvor
mange vi skal regne med til generalforsamlingen. Vi opfordrer derfor ordinære medlemmer til – senest den 7.
april 2021 – at sende en mail til df@danskforfatterforening.dk med tilsagn om deltagelse i generalforsamlingen.
Der er i år ikke middag efter generalforsamlingen.
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Formandens årsberetning
2020
※
A F M O R T E N V I S B Y, F O R M A N D F O R D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

D

ansk Forfatterforening
har været igennem et
meget mærkeligt år i
2020 med flere langvarige corona-nedlukninger
af samfundet og gevaldige benspænd for hele
vores normale måde at
arbejde og mødes på i foreningen. Vigtige møder, fester, projekter og højtideligheder er blevet
udskudt eller modificeret, og vi har måttet gentænke stort set alle arrangementer og beslutningsprocesser på alle niveauer i foreningen.
I bestyrelsen, i sekretariatet, i grupperne, i udvalgene. Men intet af alt det har ændret på, hvem
vi er, og hvad vi går ud på som forening. Gennem
hele perioden har Dansk Forfatterforening fortsat været et aktivt værn om sproget, læsningen
og litteraturens position i samfundet og fortsat
arbejdet for bedre vilkår for illustratorer, forfattere og oversættere, kollektivt og individuelt.
Dansk Forfatterforening har ikke været lukket
ned, og det kommer heller aldrig til at ske.

eningen på en række punkter. Vi har haft god
medlemstilvækst, og grupperne har eksperimenteret med nye, digitale medlemsmøder.
Videomøder kan noget, også i en forening som
vores, og jeg tror, vi er flere, der har fået øjnene op for, at sådanne digitale møder rummer et
vigtigt potentiale i forhold til at nå ind og ud til
hinanden på tværs af landet. Forfatterforeningen skal være bedre til at favne den geografiske
spredning i medlemsskaren, og her kan videomøder være en vej frem, også efter pandemien. Omvendt er det også klart, at digital kommunikation har sine begrænsninger, især når
det gælder etableringen af den fortrolighed med
hinanden, der er så afgørende for, at en sammensat forfatterforening kan vedblive at gøre
svære ting sammen. Den balance skal vi nok finde, når videomøder ikke længere er en nødvendighed, men kan være et aktivt tilvalg.
Dansk Forfatterforening er en politisk organisation i den forstand, at vi ikke kun har meninger om litteratur og holdninger til bogmarkedet, men også gør dem gældende i de led af
virkeligheden, der regulerer rammerne og vilkårene for os og for den litteratur, vi skaber. På
det punkt har der i efteråret og vinteren været
flere gode resultater. Som led i vores facetterede

Faktisk har der – siden seneste generalforsamling, som i skrivende stund kun ligger seks måneder tilbage i tiden – været øget aktivitet i for-
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⁂

Et andet netop fælles anliggende er spørgsmålet om transparens i salget af vores bøger. Det
er af mange forskellige grunde blevet stadig
mere uigennemskueligt at vurdere forlagenes
kommercielle indtjening på den enkelte titel og
dermed i sidste ende rimeligheden af kontrakterne. Det skyldes blandt andet et mere og mere dynamisk bogmarked med komplekse digitale forretningsmodeller og en til tider uklar
flerhed af afsætningskanaler. Ikke mindst i vores individuelle medlemsrådgivning ser vi flere
og flere eksempler på utilfredsstillende redegørelse for royaltygrundlaget fra forlagenes side.
Men det har vi på det seneste fået mulighed for
at gøre noget ved. Inden længe skal Danmark
nemlig igennem en omfattende ændring af hele
ophavsretsloven, og det ligger fast, at det vil indebære skærpede bestemmelser om forfatteres,
illustratorers og oversætteres ret til fyldestgørende indsigt i bogsalget. Forud for lovændringerne har Dansk Forfatterforening aftalt med
Forlæggerforeningen, at vi sammen vil prøve at
udarbejde en brancheaftale om udformningen
af denne øgede transparens. Gennem en sådan
brancheaftale vil vi kunne sikre os, både at lovændringerne kommer til at fungere i virkeligheden, og at de gør en reel forskel for medlemmerne.

Vi har haft god medlemstilvækst,
og grupperne har eksperimenteret
med nye, digitale medlemsmøder.
Videomøder kan noget, også i en
forening som vores.
Morten Visby

læsefremmeindsats lykkedes det at få sat børns
læsning på finansloven med 25 mio. kroner til
indkøb af nye børnebøger i landets daginstitutioner og børnehaver. Vi har længe vidst, at det
stod skidt til med børns læselyst og adgangen
til bøger i deres institutionelle hverdag. Derfor
er det selvfølgelig godt, at der bliver gjort noget
ved det nu, men det er også en vigtig pointe, at
finanslovsbevillingen er meget konkret fokuseret på indkøb af selve bøgerne. En saltvandsindsprøjtning altså, ikke kun til læselysten, men
også til bogsalget. Det ville ikke være blevet til
noget uden Forfatterforeningens lobbyarbejde.
Sideløbende med arbejdet for at få bogkøb på
finansloven har vi udøvet indflydelse på den
igangværende evaluering af pædagoguddannelsen. Her har det været målet at få genindskrevet højtlæsning og litteratur i bekendtgørelsen
for uddannelsen, således at nye pædagoger bliver klædt på til at vende den dybt forstemmende
udvikling, at bøger i vid udstrækning slet ikke
indgår i det pædagogiske arbejde i for eksempel børnehaverne. Hvis man tror, det kun er et
problem for vores børnebogsforfattere og billedbogsillustratorer, så kan man godt tro om igen.
I Forfatterforeningen ved vi, at alle litteraturformer nærer sig ved hinanden, og at det er afgørende for hele feltet, at børn får gode erfaringer med bøger. Derfor er børns læsning et
anliggende for hele foreningen.

