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L E D E R

middelbart inden som-
merferien offentliggjorde 
Dansk Forfatterforening 
to nye modelaftaler, der 
sætter detaljerede ram-
mer og betingelser for for-
fatteres forlagskontrakter 
med Gyldendal og Gut-

kind. Det er vigtige aftaler, fordi de på en ræk-
ke punkter er mere tidssvarende i forhold til de 
reelle forhold på bogmarkedet og på den måde 
giver større klarhed for både forlag og forfatte-
re. Ikke mindst stiller de forfatterne bedre, for 
eksempel når det gælder behovet for en ordent-
lig royalty, også selvom forlaget er gået over til 
nettopriser og print-on-demand på et dynamisk 
bogmarked. De nye modelaftaler, som vi i øv-
rigt har forhandlet på plads sammen med Dan-
ske Skønlitterære Forfattere, giver også forfat-
teren mulighed for noget så basalt som at kunne 
trække rettighederne tilbage, hvis man er util-
freds med forlagets indsats for bogen.

Man kan læse mere om aftalerne længere in-
de i bladet, hvor vores jurist, Anne Koldbæk, går 
lidt mere i detaljer med mekanismerne. Men for 
mig er aftalerne også vigtige på en anden led. 
Nemlig som et signal om, at Forfatterforenin-
gen selv på et ekstremt afreguleret bogmarked 
præget af kaotiske aftaleforhold og fællesstan-
darder i frit fald kan indgå nye aftaler, som ska-
ber mere ordnede forhold for medlemmerne af 

vores egen stand, men så sandelig også for bran-
chen som helhed. De to aftaler med henholdsvis 
Gutkind og Gyldendal viser, netop i deres for-
skellighed, at Dansk Forfatterforening kan sik-
re ordnede forhold hos forlag med forskellige 
strategier og forskellige positioner på markedet. 
De viser, at kollektive standarder ikke forudsæt-
ter et stabilt bogmarked med ensartede forret-
ningsmodeller, cementerede magtrelationer og 
business as usual. 

I virkeligheden har det aldrig været mere på-
krævet – for alle aktører – med mere ordnede 
forhold. Det behøver ikke at være store, forkro-
mede brancheaftaler. I en tid, hvor dansk litte-
ratur presses udefra, hvor værdikæderne for 
 alle, der skaber dansksproget litteratur, presses 
til det yderste i alle led, da rækker vi hånden ud 
og tilbyder pragmatiske og fornuftige bilaterale 
aftaler med forlagene. På den måde kan vi grad-
vist sikre bedre grundlag for gode samarbejder 
om at skrive og udgive bøger. 

Let bliver det naturligvis ikke. Det er klart, at 
et så sprængt bogmarked som det danske stiller 
store krav til en forfatterforening, der prøver at 
møde de enkelte kommercielle aktører i en fæl-
les virkelighed. Men det er min inderligste over-
bevisning, at hvad end der måtte have været, og 
hvad end der måtte komme, af såkaldt disrup-
tion på bogmarkedet, vil det stadig være muligt 
at skabe grundlag for rimelige forhold for for-
fatterne. ※

U
※

A F M O RT E N  V I S BY,  F O R M A N D  F O R  DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

Ordnede forhold
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S M ÅT &  G O D T

R E D D E T

16 ud af 29  
konkursramte  
Arnold Busck- 

boglader er blevet 
overtaget af  

boghandlerkæden 
Bog & idé

Dermed har en række byer rundt i 
landet fået lov at beholde deres lo-
kale boghandel.
Det drejer sig blandt andet om bu-
tikkerne i Herning, Sønderborg, Hel-
singe, Ballerup, Espergærde og 
Birkerød. Den store butik på Køb-
magergade i København fører JP/
Politikens Forlag videre – de højlof-
tede lokaler har været boghandel 
siden 1901. 
Forlaget har også købt webshop-
pen arnoldbusck.dk – den bliver en 
del af Saxo.com, der er ejet af JP/
Politikens Forlag. I alt driver forlaget 
nu tre store boghandler i hovedsta-
den; ud over Arnold Busck i Købma-
gergade er det Boghallen på Råd-
huspladsen og BOGhandleren på 
Østerbrogade.
Børnenes Boghandel i København 
bliver også ført videre – af familien 
Busck selv. ※

L Æ S E LYS T

Højtlæsning  
går i arv

Forældre, som fik læst højt af far 
og mor, mormor eller ældre søsken-
de, læser højt for deres egne børn. 
Det viser en spritny undersøgelse, 
som Danmarks Biblioteksforening 
står bag, og den bekræfter det bil-
lede, som tidligere er blevet doku-
menteret. 58 procent af de foræl-
dre, som selv fik læst højt, læser i 
dag højt for deres egne børn en el-
ler flere gange om ugen, mens det 
kun gælder 38 procent af de for-
ældre, der ikke selv fik læst højt i 
barndommen. 
Formand for Danmarks Biblioteks-
forening Steen Bording Andersen 

siger til branchebladet Bogmar-
kedet:
”Skal vi fremme læselysten hos 
børn og unge, kræver det, at de 
voksne omkring dem på tværs af 
skoler, fritidstilbud og familier sam-
men beslutter sig for at stimulere 
og styrke en læsekultur.” 
En opfordring, som også kom frem 
i oplæg til National  Læsestrategi, 
 som blandt andre Dansk Forfat-
terforening var med til at udarbej-
de. ※

E R S TAT N I N G

Forfatterturnéer,  
litteraturevents  

og Bogforum  
– over hele landet

Bogforum i Bella Centret er af-
lyst i år. I stedet arrangerer en ræk-
ke store forlag litterære events og 
forfattermøder rundt i landet – og 
opfordrer samtidig lokale litteratur- 
interesserede til selv at tage initia-
tiv til aktiviteter.
Lindhardt og Ringhof og Carlsen 
har valgt at lade deres forfatte-
re komme til læserne frem for at la-
de læserne komme til Bogforum, 
og de sender forfattere på turné i 
efteråret. JP/Politikens Forlag og 
Gyldendal har etableret en digital 
platform, bogfestival.dk, som skal 
koordinere og oplyse om alle litte-
raturtiltag i weekenden den 7.-8. 
november. ※ 

U K E N D T S T E D

Store skoleelever 
har svært ved  

at finde de gode  
bøger

Næsten halvdelen af eleverne i en 
8.-klasse siger, at de ville læse me-
re, hvis de kendte flere gode bø-
ger. Det er et af resultaterne fra en 
spørgeskemaundersøgelse, som er-
hvervspraktikant i Dansk Forfat-

terforening Alberte Bach har lavet 
blandt sine 27 klassekammera-
ter. Ca. halvdelen af eleverne sva-
rer, at de læser i deres fritid, ikke 
hver dag, men på ugentlig basis, 
viser undersøgelsen. Ingen af ele-
verne går på biblioteket, ifølge Al-
berte Bach. 
”Vores skolebibliotek har heller ik-
ke noget spændende for os, så det 
er svært at finde bøger, der inte-
resserer os, og undersøgelsen viser 
da også, at de fleste har fået deres 
seneste boganbefaling fra en læ-
rer, fra familie eller venner, hvori-
mod ingen fra en bibliotekar,”  siger 
hun. ※

E L L E R S  TA K

Amazon er på vej 
med vaske- 

maskiner, litteratur, 
mascara m.m.

Lindhardt og Ringhof har sagt 
nej tak til at samarbejde med 
 Amazon, den amerikanske alt-
muligbutik på internettet.
Forlagets direktør, Lars Boesgaard, 
som også er formand for interesse- 
organisationen Danske Forlag, 
mener, at Amazon og Lindhardt 
og Ringhof har meget forskellige 
måde at samhandle på.
”Vi har et ansvar over for vores for-
fattere og er i samme båd som 
dem, så hvis ikke de får fornuf-
tig afregning, går det både ud over 
dem og over os selv. Det er det sid-
ste, som må ske,” siger direktøren 
til MediaWatch.
I løbet af efteråret forventes  
Amazon at lancere sin tjeneste i 
Sverige – første skridt på vej til  
hele Norden. ※
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M I K R O F E S T

Ny netboghandel 
med bøger fra små 

forlag
Den har været undervejs længe, 
 Mikrofest – netportalen for bøger 
fra små forlag – men nu skulle den 
være god nok. I skrivende stund for-
lyder det, at den åbner primo sep-
tember. De senere år er et væld af 
små kvalitetsforlag skudt op med 
smukke og overbevisende udgivel-
ser. 32 af disse små kvalitetsforlag 
vil sælge deres udgivelser online på 
Mikrofest.dk. ※ 

U D S AT

Forårets corona- 
nedlukning har  
ikke fået forlag  
til at udskyde  
mange titler

Det viser en rundringning til de sto-
re forlag, som Bogmarkedet har 
foretaget.
JP/Politikens Forlag har udsat en 
enkelt titel, Elena Ferrantes Voks-
nes løgnagtige liv, fordi udgivelsen 
skulle synkroniseres internationalt. 
Gyldendal skød en udgivelse, da 
indholdet ikke føltes “passende i si-
tuationen”, og Lindhardt og Ringhof 
har ændret på udgivelsesdatoer 
begge veje – forlaget rykkede nogle 
efterårsudgivelser frem, så der ud-
kom nye bøger hen over sommeren, 
og i foråret holdt de en del udgivel-
ser tilbage i perioden, hvor de fysi-
ske boghandler var lukkede.
Også People’sPress og Gads Forlag 
har ændret udgivelsesdato på vis-
se titler. ※

P R I S E R

Blixenfesten  
skubbes igen – ny 
dato er 5. juni 2021

Litteraturbranchen skulle have fe-
stet sammen i VEGA til novem-
ber, men med corona-angst og for-
samlingsforbud i tankerne vurderer 
Blixenbestyrelsen, at det ikke er re-
alistisk. Bestyrelsen har derfor be-
sluttet at skubbe festen et halvt år 
frem, hvor en stor forsamling forhå-
bentlig igen kan feste sammen.
”Det er superærgerligt, “ siger Mor-
ten Visby, formand for Dansk For-
fatterforening, men “det ville også 
være en skam at holde branchefest 
på de forkerte præmisser. Vi vil ger-
ne helt konkret samle bogfolket til 
fest, og det skal være uden afstand 
og uden bekymringer. Det gør vi til 
næste år.” ※

S K I F T E DAG

Nye formænd  
i S og DOF

Juliane Wammen er nyvalgt for-
mand for DOF efter Ulla Lauridsen, 
som ønskede at træde tilbage ef-
ter mere end tre år på formandspo-
sten. Tillykke til Juliane!
Også i S-gruppen har der væ-
ret formandsskifte – Stephanie 
 Caruana har overtaget efter Amdi 
Silvestri. Også tillykke til Stephanie! 
Og tak til de to afgående formænd. 
I skrivende stund har de to grupper 
ikke konstitueret sig yderligere. ※

… hvor Kampmann bad 
kunstnerne om  

kvalificeret modspil  
til sin samfunds- 
konstruktion, og  

Bomholt drømte om  
at løfte folkets indsigt 
gennem kunsten, så 

trækker den nuværende 
socialdemokratiske  

regering på en helt anden 
hammel. 

Joy vil ikke løfte folket op 
til kunsten, men sænke 
barren, så alle kan være 
med på egne præmisser, 

eller deltage, som det 
hedder på moderne  

inklusionsdansk. Ud 
med kunsten, der lukker 

sig om sig selv, og ind 
med kulturen, der åbner 

op til fællesskabet.

Michael Jannerup, forfatter og 
kommunikationschef på Gyldendal, 
i Politiken.

Foto: M
orten H

oltum
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S K R I V E G R U P P E R

A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N           I L LU S T R AT I O N:  L E A L E T È N 

※

Forfattere læser hinandens tekster, undres,  
stiller spørgsmål, diskuterer – de fejrer hinanden, 

giver skulderklap. Måske en enkelt lussing.
Tegnere blander sig mindre i hinandens proces,  

men følger den måske som sidemand, bliver  
inspireret, får selv nye idéer.

Det handler om skrive- og tegnegrupper,  
om at give og få feedback, om netværk.

Skrivegrupper  
– netværk  

og sparring
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lichéen om forfatteren, 
der sidder ensom og isole-
ret på kvistværelset, kun 
omgivet af skikkelser, 
der er vandret ud af hen-
des egen fantasi, genstri-
dige skikkelser, som kun 
vrangvilligt lader sig be-

skrive i ord, sætninger og handlinger – ja, den 
kliché er på mange måder … lidt rigtig. 

Derfor er der også mange forfattere og illu-
stratorer, der søger sammen i skrivegrupper, 
netværk og arbejdsfællesskaber med kolleger.

Udmeldt
Malene Ravn, aktuel med den Romanpris-ind-
stillede Hvor lyset er om maleren Carl Fischer, 
en familiefortælling om hendes mands oldefar, 
er i en skrivegruppe. Hun har også tidligere for-
talt mig om et andet netværk, hun er en del af, 
ikke en skrivegruppe, men en spændende grup-
pe af forfattere. Jeg ringer til hende for at høre 
om arbejdet i en skrivegruppe.

“Jeg har meldt mig ud af skrivegruppen,” for-
tæller hun.

Pokkers, tænker jeg og spørger:
“Men … hvorfor?”

※

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

K “Jeg har erkendt, at jeg ikke egner mig til 
det. Hele idéen om skrivegrupper, at man læ-
ser og forholder sig til hinandens tekster, stil-
ler spørgsmål til dem, og også bare snakker om 
dagligdagen som forfatter – alt det synes jeg vir-
kelig godt om. Men i praksis fungerer det ikke 
for mig. Den nære tekstlæsning på tre-fire løs-
revne sider giver mig ikke så meget, jeg vil hel-
lere have øjne på hele mit manuskriptet til sidst. 
Jeg bliver revet ud af min proces, når jeg læser 
de andres tekster – også selvom jeg synes, at det 
er superinteressant og lærerigt at læse dem. Det 
skemalagte med møder og tekster, der skal læ-
ses, det virker forstyrrende, og jeg har svært ved 
at finde tilbage til fordybelsen igen. Skrivetiden 
er dyrebar, den indadvendte tid mellem fore-
drag og udadvendte perioder er knap. Jeg er nok 
meget fokuseret på at beskytte min indadvendt-
hed,” siger hun.

Skrivegruppen forpligter
Malene Ravn føler, at hun går glip af meget, og 
bliver lidt jaloux, når de andre mødes, men hun 
har meldt sig ud, fordi skrivegruppens tid jo er 
et værdifuldt rum, og man er forpligtet til at væ-
re til stede og ikke kun møde op, når det passer 
én selv. 

