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L E D E R

fter udbetalingen af biblioteks-
pengene var det tydeligt, at no-
get havde ændret sig. Coronaen 
havde betydet store stigninger i 
det digitale udlån og derfor og-
så store stigninger i det digitale 
indkøb. Samtidig blev der meldt 
om en nedgang på tre procent i 

bestanden af fysiske bøger. Den nærliggende 
konklusion var, at man havde futtet materiale-
kontoen af på e-bøger og købt færre fysiske bø-
ger. Præcis hvad vi frygtede ville ske. Jeg er me-
get glad for at kunne sige, at der tog vi fejl. 

Bibliotekerne har ikke brugt færre, men fle-
re penge på fysiske bøger. Det viser forlagssta-
tistikken for 2020. Men hvorfor er der så fær-
re papirbøger, når der er brugt flere penge på 
indkøbet? Sandsynligvis fordi bibliotekerne 
har kasseret særlig mange sjældent eller slet ik-
ke udlånte bøger i 2020. Ultimativt er det kun 
godt, at bibliotekerne trimmer samlingerne for 
at holde dem tidssvarende, men det kan ramme 
den enkelte hårdt, hvis man fortrinsvis har æl-
dre titler i sit forfatterskab. Og har man også få-
et afslag fra Kunstfonden, så kan det godt gø-
re ondt.

I alt dette må vi ikke glemme vores egen lit-
teraturstøtteordning, Autorkontoen, som hvert 
år uddeler hundredvis af rejse- og arbejdslega-
ter til forfattere, oversættere og illustratorer på 

vegne af Dansk Forfatterforening og DSF. Støt-
ten er baseret på Copydan-midler, men vi udde-
ler dem efter vores egne dessiner. Legaterne vil 
typisk være mindre end hos Kunstfonden, men 
til gengæld vil det ofte være lettere for den enkel-
te at komme igennem nåleøjet. På den måde har 
Autorkontoen en vigtig funktion som en tred-
je støttemulighed, der ligger lidt på tværs af så-
vel biblioteksafgift som statslige arbejdslegater. 
Autorkontoen er tættere på modtagerne og kan 
komme andre og flere til gode. På den måde er 
Autorkontoen med til at gøre litteraturstøttesy-
stemet som helhed mere dækkende og alsidigt. 

Trods det måske lidt kedelige navn er Autor-
kontoen altså en værdifuld ordning, som vi ik-
ke må tage for givet. Og det gør vi heller ikke. I de 
senere år har Autorkontoen været presset pga. 
en ny lov om kollektiv forvaltning, men for nylig 
er det lykkedes DFF at skaffe nye penge til lega-
ter i tæt samarbejde med akademikerne i AC. De 
nye penge, som stammer fra erhvervskopiom-
rådet inden for Copydan, vil fremover kunne 
være med til at sikre den fortsatte beståen af 
Autorkontoen, som vi kender den. 

I år vil det formentlig dreje sig om en øget til-
førsel på ca. en halv million kroner. De penge 
skal vi bruge på stort og småt – nemlig stor lit-
teratur og små frirum til nyskabelse i forfat-
terstandens betrængte privatøkonomier. Det er 
dét, Autorkontoen går ud på. ※

E
※

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

Penge, stort og småt
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S M ÅT &  G O D T

P E N G E

182,9 millioner  
bibliotekskroner  

er blevet udbetalt til 
10.313 forfattere  

i april
Mange modtagere fik dog penge-
ne med et par dages forsinkelse på 
grund af en teknisk fejl, men frem 
kom de. Som det har været tilfæl-
det de seneste tre årtier, står Bjarne 
Reuter øverst på listen over forfat-
tere, der har flest fysiske bøger på 
landets biblioteker og dermed får 
det højeste beløb.
Sidste år var præget af måneders 
coronanedlukninger på biblioteker-
ne, og det har betydet et gennem-
brud for udlån af e-bøger og net-
lydbøger, og dermed er der også 
flere, som har fået bibliotekspenge 
for de digitale udlån. På den front 
ligger Maria Helleberg i toppen, ef-
terfulgt af Dennis Jürgensen og  
Leif Davidsen, mens Bjarne Reuter 
ligger som nummer seks. ※

F L E R E  P E N G E

Statens Kunstfond 
har tildelt  

274 forfattere, over-
sættere, illustratorer 
og tegneserieskabere 

arbejdslegater
I alt søgte 1006 om legater. I år hav-
de litteraturudvalget valgt at gi-
ve legater a 100.000 kroner til 248, 
og 20 debutanter modtog legater 
a 50.000, mens der som sædvanlig 
var seks, der fik et treårigt  
arbejdslegat.
Det samlede antal ansøgninger har 
ikke ændret sig meget siden sid-
ste år, hvor der var 1008 ansøgere. 
Tildelingerne i år på 100.000 bety-
der dog, at pengene er blevet for-
delt mellem færre i forhold til sid-
ste år, hvor legatportionerne var på 
75.000. Sidste år blev pengene så-

ledes fordelt mellem 353 personer. 
Læs i øvrigt Morten Visbys leder 
om bibliotekspenge, arbejdslegater 
og Autorkontoen. ※

the winter jacket 
smells

less and less
of my father

Hugo Alrøe

Med dette digt vandt Hugo  
Alrøe en haikukonkurrence udskre-
vet af Japans ældste avis,  
Mainichi Shinbun. Der er to katego-
rier, en japansk og en international, 
og i sidstnævnte kan deltagere  
aflevere digte skrevet på engelsk 
eller fransk. 
Hugo Alrøes vinderdigt blev  
udvalgt blandt 840 internationa-
le bidrag.
Læs portrættet af Hugo Alrøe på 
bagsiden af Forfatteren. ※