Når foreningen arbejder med rammer og vilkår
i litteraturens verden, handler det rigtig meget
om økonomi, rettigheder og politik, men ikke
kun det. Det handler også om kulturen og relationerne i branchen, herunder samarbejdet
mellem forfatterstand og forlagsfolk. Derfor var
det også naturligt, at Forfatterforeningen kom
til at spille en central rolle, da anden bølge af MeToo-opmærksomheden satte bogbranchen i fokus. Jeg kunne godt have ønsket mig en mindre
polariserende og mindre konfliktsøgende vinkel på den debat, især fra mediernes side, men
ultimativt er det godt, at foreningen kan tage et
medansvar for at sikre en ordentlig måde at behandle hinanden på forlag og forfattere imellem. I kølvandet på den store opmærksomhed i
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Afslutningsvis vil jeg gerne – traditionen tro,
men om muligt endnu mere eftertrykkeligt efter et hårdt år med corona – takke alle i bestyrelsen og sekretariatet for virkelig godt samarbejde i 2020. En særlig stor tak til de ikke så få nye
gruppeledere, der er kommet til. Det kan ikke
have været helt nemt at træde til under så usædvanlige omstændigheder. Tak. ※

medierne vil vi sammen med forlagene arbejde
videre med etableringen af nogle bedre redskaber til at håndtere seksuelle krænkelser i vores
branche. Jeg vil gerne understrege, at den undersøgelse, vi foranstaltede før jul, vidnede om
et meget begrænset omfang af sådanne krænkelser, men der har været ubehagelige oplevelser af den art, og hvilken forfatterforening ville
vi være, hvis vi ikke tog det alvorligt?

Forslag til
vedtægtsændringer 2021
Forslagsstiller: Bestyrelsen
BESTYRELSEN FORESLÅR AT TILFØJE
FØLGENDE TIL VEDTÆGTERNES
§ 20 STK. 4. (Tilføjelse med kursiv)

chef til at varetage den daglige drift og ledelse af
foreningens kontor. Sekretariatschefen kan af
bestyrelsen tildeles en fuldmagt som tegningsberettiget i foreningens driftsmæssige anliggender. Sekretariatschefens løn fastsættes af
bestyrelsen. Sekretariatschefen kan efter aftale med bestyrelsen ansætte en eller flere medarbejdere.
Stk. 3. Foreningens tegningsberettigede kan give
en ansat i sekretariatet prokura til at disponere alene på foreningens konti, depoter, kort mv.
samt andre konti, foreningen administrerer.
stk. 4. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige spørgsmål, der angår det.

§ 20 Kontingent
stk. 4. Såfremt grundkontingent for ordinære medlemmer eller kontingent for associerede
medlemmer ikke er betalt ved udgangen af oktober måned, ophører medlemskabet ved årets
udgang. I en periode på 3 år fra medlemskabets
ophør kan ansøgning om genoptagelse først behandles efter betaling af kontingentrestancen.
Motivation
Sekretariatet har brug for en klar retning på,
hvornår en restance er forældet, og her foreslås
at anvende den almindelige forældelsesregel.

Motivation
Sekretariatet har oplevet, at en bank kræver, at
det fremgår specifikt af vedtægterne, at en medarbejder kan få adgang til konti mv. Vi forventer, at der vil blive et øget behov for dette i de
kommende år – også vedr. andre banker og legatkonti. I praksis er det for at lette bestyrelsens
arbejde med at skulle legitimere klare driftsopgaver. ※

BESTYRELSEN FORESLÅR AT TILFØJE
ET HELT NYT STK. 3 TIL VEDTÆGTERNES
§ 23. (Tilføjelse med kursiv)
§ 23. Administration
stk. 1. Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for hele foreningen og alle faglige grupper,
fastlægger retningslinjer for administrationen
og ansætter det nødvendige personale.
stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariats-

Link til nuværende vedtægter:
https://danskforfatterforening.dk/vedtaegter/
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ÅRSREGNSKAB 2020
Resultatopgørelse
2018
ÅRSREGNSKAB 2020

Resultat
2018
Resultat kr.
Resultat
2020
2020
kr.
3.778.789
Resultat
kr. 0
2020
3.868.297
1.056.868
kr.
3.868.297
284.404
903.070
903.070
5.120.060
233.561
3.868.297
233.561
5.120.060
5.004.928
903.070
5.004.928
233.561
5.004.928
-2.386.320

Budget
2018
Budget kr.
Budget
2020
2020
kr.
3.736.300
Budget
kr. 0
2020
3.825.000
1.183.900
kr.
3.825.000
237.000
740.000
740.000
5.157.200
254.000
3.825.000
254.000
5.142.200
4.819.000
740.000
4.819.000
254.000
4.819.000
-2.374.000

Resultat
2017
Resultat kr.
Resultat
2019
2019
kr.
3.736.046
Resultat
kr. 0
2019
3.851.797
925.920
kr.
3.851.797
284.471
799.516
799.516
4.946.436
414.100
3.851.797
414.100
4.933.011
5.065.413
799.516
5.065.413
414.100
5.065.413
-2.140.821