At genkende sig selv i andre
Det kan være lettere at kaste kritiske og analyserende øjne på andres tekst  
end på sin egen. Andres blik kan åbne for nye idéer og indsigter. For nogle.  

For andre kan det gribe forstyrrende ind i den kreative proces.
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S K R I V E G R U P P E R

“Helt oprigtigt ville jeg ønske, at jeg kunne 
være en del af det, men har erkendt, at det ikke 
fungerer for mig,” siger hun.  

“Hvad med din anden gruppe af forfattere? 
Hvor I mere har samtaler om jeres kreative pro-
cesser?”

Jo jo, fortæller hun, den holder hun fast i, helt 
sikkert. Og den vender vi tilbage til.

Genreblanding
I skrivegruppen, Malene Ravns gamle skrive-
gruppe, er der fem forfattere.

Jakob Melander, der skriver krimier, se-
nest Ind i den hvide nat, det syvende bind i se-
rien om politiassistent Lars Winkler. Thomas 
Lagermand Lundme, som er dramatiker, ma-
nuskriptforfatter og skriver romaner til børn, 
unge og voksne. Anne-Sophie Lunding-Søren-
sen, forfatter til bl.a. trilogien om bordelbesty-
rer Elvira Gregersen og netop på vej med roma-
nen Sanatoriet. Marianne Verge, der har skrevet 
en biografi og en lang række børnebøger, senest 
Winnie & Leo drømmer om dagen. 

Og der er Stine Askov, aktuel med Kata-
log over katastrofer, som foregår i 1980’erne og 
handler om en 14-årig pige, hvis far bruger al 
sin tid på at forberede sig selv og hende på de ka-

tastrofer – atomudslip, krig, hungersnød – der 
kan ramme, hvornår det skal være. Jeg ringer 
til Stine Askov.

“Vi er en meget blandet flok,” siger hun, “og 
det gør det sjovt og interessant. Som forfatter, 
og også bare som mig selv, har jeg en tendens 
til altid at vælge samme type litteratur, samme 
genre, og i gruppen bliver jeg tvunget til at læse 
noget helt andet. Når vi f.eks. læser en af Jakobs 
tekster, så læser vi den ud fra krimiens præmis, 
og så skal jeg kunne komme med kritik, der er 
relevant for den genre.”

Malene Ravns oplevelse af at blive forstyrret 
og have svært ved at finde tilbage i fordybelsen 
med egen tekst og proces har Stine Askov ikke.

”Jeg får nye idéer og bliver inspireret, dels af 
de andres tekster, dels af de kommentarer og 
spørgsmål, der bliver stillet til mine egne. Jeg 
lærer af at læse de andres tekster – det er lette-
re for mig at se, hvad og hvorfor noget fungerer i 
andres tekster. Det kan jeg have svært ved i mine 
egne, hvor jeg måske nok fornemmer, hvis no-
get ikke virker, men ikke nødvendigvis hvorfor.”

Forskellige tilgange til læsning
Skrivegruppen mødes ca. en gang om måne-
den, en hverdag fra 9 til 12, og de, der har tekst, 

⁂
Skrivetiden er dyrebar, den indadvendte tid mellem  

foredrag og udadvendte perioder er knap. Jeg er nok meget  

fokuseret på at beskytte min indadvendthed.

Malene Ravn, forfatter

Malene Ravn har sagt op i skrivegrup-
pen, men holder fast i basisgruppen. 
Foto: Robin Skjoldborg
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⁂
Jeg lærer af at læse de andres 

tekster – det er lettere for mig at 

se, hvad og hvorfor noget fungerer 

i andres tekster. Det kan jeg have 

svært ved i mine egne.
Stine Askov, forfatter

sender. Man beder måske om respons på en ka-
rakter, på dialog eller på, om teksten kan byg-
ges anderledes eller bedre op. Eller man kan ba-
re spørge: Hvad synes I egentlig om teksten? Og 
hvem har oplevet hvad med den?

“Vi har forskellige tilgange til læsningen, én 
kommenterer helt ned til kommaerne, en anden 
langt mere overordnet. Det kan jeg godt lide, der 
sker altid noget, der bliver sagt og peget på noget, 
man kan bruge, og selvom der er modsatrette-
de læsninger, så er der altid inspiration at hen-
te. Når jeg går derfra, ved jeg, at jeg kan skrive 
videre ud fra noget af det, der blev sagt. Snak-
ken falder selvfølgelig også på andre ting. Om 
invitationer til at holde foredrag og oplæg UDEN 
honorar og alt sådan noget, som man har brug 
for at tale med kolleger om, når man har et en-
somt job.”

Stine Askovs Katalog over katastrofer, no-
mineret til Romanprisen 2021, har været igen-
nem den “skarpe og benhårde” skrivegruppe i 
et utal af udgaver. Research til romanen førte 
hende bl.a. til Tjernobyl i Ukraine, til det forlad-
te atomkraftværk i det store, tidligere beboede 
område, som i dag er i totalt forfald og ved at bli-
ve opslugt af vildtvoksende natur. 

“Mens jeg skrev, gled Tjernobyl dog lidt ud 
af romanen, så det ikke spiller nogen stor rolle. 
Samtidig blev jeg også overhalet af HBO-serien 
Chernobyl Diaries, irriterende nok. Men jeg hav-
de svært ved at slippe den idé og min research, 
så jeg hæftede et 30 sider langt efterskrift om 
Tjernobyl på romanen. Det kunne skrivegrup-
pen ikke lide. De sagde alle sammen, at det var 
frygteligt, slet det, – ja, måske med lidt andre 
ord. Men jeg kunne godt se det, og jeg slettede 
det.”

Det første søgende oplæg
Tekstlæsning med de øvrige forfattere har givet 
Stine Askov et sprog til at tale om tekster, et nyt 
sæt begreber. Sprog og begreber, som rækker ud 
over, hvad der er “godt” og “dårligt”, fordi forfat-
tergruppen tilsammen sidder inde med en stor 
viden om tekst og sprog.

Skrivegruppen har givet Stine Askov lyst til 
at tale om tekster.  
Foto: Linda Hansen/Gyldendal
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Det er ikke nødvendigvis gennemarbejdede 
tekster, forfatterne lægger frem for hinanden, 
det kan også være et første, søgende oplæg til en 
fortælling. 

“Så er det ikke tekstlæsning, men mere en 
undersøgelse af grundidéen, tonen eller tro-
værdigheden i det nye projekt. Selvfølgelig er det 
skrøbeligt, men det er alt forbundet med at skri-
ve, og jeg er ikke bange for at lægge det frem.”

Det næste, Stine Askov lægger frem for skrive- 
gruppen, er ikke en roman, men noget, som er 
nyt og anderledes for hende: kortere tekster, der 
skal lægges på en digital platform til et projekt 
under Gyldendal. 

“Jeg havde egentlig tænkt mig at skrive en 
kærlighedshistorie, men nu er der dukket en do-
minerende moster op i teksten, og hun blander 
sig,” fortæller Stine Askov. 

Om at spejle sig
Nu skal det handle om den anden gruppe, som 
Malene Ravn er en del af. Hun kalder det sin ba-
sisgruppe – eller bare sine venner. 

Ud over Malene Ravn består den af forfat-
terne Iben Mondrup, Alberte Winding, Mathil-
de Walter Clark og Lotte Kaa Andersen. De fem 
forfattere mødte hinanden til en masterclass i 
Dansk Forfatterforening med den svenske for-
fatter Linn Ullmann for nogle år siden. Hun for-
talte om tanker og overvejelser, hun havde gjort 
sig, mens hun skrev den selvbiografiske roman 
De urolige, der skildrer hendes liv med to berøm-
te forældre, den norske skuespiller Liv Ullmann 
og den svenske filminstruktør Ingmar Berg-
man. Linn Ullmann og de deltagende forfatte-
re havde en god, indgående og konkret samtale 
undervejs og til en let middag bagefter. Samta-
len mellem de fem danske forfattere er fortsat li-
ge siden. De havde en fælles oplevelse og genken-
delse, fortæller Iben Mondrup.

“Flere af os skrev selv på egne familiehisto-
rier, og Linn Ullmann fortalte blandt andet om, 
hvordan forfatteren ofte forveksles med fortæl-
lerstemmen. Det føles meget betydningsfuldt at 
kunne genkende sig selv i nogle af temaerne – 

⁂
Det føles meget betydningsfuldt  

at kunne genkende sig selv i nogle 

af temaerne – og i hinanden – 

når man troede, at det var tanker 

og frustrationer, man var helt 

alene om.

Iben Mondrup, forfatter

Det er en befrielse at kunne genken-
de egne tanker og overvejelser hos 
kolleger, mener Iben Mondrup.  
Foto: Isak Hoffmeyer
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og i hinanden – når man troede, at det var tan-
ker og frustrationer, man var helt alene om. Det 
var stort og vigtigt.” 

I dag mødes de til middage, går til koncerter 
eller i teatret og deltager i hinandens mærke- 
dage. 

“Vi snakker om vores liv, foredrag, et punkt i 
en kontrakt, og så selvfølgelig altid om, hvordan 
det går med skrivningen – og som regel går det 
jo forfærdeligt!” siger Malene Ravn. 

Iben Mondrup fremhæver, at det er en lettel-
se, at de ikke behøver at gøre rede for, hvad de la-
ver, og hvordan de gør det, men kan mødes “med 
hovedet i hver deres bærepose”, uden at nogen 
studser over det.

“Vi kender alle det med at starte et manu-
skript op, hvor svært det er, og hvor meget man 
skal skrive for at få fat på historien. Det er et 
nødvendigt onde at skrive og skrive og fortvivle, 
før man får hold på det. At man må ikke give op, 
at det handler om udholdenhed, stamina og ik-
ke om inspiration,” siger hun. 

De er alle fuldtidsforfattere, arbejder meget, 

og nej, det er ikke en skrivegruppe, der er ingen 
dagsorden og ingen tekster, men Iben Mondrup 
har haft en af de andre til at læse med på sin se-
neste roman. Sådan bruger de hinanden, og li-
gesom alle andre faggrupper taler og diskute-
rer de fag.

“Hvis en møder op med en frustration, så er 
det naturligt, at den bliver luftet. Sidste gang vi 
mødtes, kæmpede en af os med en titel, og så dis-
kuterer vi titler. Det kan også være synsvinkel 
eller noget helt andet; vi er kolleger og venner, 
og vi snakker fag,” siger hun.

Opbygning af tillid
Lotte Nybo er forfatter og illustrator – bl.a. til 
prinsesseserien Halløj på slottet – og hun er 
en del af en skrivegruppe på fem. Et af de øvri-
ge medlemmer, Tove Krebs Lange, er også bå-
de skrivende og tegnende, mens de resterende 
tre skriver i forskellige genrer og til forskellige 
målgrupper. Den seneste tid har corona sat ak-
tiviteten på pause, men ellers plejer gruppen at 
mødes hver tredje uge, ligesom de en gang om 
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året tager op til en ødegård i Sverige for at skri-
ve og tegne. De mødte hinanden for 12 år siden 
på Vallekilde Højskole til et kursus om børne-
litteratur og fandt sammen som skrivegruppe.

“I begyndelsen krævede det overvindelse, når 
man lagde en tekst frem for de andre; man blot-
ter sig jo, når man viser noget, som ikke er fær-
digt. Men vi har bygget vores tillid til hinanden 
op gennem 12 år, i dag er den massiv, vi kender 
hinanden og fornemmer ofte, hvor den anden vil 
hen, vi hjælper hinanden med at blive bevidste 
om vores egen tekst. Vi kan lægge den første skit-
seplan til en tekst op og kan agere som en art fød-
selshjælper på idéen. Vi er solidariske over for 
den valgte genre, over for den idé eller præmis, 
tekstskitsen er skabt ud fra.” 

Det kan dø mellem hænderne på én
Det er dog sjældent, at tegninger og illustrati-
oner kommer på bordet til feedback og diskus- 
sion. 

“Når det drejer sig om tekster, så tackler vi 
det meget håndværksmæssigt, praktisk, men 
når det drejer sig om illustrationer, bliver det 
følsomt. Især hvis der kommer smag indover.”

Også hvis du eller I fremlægger en første skitse 
til en illustration?

“Ja, jeg vil selv være tøvende med at berøre en 

andens billedunivers, mens vedkommende er i 
arbejdsprocessen. Og selv ville jeg være bange 
for at få det slået i stykker, det kan så let dø mel-
lem hænderne på én, ikke?”

Der kan vel også være praktiske og konkrete be-
mærkninger, såsom “hun ligner ikke en på 11 år” 
og den slags?

“Jo, kommentarer på det redigeringsmæssige 
plan er ganske almindelige, og det kender alle il-
lustratorer til. Jeg mener, at det er bedømmelsen, 
der er det svære – både at give den og at modtage 
den. Det er en samtale mellem mange illustrato-
rer, at det virker forstyrrende at sammenligne 
sig med andre, og som Tove (Krebs Lange, red.) 
har sagt, så mangler der et anmeldersprog for il-
lustrationer. Vi illustratorer mangler måske og-
så selv ord og et sprog, når vi taler om tegninger.”

Malerisk, rodet og kikset
Lotte Nybo fortæller, at en god kollega for en del 
år siden bemærkede, at “når du er allerbedst, er 
du helt grafisk”, og det var en kommentar, hun 
var glad for, fordi den satte ord på noget, hun 
ubevidst arbejdede med: “Nå ja, det er dét, jeg 
selv kan lide!” 

Men straks banker det problematiske ved be-
dømmelser på: “En positiv respons skal jo ikke 
føre til en opskrift: at nu vil jeg være grafisk i al-

⁂
Vi illustratorer mangler  

måske også selv ord  

og et sprog, når vi taler  

om tegninger.
Lotte Nybo, illustrator og forfatter

Lotte Nybo er meget forsigtig 
med at kommentere eller 
gribe ind i andre tegneres 
billedunivers.

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 0
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le mine illustrationer, for så keder jeg mig og kø-
rer på automatpilot, og mit arbejde bliver min-
dre godt. Jeg vil også være malerisk eller rodet 
og kikset. Det er vigtigt for mig at eksperimen-
tere undervejs.”

Lotte Nybo fremhæver også en anmeldelse, 
som var virkelig brugbar.

“Jeg havde illustreret et folkeeventyr, som 
jeg ikke kunne få greb om og virkelig kæmpede 
med. Anmeldelsen var da også superdårlig, der 
stod bl.a. ’alle Lotte Nybos figurer ligner nogen, 
der er på speed’. Og jeg kunne se, at hun havde 
ret, og derfor var det også en god og virksom an-
meldelse for mig. Den gjorde mig bevidst om, at 
jeg skal finde egne autentiske følelser i mine fi-
gurer, når jeg illustrerer. Ellers skal jeg afstå. 
Men hvis en tilsvarende rapkæftethed faldt mel-
lem kolleger, ville den nok ødelægge trygheden 
og arbejdsklimaet, ikke?”