-452.348 -2.199.174
-470.700
-2.370.340
-455.869 -2.199.174
-501.000
-2.370.340
-509.238
-537.740
-509.238
-537.740
-499.478
-503.500
-525.270 -2.199.174
-515.000
-2.370.340
-499.478
-503.500
-208.000 -537.740
-208.000
-509.238
-532.756
-479.600
-292.306
-273.000
-499.478
-503.500
-532.756
-479.600
-255.000
-255.000
-13.785 -255.000
-40.000
-255.000
-254.323
-223.000
-532.756
-479.600
-254.323
-223.000
-9.346
-15.000
-199.774 -255.000
-212.500
-255.000
-9.346
-15.000
Balance
pr. 31.12.2020-168.000
Balance pr.
31.12.2020
-188.066
-254.323
-223.000
-238.686
-218.500
-59.800 -15.000
-62.000
-9.346
-238.686
-218.500
AKTIVER AKTIVER
-185.990
-4.975 -175.000 0
-185.990
-175.000
-64.800
-95.607 -65.000
-130.000
-238.686
-218.500
-64.8000
-65.0000
Inventar Inventar -62.303
-122.000
-185.990
0 i alt -175.000
-71.021
-120.000
anlægsaktiver
i alt0
MaterielleMaterielle
anlægsaktiver
-4.944.422
-5.076.200
-64.800
-65.000
-71.0210
-120.000
-15.000
Andelslejlighed
Andelslejlighed
0
0
0 i alt-4.806.514
-15.000
-4.990.976
anlægsaktiver
i alt
FinansielleFinansielle
anlægsaktiver
-71.021
-120.000
-4.990.976
-4.806.514
175.638
81.000
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver
i alt 0 i alt -15.000
13.952
12.486
-4.990.976
-4.806.514
13.952
12.486
-15.342
-15.000
Mellemregning,
projekter
m.m. 0
Mellemregning,
projekter
m.m.
-26.786
-20.000
-65.242
13.952
12.486
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
-26.786
40.062 0 -20.000
0 0
Tilgodehavender
i alt
Tilgodehavender
i alt
40.062
0
-80.584
-15.000
22.512
20.000
Likvide
beholdninger -20.000
-26.786
Likvide beholdninger
22.512
20.000
35.789
0
40.062
0
35.789
0
95.054
66.000
Værdipapirer
Værdipapirer
22.512
20.000
49.741
Omsætningsaktiver
i alt12.486
Omsætningsaktiver
i alt
35.789
49.741
12.4860

-441.784
-2.363.308
-550.113
-2.363.308
-458.638
-458.638
-442.315
-559.347
-2.363.308
-442.315
-208.000
-458.638
-455.205
-239.146
-442.315
-455.205
-208.000
-13.763
-208.000
-419.228
-455.205
-419.228
-12.805
-210.370
-208.000
-12.805
-228.773
-419.228
-269.809
-59.800
-12.805
-269.809
-160.047
-10.000
-160.047
-65.000
-104.929
-269.809
-65.0000
-103.553
-160.047
0
-99.965
-4.870.398
-65.000
-99.965
-48.900
0
-48.900
-5.003.221
-99.965
-5.003.221
76.037
-48.900
62.193
-5.003.221
62.193
-13.425
-22.818 0
62.193 0
-22.818
182.356
182.356
-13.425
20.605
-22.818
20.605
180.144
182.356
180.144
62.612
20.605
242.336
180.144
242.336

Årsregnskab 2020

Resultatopgørelse for 2020

Resultatopgørelse 2020
ÅRSREGNSKAB 2020
Resultatopgørelse
2020
INDTÆGTER
Grundkontingent
Resultatopgørelse
2020
INDTÆGTER
6%
af kopivederlag
INDTÆGTER
Grundkontingent
Administrationsbidrag
- Autorkontoen
Grundkontingent
Lejeindtægter
m.m.
Administrationsbidrag
- Autorkontoen
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Indtægter
ialt m.m. - Autorkontoen
Lejeindtægter
Grundkontingent
Lejeindtægter
Indtægter
ialt m.m.
Administrationsbidrag
- Autorkontoen
Indtægter
ialt
Lejeindtægter m.m.
UDGIFTER
Indtægter
ialt
Gager
og lønninger
UDGIFTER

Formandskab,
UDGIFTER
Løn og sociale bestyrelse
ydelser og faste udvalg
Lokaleudgifter
Løn
og sociale ydelser
Formandskab,
bestyrelse og faste udvalg
Andre
udgifter bestyrelse og faste udvalg
UDGIFTER
Formandskab,
Lokaleudgifter
-Løn
Bladet
"Forfatteren"
ogudgifter
sociale
ydelser
Lokaleudgifter
Andre
-Andre
Gruppetilskudbestyrelse og faste udvalg
Formandskab,
- Bladetudgifter
"Forfatteren"
-Lokaleudgifter
og projekter
-- Aktiviteter
Bladet
"Forfatteren"
Gruppetilskud
-Andre
andre organisationer
udgifter
-- Kontingent
Gruppetilskud
Aktiviteter og projekter
Administrationsudgifter
--- Bladet
"Forfatteren"
Aktiviteter
projekter
Kontingent og
andre
organisationer
-- Telefon,
porto, kontorartikler m.m.
Gruppetilskud
-Administrationsudgifter
Kontingent andre organisationer
-- IT-udgifter
og projekter
Administrationsudgifter
- Aktiviteter
Telefon, porto,
kontorartikler m.m.
-- Revision
Forfatterforening
og Autor
Kontingent
andre
organisationer
-- Telefon,
porto,
kontorartikler
m.m.
IT-udgifter
-Administrationsudgifter
Juridisk bistand m..
-- IT-udgifter
Revision
Forfatterforening
og
Autorkonto
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter)
-- Telefon,
porto,
kontorartikler
m.m.
Revision
Forfatterforening
og Autorkonto
Juridisk
bistand
-- Afog nedskrivninger
--- IT-udgifter
Juridisk
bistand
Tab på debitorer
(ubetalte kontingenter)
Udgifter
ialt
--- Revision
Forfatterforening
Autorkonto
Tab
pånedskrivninger
debitorer
(ubetalte og
kontingenter)
Af- og
--Udgifter
Juridisk
bistand
Af- og nedskrivninger
ialt
-Udgifter
Tab på debitorer
(ubetalte kontingenter)
ialtfinansielle
Resultat
før
poster
-Resultat
Af- og nedskrivninger
finansielle poster
Finansiellefør
poster
Udgifter før
ialt finansielle poster
Resultat
-Finansielle
Renter poster
Renter poster
-Finansielle
Kursregulering
investering pr. 31.12.2018
før finansielle
poster
--Resultat
Renter
-Udbytte
Kursregulering
investering
pr. 31.12.2020
posterinvestering
-Finansielle
Kursregulering
pr. 31.12.2020
Financiele
poster
i alt
-Udbytte
--Udbytte
Renter poster i alt
Finansielle
- Kursregulering
investering
pr. 31.12.2020
Finansielle
poster
i alt
Årets
resultat
-Udbytte
Årets resultat
Finansielle
poster
i altoverført til næste år
Årets
resultat
foreslås
Årets
resultat

Årets resultat foreslås overført til næste år Aktiver i altAktiver i alt
alance pr. 31.12.2020
Balance pr.
31.12.2020
pr. 31/12
Årets
resultat foreslås overført til næste Balance
49.741 2020 12.486
Årets
resultat
år

KTIVER

AKTIVER

PASSIVER
31.12.2020 31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
PASSIVER
kr.
kr.
kr.
0
0

ndelslejlighed
Andelslejlighed
nansielle anlægsaktiver
Finansielle
i alt anlægsaktiver i alt

738.731
738.731

nlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt

738.731

ellemregning, projekter
Mellemregning,
m.m.
projekter m.m.
riodeafgrænsning/forudbetalinger
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
godehavender i alt
Tilgodehavender i alt

245.260
40.561
285.821

kvide beholdninger
Likvide beholdninger

5.873.010

ærdipapirer

1.558.147

Værdipapirer

msætningsaktiverOmsætningsaktiver
i alt
i alt

7.716.978

ktiver i alt

Aktiver i alt

8.455.708

ASSIVER

PASSIVER

Kapitalkonto,
inkl.
0
0 inkl. årets resultat
0 årets resultat
Kapitalkonto,
Primære
grupper
0 grupper
0
0
Primære
Interessegrupper
Interessegrupper
738.731
738.731
738.731
Kapitalkonto
i alt
Kapitalkonto
i alt
738.731
738.731
738.731
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Depositum
738.731
738.731
738.731
Depositum
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning
andrem.m.
projekter m.m.
Mellemregning
andre projekter
Skyldige omkostninger
500
245.260
500
Skyldige
omkostninger
Hensættelser
vedrørende
næste regnskabsår
3.01440.561
3.014
Hensættelser
vedrørende
næste regnskabsår
Hensættelse,
individuel(Autorkonto)
uddeling (Autorkonto)
3.514
285.821
3.514
Hensættelse,
individuel
uddeling
Anden gæld
Anden gæld
6.211.702
5.873.010 6.211.702
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
1.518.085
1.558.147 1.518.085
Gældsforpligtelser
i
alt
Gældsforpligtelser i alt
7.733.301
7.716.978 7.733.301
Passiver i alt
Passiver i alt
8.472.032
8.455.708

8.472.032
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31.12.2020 31.12.2019
31.12.2020 31.12.2019
kr.
kr.
kr.
kr.

0
0

0 0
0 0

0
0

738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
245.260 245.260500
40.561 40.561
3.014
285.821 285.821
3.514

500
3.014
3.514

5.873.010 5.873.010
6.211.702 6.211.702
1.558.147 1.558.147
1.518.085 1.518.085
7.716.978 7.716.978
7.733.301 7.733.301
8.455.708 8.455.708
8.472.032 8.472.032

242.336

Årets resultat foreslås overført til næste
kr. år

ventar
Inventar
aterielle anlægsaktiver
Materielle
i alt anlægsaktiver i alt

31.12.202031.12.2020
31.12.201931.12.2019
kr.kr.
kr.
kr.

31.12.202031.12.2020
31.12.201931.12.2019
kr.kr.
kr.
kr.
5.457.588 5.457.588
5.407.847 5.407.847
602.102 602.102
525.247 525.247
231.352 231.352
146.350 146.350
6.291.042 6.291.042
6.079.444 6.079.444
51.000 51.000
51.000 51.000
522.434 522.434
610.154 610.154
192.966 192.966
210.914 210.914
33.674 33.674
378.039 378.039
408.766 408.766
359.650 359.650
252.500 252.500
400.000 400.000
703.326 703.326
382.831 382.831
2.164.666 2.164.666
2.392.589 2.392.589
2.164.666 2.164.666
2.392.589 2.392.589
8.455.708 8.455.708
8.472.032 8.472.032
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Budget 2021
Budget 2021

Budget
2021
kr.

Budget 2021

INDTÆGTER
Kontingent
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter og div tilskud
Indtægter ialt
UDGIFTER
Gager og lønninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m.
- IT-udgifter
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m.v.
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger
Udgifter ialt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat
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Resultat
2020
kr.

3.860.200
875.000
248.560
4.983.760

3.868.297
903.070
233.561
5.004.928

-2.303.071
-477.513
-504.000

-2.370.340
-509.237
-499.478

-479.600
-255.000
-331.000
-15.000

-532.756
-255.000
-254.323
-9.346

-228.500
-180.000
-70.000
0
-120.000
-4.963.684

-238.686
-185.990
-64.800
0
-71.021
-4.990.976

20.076
29.858
49.934

13.952
35.789
49.741
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Kassererberetning
※
AF KASSERER SANNE UDSEN

V

i kan vist uden at overdrive
sige, at 2020 var et specielt
år. Det var det også i Forfatterforeningen. Coronapandemien betød, at de fleste store fysiske arrangementer blev aflyst: Der
var ingen legatreception
og sommerfest, der var ingen bogforumsmiddag, og selv om det lykkedes at afholde generalforsamlingen med en del forsinkelse i efteråret,
så måtte den efterfølgende middag aflyses. Alt
sammen meget kedeligt, og vi håber formentlig
alle, at vi i 2021 vil kunne mødes til bogreceptioner, festmiddage og julefrokoster. I skrivende
stund ser det dog ikke alt for rosenrødt ud.

af i fremtiden: fordelen ved, at mange kan være
med online, over for ulempen ved det manglende fysiske møde. Kort sagt har foreningen været
tvunget til at nytænke, og det har ført mange gode løsninger med sig. Derfor er arrangementsposten heller ikke faldet, faktisk tværtimod, selv
om udgifterne til både medlemsfester og medlemsmøder er blevet væsentlig lavere end budgetteret. Pengene er i stedet gået til forskellige
former for online satsning.
En rigtig god nyhed er, at der ikke alene er kommet flere medlemmer af foreningen, end der var
budgetteret med – der er også færre end budgetteret, som ikke har betalt deres kontingent. Så
”tab på debitorer mv.” er ”kun” 71.000 kr., hvor vi
havde budgetteret med 135.000 kr. I en forening
på vores størrelse er det virkelig vigtigt, at kontingenterne bliver betalt, så bliv endelig ved med
at betale dem!