  
Illustratorer på tegnestuer
“Det er ikke så almindeligt med tegnegrupper 
som med skrivegrupper,” fortæller formand for 
illustratorgruppen Tove Krebs Lange, “nok for-
di mange illustratorer sidder på tegnestuer. Vi, 
der ikke gør, mødes dog af og til for at arbejde 
sammen.”

Hun har tegnet og skrevet mange, mange bø-
ger bl.a. serien om Max og Bella, og tager ganske 
meget på “arbejdslejr”, som hun siger, i et som-
merhus med gode kolleger og veninder. Og hun 
mødes jævnligt med kolleger for at tale fag og 
udveksle erfaringer.

“Og Lotte Nybo og jeg tager nogle gange teg-
neopgaver med, når vores skrivegruppe er i øde-
gård. Jeg elsker at sidde sammen med nogen og 
male! Børn, katte, kolleger,” siger Tove Krebs 
Lange.

Lotte Nybo er enig:
“Det er ganske befordrende og inspirerende 

at gå i koncentreret arbejdsmode sammen. Of-
te kan man løfte en opgave et nyt sted hen.” ※

⁂
Jeg elsker at sidde sammen  

med nogen og male!  

Børn, katte, kolleger.
Tove Krebs Lange, illustrator og forfatter

Tegnegrupper er ikke så alminde-
lige som skrivegrupper – måske 
fordi mange illustratorer sidder på 
tegnestue sammen, hvor de taler om 
arbejdet, mener Tove Krebs Lange. 
Foto: Peter Rasmussen Kirkeskov
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ekstnær læsning, samtale 
om fortællingens opbygning, 
dialogens troværdighed eller 
idéudvikling – skrivegrup-
per fungerer selvfølgelig me-
get forskelligt, men der er et 
par grundregler, som er værd 
at følge, fortæller forfatter Maj 

Bjerre. Hun har skrevet Gaven i kritik, som ud-
peger de ømme punkter, når vi diskuterer hin-
andens indsats, tekster eller værker, og den er 
målrettet modtageren. Og FEED BACK – så du 
bliver hørt handler om at give kritik.

Det kan være svært både at give og at modtage 
kritik, man skal øve sig i det, og Maj Bjerre fore-
slår, at man først og fremmest beslutter sig for 
et sæt spilleregler, når man etablerer en skrive-/
tegnegruppe. Spilleregler, som man formulerer 
i fællesskab og vedtager sammen. Så alle er med 
på samme betingelser.

“Det er vigtigt at forventningsafstemme og 
aftale nogle ret præcise spilleregler i gruppen – 
f.eks. hvor detaljeorienterede skal vi være? Skal 
vi kun fokusere på det positive? Hvor bredt skal 
vi favne? Uden udtalte spilleregler kan det gå, 
som når man spiller ludo: Vi tror, at vi alle ken-
der reglerne og også spiller efter de samme, men 

under spillet viser det sig ofte, at der findes vidt 
forskellige regler, og vi spiller hver især efter vo-
res egne; fra familie, skole eller naboen. Og det 
kan føre til diskussion og konflikt.”

Det er ikke en anmeldelse
Maj Bjerre understreger, at den gode feedback 
ikke består af en vurdering eller en anmeldelse, 
men af observationer, iagttagelser. 

“Man skal forsøge at give modtageren obser-
vationer frem for bedømmelse. Når man kom-
menterer en tekst, er det ikke vigtigt, om man 
kan lide den, men om den virker i forhold til hen-
sigten. Måden, man formulerer sig på, er også 
vigtig. Man kan f.eks. sige “i mine øjne virker 
det, som …” eller “som jeg læser det, så…” Formå-
let med at give feedback er jo at få det bedste ud 
af arbejdet, i dette tilfælde en tekst. Og kernen er 
nysgerrighed. Stil åbne spørgsmål, f.eks.: Hvad 
vil du som forfatter udtrykke? Hvad er hensig-
ten? Hvad vil du opnå med netop dette ord, den-
ne sætning? Hvilke tanker havde du, da du skrev 
det her? Skrivegruppen skal gerne hjælpe med 
at forløse forfatterens intention, så stil gode, åb-
ne spørgsmål frem for at fælde dom. Nysgerri-
ge, interesserede spørgsmål får modtageren til 
at sænke paraderne, lytte, tænke, reflektere.”

Spilleregler for feedback
Det er vigtigt på forhånd at aftale, hvordan man giver kritik eller feedback.  

Hvordan formulerer man sig, hvor detaljeret eller overordnet skal kritikken være?  
Maj Bjerre har skrevet bøger om at modtage og give kritik.

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

※

T
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Ifølge Maj Bjerre er det vigtigt at fokusere på, 
hvad der fungerer godt. Så husk det gode, siger 
hun. Vær kærlig, men ærlig, og ret blikket frem-
ad i stedet for at fylde mere og mere på omkring 
det, der ikke fungerer. Levér budskabet, og stop 
så. Kritikeren skal hverken overtale eller over-
tage projektet.

Tag det ikke personligt
Man skal også lære at tage imod kritikken, feed-
backen, roserne og risene. Det er vigtigt at kun-
ne lytte frem for at gå i forsvarsposition, retfær-
diggøre og forklare. 

“Som forfatter eller tegner skaber man noget, 
som er en del af én selv, og derfor kan det være 
ekstremt svært ikke at tage kritik personligt – 
hvis kritikeren nu siger, at den dér tegning ikke 
virker så troværdig, så vil mange i stedet høre 
det som et angreb på deres personlige trovær-
dighed og vil reagere med et ’Kalder du mig utro-
værdig?’ Man skal i stedet omsætte kritikken til 
handling, og det gør man ved at spørge: ’Hvad 
er det specifikt ved tegningen, der gør den utro-
værdig?’ Så man kan få en samtale om det,” si-
ger Maj Bjerre.

Man skal kunne adskille teksten/tegningen 
fra sig selv og minde sig selv om, at det her er ba-
re noget, jeg har skrevet eller skitseret, det er ik-
ke hele mig med identitet, personlighed og he-
le baduljen. 

Grimme babyer
En forudsætning for at få udbytte af feedback er, 
at der er tillid i gruppen, vished om, at de andre 
vil én det godt, og man er ligeværdige. Det er of-
te brugbart at fokusere på én ting – dialog, ven-
depunkter, karakteropbygning – frem for ti ting 

MAJ BJERRE er coach, foredragsholder og konsulent. Hun skriver om at skabe trivsel, meningsfuldhed og gode 
relationer i arbejdslivet. Forfatter til Gaven i kritik fra 2018 og FEED BACK – så du bliver hørt, 2020.

på én gang. Nyttigt er det også at tænke på, hvor 
langt i processen værket er. Husk, at alle projek-
ter har været grimme babyer på et tidspunkt, 
det er en læresætning fra Edwin Catmull, med-
stifter af Pixar Animation Studios, som Maj 
Bjerre ofte minder sig selv om. Ingen grund til 
at slå noget ihjel, som kan udvikle sig og vokse 
sig stort og levedygtigt. 

“Det gode ved at modtage feedback er jo, at 
man får fremmede øjne på sit værk – at se det 
gennem et andet menneskes øjne. Og så kan 
man vælge at bruge den viden – eller lade væ-
re, selvfølgelig. Det er en beslutning, man træf-
fer bagefter.” ※

⁂
Som forfatter eller tegner skaber 

man noget, som er en del af  

én selv, og derfor kan det være 

ekstremt svært ikke at tage  

kritik personligt.
Maj Bjerre
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isse siger, at kvinder oftest 
er en gruppe, mens mænd 
altid er individer. I samfun-
det, i debatten og i littera-
turen. Store mænd har sat 
deres aftryk gennem histo-
rien, mens kvinder var me-
re usynlige. Hyldemeter ef-

ter hyldemeter har derfor været spækket med 
bøger af og om manden, ental. Men nu? 

Kvindemuseet i Aarhus afholdt sidste år et se-
minar om manden i litteraturen. Det lød spæn-
dende, og jeg ville gerne høre fra kloge mænd, 
der kunne sige noget mere. Sæsonen har indtil 
nu budt på bøger fra bl.a. Thomas Korsgaard, 
Kaspar Colling Nielsen, A.J Kazinski/Thomas 
Rydahl og ikke mindst Kristian Bang Foss, så 
der må da være noget at sige? Jeg spørger først 
en kritiker. En dygtig mand, der ellers lader til 
at have en mening om langt de fleste tendenser i 
dansk litteratur. Men ikke her:

Beklager, men jeg må stå over. Jeg kan ikke 
komme i tanker om nogen titler eller pointer, som 
jeg kan bidrage med om manden i litteraturen.

Citat slut. Mænd er jo individer, ham selv in-
klusive. 

Mandens tilstand: ukendt
Hvor blev han egentlig af? Manden som hovedperson, helt i enhver litterær  

sammenhæng? Han er fraværende eller svær at få hold på, for mænd  
skriver ikke om ham. Vi satte en kvinde til at undersøge sagen. 

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

Manden som birolle
Jeg tager ind til hovedstaden for at tale med en 
anden mand. Nemlig Dan Gildin Kragelund, 
bogladechef hos Politikens Boghal:

Ser du en tendens, når det gælder mænd i 
dansk skønlitteratur lige nu?

“Tværtimod. Der udkommer selvfølgelig sta-
dig bøger af mandlige danske forfattere, men 
manden er næsten fraværende. Der er  stærke 
kvindelige karakterer, markante kvindeli-
ge oplevelser og noget på spil. Når manden er 
der, er det som antihelt, som Frank hos Kristian 
Bang Foss eller viceværten hos Nikolaj Zeuthen. 
Mænd, der prøver at få hverdagen til at hænge 
sammen. Eller de er biroller hos forfattere som 
Iben Mondrup og Dy Plambeck.”

Er det godt eller skidt?
“I min begrænsede læsning undrer jeg mig 

over en manglende udforskning af mandens 
rolle hos mandlige forfattere. Der er sket et 
autoritetstab; manden udfordres og redefine-
res i samfundet. Det har jeg kun set afsøgt hos 
Anders Haahr Rasmussen i debatbogen En fan-
dens mand.”

Men hvorfor skriver mænd ikke om de emner?
“Tjah. #MeToo var jo en slags fremkalder-

væske for begge køn, men ting sker i forskel-

※

V
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ligt tempo, og manderollen er langsomt i skred. 
Hvordan det skal forløses i fiktion, er stadig 
uklart, for der skal jo være en kunstnerisk lyst 
og forpligtelse.”

Har Knausgård måske også skræmt mænd 
væk fra at skrive om at være mand?

“Han kaster en stor slagskygge i hvert fald.”
Men danske mænd skriver måske ikke ud fra 

sig selv, som fx. Knausgård og Houellebecq? Mor-
ten Sabroe gør, men han er jo selvironisk.

“Ja. Der er bestemt historier af og om mænd, 
jeg gerne så blive fortalt. En bog som Klubben 
var lidt en øjenåbner for mig; systematikken 
bag overgrebene, trådene til Det Svenske Aka-
demi og kongehuset; mænds magtmisbrug. Jeg 
savner bud fra mandlige forfattere, der skriver 
fra et mandligt perspektiv og skriver de fortæl-
linger, der gemmer sig lige nu. Den gamle mand; 
hvilken verden skal han agere i? Hans styrker 
og svagheder? Hvordan er det at være ung mand 
nu? Hvordan taler de tyveårige mænd om kvin-
der?”

… og hvordan taler de om sig selv og forholder 
sig til eget køn?

“Jeg tror, at unge mænd i dag forstår sig selv 
på en helt anden måde, end mænd gjorde for 

 tyve år siden. Måske går de mere åbent og skrø-
beligt til verden? Der er andre idealer for dren-
ge end før.”

Har du haft litterære helte eller bøger om dren-
ge og mænd, du kunne spejle dig i?

“For tiden er jeg mere drevet af en nysgerrig-
hed af det modsatte køns verden, jeg er bl.a. op-
taget af forfattere som Ida Holmegaard og Dy 
Plambeck. Jeg er i gang med Anne Boyers The 
Undying. Det er spændende, velskrevne bøger 
om kvindelige oplevelser som fødsel, partner-
vold eller brystkræft, eller som udforsker køn.”

Er der forskel på, hvad mænd og kvinder kø-
ber her?

“Vi har generelt nysgerrige kunder med en 
bred smag. En del mænd går i historieafde-
lingen; særligt krigshistorien og Genforenin-
gen interesserer dem. Og biografierne. Lige dér 
er der en markant kønsmæssig slagside. Pol-
ske Olga Tokarczuk skriver i romanen Kør din 
plov over de dødes knogler om den type mand. 
Hun kalder det sarkastisk ‘testosteronrelateret 
autisme’, hvor mænd i en vis alder får svært ved 
at udtrykke sig sprogligt, de synker ned i egne 
tanker, bliver optaget af bøger om Anden Ver-
denskrig, og evnen til skønlitterær læsning for-
svinder næsten fuldstændig.”

⁂

I min begrænsede læsning  

undrer jeg mig over en manglende 

udforskning af mandens rolle  

hos mandlige forfattere.
Dan Gildin Kragelund,  

bogladechef hos Politikens Boghal

⁂

Jeg savner bud fra mandlige  

forfattere, der skriver fra  

et mandligt perspektiv  

og skriver de fortællinger,  

der gemmer sig lige nu.

Dan Gildin Kragelund,  
bogladechef hos Politikens Boghal
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Har vi taget manden for givet, gjort ham ste-
reotyp?

“Ja, men det er måske derfor, der kan komme 
nogle nye, fede skønlitterære manderoller? Der 
er takter til det, f.eks. Jonas Eika, der både ud-
forsker køn og klima.”

Bogladechefen går bag disken for at ekspede-
re. En mand på omkring de tres køber den nye-
ste roman af Kirsten Thorup, Indtil vanvid, ind-
til døden, en storslået fortælling om en kvindes 
oplevelser i Tyskland under krigen. Bogen skal 
ikke have byttemærke.

Manden i skjul 
Jeg prøver at slå en klo i et par mandlige forfat-
tere, men de har ikke tid eller vil helst ikke. Men 
jeg fanger journalist, sociolog og forfatter An-
ders Haahr Rasmussen på en telefon – forfat-
teren, som bogladechef Dan Gildin Kragelund 
fremhævede. Anders Haahr Rasmussen har 
bl.a. skrevet Mikkels pik, En fortælling om at væ-
re træt, Det var ikke planen at købe kålroer og se-
nest En fandens mand.

Hvordan har mænd det med sig selv og hinan-
den lige nu?