De mange aflyste arrangementer har selvfølgelig haft en betydning for foreningens regnskab.
Men effekten er ikke helt så stor, som man måske
kunne have forventet: Det er nemlig lykkedes at
rykke en del arrangementer online; f.eks. blev
”Kom og skriv”, der finder sted om onsdagen og
er for alle medlemmer, også de associerede, flyttet fra fysisk at mødes i Strandgade til at mødes
online. Det sidste giver mulighed for, at medlemmer over hele landet og ikke kun medlemmer i Hovedstadsområdet kan være med. Det er
naturligvis rigtig godt, også selv om det ikke er
helt det samme som at mødes fysisk. Formentlig bliver det en afvejning, der skal laves en del

De negative renter beløb sig i 2020 til 26.786 kr.
Det er rigtig irriterende penge, som det er meget
surt at skulle betale. Beløbet ville dog have været
endnu større, hvis ikke bestyrelsen i 2018 havde besluttet sig for at investere nogle af de penge,
som Forfatterforeningen har stående som sikkerhed. Ved at have nogle af foreningens penge
investeret sparer vi ikke alene negative renter,
vi får også pengene til at arbejde for os i form af
udbetalt udbytte.
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Det har haft en stor betydning for årets realiserede resultat.
Når vi ser på årets resultat, er der under finansielle poster en post, der hedder ”kursregulering
investeringer” på 40.062 kr. Det er vigtigt at understrege, at denne post er urealiseret. Beløbet er
udtryk for, at værdien af foreningens investeringer er steget med 40.062 kr. i løbet af året, men det
er ikke penge, der er gået ind i nogen kasse. Det er
at sammenligne med et fiktivt beløb.
Hvad der derimod absolut ikke er fiktivt, er
hhv. udbytte og renteudgifter. Udbyttet på 22.512
kr. er gået ind, mens renteudgifterne på 26.786 kr.
er gået ud. Begge beløb indgår i foreningens økonomi med hhv. positivt og negativt fortegn. For at
få det korrekte billede af årets resultat skal man
derfor tage beløbet fra ”resultat før finansielle poster”, som er 13.953 kr. Hertil skal man lægge udbyttebeløbet på 22.512 kr. og fratrække renteudgiftsbeløbet på 26.786 kr.
Årets reelle resultat er dermed et overskud på
9.679 kr.
Hvis vi ikke havde investeret en del af foreningens formue, skulle der have været betalt negative renter af det investerede beløb, hvilket ville
have givet en ekstra renteudgift på ca. 8.400 kr.
Samtidig ville vi ikke have fået udbyttet på 22.512
kr. Årets resultat ville dermed være endt med et
underskud på godt 21.000 kr. Det ville selvfølgelig være uholdbart i længden. Som kasserer er jeg
virkelig glad for, at foreningen har foretaget det
noget grænseoverskridende skridt med at investere en del af egenkapitalen. For at sikre foreningens fremtidige økonomi har jeg derfor foreslået
bestyrelsen, at vi foretager en yderligere investering af en mindre portion af foreningens egenkapital.
I foråret 2021 bliver der udbetalt ca. 61.000 kr.
i udbytte af de allerede investerede penge, og det
vil give et rigtig godt bidrag til foreningens økonomi. Om denne udvikling vil fortsætte, kommer
dog helt an på, hvordan finansmarkederne udvikler sig. ※
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De kritiske
revisorers
bemærkninger
til regnskabet
for 2020
AF JANNE HEJGAARD
OG HENRIK NILAUS

Vi har gennemgået det fremlagte regnskab og på den baggrund
stillet sekretariatet 18 kritiske/
opklarende spørgsmål, som alle
er blevet besvaret fyldestgørende.
Regnskabet bærer selvfølgelig præg af, at 2020 har været et
helt specielt år på grund af corona, og derfor har der været mange arrangementer, som foreningen ikke har kunnet gennemføre.
Til gengæld er nogle af de midler
blevet kanaliseret over på en online satsning. Et initiativ, som vi
kun kan bifalde.
Vi finder regnskabet tilfredsstillende og vi vil på den baggrund
uddele ros til sekretariat, bogholderi, bestyrelse og formand for at
have godt styr på tingene.
Vores samlede konklusion er,
at foreningen har en sund økonomi. ※

GENERALFORSAMLING 2021

Forslag til vedtægtsændringer 2021
FORSLAGSSTILLER: MEDLEM AF S, KELD BROKSØ

Det er en uværdig proces, som dels kan få en
formand til potentielt at gå tiggergang hos sine
medlemmer. Dels er resten af gruppens bestyrelse ulønnet, hvilket heller ikke virker helt logisk, når formanden skal argumentere for sin
løn. Endelig skal formandens løn tages ud af
Dansk Forfatterforenings samlede budget. Her
viser det sig, at der er stor forskel på lønningerne til formændene i de enkelte faglige grupper
– uagtet at pengene kommer fra samme, fælles
kage i budgettet for Dansk Forfatterforening.
Det betyder, at de enkelte generalforsamlinger
for de faglige grupper stemmer om, hvor meget
af den fælles foreningskage man skal spise på
formandens vegne. Det sker, uden at nogen øvrige grupper kan komme med hverken indsigelser eller samtykke. ※

Medlemsforslag til ændring af vedtægter for i
forlængelse af vedtægternes § 18 stk. 4 som et
nyt stk. 5 – dvs. med denne ordlyd og tilføjelse i kursiv:
§18
stk. 4. Bestyrelsen bevilger økonomisk støtte til
de faglige gruppers selvstændige aktiviteter.
stk. 5. Bestyrelsen fastsætter et ensartet honorar
for de faglige gruppers formænd.
stk. 6. En faglig gruppe ophører, hvis dens medlemstal bliver mindre end 20. I særlige tilfælde
kan bestyrelsen dog dispensere herfra.
stk. 7. De faglige grupper skal holde bestyrelsen
orienteret om deres aktiviteter.
Motivation
Hos den faglige gruppe for de skønlitterære forfattere har der flere gange de seneste par år været diskussion om formandens løn/honorar.
Skal den indeksreguleres? Sættes op/ned osv.?

OBS: læs resten af motivationen på:
https://danskforfatterforening.dk/ => Om =>
Vores struktur => generalforsamling 2021

Bestyrelsens holdning til medlemsforslaget
I 2014 blev det besluttet at indføre et ensartet grundhonorar til gruppernes formænd, og
gruppetilskuddene blev samtidig reguleret, så
også de mindre grupper kunne tilgodese dette
krav. På årsmøderne prioriterer grupperne selv,
om de vil yde mere end de 20.000 kr. i honorar,
eller om de ønsker at prioritere pengene og arbejdsfordelingen anderledes. Spørgsmålet vedrører derfor også gruppernes autonomi og deres
mulighed for at indrette sig forskelligt i forhold
til fordeling af ansvars- og arbejdsopgaver. Bestyrelsen hilser debatten om formandshonorarets størrelse velkommen, men vil også gerne
sikre, at debatten bygger på inddragelse af alle relevante parter, med et fremtidsrettet perspektiv for øje. ※

Bestyrelsen kan ikke anbefale det stillede forslag. I stedet foreslås det, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at drøfte rammer og
vilkår for primærgruppernes formandshonorarer.
Motivation og baggrund
Medlemsforslaget om ensretning af honorarer
til primærgruppernes formænd har skabt en
god og vigtig debat i bestyrelsen. Det er bestyrelsens vurdering, at denne diskussion bør fortsætte på flere planer i foreningen. DFF bygger i
stor udstrækning på frivillighed, bl.a. i form af
arbejdende styrelser, og det er bestyrelsens opfattelse, at den frivillige indsats er en væsentlig
del af foreningens identitet.
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Der må være en bagkant
Elektroniske udgivelser kan leve for evigt – så hvornår er en bog egentlig ”udsolgt”?

※
A F D A 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 D B Æ K

I

de gamle forlagskontrakter var det klart:
Hvis ikke der var flere bøger på lager, og
forlaget ikke ville genoptrykke, så gik rettighederne tilbage til forfatteren.
Med ny teknologi kan bøger være tilgængelige for salg for evigt som e-bog, lydbog og
som print-on-demand. Det er positivt, da forfattere og forlag har en fælles interesse i, at udgivne
værker bliver ved med at kunne købes. Det sparer penge at slippe for at have lager og ende med
at makulere bøger. Der er dog en ulempe for forfatteren. Det gamle udsolgtkriterium duer ikke,
når der ikke er noget lager.
Et eksempel: En forfatters bog udkom på forlaget for fem år siden. Bogen fås som e-bog og
som print-on-demand. Der er solgt mellem nul
og tre eksemplarer om året af hvert format de
seneste tre år. Forfatteren søger på titlen på Google. Søgeresultat nr. 35 viser, at bogen kun kan
købes via forlagets egen hjemmeside.
Er bogen udsolgt? Det kommer an på, hvilket udsolgtkriterium der gælder i kontrakten.
Bogen er umiddelbart tilgængelig via forlagets
hjemmeside. Spørgsmålet er, om det er godt nok
ift. forlagets indsats for at opfylde forlagskontrakten over for forfatteren.

Det mener Dansk Forfatterforening ikke.
Selvom det ikke fremgår udtrykkeligt af forlagskontrakten, hvor stor en indsats forlaget
skal gøre for bogen efter førsteudgivelsen, så
følger det af kontraktforholdets varighed og af
loyalitetspligten, at der er en mindsteindsats,
som forlaget skal leve op til, for at forlagskontrakten er opfyldt.
Det digitale udsolgtkriterium konverterer
det trykte udsolgtkriterium til digitale formater. Der er to faktorer: et krav om et årligt minimumssalg og en målestok for forlagets indsats for at holde værket tilgængeligt og synligt:
”Værket er udsolgt, når værket i digital form ikke længere er tilgængeligt for salg på samme
måde og i samme omfang som forlagets lignende digitale udgivelser”. Værket skal ikke bare
være tilgængeligt, der skal også være en rimelig sandsynlighed for, at en køber kan finde det.
Kravet om kvalificeret tilgængelighed forandrer sig med tiden og markedet, og derfor er det
baseret på et ligebehandlingsprincip ift. sammenlignelige titler. Det kan dog være svært at
bruge konkret. Derfor er det relevant at overveje tidsfrister i kontrakten. ※

OBS: JURISTEN HAR FÅET NY MAIL – SKRIV TIL ANNE KOLDBÆK PÅ
JURA@DANSKFORFATTERFORENING.DK
SPØRG DANSK FORFATTERFORENING OM ALT

Hvis du har faglige spørgsmål eller spørgsmål angående foreningen, dens lokaler og historie, så skriv.
F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 2 1

37

L E G AT E R

LEGATER FORÅR 2021

Dansk Forfatterforenings Hæderslegat
og forfatteren Martin Jensen og hustru
Manja Jensens legat
Legatet tildeles en fortjenstfuld forfatter
(lyriker eller romanforfatter) af skiftevis jødisk
eller jysk oprindelse.
I år uddeles der til en jysk forfatter.
Til uddeling: 20.000 kr.
Legatet forventes uddelt ultimo maj 2021

Direktør J.P. Lund og hustru Vilhelmine
Lund, f. Bugges Legat

Legatet anvendes som understøttelse til skønlitterære forfattere, der ikke er fyldt 35 år.
Dansk Forfatterforenings legatudvalg indstiller
til dette legat, og en ekstern bestyrelse foretager den endelige uddeling til næste år, i foråret
2022. Der sendes kun svar til de ansøgere, der
får tildelt legatmidler. Legatportionen forventes
at være på kr. 6.000–7.000.