“Svært at sige. En underviser på maskulini-
tetsstudier sagde engang til mig, at det kan føles 

umandigt at forholde sig til sit køn på den måde. 
Som om man bliver mindre mand af at reflek-
tere over det.”

Er det nemmere i skønlitteratur?
“Skønlitteratur kan måske især hæve sig over 

det forsimplede, enten/eller-tankegangen. Eller 
gå ned i mudderet. Så man slipper for enten at 
være en god mand, der forstår og gentager femi-
nistiske pointer, eller slipper for at være reakti-
onær og insistere på eget perspektiv. Gøre det 
hele mere nuanceret. Så mænds oplevelser kan 
udvide samtalerne uden at dominere og lukke 
ned for andre.”

Hvilke? 
“Tag nu frygten for at gå på gaden om afte-

nen. Mænd udsættes oftere for tilfældig vold, 
jeg er selv blevet overfaldet. Men jeg fik lov til at 
glemme det. Det forventes, at drenge og mænd 
får knubs, og at de ikke piber. Det kan være et 
problem i sig selv, men måske rummer det no-
get brugbart? Det ene perspektiv udelukker ik-
ke det andet.”

Hvordan blev dine bøger modtaget?
“En del kvinder har sagt ’tak for indblik-

ket’ efter at have læst En fandens mand. Mænd 
skrev, at den sætter ord på ting, de genkender, så 
de kan snakke om det. Jeg fik én kritisk reaktion 
fra en midaldrende mand om, at min snak om 
køn foregik i en kulturel ghetto, hvor vi tænker 
for meget og alt er til forhandling. Men vilkåre-
ne har jo ændret sig – vi skal forholde os til det.”

Er det svært at skrive om mænd?
“Jeg har nemt ved at skrive om køn, så kvin-

der på universiteter synes om det. Men nu skri-
ver jeg mere til gutterne fra tipsklubben, til 
den side af mig selv. Jeg vil af-akademisere mit 
sprog, skrive mere frit, fra maven, gå ud ad tan-
genter. Det er lærerigt, men kræver en god re-
daktør. Ikke alle mavefornemmelser fortjener 
et publikum.”

Kan du selv lide at læse om mænd?
“Kernefamilien appellerer ikke til mig, så 

fortællinger om mænds flugt fra normen inte-
resserer mig ikke, det er fortalt tusind gange. 
Men jeg har lige genlæst novellesamlingen Brief   

⁂

Der er mange mandlige  

kropslige erfaringer,  

jeg gerne vil læse om. Ærlige  

gengivelser af kroppen i udsatte 

situationer, f.eks. under sex.

Anders Haahr Rasmussen,  
journalist, sociolog og forfatter



I N T E RV I E W

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 0
19

Interviews With Hideous Men af David Foster 
Wallace. Den kan noget. Lars Kramhøft er lige 
udkommet med Noget frygteligt er altid lige ved 
at ske, en grafisk fortælling om en ung mand, 
der kæmper med ensomhed og manglende selv-
tillid, især når det kommer til kvinder. Den 
rammer en meget fin balance, synes jeg. Og så er 
jeg lige gået i gang med Ocean Vuongs On Earth 
We're Briefly Gorgeous (på dansk Vi er kortvarigt 
smukke her på jorden, ved Caspar Eric). Den teg-
ner rigtig godt!”

Hvilke mandlige erfaringer bør så skrives 
frem?

“Der er mange mandlige kropslige erfarin-
ger, jeg gerne vil læse om. Ærlige gengivelser af 

kroppen i udsatte situationer, f.eks. under sex.”
Hvor er du henne? Jeg kan høre kvidrende 

fugle sang?
“Jeg er på Bornholm, lige nu er jeg ude at gå, 

men jeg er herovre for at arbejde. Og det begyn-
der at ligne en bog.”

Det er en glad mand, der lægger på og går i 
skriverskjul. En mand, der ikke er bange for 
at dele ud af sig selv. En mand, jeg har glemt at 
spørge, hvad hans næste bog handler om, og om 
han mener, at mænd er individer frem for en 
gruppe, der en dag måske ikke kan læse skøn-
litteratur. Men der er altid en ny bogsæson på 
vej, så svaret kommer nok. Med tiden. ※

⁂

En underviser på  

maskulinitets- 

studier sagde engang 

til mig, at det kan føles 

umandigt at forholde sig 

til sit køn (…) Som om 

man bliver mindre mand 

af at reflektere  

over det.

Anders Haahr Rasmussen,  
journalist, sociolog og forfatter

illustration: Tomas Björnsson
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idste år etablerede Danmarks 
største forlag, Gyldendal, deres 
egen krimiskole. Ask Hansen, 
som selv er en hyppig læser og lyt-
ter af krimier, er en af redaktører-
ne bag skolen.

“Danske krimier har aldrig 
været en stor del af Gyldendals 

portefølje, men vi kommer til at udgive flere 
fremover. Danskerne er glade og trofaste kri-
milæsere; vi skal være, hvor læserne er, og der-
for er  ambitionen om nogle år at udgive fire-fem 
danske krimier om året. Derudover vil vi arbej-
de med at udvikle et nyt format til lyd, for vi kan 
se, at der er stor interesse for krimigenren digi-
talt,” fortæller han.

“Krimien er en vigtig genre for at forstå vo-
res tid, det er en vigtig genre i dansk litteratur, 
og derfor er det et fokusområde for os, som vi 
prioriterer og finder interessant. Vores take på 
genren er så, at vi gerne vil have nogle bøger, der 
fortæller os noget nyt om mennesker, drama og 
kriminalitet i det 21. århundrede. De må ger-
ne handle om politi og røvere, men allerbedst er 
det, hvis vi, mens vi bliver underholdt, også bli-
ver klogere på os selv og det samfund, vi lever i.

Gyldendals krimiskole optog 11 elever, og for-

lagsredaktøren slår fast, at nogle af kursisterne 
vil få deres manuskripter udgivet på Gyldendal 
– hvor mange kan han ikke sige endnu.

Hybridgenrer vinder frem
Som redaktør ser Ask Hansen, at flere af de 
skønlitterære genrer i stigende grad benytter 
teknikker fra hinanden.

“Genrer som thrillers, kriminalromaner og 
almindelige romaner nærmer sig hinanden, og 
vi ser flere hybridgenrer. Romanforfatterne er 
ved at få øjnene op for kvaliteterne i krimigen-
ren og benytter sig af kriminalistiske træk. Det 
er godt at blive befrugtet af andre fagligheder, 
det har vi også oplevet på krimiskolen, hvor en af 
lærerne er manuskriptforfatter Nikolaj Scher-
fig, som kommer fra filmverdenen og har en an-
den tilgang til stoffet,” fortæller Ask Hansen.

Krimien var lavkultur
“Førhen blev krimier opfattet som lavkultur, 
men det er heldigvis en skelnen, der er ved at 
forsvinde. Der er jo grundlæggende to grunde 
til, at vi læser: Vi vil gerne blive klogere på os 
selv, på andre mennesker, og vi vil underholdes, 
mens vi venter på at dø. Hvorfor skulle de to ting 
ikke kunne forenes? Krimilitteraturen belyser 

Krimien lever, har det godt – 
og breder sig til andre genrer

Mætningspunktet for krimier er nået – det fastslog en række fremtrædende fagfolk  
i bogbranchen i 2014 i blandt andet Berlingske og DR. Fik de ret?  

Forfatteren har spurgt sig for i branchen …

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

S
※
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også menneskets mørke og dystre sider og giver 
kendskab til emner som international krimi-
nalitet, hvidvask og massemord og massevold-
tægter, der kan være svære at forholde sig til og 
forstå, når man hører om dem i medierne. I en 
krimi kan man blive klogere på verden på sik-
ker afstand,” mener Ask Hansen.

En krimi skal helst være en serie
Forfatter og journalist Lone Theils har slugt kri-
mier, siden hun lærte at læse, og for fem år siden 
begyndte hun også selv at skrive dem.

“Min første krimi havde jeg tænkt som en en-
keltstående bog, men forlaget så straks mulig-
hederne for en serie. Og der er en overvældende 
tendens til, at krimier skal udkomme i serier,” 
siger Lone Theils, som debuterede med Pigerne 
fra Englandsbåden.

“I mine øjne skal en krimi være plotdrevet, 
men når bogen er del af en serie, er man som 
forfatter nødt til ikke alene at tænke i plot. Man 
skal også planlægge en personkarakteristik og 
en udvikling af personen gennem serien,” siger 
hun.

Fordrukne og ulykkelige hovedpersoner
Mange hovedpersoner i krimier er halvfor-
drukne politimænd eller journalister med pro-
blemer med konen eller chefen eller begge. Det 
tangerer klicheer, men omvendt ville det være 
kedsommeligt med en hovedperson uden pro-
blemer, mener Lone Theils. 

“Der skal være et problem eller en konflikt, 
for sådan er livet jo for os mennesker, og som læ-
ser involverer man sig, når hovedpersonen har 
problemer: Hvorfor kommer han hele tiden op 
at skændes med konen eller chefen? Eller hvor-
for smækker hun hele tiden med døren? Som læ-
ser kan jeg også selv godt lide at følge en persons 
udvikling, og jeg synes, at danske krimiforfatte-
re er gode til at udvikle deres personer.”

“Samtidig synes jeg, at krimier er gode til at 
vise et samfunds underside. Engelske krimier 
har ofte fine miljbeskrivelser, men jeg har for 
eksempel også lige læst en krimi af Zoë Ferraris 

om en kvindelig obducent i Saudi-Arabien og fik 
gennem den en langt større forståelse for kvin-
delivet i Saudi-Arabien,” fortæller hun videre. 

Kvinder er ofte ofre i kriminalromaner, og 
i protest lancerede den britiske manuskript-
forfatter Bridget Lawless prisen Staunch Book 
 Prize, som i år for tredje gang går til en krimi 
uden kvindemord eller seksuel udnyttelse af 
kvinder. Lone Theils mener ikke, at man bør 
“lægge kvinder i benlås som ofre”, og har selv 
stærke kvinder i hovedrollerne i to af sine kri-
miserier. 

“På den anden side mener jeg, at krimier skal 
afspejle vores samfund, og kvinder er ofte ofre i 
de såkaldte fjernmord, som mange krimiforfat-
tere beskæftiger sig med, hvor offeret ikke ken-
der morderen på forhånd,” siger hun.

Te-krimier og sweater-krimier
Morten Møller er forfatter og etablerede i 2015 
forlaget Forfatterskabet.dk sammen med sin 
tvillingebror, Søren. De to har bl.a. skrevet en 
række samfundskritiske krimier i serien om 
Manus Albino. Bøgerne kan læses som almin-
delige krimier, men serien er også tænkt som et 
indspark til den politiske debat om radikalise-
ring og polarisering af samfundet.

⁂

Romanforfatterne er ved  

at få øjnene op for kvaliteterne i 

krimigenren og benytter  

sig af kriminalistiske træk.
Ask Hansen, redaktør, Gyldendal
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“Når vi møder læserne, siger de ofte, at krimi-
erne er et afbræk fra hverdagen. Bøgerne starter 
med en ubalance, et puslespil, der skal lægges. 
Så får man svar på sine spørgsmål og samlet 
puslespillet, og det giver balance i ens eget liv,” 
siger Morten Møller. 

“Bøgerne skal selvfølgelig være spændende, 
men de må bestemt også gerne give stof til ef-
tertanke,” mener han, og ifølge ham er der kri-
mier til næsten enhver smag. Engelske “te-kri-
mier”, hvor man ofte kun hører det dræbende 
skud og ikke ser noget blod, men koncentrerer 
sig om opklaringen. “Nordic noir” – eller “swea-
ter-genren” efter tv-serien Forbrydelsen – er dy-
stre krimier, hvor læseren typisk får ét bestialsk 
mord og derefter følger efterforskeren og den-
nes omgangskreds gennem opklaringen. Og så 
er der krimier med elementer af gys og horror 
for dem, som holder af at læse om vold og ud-
penslede detaljer om drab, ofte begået af en be-
stialsk seriemorder.

400 krimier om året
“Der udkommer omkring 400 krimier på dansk 
om året, altså mere end én om dagen,” fortæller 
Jannik Lunn. Han er manden bag Bogpusheren.
dk, hvor han især anmelder krimier, medlem af 
Det Danske Kriminalakademi, som hvert år ud-
deler fire priser til danske kriminalromaner, og 
tidligere arbejdede han i en årrække på forskel-
lige forlag og som journalist på bogbranchens 
fagmagasin Bogmarkedet.

“I gamle dage var de fleste krimier af typen 
’whodunit’, i dag er mange krimier en blanding 
af spændingsbøger og gysere. Hævn som tema 
har altid været en del af mange krimier, men 
er blevet det i højere grad de senere år sammen 
med emnet selvtægt, hvor skurken tager sagen i 

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

⁂

Der udkommer omkring  

400 krimier på dansk om året, 

altså mere end én om dagen.
Jannik Lund, Bogpusheren.dk

egen hånd, fordi straffen over en forbryder ikke 
var hård nok. Terror er også et emne, der fylder 
meget, ligesom tidligere soldater ofte dukker op 
i moderne krimier,” siger Jannik Lunn.

“Utrolig mange danske krimier er skrevet af 
journalister. Det virker, som om en del politiske 
journalister slapper af ved at skrive krimier i 
deres fritid, og i de fleste tilfælde slipper de godt 
fra det. Vi ser også krimier skrevet af politifolk, 
og her kan jeg fremhæve Erik Hauervig som 
et eksempel på en forfatter, hvor man tydeligt 
kan mærke, at han kender miljøet rigtig godt. 
Uden for nummer er Kim Højgaard Rasmussen, 
som tidligere arbejdede som forretningsmand i 
Afrika og nu skriver fine krimier om blandt an-
det korruption.”

Altså – intet tyder på, at krimien toppede og 
nåede læsernes mætningspunkt tilbage i 2013-
2014. Men den har udviklet sig, bredt sig og blan-
det sig med andre genrer. ※
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år forfatteren skriver om 
virkeligheden, opstår der 
mange spørgsmål og også 
etiske dilemmaer. Er forfat-
teren en tyv? Stjæler han/
hun sine temaer, begiven-
heder, traumer fra andre 
menneskers liv? Er han/

hun en hensynsløs vindueskigger, der efterføl-
gende forsvarer sin krænkende adfærd ved at 
kalde den for kunst? Og hvor langt kan doku-
mentaristen gå i sin søgen efter sandhed? 

Foreningen Litteratour sætter fokus på så-
danne spørgsmål på en litterær eftermiddags-
konference i november. Titlen er “Tæt på virke-
ligheden – om at skrive om andre mennesker”, 
og temaet belyses af forfatterne Jakob Skygge-
bjerg og Mathilde Walter Clark, mens forfatter 
og litterat Jo Hermann er ordstyrer.