Generelt om legater

Ansøgningen sendes elektronisk via efond.
Link til det elektroniske ansøgningsskema findes på Dansk Forfatterforenings hjemmeside:
http://danskforfatterforening.dk/soeg-legat/
Her finder du også en udførlig vejledning i,
hvordan der ansøges.
Ansøgningen skal være indsendt senest 6. april
2021 kl. 12.
Folk, der har kendskab til personer, som
opfylder betingelserne, opfordres hermed til at
rette henvendelse til de pågældende og oplyse
dem om legaterne og ansøgningsfristen.

BÆREDYGTIGT
ARBEJDSOPHOLD PÅ SAMSØ
Har du lyst til en arbejdsperiode i
idyllisk ro, så book et ophold i mit store,
fredelige hus på Samsø. Jeg har plads
til 2-3 gæster i maj-juni & augustseptember. Se meget mere her:
www.JanneHejgaard.dk/landlyst_
samsoe.html

NYT NAVN I STRANDGADE

Dansk Forfatterforenings sekretariatsleder, Sara Strand, går på barsel i
løbet af marts, og Jo Hermann træder til som barselsvikar frem til 1. november.
Jo Hermann er tidligere formand for
Dansk Forfatterforening og nuværende medlem af DOF, F-gruppen,
S-gruppen og Kvindelige Forfattere.

KALENDER

KALENDER

OBS. Vær opmærksom på, at
datoer for årsmøder og andre fysiske møder kan blive ændret pga.
corona. Hold øje med hjemmeside
og nyhedsbreve.

※

ske haikudigtere med særlig fokus
på Chiyo-ni.
Bagefter er der åben mikrofon.
Tilmelding senest mandag d. 4. april til
Bjarne Kim Pedersen,
post@ravnerockforlaget

※

F-GRUPPEN

Kom og skriv – online

Hver onsdag i marts (dog ikke i uge 13
pga. påske!) og hver onsdag i april
Husk tilmelding mandagen før på:
komogskriv@gmail.com

Juristens kursus – online
Tirsdag d. 9. marts Kl. 17-18.30

Om de nye modelkontrakter fra 2020 og
andre tendenser i markedet.
Tilmelding senest mandag d. 8. marts
kl. 12 på jura@danskforfatterforening.dk
For ordinære medlemmer af Dansk Forfatterforening

Onlinemøde:
Hvad må du trække fra i skat?
Onsdag d. 14. april kl. 16-17

Online via Zoom eller Teams. Hjælp til
at logge på fra kl. 15.30: Foreningens
revisor holder oplæg om fordele og
ulemper ved eget firma, fradrag v.
rejse, forbrug, diæter etc. Derudover vil
der være et eksempel på en selvangivelse med de mest forekommende
beløb sat ind som kommentarer, og
der vil til slut være mulighed for at stille
spørgsmål til revisor. Tilmelding til df@
danskforfatterforening.dk senest d. 7.
april. Du vil i god tid inden mødet
modtage link til at logge på mødet.
NB! Det kan være en god idé at orientere sig i Kunstnernes beskatning inden
mødet: https://www.dansk-kunstnerraad.dk/kunstnernes-beskatning/
For ordinære medlemmer af Dansk
Forfatterforening

※

HAIKUGRUPPEN

Årsmøde - ny dato:
Søndag d. 11. april kl. 13
Strandgade 6, København

Årsmøde og efterfølgende fejring af
gruppens 20-års jubilæum.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Årsmødet er kun for medlemmer af
Haikugruppen.
Medlemmer af Haikunetværket og
andre grupper i Forfatterforeningen er
velkomne klokken 14, hvor Hanne
Hansen introducerer kvindelige japan-
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Torsdag klokken fire – online

Onlinemøder hver torsdag kl. 16 i
F-gruppen i marts – medlemmer af
andre grupper er også velkomne.
Find link til møderne på Dansk
Forfatterforenings hjemmeside.

Årsmøde
Fredag d. 9. april.

Strandgade 6, København
Dagsorden ifølge vedtægter
– nærmere info følger.

※

LYRIKERGRUPPEN

Årsmøde
Lørdag d. 10. april kl. 14
Strandgade 6, København
Dagsorden ifølge vedtægter
– nærmere info følger.

※

S-GRUPPEN

Årsmøde
Lørdag d. 27. marts kl. 16-21
Strandgade 6, København –
eller via zoom

Dagsorden ifølge vedtægter – nærmere info følger. Vær opmærksom på, at
dato og mødelængde kan blive ændret
pga. corona.

※

SENIORGRUPPEN

Møderne foregår i Strandgade 6,
København mellem 15 og 17.
Hvordan bli’r du gadedigter – og
hvorfor? Torsdag d. 11. marts
Møde med Christian Kronman

Årsmøde og bogpræsentation
Mandag d. 12. april
Jens og Marie – roman om
Flensborgbevægelsen
Tirsdag d. 26. maj
Møde med Linda Lassen

FORENINGEN

NYE MEDLEMMER
Anne Mia Steno, BU
Senest udgivne titel: Mellem
grænser, Dansklærerforeningens Forlag, 2017
Ann C. Schødt, F
Bagsværd
Senest udgivne titel: Impostorkomplekset, Mindspace, 2020
Asser Amdisen, F
København N
Senest udgivne titel:
En romersk mønt og hvad deraf
fulgte, Haase Forlag, 2020
Lise Rifbjerg, DOF
København K
Senest oversatte titel: Håbets
rejsende , Hr. Ferdinand, 2020