Problemfeltet defineres med et citat af Peter 
Øvig Knudsen fra bogen Nakkeskuddet, citatet 
handler om det at skrive om mennesker, som 
man kommer tæt på i professionelt øjemed: “Én 
eneste sætning fra min hånd kan tilføje et andet 
menneske eller en hel familie lidelse, ikke ba-
re på den forfængelige overflade, men langt ind 
i deres tilværelses fundament,” skriver han og 

tilføjer, at det også er “netop denne tyngde og al-
vor, som tilføjer mit arbejde en stor meningsfyl-
de”.

Det er en problemstilling, som Jacob Skygge-
bjerg også har beskæftiget sig med. I sine roma-
ner forsøger han at skildre almindelige menne-
skers liv, og i en periode har han været medlem 
af partiet Stram Kurs for at komme tæt på de 
mennesker, der støtter denne organisation. Un-
der dække har han deltaget i nogle af deres mø-
der, og efterfølgende har han skrevet om sine 
oplevelser, men det er ikke sket uden moralske 
anfægtelser. I en af sine artikler skriver han: 
“Hvad er jeg dog for et sygt, sygt, samvittigheds-
løst forkælet møgsvin at tiltvinge mig adgang til 
deres lille paradis for at udstille det?”

Også Mathilde Walter Clark har udfoldet sin 
skrivekunst ved at skrive klogt, tæt og nærgåen-
de om nogle af sine nærmeste slægtninge.

Foreningen Litteratour under Dansk Forfat-
terforening blev til på initiativ af forfatter Egon 
Clausen – som i øvrigt fylder 80 år samme dag, 
som konferencen finder sted:

Mandag d. 23. november kl. 14.30-16  
med efterfølgende hygge frem til kl. 18.
Tilmelding: 40 37 22 02 eller mail ecl@pc.dk

Forfatteren som tyv  
eller sandhedsvidne?

Konference i Dansk Forfatterforening sætter spørgsmålet under lup

N
※
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et velplejede skriftsprog, 
forstået som det skrift- 
sprog, den gode redaktør 
og den krævende læser al-
tid har forlangt af den go-
de bog, er truet. Trusler-
ne kommer fra flere sider:  
1) det mundtlige sprog, 

især politiker/spindoktorsprog, 2) vigende 
danskkundskaber og 3) den voldsomme udvik-
ling i kommunikationsteknologien.

Jeg vil i det følgende berøre disse punkter, og 
jeg vil belægge de fleste punkter med eksempler 
fra radioens P1, 24syv og Radio 4 og dagspres-
sen (BT, Frederiksborg Amts Avis) og lokalavi-
ser (Ugeposten m.fl.).

Af venlighed vil jeg undlade at angive de speci-
fikke personer bag de bragte eksempler. Det dre-
jer sig om sagen, ikke om enkeltpersoner; men 
der er flere kendte end ukendte blandt synder-
ne, og der er mange journalister, kommentato-
rer og politikere. For en ordens skyld vil jeg lige 
nævne, at gode forfattere sagtens kan betjene sig 
af et pauvert sprog af stilistiske grunde, når de 

f.eks. forsøger at gå ind i deres personers hove-
der. Artiklen handler selvfølgelig ikke om dette.

En af de værste trusler kommer fra det mundt-
lige sprog, især de retoriske vendinger, som spe-
cielt politikere benytter sig af. Det er et sprog, 
der er fuldt af skjulte manipulationer og tricks. 
Det er svært at bekæmpe, eftersom det i høj grad 
kommer fra kendisser, altså folk, der har stor 
indflydelse i det offentlige rum og derfor opnår 
betydelig udbredelse til almindelige mennesker, 
der naturligt overtager deres formuleringer.

Jeg vil her først forsøge at gennemgå nogle af de 
vigtigste træk ved det fremstormende politiker-
sprog: 

Det første punkt er anvendelsen af ordet “sige”. 
Læg mærke til, hvor ofte politikerne bruger ven-
dingen “man kan sige, at ...”. Det gør de, fordi de-
res spindoktorer har lært dem, at med den ven-
ding kan de skyde et led ind mellem sig selv og 
det, de vil, hvorfor de kan undgå at stå til regn-
skab for deres mening senere, hvis det nævnte 
udsagn skulle vise sig at være forkert eller upo-
pulært. De har jo kun sagt noget og ikke gjort det. 

Det velplejede skriftsprog  
er i fare 

A F B O  L I L L E S Ø E ,  F O R FAT T E R ,  L E K T O R  E M E R I T U S

D
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Men hvem vil have en politiker valgt ind, som ik-
ke vil stå ved sine meninger? Vi har brug for po-
litikere, der handler og ikke bare “siger at”. Et 
par eksempler: “Så kan man sige, at vi skal bruge 
flere penge på psykiatrien.” (Fra Radio 24syv). 
Nu er man endda begyndt at sige, at “man kan 
forsøge at sige, at...”. (Sagt af en professor! Ikke 
noget højttravende mål for en lærd person, der 
nok skulle kunne klare et direkte udsagn i før-
ste person) (DR P1). 

Det andet fænomen er en lige så farlig tendens: 
brudt syntaks, dvs. benspænd for den naturli-
ge formulering, der normalt vil bestå af en ho-
vedsætning plus en forklarende bisætning, men 
som her bliver til en hovedsætning plus en ny 
spørgende hovedsætning, f.eks.: “Der er usik-
kerhed om, hvad er det for et politisk program 
hun står for?” (DR P1). Sætningen burde have 
heddet “Der er usikkerhed om, hvad hendes po-
litiske program går ud på” eller lignende. Denne 
ændring er typisk spindoktorarbejde, et lusket 
trick, der skal modvirke tilhørerens naturlige 
reaktion: at lukke ørerne for politikernes snak. 
Spindoktorerne har altså her fundet frem til en 
“dåseåbner”, som skal nedbryde vores forsvar 

mod politikerens snak, idet han/hun bryder den 
naturlige syntaks (sætningsbygning) og stiller 
os et spørgsmål. Tilhøreren er oftest et høfligt 
menneske, der ubevidst tænker: “Nu stiller po-
litikeren mig et spørgsmål, jeg må hellere lytte 
efter, så jeg kan svare.” 

Det tredje spindoktortrick: Når der virkelig 
skal tales ned til befolkningen, forekommer det 
uhyggelig ofte, at man føjer endnu et trick til sin 
formulering: Man skifter synsvinkel midt i sit 
budskab. Her er tale om det, som vi forfattere al-
tid er blevet advaret imod, det i litteraturen dybt 
forbudte irrelevante point-of-view-skift (syns-
vinkelskift) der markeres ved et skift i sætnin-
gens subjekt (grundled): “Han vil fortælle, at jeg 
kan altså godt finde ud af det her.” (24syv). Skift 
fra “han” (tredje person) til “jeg” (første person). 

Man hopper altså ud af betragterrollen og ind 
i hovedpersonen. Meningen med dette skift er, 
at man vil påvirke tilhøreren til at solidarisere 
sig med “hovedpersonen” – et meget manipule-
rende fif, hvor man i virkeligheden behandler 
tilhøreren som et barn eller en mindre begavet 
person, der ikke kan forstå almindelig fremfø-

⁂

En af de værste trusler kommer fra  

det mundtlige sprog, især de retoriske vendinger, 

som specielt politikere benytter sig af.

Bo Lillesøe, forfatter
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rende tale. Men det bringer budskabet nærme-
re modtageren og påvirker desværre vedkom-
mende på det ubevidste plan. Det fjerde punkt, 
jeg vil fremhæve, er af og til sjusk, men kan også 
bruges til manipulation. Under alle omstændig-
heder ødelægger det præcisionen i vores sprog, 
idet det slører, hvilke begivenheder der er sket 
før hvilke: Her tænker jeg på irrelevante spring 
i tempus (den grammatiske tid): “Jeg kom ind 
i retssalen, og så ser jeg en ung mand, der var 
klædt i...” (24syv). Endnu et eksempel på dette 
fænomen: “Du skriver for ni måneder siden ...” 
(24syv). Igen går det her ud på at “bringe bud-
skabet helt ind på modtagerens banehalvdel”: 
Brugen af nutidsplanet skal naturligvis bevir-
ke, at modtageren føler en særlig nærhed til bud-
skabet. 

Mit femte punkt er det dybt forvirrende, ekla-
tant ulogiske spring i sætningernes sammen-
hæng, et syntaksbrud, som i uhyggelig grad 
blomstrer i dag, f.eks. “Jeg sku' bare, altså hvor 
langt væk ku' jeg komme?!” (24syv). Denne ty-
pe brud er formentlig som regel sjusk, men det 
bliver til et manipulerende greb, idet det for 
det første kræver, at tilhøreren selv lægger den 
manglende sammenhæng ind i sætningen, og 

derudover fordi det næsten altid indeholder et 
sætningsadverbium (sætningsbiord), der ind-
drager den lyttende, f.eks. “lige”, “altså”, “egent-
lig” o.l. Mit sjette punkt er udråbsord, som f.eks. 
“hey!”, “hov!”, “okay”, og “hallo!”. Disse ord bru-
ges også som “dåseåbnere”: Man bliver revet ud 
af sin egen tankegang, når den talende bruger 
den slags formuleringer. Et eksempel. “Så kan 
man sige, at hallo! Vi vil også med i et forlig ...” 
(24syv) og dette pragteksempel: “... sætte mig 
ned og sige: Hey, hvad er det egentlig, det gør ved 
dig?” (24syv). Undskyld! Men hvem sætter sig og 
siger “hey!” til sig selv? Endnu et eksempel på en 
voldsomt manipulativ formulering.

Ud over truslen fra det mundtlige sprog er der 
truslen fra mangelfuld undervisning, især i 
dansk, sprogfag og matematik. Det er som be-
kendt lettere at rose end at rette. Her er det især 
præsens- og pluralis-r'et (nutids- og flertals 
r'et), der ikke er ofret tid nok på. Lokalavisernes 
læserbreve og annoncer vrimler med disse fejl a 
la: “Vi reparere alle skader på dit hus”, og super-
markederne tilbyder “altid friske vare”.

Hertil kan vi lægge, at rigtig mange ikke kan 
skelne mellem transitive og intransitive verber, 

⁂

Hvad angår politikersprog, er det meget ærgerligt,  

at de kendte, der benytter sig af manipulationssproget,  

fungerer som tilhørernes forbilleder, hvorfor vi gang på gang  

konstaterer, at folk uvilkårligt overtager deres sprog  

i de diskussioner, man oplever på arbejdspladser og ved møder. 
Bo Lillesøe, forfatter
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⁂

Vi er vidne til en nedbrydning  

af et af verdens rigeste sprog.
Bo Lillesøe, forfatter

BO LILLESØE, forfatter og cand.mag., har bl.a. skrevet romanen SMS-Banden, librettoen til  
rockoperaen Pictures from Cyclus 7, faglitteratur og en række digtsamlinger

især ligge/lægge og springe/sprænge. Eksem-
pel: “Coronavirussen ligger landet øde” (BT).

Når jeg til din store overraskelse nævner ma-
tematikundervisningen, skyldes det især, at de 
yngre medborgere oftest tror, at de kan vælge 
“mellem X eller Y” i stedet for “mellem X og Y”.

Lidt sjovere bliver det i et eksempel som flg.:  
“Jeg tilhører også en af dem, der ...”. Sagt af en 
kendt leder i et radioprogram. Der må vist væ-
re tale om hvid slavehandel. Det kan selvfølge-
lig også være, at hun mente “Jeg hører også til 
dem, der ...”.

Lidt god undervisning i delmængder ville for-
modentlig have hjulpet på de to sidstnævnte ek-
sempler.

Et særligt problem udgør angliseringer, såsom 
“Vi vil se” i stedet for “vi kommer til at se”. Der 
er jo ikke tale om en vilje eller et ønske, men 
som regel om en prognose. Ligeledes en germa-
nisering, som at ordet “derfor” bruges både i 
sin oprindelige betydning og med den modsat-
te betydning: “Derfor kan du da godt give mig 
en flødebolle alligevel.” Der er tale om en dårlig 
 låneoversættelse af det tyske “dafür”, der bety-
der “til gengæld”. Vi er vidne til en nedbrydning 
af et af verdens rigeste sprog. Et sprog, der bå-
de kan beskrive de omhandlede begivenheder, 
klargøre vores holdninger til dem, deres indbyr-
des rækkefølge og deres logiske sammenhæng, 
kombineret med fortællerens stillingtagen til 
de nævnte begivenheder. Hvad angår politiker-
sprog, er det meget ærgerligt, at de kendte, der 
benytter sig af manipulationssproget, fungerer 

som tilhørernes forbilleder, hvorfor vi gang på 
gang konstaterer, at folk uvilkårligt overtager 
deres sprog i de diskussioner, man oplever på 
arbejdspladser og ved møder. Men er det nu den 
værste konsekvens? Måske er det lige så slemt, 
at de nævnte tricks er på vej ind i det skriftlige 
sprog? Det vil næppe vare længe, før de compu-
terprogrammer, der kan overføre tale til skrift, 
vil være hvermandseje. Til den tid kan vi vist 
vinke farvel til det plejede skriftsprog, vi i dag 
tilstræber at skrive vores bøger i.

Alt dette betyder en nedbrydning og fattiggørel-
se af sproget, som jeg som sprogarbejder føler 
som et alvorligt angreb på mine egne og mine 
kollegers værker, altså en krænkelse af de vær-
ker, vi har skrevet.

Mit formål med denne kronik er altså både at 
bevare en høj standard i det skriftlige sprog 
og at gøre kollegerne bevidste om de pågående 
ændringer i det mundtlige sprog, således at de 
fremover selv kan afkode og afsløre de retori-
ske tricks og forhåbentlig afsløre og undgå dem. 
Sprog er magt. Den, der sidder på sproget, sid-
der på magten. Vi skal overtage sproget for at ta-
ge magten tilbage. ※
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ørnelitteraturens fornem-
meste opgave er at gribe fat 
i verden, som den er lige nu, 
og derfra give læserne, både 
børn og voksne, en mulighed 
for at stille spørgsmål til de 
grundlæggende forskelle og 
ligheder, der findes i verden. 

Hvilken verden griber den kønsneutrale billed-
bog for børn så fat i nu?

Jeg har skrevet speciale om kønsneutralitet i 
skandinavisk børnelitteratur og undersøgt fæ-
nomenet ud fra fem billedbøger for børn. Mine 
fem udvalgte billedbøger blev præsenteret eller 
lanceret som kønsneutrale, enten hele bogen el-
ler blot enkelte af karaktererne. Fire af bøgerne 
er svenske, den femte er dansk, men skrevet og 
illustreret af en svensker, som har boet i Dan-
mark gennem en længere årrække. 

Vil du kaste dig ud i at skabe en kønsneutral 
billedbog for børn, kan mine refleksioner måske 
hjælpe dig på vej.

Kønsneutral er en brydning af  “pige” og 
“dreng”
Det neutrale køn er mennesket, hvor det over-
flødige er taget væk, men hvad er overflødigt? 

Noget må nødvendigvis kunne skæres væk, for 
at det kan blive neutralt. For antropologer og so-
ciologer kan det være, hvordan man viser og ud-
lever sit køn i det samfund, man lever i, og den 
kultur, man er en del af. For jordemødre, læger, 
sygeplejersker og fysioterapeuter vil det være 
hormoner, kønsdele, kønskromosomerne X og 
Y og så videre. Det kan være svært at skabe en 
fælles forståelse for, hvad et menneske uden køn 
er, og hvad der ligger derudover. Som udgangs-
punkt kræver det derfor en del flere overvejel-
ser og refleksioner over egen kønsforståelse. En 
måde at indlede på kan være at tænke i modsæt-
ninger, for det er sådan, vi forstår og går til ver-
den. Hvad forbinder du med pige? Hvad forbin-
der du med dreng? Hvad forbinder du med det 
neutrale køn? Hvad forbinder du med menne-
sket? Vi mennesker tillægger et fænomen en be-
stemt betydning, i det øjeblik vi har et sprog for 
det. Man skal derfor være opmærksom på, at så 
snart man skaber en kønsneutral billedbog for 
børn, så bidrager man også til en bestemt må-
de at udtrykke kønsneutralitet på. En måde, der 
ikke alene taler sig ind i, men også uden om den 
forståelse af køn, og det neutrale køn, der allere-
de eksisterer i ens eget sprog. 

Ifølge professor ved University of Melbourne 

En kønsneutral  
billedbog til børn

Kønsneutral betyder, at kønnets eksistens og forskelle anerkendes,  
uden at det bliver direkte fremhævet, skriver denne artikels forfatter.  

Hun har skrevet speciale om kønsneutrale børnebilledbøger og giver her sit bud på,  
hvad det kræver at skrive om kønsneutralitet.

A F N Y N N E  B I L L E S B Ø L L E  T WO R E K

B
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Bronwyn Davies indrammer og begrænser ka-
tegorierne pige og dreng barnet, fordi de dikte-
rer, at det feminine og det maskuline er centrale 
i barnets identitet. Kønsneutralitet handler der-
for også om ikke at sætte spørgsmålstegn ved 
netop barnets identitet. F.eks. hvis en dreng kan 
lide at lege med dukker, eller en pige kan lide at 
spille fodbold – firkantet sagt. En kønsneutral 
billedbog for børn vil kunne forme et kønsrum, 
som barnelæseren kan hoppe frem og tilbage i. 
Et rum, hvor voksne, eller for den sags skyld an-
dre børn, ikke fordømmer eller pådutter barnet 
deres egne forestillinger om, hvordan det skal 
udleve sit køn.

Udfordringer ved kønsneutralitet
Børnelitteraturens fremstilling af køn og køns-
neutralitet kan være et vigtigt led i både børns 
og voksnes forståelse og fortolkning af, hvor-
dan man er sit køn. Den kan give familier, der 
lever uden for kønsnormerne, en stemme i vo-
res samfund. 

Universet er det største i hele verden, skrevet og tegnet af 
Mio Mahl (på dansk ved Mio Mahl og Maja Chervert).  
Den præsenteres som en kønsfri børnebog.

⁂

Det kan være svært at skabe  

en fælles forståelse for, hvad  

et menneske uden køn er,  

og hvad der ligger derudover.
Nynne Billesbølle Tworek



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 0
30

A R T I K E L

Samtidig er der flere betydelige udfordringer 
– en af dem er, at kønsneutrale billedbøger for 
børn vil komme til at skabe en bestemt betyd-
ning af kønsneutralitet, hvilket på længere sigt 
vil stride imod betegnelsen “neutral”. En anden 
udfordring er, at den måde at skrive børnelit-
teratur på kommer til at bekræfte voksenlæse-
rens allerede eksisterende fordomme om køn-
nene. I Nu leker vi, den ene af de fem udvalgte 
bøger, er de traditionelle kønsroller vendt på ho-
vedet – igen firkantet sagt. Her er mor håndvær-
keren, mens far tager sig af børnene. Dermed 
bliver voksenlæserens opmærksomhed måske 
netop henledt på køn og kønnet opførsel, hvori-
mod den sande neutralitet ville være, at læserne 
slet ikke blev bemærkede køn i teksten. 

Kønsdebatten er blandt andet en kamp på 
menneskers egne værdier og normer om, hvor-
dan de ser og udlever deres eget køn – endnu 
en udfordring er her, at den kønsneutrale bil-

⁂

Vi mennesker tillægger  

et fænomen en bestemt  

betydning, i det øjeblik  

vi har et sprog for det.

Nynne Billesbølle Tworek

Forsiden til Orättvist, skrevet af Åsa Mendel-Hartvig og 
illustreret af Caroline Röstlund, og en af de kønsneutrale 
billedbøger, som Nynne Billesbølle Tworek har studeret. 

ledbog kan stride imod disse værdier og nor-
mer. Og den forfatter eller illustrator, der ska-
ber værket, blander sig derved i, hvordan børn 
og deres voksne bør udleve deres køn. 

Kønsneutral?
Der er enkelte refleksioner man kan gøre sig, in-
den man går i gang med at skrive og illustrere 
en kønsneutral billedbog for børn. I mit speciale 
konkluderer jeg først og fremmest, at kønsneu-
tral børnelitteratur er, når kønnet ikke er afgø-
rende for handlingsforløbet. Det, der kendeteg-
ner den kønsneutrale billedbog for børn, er, at 
der ikke er kønnede pronominer, og at forfatte-
ren skriver f.eks. “den” eller bruger alternative  
navne som f.eks. Menid eller Kaft, to karakterer 
i Universet er det største i hele verden. Der skri-
ves eller illustreres ikke efter kønnede symbo-
ler, f.eks. at lyserød er en “pigefarve” og lyseblå 
en “drengefarve”. Den neutrale billedbog tillæg-
ger ikke femininitet og maskulinitet et bestemt 
køn, men lader forskellige kønsidentiteter eller 
samlivsformer, særligt i forbindelse med fami-
lien, indgå naturligt i fortællingen – fremhæ-
ver dem altså ikke som anderledes. Det er mi-
ne konklusioner, og hvis du vil skrive og/eller 
illustrere en kønsneutral billedbog for børn, så 
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NYNNE BILLESBØLLE TWOREK, cand.mag. i Dansk & Kommunikation fra Roskilde Universitet  
og forfatter til specialet: Kønsneutralitet i skandinavisk børnelitteratur.

DE OMTALTE BØGER:

※ Jesper Lundqvist & Bettina Johansson (2013): 
Kivi och Monsterhund. OLIKA Förlag. 

※ Lisen Adbåge (2013):  
Koko och Bosse törs inte! Natur & Kultur. 

※ Mio Mahl (2015):  
Universet er det største i hele verden.  
Forallgenders. 

※ Sara B. Elfgren & Maria Fröhlich (2016):  
Nu leker vi! Rabén & Sjögren. 

※ Åsa Mendel-Hartvig & Caroline Röstlund 
(2012): Orättvist! OLIKA Förlag. 

Billedbogen Orättvist handler om forholdet mellem 
to søskende. Opslag fra bogen, der er skrevet af  
Åsa Mendel-Hartvig. Illustration: Caroline Röstlund.

fortsæt, hvor min blyant slap. Skab din egen for-
ståelse af fænomenet kønsneutralitet. For i sid-
ste ende handler det blot om en anden måde at 
præsentere køn på for børn og deres voksne.  
I sidste ende handler det blot om, at kønnets ek-
sistens og forskelle anerkendes, uden at det bli-
ver fremhævet. ※

Foto: M
ads Ljungdahl. 
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tephanie Caruana, 46 år, kender 
arbejdet i den skønlitterære sty-
relse, hvor hun har siddet i stort 
set alle de syv år, der er gået, siden 
hun meldte sig ind i Dansk Forfat-
terforening. 

”Jeg mener, at jeg kan bidrage 
med noget, fordi jeg er sådan en, 

der kan få ting til at ske – enten ved selv at ta-
ge initiativ eller ved at kende og finde dem, der 
kan. Jeg er allerede involveret i meget arbej-
de på tværs af grupperne i Forfatterforenin-
gen og også i branchen uden for foreningen,” 

Formandsskifte  
i den skønlitterære gruppe 

S-gruppen har sagt farvel til Amdi Silvestri og goddag til Stephanie Caruana  
– og det handler gruppens Frit Rum om i denne udgave.

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

fortsætte det gode arbejde, som Amdi Silvestri 
har stået i spidsen for. 

”I S-styrelsen er vi gode til at samarbejde og 
lytte, og suppleanter og medlemmer har alle no-
get at skulle have sagt. Vi skal fortsætte med at 
fokusere på det konstruktive, på at sætte noget 
i gang frem for ideologiske diskussioner. Og det 
gør vi allerede.” 

Stephanie Caruana er uddannet journalist, 
hun debuterede i 2013 med romanen Smerten 
selv og har siden bidraget til en lang række an-
tologier. I øjeblikket skriver hun på en novelle-
samling, ud over de klummer, anmeldelser og 
artikler, hun skriver til aviser, blade og magasi-
ner. Hun ved, at hun vil blive nødt til at sige far-
vel til opgaver for at få tid til formandsarbejdet, 
men vurderer også, at arbejdet med skønlitte-
raturen kan give hende større ro og fokus på eg-
ne skriverier. Hendes kludetæppeøkonomi pla-
cerer hende midt i den økonomiske virkelighed, 
som mange forfattere lever i – med små, store 
og svingende indtægter fra foredrag, udgivel-
ser, biblioteksafgift, workshops mv.

“Derfor følger jeg selvfølgelig freelanceom-
rådet tæt – hvad sker der politisk, hvilke ud-
viklinger og muligheder er der på markedet? 
Som underviser har jeg også en vis kontakt med 

⁂

siger Stephanie Carua-
na. Hun er bl.a. en del 
af arrangementsgrup-
pen i Kvindelige Forfat-
tere, ligesom hun sid-
der i Blixenbestyrelsen 
og dermed har et omfat-
tende netværk i og uden 
for foreningen. 

Samarbejde i fokus
Stephanie Caruana un-
derstreger, at hun og 
den øvrige styrelse vil 

S
Foto: Petra Kleis
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vækstlaget og med, hvad der rører sig der,” siger 
Stephanie Caruana. 

Fyraftensmøder og sociale arrangementer 
skal prioriteres højt. Det skal fester også. Når 
det igen bliver muligt. Hun er selv et meget so-
cialt væsen, fortæller hun og understreger, at 
forfatteres get-together med kolleger er meget 
vigtig.

“Jeg og den øvrige styrelse vil arbejde med at 
finde nye formater for både møder og fester, og 
vi skal også ud af Strandgade i København. Ud 
i landet. Den sociale dimension er allerede en 
stor styrke i S-gruppen, og den må gerne vokse.”

Farvel
Amdi Silvestri, 44 år, forlader formandsposten 
og S-styrelsen efter fire et halvt år – “Ja, det sid-
ste halve år var ikke meningen – tak, corona,” 
siger han. Han arbejder halvtids som lærer og 
vil i den øvrige tid give sit forfatterskab fuldt 
fokus. Det betyder ikke, at han har forsømt sit 
forfatterskab i tiden som formand, siger han, og 
under hans formandsperiode er der da også ud-
kommet ni bøger fra hans hånd.

“I mit første år som formand arbejdede jeg 
på fuld tid som lærer, men på et tidspunkt be-
gyndte jeg at vågne med et gisp om morgenen 
ved tanken om alt det, jeg skulle. Så gik jeg på 
halv tid for at kunne skrive, og har haft det godt 
med det,” siger han.

Hans syttende udgivelse siden debuten for ti 
år siden er på vej. Han har bidraget med tekster 
i op mod 100 antologier. Men han mangler ef-
ter eget udsagn et gennembrud til læserne. Og 
for nogen tid siden beskrev han sin frustration 
på sin blog. 

“I det tidlige forår brød jeg næsten sammen 
– et afslag fra Statens Kunstfond var den sidste, 
lillebitte dråbe. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle 
stille op – og skrev på bloggen: ’Hvis du har læst 

noget af mig, så sig noget. Syns noget om det – er 
det noget lort, er det godt, er det ligegyldigt, bare 
sig eller syns noget.’ Det er stilheden efter en ud-
givelse, tavsheden og den manglende reaktion, 
der ikke er til at bære. Stilheden efter udgivelse 
på udgivelse på udgivelse,” siger han.

Han havde betænkeligheder ved at sige/skri-

FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har den skønlitterære gruppe fået Frit Rum  

– og bad bladets redaktør om at beskrive gruppens arbejde og formandsskifte.

ve det højt og blotte sig, 
men han fik en kæmpe, 
umiddelbar respons.

“Så utrolig mange 
forfattere oplever det 
samme og er dybt fru-
strerede over stilhe-
den,” fortæller han og 
tilføjer, at han i dag ople-
ver at have nået et punkt 
som forfatter, hvor han 
ikke længere er “helt 
ukendt, men kun næ-
sten ukendt”. Der er sket en bevægelse, et skub 
hen mod noget nyt med flere invitationer til at 
holde foredrag eller workshops og give inter-
views.   

 
Fantastisk litteratur
Amdi Silvestri skriver inden for forskellige 
genrer, men især fantastisk litteratur – horror, 
science fiction og fantastiske fortællinger. 

“Som formand var et af mine mål, at også den 
fantastiske litteratur kom på dagsordenen. Jeg 
mener selv, at jeg har et ligeværdigt syn på lit-
teratur, og læser lige så gerne minimalistisk so-
cialrealisme som utopisk science fiction, og den 
skønlitterære gruppe skal være bred, der skal 
være plads til alle. Den fantastiske litteratur 
mødes dog ofte med fordomme, f.eks. at det da 
må være for børn, og det er min fornemmelse, 
at både forfattere og læsere ved for lidt om den 
genre.” ※
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Nye tider,  
nye modelkontrakter

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

※

ansk Forfatterforening of-
fentliggjorde i juni, at vi 
har indgået to nye model-
aftaler med forlagene Gut-
kind og Gyldendal på det 
skønlitterære område. 
Kontrakterne er forskel-
lige i både rettighedsom-

fang og afregningsgrundlag. Det er udtryk for, 
at det liberaliserede bogmarked ikke er “one si-
ze”, end ikke for samme genre. Forlag har for-
skellige størrelser, strategier, interesser, styr-
ker og svagheder, og derfor er der også forskel 
på, hvilke kontraktvilkår forlagene skal tilbyde.