Anja Klemp Vilgaard, F,
Læremiddel, Kvindelige
Forfattere, Hørsholm
Senest udgivne titel: Kronborg
bag facaden,
Get Ajour Forlag, 2020
Jette Kjær Petersen, BU
Haderup
Senest udgivne titel:
Englens søn, Egolibris, 2016
Elizabeth Japsen, S,
Aarhusgruppen
Aarhus C
Senest udgivne titel:
Smukke Herman, Attika, 2019

Hanne Louise Nielsen, BU,
Illustratorgruppen
Søborg
Senest udgivne titel: Matlab,
Gyldendal, 2020

Jette Bak, Seniorgruppen,
Aarhusgruppen
Åbyhøj
Senest udgivne titel:
Drama og teater for børn og
unge, DRAMA, 2013

Dorthe Nors, S
Ulfborg
Senest udgivne titel: Kort over
Canada, Gyldendal, 2018

Per Lykke Jacobsen, L
Risskov
Senest udgivne titel: Du gik før
mig, Amanda Books, 2020

Thomas Peter Dickson, F
København N
Senest udgivne titel: Om at
opleve design, Gyldendal, 2020

Jens Molzen, F, seniorgruppen,
læremiddelgruppen
Hillerød
Senest udgivne titel: Klar til at
knække læsekoden, Akademisk
Forlag, 2013

Viki Munksgaard, BU,
Illustratorgruppen
Sulsted
Senest udgivne titel: Horn og
Vinger: På flugt, Alvilda, 2019
Linda Prahl, L
Mårslet
Senest udgivne titel: Stabilgrus,
Brændpunkt, 2020
Niels Thomassen, F, Senior
Tommerup
Senest udgivne titel:
Scener fra et liv med filosofi,
Multivers, 2019
Teddy Vork, S
Esbjerg
Senest udgivne titel:
Mulm, Kandor, DreamLitt, 2020
Bente Krohn, Senior
Svendborg
Senest udgivne titel: Gule
tulipaner, Forlaget Forum, 1996
Hans Frederik Munch, S
København K
Senest udgivne titel:
Pupiller udvider sig i mørke,
Brændpunkt, 2019
Ulla Conrad, Lyrik, Haiku
Nærum
Senest udgivne titel: Puder af
mos. Japanske meditationer
gennem det danske år,

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@danskforfatterforening.dk www.danskforfatterforening.dk

Ravnerock, 2020

Formand: Morten Visby
formand@danskforfatterforening.dk
Jurist: Anne Koldbæk
jura@danskforfatterforening.dk
Kontortid: Tirs.-tors.
kl. 10-12 og 13-15
Bogholderi:
Trine Larsen bogholderi@danskforfatterforening.dk
Medlemsadministration m.m.:
Nena Wiinstedt
(sekretær) df@danskforfatterforening.dk,
Lotte Foged
kontakt@danskforfatterforening.dk
Anna Ida Häggquist
assistance@danskforfatterforening.dk,
Louise Leegaard,
(projektkoordinator)
blixen@danskforfatterforening.dk,
Sine Löfström Antonisen medlemsservice@
danskforfatterforening.dk

Kirstin Damgaard Larsen,
Aarhusgruppen
Aarhus C
Senest udgivne titel: Elsk dine
grænser, Englehaven, 2018
Lars Poulsen, DOF
Stouby
Senest oversatte titel:
Jagten på de døde,
Superlux, 2021
Louise Winther, S
Frederiksberg
Senest udgivne titel:
Men så døde mormor,
Forfatterskabet.dk, 2021

Sekretariatsleder
og webredaktør
(barselsvikar):
Jo Hermann
jo@danskforfatterforening.dk

Mikael Bent Hansen
Hvalsø
Senest udgivne titel:
Krinkelkroge, Snepryd, 2016
Lone Vitus, S, Aarhusgruppen
Odder
Senest udgivne titel:
Den sidste humanist,
Det Flydende Forlag, 2020

Kursussekretær:
Anne-Sophie
Lunding-Sørensen
kursus@danskforfatterforening.dk
Tlf.-tid: tors. kl. 10-12
og 13-15.
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Portfolio
※
Egil Hvid-Olsen, som teolog og
sognepræst har du, indtil videre,
taget udgangspunkt i dit fag, når du
skriver. Hvorfor?
Jeg vil gerne formidle teologiske overvejelser og kristendommens fortællinger og
sætte dem ind i vores nutid, men jeg skriver ikke andagtslitteratur. Jeg er nysgerrig
på at undersøge, hvordan kultur og
teologi fletter sig sammen i vores moderne
hverdag i dag.

Du skriver både til børn og voksne
– fra bibelfortællinger for børn og
unge til en biografisk, skønlitterær
roman om Martin Luther for
voksne. Hvilke tanker gør du dig
om at formidle til forskellige aldre
og målgrupper?
Jeg tænker naturligvis på målgruppen, og
hvad de kan forstå, og når det er til voksne,
tillader jeg mig nogle gange at skrive lidt
mere akademisk, men aldrig ufolkeligt. Jeg
skriver til den brede læserskare, selvom jeg
godt ved, at det er nichebøger, jeg skriver.

Hvornår skriver du?
Det er en konstant konflikt at få tid til det.
Jeg udnytter de huller, der indimellem opstår i hverdagen, men hvis jeg skal falde ind
i historien, ind i flow, så skal jeg som minimum have tre-fire uafbrudte timer. Det sker
også, at jeg har mulighed for at tage i sommerhuset nogle dage, og det er meget effektivt. Måske får jeg ikke skrevet så meget, men
kommer dog helt ind i historien. Jeg arbejder
ofte i flere år på en bog.

Hvordan prioriterer du så dine ideer?
Ideer popper jo op, men det begynder ofte med, at jeg ser et behov for en bog om
et særligt emne, og så kommer historie og
handling senere. I øjeblikket arbejder jeg bl.a.
på en billedbog for børn om kirkelig vielse af
personer af samme køn. Derudover arbejder
jeg på en bog om moderne kirkekunst i Danmark, hvor 20 kunstnere medvirker.
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