Der er mange nye ting i modelkontrakterne, 
bl.a. hvordan man fastholder samme royalty- 
niveau ved nettopris som ved udsalgspris. Her 
vil jeg uddybe et par ændringer vedrørende ret-
tighedsomfanget. 

Use it or lose it
En gennemgående tråd i vores rådgivning er at 
holde fast i rettigheder og begrænse omfanget 
af overdragelsen. Det gælder også i de nye mo-
delaftaler. Dog er fokus her skiftet fra begræns-
ning i overdragelsen til tilbagefald af rettighe-
der. Dette skyldes de nye tiders krav om større 

fleksibilitet i forlagenes forretningsmodeller.
Et forlags forretningsmodel kan indebære, at 

de har brug for at have flere rettigheder på hån-
den. Digitaliseringen betyder langt mere kon-
kurrence også mellem forskellige formater. Til 
gengæld skal flere rettigheder til forlaget mod-
svares af større krav til forlagets arbejde for ud-
bredelsen af værket og forfatterskabet, både i 
markedsføring og i udnyttelse af rettighederne. 

Både Gyldendal og Gutkind vil i deres nye 
modelkontrakter som udgangspunkt have flere 
rettigheder relateret til værket fra starten, her-
under også formidling af filmatisering og dra-
matisering. Det modsvares af flere trinvise mu-
ligheder for, at forfatteren kan kræve, at forlaget 
enten øger arbejdet for værket eller lader rettig-
hederne gå tilbage.

Det gamle kriterium for tilbagegang – at det 
trykte oplag er udsolgt – duer ikke længere, hver-
ken for digitale udgivelser eller for overgang til 
print-on-demand. Det er afløst af en ret til op-
sigelse af forlagsaftalen efter syv år. I Gutkinds 
kontrakt er retten ubetinget. I Gyldendals kon-
trakt er retten baseret på et økonomisk kriteri-
um, at indtægterne er under et minimumsbeløb.

Pointen er, at du skal stille krav til dit forlag 
undervejs i kontraktforholdet. Du skal løbede 

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

vurdere, om du synes, at forlaget gør det godt 
nok. Mener du ikke det, skal du sige det til dit 
forlag, og være klar til at bede om at få rettighe-
derne tilbage.

Forfatterens oplæsningsrettigheder
Det udvidede rettighedsomfang kan gøre det re-
levant at synliggøre, at retten til oplæsning er og 
forbliver forfatterens. I modelkontrakten med 
Gyldendal er der derfor indføjet følgende i § 1.4: 

“Uanset omfanget af overdragelsen af rettig-
heder i denne aftale bevarer forfatteren til en-
hver tid retten til oplæsning af sit værk, helt eller 
delvis, live eller optaget, til udsendelse on-de-
mand eller broadcast, i lydform eller audiovisu-
elt. Oplæsning kan ske ved forfatteren selv el-
ler andre.”

Hvis man vil optage og udsende en oplæsning 
af mere end 20 procent, skal forlaget dog have 
mulighed for at nedlægge veto, da det kan være i 
konkurrence med salget af lydbogen.

I de traditionelle forlagskontrakter er det un-
derforstået, at oplæsningsrettigheder er og for-
bliver forfatterens, men ligesom med Copydan- 
forbeholdet, så mener vi, det er fornuftigt at ha-
ve et formuleret vilkår til brug i forlagskontrak-
ter med meget vide rettighedsoverdragelser.  

Rullende oplag  
– fra store oplag til print-on-demand
Print-on-demand, dvs. trykning af mindre 
kvanta bøger ad gangen, kan nu fremstilles i 
samme kvalitet som oplagsudgivelser. Det er 
stadig en vigtig markør af forlagets tro på udgi-
velsen, hvor stort første oplag er, men realiteten 
er også, at lagerføring af trykte bøger er en stor 
omkostning, og makulering af usolgte bøger er 
begrædeligt for både forlag og forfattere. Derfor 
er overgangen til print-on-demand muligheden 
for at bevare den trykte bog tilgængelig i den fy-
siske boghandel.

I Gyldendals modelkontrakt signaleres det-
te ved, at overgangen til print-on-demand ikke 
medfører en lavere royaltyandel for forfatteren. 
Print-on-demand tæller med i royaltytrappen 
for den ordinære, trykte udgave og honoreres 
med samme royaltysats. Gutkind fastholder p.t. 
oplagsudgivelse.

Kend dit forlag
Alle forlag har både styrker og svagheder. Hos 
mindre forlag er der kortere vej til den person-
lige og individuelle behandling af din bog i alle 
led af udgivelsen. Hos større forlag er der flere 
ressourcer til rådighed at trække på.

Pointen er, at der skal være en balance i kon-
traktforholdet. Jo flere rettigheder forlaget øn-
sker i kontrakten, jo større forpligtelse har 
forlaget til at arbejde for dit værk. Du skal af-
stemme dine forventninger til forlagets reali-
stiske indsats, og du skal se, om det passer med 
den tilbudte kontrakt. 

Som medlem af Dansk Forfatterforening kan 
du altid få individuel rådgivning om, hvorvidt 
den kontrakt, du har fået tilbudt af et forlag, 
passer til dig og dit værk. 
Skriv til mig på ak@danskforfatterforening.dk . ※
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illustration: Tomas Björnsson
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Dansk Forfatterforening rummer meget bredt en 
skrivende, tegnende, kreativ talentmasse, som på 
mange punkter har fælles interesser kunstnerisk, 
fagligt og økonomisk. Samtidig er der også et andet 
fællesskab, som er vigtigt – at mødes med andre, 
som arbejder inden for det samme, ofte snævre-
re, felt som en selv, og udveksle erfaringer. Forfat-
terforeningen har fem faggrupper – lyrikerne, de 
skønlitterære, de faglitterære, børne- og ungdoms-
forfatterne (BU) og oversætterne (Dansk Oversæt-
terforbund, DOF). Illustratorgruppen er formelt 
en interessegruppe, og organisatorisk hører den 
under BU. Men Illustratorgruppen fungerer i vis-
se sammenhænge også som en faggruppe – f.eks. i 
forbindelse med repræsentation i Copydan VISDA. 

De enkelte grupper vælger deres egen styrelse og 
formand ved et årsmøde. Grupperne har egne ved-
tægter, og styrelserne mødes typisk en gang hver 
femte-sjette uge. Det er dem, der arrangerer fyraf-
tensmøder med et fagligt oplæg – ofte efterfulgt af 
kollegial samtale over snacks, vand eller vin. Man-
ge venskaber, netværk og skrivegrupper er født på 
de møder. 

“Fagfællesskabet er vel det mest fornemme, 
man kan tilbyde i Forfatterforeningen,” siger El-
len Holmboe, børnebogsforfatter og medlem af 
BU-gruppen, “vi er jo alle skrivende, og ingen for-
fattere er finere forfattere end andre, men det er nu 
fantastisk at møde fagfæller, nogen, der laver det 
samme som en selv, og som ikke synes, at man er en 
nørd, fordi man nørder med børnebøger. Det hand-
ler om at finde sin flok,” konstaterer hun og tilføjer, 
at hun har fået mange venner gennem BU-gruppen.

Fyraftensmøder, fredagsbar og kreativ pro-

Grupperne og fællesskabet 
I Dansk Forfatterforenings faggrupper mødes kolleger og diskuterer fag, folk, økonomi 

og tendenser, de danner netværk og faglige fællesskaber.  
Og venskaber. Grupperne er for ordinære medlemmer. 

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

ces-arrangementer med et fagligt, kollegialt og so-
cialt sigte er da også noget, grupperne prioriterer 
højt. 

“At skabe fællesskaber er vigtigt i gruppen og i 
foreningen,” siger den tidligere formand for S-sty-
relsen, Amdi Silvestri. “Med S-gruppens fyraftens-
møder har vi gennem årene gerne villet ramme og 
belyse alle facetter af livet som forfatter – lige fra 
den økonomiske del med forskud, royalty, honorar 
og biblioteksafgift til foredrag om nyere fransk lit-
teratur. Så vi som gruppe giver og får en forståelse 
for hele det brede skønlitterære felt.”

Derudover udpeger styrelserne medlemmer til 
udvalg og til arbejdsgrupper i foreningen; disse er 
med til at planlægge fester og aktiviteter på tværs af 
grupperne og udsender nyhedsbreve til gruppens 
medlemmer.

Formændene for F-styrelsen, S-styrelsen, Lyri-
kerne, BU-gruppen og DOF er fødte medlemmer af 
Forfatterforeningens bestyrelse, hvor de taler for 
og varetager deres fagfællers interesser. Derudover 
består bestyrelsen i foreningen af seks medlemmer 
(herunder formanden), som er direkte valgt for to 
år af generalforsamlingen.

Foreningens ordinære medlemmer kan sagtens 
søge om optagelse i mere end én gruppe, hvilket en 
del da også gør. Foruden faggrupper er der interes-
segrupper, som man kan melde sig ind i – Læremid-
delgruppen, Kvindelige Forfattere, Seniorgruppen, 
Haikugruppen og de to regionale grupper Aarhus-
gruppen og StORDstrømmen. 

Ønsker du som ordinært medlem at søge om opta-
gelse i en eller flere grupper, så kontakt sekretariatet 
på medlemsservice@danskforfatterforening.dk ※
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Hvor intet andet er anført, er adressen Strandgade 6, 1401 København K.   
Evt. aflysning eller ændring vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

SE YDERLIGERE OM KALENDERTING PÅ WWW.DANSKFORFATTERFORENING.DK

KOM OG SKRIV
September med fremmøde i  
Strandgade 6, København:
Onsdag d. 23. kl. 18.30-21.30
Onsdag d. 30. kl. 18.30-21.30 
I oktober og november er Kom og skriv  
digitale. Læs nærmere i nyhedsbrevene.
(Husk tilmelding med dit fulde navn,  
e-mail og telefonnummer på: komogs-
kriv@gmail.com, senest mandagen før)

AARHUSGRUPPEN
Arrangementer i Godsbanen, Vogn 1:

SKRIV LØS – MED ANNIE 
BAHNSON
Mandag d. 5. oktober,  
mandag d. 9. november,  
mandag d. 7. december  
– alle dagene 18-21
Tilmelding: a9bahnson@gmail.com 
SKRIV LØS er for alle skrivende medlem-
mer i Dansk Forfatterforening, som vil  
afsætte målrettet og fokuseret skrivetid i 
kalenderen. 

LIVE PLOTCAST 
– med Thøger Jensen i samtale  
med Palle Schmidt
Torsdag d. 8. oktober kl. 16-18
Tilmelding: info@gunvorganerkrejberg.dk 
Årsfest i Østjylland
Fredag d. 20. november kl. 17-24

BU-GRUPPEN

INSPIRATIONSAFTEN
Torsdag d. 8. oktober kl. 19-21
Et fyraftensmøde om jobs og livs- 
situationer, de fleste af os har hørt om, 
men ikke kender i virkeligheden.
Mere info følger bl.a. på hjemmeside og FB.
 
FRA IDÉ TIL BOG
Mandag d. 9. november kl. 19-21
Fyraftensmøde, hvor udvalgte forfattere 
og illustratorer fortæller om deres arbejde 
med markante værker. 

NYTÅRSKUR
Fredag d. 8. januar 2021
Sæt kryds i kalenderen allerede nu! 
Vi regner med igen i år at kunne invitere 
til oplæsning, bobler, musik og rigtig godt 
selskab. 

DEN SKØNLITTERÆRE 
GRUPPE

KREATIV PROCES 
med Mathilde Walter Clark
Torsdag d. 5. november kl. 19-21 
Mathilde Walter Clark, dansk-amerikansk 
forfatter, debattør og klummeskribent, 
cand.mag. i filosofi og dansk fra Roskilde 
Universitet og New York University, fortæl-
ler om sin kreative proces. Efter roman- 
debuten, Thorsten Madsens ego (2004), har 
hun skrevet fortællinger og romaner, bl.a. 
Grumme historier (2011) og romanen  
Lone Star (2018), der bygger på hendes 
egen familiehistorie og behandles flere 
steder i hendes seneste udgivelse, essay-
samlingen Huset uden ende (2020). Filo-
sofien skinner igennem værkernes livtag 
med sprog og eksistens, ofte med en ab-
surd og humoristisk vinkel. Mange vil nok 
huske forfatteren for kampagnen i 2005 
om forfatterrollens betrængte økonomiske 

vilkår, “Mæcen søges”.
Tilmelding senest fredag d. 30. oktober: 
birtekont@mail.tele.dk
For medlemmer af S-gruppen.

UD-AF-HUSET-MØDE PÅ 
ASKOV HØJSKOLE
Fredag d. 6. november kl. 13-21
Fagligt møde, debat og idéudveksling,  
evt. oplæsning – efterfulgt af middag og 
hyggeligt samvær. 
Arrangementet er fortrinsvis for skøn- 
litterære forfattere, men andre faggrup-
per bosat i det midt-, syd- og sønderjyske 
er også velkomne. Gratis deltagelse med 
tilmelding til frode.z.olsen@mail.dk senest 
tirsdag d. 1. september 2020.
Se nærmere om program på Dansk  
Forfatterforenings hjemmeside.

SENIORGRUPPEN
Seniorgruppen holder møderække med  
temaet 100-året for Genforeningen.  
Møderne i Strandgade 6 afholdes kl. 15-17.

JØRN BUCH
 – MED EFTERFØLGENDE 
ÅRSMØDE I SENIOR- 
GRUPPEN
Mandag d. 28. september
Jørn Buch, cand.phil. i historie, er  
tidligere formand for Grænseforeningen 
i Sønderjylland og har skrevet flere bøger 
om grænselandets historie.

MANFRED CHRISTIANSEN
Tirsdag d. 20. oktober

LINDA LASSEN
Onsdag d. 18. november
Psykolog og forfatter Linda Lassen  
fortæller om Flensborg-bevægelsen

BOGPRÆSENTATIONER  
AF MEDLEMMERNE
Torsdag d. 10. december 

KALENDER

※

※

※

※

Mandag d. 23. november kl. 14.30-
16 – efterfølgende hygge til kl. 18

FORFATTEREN SOM TYV  
ELLER SANDHEDSVIDNE?

Eftermiddags-
konference om 
dilemmaer, når 
forfatteren  
skriver om  
virkeligheden.
Tilmelding:  
40 37 22 02 eller 
mail ecl@pc.dk

illustration: Egon Clausen
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LEGATER

Dansk Forfatterforening ligger fysisk i København, 
men har medlemmer i alle regioner såvel som i udlan-
det. Derfor lancerer vi nu et digitalt tilbud til dig, der er 
bosat uden for Storkøbenhavn: 
KOM TIL ONLINE-FYRAFTENSMØDE HJEMMEFRA. 
Formatet er afslappet og indledes med en mini-ma-
sterclass af en relevant oplægsholder, derefter en kort 
opdatering på de vigtigste politiske og juridiske tiltag 
i foreningen lige nu, og så er der mulighed for at stille 

spørgsmål til foreningen, netværke og hilse på andre 
medlemmer i din landsdel.
Bor du uden for Storkøbenhavn, så hold øje med din 
indbakke i løbet af efteråret. Vi kontakter alle ordi-
nære medlemmer direkte med et konkret mødeoplæg, 
tidspunkt og også hjælp til, hvordan du logger på det 
digitale møde. Hold også øje med foreningens nyheds-
brev og Facebook for flere oplysninger.

DANSK FORFATTERFORENINGS  
UNDERSTØTTELSESFOND  
OG ELLEN OG NILS NILSSONS LEGAT

Legatmidlerne uddeles til primært efterladte enker og enkemænd 
efter forfattere og sekundært til afdøde forfatteres efterladte 
børn og/eller andre efterladte og til at yde støtte til langvarigt  
syge og økonomisk trængende forfattere. 
OBS! Legatet uddeles i år til en langvarigt syg og økonomisk 
trængende forfattere.
Legatet kan uddeles til samme person flere år i træk. 
Legatnyderen skal kunne dokumentere sin sygdom ved at indsen-
de lægeerklæring samt redegøre for sine økonomiske forhold.

Ansøgningsfrist: 
Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest 
den 19. oktober 2020 kl. 12. Ansøgningerne skal være påført ansø-
gers cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail 
samt kopi af seneste årsopgørelse.
Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler.
Legatet forventes uddelt primo december.

Til uddeling: 
Der uddeles flere portioner, men den samlede uddelingssum er 
30.000 kr. 

REGIONAL DIGITAL SATSNING I EFTERÅRET 2020  
– KOM TIL FYRAFTENSMØDE HJEMME FRA DIN EGEN STUE

FORFATTEREN  
AXEL THOMSENS ENKELEGAT

Legatets formål er at yde enker efter egentlige skønlitterære for-
fattere, herunder lyrikere, økonomisk støtte. Legatet kan altså ik-
ke tildeles enker efter forfattere, hvis hovedsagelige produktion 
har bestået i underholdningsromaner/digtsamlinger uden virkelig 
æstetisk værdi. Der skal ved legatuddelingen lægges mere vægt 
på, om vedkommende kæmpede for noget livsværdifuldt i sin 
produktion, end om han opnåede alm. anerkendelse. 
Ansøgerne skal ved ansøgning dokumentere, at der er trang til 
stede. Enker, der skønnes at have haft særlig betydning for de-
res afdøde mands produktion, bør under i øvrigt lige forhold fore-
trækkes. Legatet kan ikke tildeles enker, som senere har indgå-
et nyt ægteskab.
Dette legat tildeles på baggrund af økonomisk trang. Der skal 
derfor i ansøgningen redegøres for ansøgerens økonomiske for-
hold, ligesom navn på afdøde ægtefælle skal oplyses. 

Ansøgningsfrist: 
Ansøgningen skal være Dansk Forfatterforening i hænde senest 
den 19. oktober 2020 kl. 12. Ansøgningerne skal være påført ansø-
gers cpr-nummer, navn, adresse, telefonnummer og evt. e-mail 
samt kopi af seneste årsopgørelse.
Der sendes kun svar til de ansøgere, der får tildelt legatmidler.
Legatet forventes uddelt primo december.

Til uddeling: 
Der uddeles i flere mindre portioner, men den samlede uddelings-
sum er 25.000 kr.
Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelser-
ne for ovennævnte legater, opfordres hermed til at rette henven-
delse til de pågældende og oplyse dem om legaterne og ansøg-
ningsfristen.

VEDRØRENDE DANSK FORFATTER- 
FORENINGS ASSOCIEREDE MEDLEMSKAB

I juni 2019 vedtog medlemmerne af Dansk Forfatterfor-
ening ved urafstemning, at man højst kan være associe-
ret medlem i sammenlagt fem år. Og herefter vil man ik-
ke kunne optages som associeret medlem igen (§4, stk. 6 i 
vedtægterne).
For de associerede medlemmer, som ved udgangen af 2020 
i alt har været associeret medlem i fem år, betyder det alt-
så, at medlemskabet stopper i januar 2021 – men selvføl-
gelig ikke hvis det associerede medlem er overgået til ordi-
nært medlemskab inden da.
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BESTYRELSEN: 
Morten Visby (fmd.), Kirsten Marthedal 

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

Daniel Boysen, Anne Sofie Hammer, 
Christine Tjalve, Juliane Wammen, Inge 
Duelund Nielsen, Stephanie Caruana  og 

Lotte Rienecker (suppl.). 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen

Stephanie Caruana (fmd.), Christine  
Tjalve (næstfmd.), Frode Z. Olsen,  

Birte Kont, Anne Nielsen, Anne Hjælmsø, 
Christine Gasbjerg (suppl.), Harald  

Havsteen-Mikkelsen (suppl.)
BU-gruppen

Inge Duelund Nielsen (fmd.),  
Sally Altschuler, Lise Bidstrup , Anne  

Sofie Hammer , Kasper Hoff , Lise  
Jacobsen Qvistgaard , Jette Rydahl  

Sørensen , Birgitte Bregnedal, Kim Langer, 
Gunnar Wille, Tove Krebs Lange  

(Illustratorgruppen)
Illustratorgruppen

(under BU), Tove Krebs Lange (fmd.),  
Bente Bech, Jan Mogensen, Jesper 

Tom-Petersen, Tomas Björnsson, Kasper 
Heron Købke, Lilian Brøgger, Zarah Juul, 

Marie Priem
L-gruppen

Daniel Boysen (fmd.), Cindy Lynn Brown, 
René Sandberg, Adil Erdem, Jesper  

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

Krabat (suppl.)
F-gruppen

Frank Egholm (fmd.), Kaare Øster, Henrik 
Poulsen, Anne Hedeager Krag, Jørn  
Martin Steenhold, Jørgen Burchardt 
(1.-suppl.), Anne Rosenskjold Nordvig 

(2.-suppl.)
DOF

Juliane Wammen (fmd.), François-Eric 
Grodin, Nanna Lund, Birthe Lundsgaard, 

Signe Lyng, Siri Nordborg Møller,  
Jakob Levinsen, Uschi Tech (suppl.),  

Rasmus Hastrup (suppl.), 

Haikugruppen Hanne Hansen  
(fmd., haikuhanne@gmail.com) , 

Kvindelige forfattere i DFF Birte Kont 
(birtekont@mail.tele.dk) 

Læremiddelgruppen Henrik Poulsen 
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)

Seniorgruppen i DFF Benny Pedersen 
(fmd. bpe1954@gmail.com)

StORDstrømmen i DFF 
Michael Næsted Nielsen  

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

(fmd. info@gunvorganerkrejberg),  

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

Formand: Morten Visby 
formand@danskforfat-
terforening.dk 

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

Bogholderi:  
Trine Larsen 
bogholderi@danskfor-
fatterforening.dk 

Medlems- 
administration m.m.: 
Nena Wiinstedt  
(sekretær) 
df@danskforfatterfor-
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Karsten Mungo Madsen, BU, Illu
Charlottenlund 
Senest udgivne titel:  
Det blå bjerg 1 – Valravnen,  
Storytel – Mofibo, 2019

Salma F. Ahmad, BU
Senest udgivne titel: Uden mor, 
Vild Maskine, 2019

Erik Barfoed, BU, Illu
København Ø 
Senest udgivne titel: Lille Skid, 
Høst & Søn, 2014

Nanna Foss, BU, Kvindelige  
Forfattere, Nykøbing Sj. 
Senest udgivne titel: Spektrum 4: 
Kvadrantiderne, Tellerup, 2019

Monia Sander, DFF
Senest udgivne titel: Alexandertri-
logien – et performanceessay i tre 
akter, Forlaget Korridor, 2019

Lea Mette Rasmussen, F
København Ø 
Senest udgivne titel: Ro –  
mindfulness for børn og unge, 
Aronsen, 2019

Vibeke Lindhardt, F, Rungsted 
Senest udgivne titel: Se min kåbe, 
Bibelselskabet, 2013

Marianne Rasmussen Lindegaard, 
F, Vordingborg  
Senest udgivne titel: Danmarks 
oldtid i landskabet, Lindhardt og 
Ringhof, 2019

Sofie Riise Nors, BU, Illu
København Ø 
Senest illustrerede titel:  
Gode kasser, Gyldendal, 2019

Elsebeth Nielsen, DFF
København Ø 
Senest udgivne titel: Dramaturgi 
med Mogens Rukov,  
Samfundslitteratur, 2019

Kirsten Hansen, BU, Kolding 
Senest udgivne titel: Kun venner? 
Turbine, 2020

Katrine Kehlet Bechsgaard, F
Hellerup 
Senest udgivne titel: Navne,  
Gyldendal, 2020

Aske Panduro, BU,  Rødovre 
Senest udgivne titel: Ida og Ami-
rs kamp mod kræftcelleskurke-
ne, Kræftens Bekæmpelses For-
lag, 2013

Eva Hvidt, F, Hellerup 
Seneste udgivne titel: En musi-
ker oplever den europæiske kul-
tur 1900-1939, Paul von Klenaus 
efterladte erindringer, Museum 
Tusculanum, 2019

Gitte Sparsø, F
Senest udgivne titel:  
Blå dug, Saxo, 2014

Gitte Sander, F, Odense C 
Senest udgivne titel: Grib kærlig-
heden, Gyldendal, 2016

Benni Bødker, BU,København Ø 
Senest udgivne titel: Grimm 2,  
Peoples Press, 2019

Poul Smidt, F
Frederiksberg 
Senest udgivne titel: Fredy,  
Gyldendal, 2020

Susanne Lykke Michelsen, S,  
Kvindelige forfattere
Senest udgivne titel: Kys og kaos, 
Lykkedal, 2020

Kathrine Juul-Hansen, DFF
København K 
Senest udgivne titel:  
Indre bæredygtighed,  
Forlaget Paradoks, 2020

Katrine Ottarsdóttir, S,  
Kvindelige forfattere
Hedehusene 
Senest udgivne titel: 43 bagateller, 
Torgard, 2018

Anne Mette Kærulf Lorentzen, DFF
København N 
Senest udgivne titel: Skamlebben, 
Cobolt, 2018

Annette Lerche Trolle, DOF,  
Aarhus, Senior
Senest udgivne titel: Den island-
ske hest, Klematis, 1997

Viveca Tallgren, S
Frederiksberg 
Senest udgivne titel: Mor ordner 
tænder, far er på rejse, Attika, 2020

Hanne Strager, F
Birkerød 
Senest udgivne titel: Et beskedent 
geni, Gyldendal, 2016

Dálor Per Høegh Henriksen, DOF, 
Aarhus
Spanien 
Senest oversatte titel: Pelle el 
Conquistador, ECC Ediciones, 2016

Annette Klubien,  
Læremiddelgruppen
Frederiksberg 
Senest udgivne titel: Den store 
fedtfattige, Det Bedste, 2000

Signe Schlichtkrull,
Frederiksberg 
Senest udgivne titel: Kæden,  
Byens Forlag, 2019

Jesper Troelstrup
Svendborg 
Senest udgivne titel: Viller – min 
far er røver, Byens Forlag, 2020

Louise Rams, Aarhus
Senest udgivne titel:  
Skriv det – en kærlig opfordring,  
Forlaget Lilje, 2019

Mikkel Stolt, DFF, Skibby 
Senest udgivne titel: Tom Waits 
og Mig, Forlaget Politisk Revy, 2019

Lotte Arberg, BU, København  
Senest udgivne titel: Verdens bed-
ste skole, Forlaget Elysion, 2020
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SANDRA SCHWARTZ, 1979, skriver især børne- og ungdomsbøger,  
men har også skrevet noveller for voksne. Skrev de første noveller, da hun var  

på barsel i 2007, debuterede i 2012 med Fie på flugt og er aktiv skriveunderviser.

Portfolio

Sandra Schwartz, du har  
en kandidat i statskundskab,  
men lever som forfatter og  
skriveunderviser – hvordan gik det 
lige til?
Allerede på første semester var jeg klar 
over, at det ikke skulle være statskund-
skab. Men jeg kommer fra en akademisk 
familie, og det lå i luften, at jeg også skulle 
have en akademisk uddannelse. Og selv-
om jeg var mere tiltrukket af det kreative,  
gennemførte jeg studiet med fokus på 
journalistik og formidling og fik arbejde 
som kommunikationskonsulent.

Du havde fuldtidsarbejde,  
da du debuterede i 2012?
Ja, jeg skrev mine første bøger ved siden 
af … hov, jamen, hej … det var posten, som 
kom med en pakke til mig her i haven! Det 
er det allerførste eksemplar af min nye 
bog, Zombiehunden, Ond Tåge. Jeg pak-
ker op, når vi har snakket – jeg glæder mig 
altid vildt til at se mine nye bøger.

Tillykke!  … det var det med  
fuldtidsarbejde?
Åh ja! Jeg sagde mit faste job op i 2015 – 
og det var faktisk anden gang, jeg sagde 

※
op fra et fuldtidsjob for at blive forfatter, men 
første gang fik jeg faktisk et nyt job – man 
skal jo sende ansøgninger ud, hvis man får 
dagpenge. Og ja, så kom jeg til samtale og 
fik jobbet. Halvandet år senere gjorde jeg det 
så igen – sagde op.

Er du glad for den beslutning?
Jeg har ikke fortrudt, men skiftet fra medar-
bejder til selvstændig var hårdt. Samtidig er 
den stramme økonomi også et drive, hvor jeg 
er fokuseret på at producere. 

Foretrækker du en bestemt genre, 
når du skriver?
Jeg skriver hovedsagelig realisme, og mine 
historier er typisk karakterdrevne. Jeg hører 
deres stemmer i mit hoved, lytter til bidder af 
en samtale. Det kan også være en følelse el-
ler et tema, der sætter en historie i gang. Jeg 
er ikke vild med at opbygge verdener – eller 
jeg har i hvert fald svært ved det, så jeg bru-
ger den realistiske verden.

Hvad så med Zombiehunden,  
Ond tåge?
Jo, der er nok ved at ske noget. Jeg er be-
gyndt at bevæge mig lidt ud i gys og noget 
overnaturligt. ※