O P T I M I S M E

I coronaåret 2020  
steg bogsalget med 

5,6 procent på  
tværs af alle genrer 

og formater 
Gennem de seneste mange år har 
bogbranchen i bedste fald kunnet 
registrere en lille, grænsende til sta-
tus quo, fremgang. Og tallene fra 
Danske Forlag gør da også de dy-
stre forventninger fra sidste år til 
skamme – et år, hvor boghandler-
kæden Arnold Busck gik konkurs, 
og boghandlerne var lukkede i fle-
re måneder.
”Nedlukninger har accelereret ef-
terspørgslen på især lydbøger, men 
det positive er, at det ikke er sket på 
bekostning af den trykte bog, som 
har bevaret en stærk position,”  
siger formanden for Danske Forlag, 

Lars Boesgaard, der også er ad-
ministrerende direktør i Lindhardt 
og Ringhof.
Alle genrer har klaret sig godt, 
men især skønlitteraturen skil-
ler sig ud, med en 9,1 procents 
stigning på salget. Papirbogen 
er stadig den foretrukne – knap 
75 procent af alle solgte bøger 
er printudgaver, og den digita-
le vækst er hovedsagelig drevet 
frem af lydbøgerne, mens salget 
af e-bøger kun opnåede en me-
get lille fremgang. ※ 

L Æ S

Det digitale magasin 
Kulturmonitor giver 
rabat til medlemmer 
af Dansk Forfatter-

forening
Kulturmonitor udkommer hver 
dag med debat, nyheder, analyser 
og journalistiske artikler om kunst 
– litteratur, billedkunst, film, sce-
ne, musik og kulturpolitik. 
Et årsabonnement koster 2.995 
kroner, og for medlemmer af DFF 
er prisen 2.396 kroner. Se mere om 
dette og foreningens øvrige med-
lemstilbud på hjemmesiden. ※

U D SÆ T T E L S E

Der er stadig åbent 
for at søge corona-
kompensation for 

tabt indtægt
Mange forfattere og illustrato-
rer oplever på andet år at få fore-
drag, oplæsninger og workshops 
aflyst eller udskudt, ofte på ube-
stemt tid.
Frem til tirsdag d. 15. juni er det 
stadig muligt at søge om kom-
pensation for tabt kunstnerisk 
indtægt for både 2020 og 2021 
hos Kulturstyrelsen under Kultur-
ministeriet. ※
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S M ÅT &  G O D T

⁂
Alt stort, som  

er sket i denne  

verden, skete først i 

et menneskes  

fantasi. Børn  

skaber mirakler, 

når de læser.

Astrid Lindgren

I næsten halvdelen af alle kom-
munale danske børnehaver – 48 
procent – læser personalet aldrig 
op for børnene, de bruger ikke 
bøger og taler ikke med børnene 
om, hvad en bog er. Det fremgår 
af en national undersøgelse af 
læringsmiljøet i kommunale bør-
nehaver lavet af Danmarks Eva-
lueringsinstitut. 
Dansk Forfatterforening har 
sammen med andre aktører sat 
fokus på emnet og på, at der 
mangler undervisning i og for-
ståelse for børnelitteratur i pæ-

meget, at vi igen kan sidde sammen 
over en middag.
Da generalforsamlingen er udskudt, 
har foreningen samtidig besluttet 
også at forlænge fristen for at ind-
sende medlemsforlag. Forslag stillet 
af ordinære medlemmer kan dermed 
sendes til sekretariatschef Jo Her-
mann på jo@danskforfatterforening.
dk frem til torsdag d. 1. juli 2021. Ind-
sendte forslag vil blive annonceret 
på hjemmesiden senest tre uger in-
den generalforsamlingen her:
https://danskforfatterforening.dk/
Generalforsamling-2021/ ※

O P S T I L L I N G

Ønsker du at stille op 
til valg til bestyrelsen?
Der er valg til bestyrelsen og posten 
som formand for foreningen på ge-
neralforsamlingen i september 2021. 
Det er muligt at stille op helt frem 
til punktet “valg” på samlingen – du 
kan også gøre det lige nu. Kontakt 
Anna Ida Häggquist på assistance@
danskforfatterforening.dk for mere 
information. ※

dagogernes uddannelse, som er under 
evaluering netop nu.
Det er på tide, at beslutningstagerne 
skriver ord som ”litteratur”, ”læsning” 
og ”fortælling” direkte ind i bekendt-
gørelsen for uddannelsen, hedder det i 
et debatindlæg i Altinget fra bl.a. for-
mand for DFF Morten Visby. ※

U D S K U D T

Generalforsamlingen i 
Dansk Forfatter- 

forening bliver  
afholdt lørdag  

d. 4. september 2021
For andet år i træk har corona og de 
efterfølgende restriktioner tvunget 
Forfatterforeningen til at udskyde for-
årets generalforsamling, og den nye 
dato er lørdag d. 4. september kl. 15. 
Derfor bringer vi i overensstemmelse 
med foreningens vedtægter atter en 
del af materialet til generalforsamlin-
gen, nemlig den nye indkaldelse, års-
regnskab og budget samt ændrings-
forslag fra medlemmer og bestyrelse.
Sidste år forløb septembers generalfor-
samling fint med fysisk fremmøde og 
god afstand mellem stolene, og sam-
lingen blev afsluttet med et glas vin el-
ler vand og snacks i gården. Det bliver 
samme procedure i år – hvis altså ik-
ke landet og verden har åbnet sig så 
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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:  P E T E R  BAY A L E X A N DE R S E N 

※

Udgives  
– koste hvad det vil

Det er stort og fantastisk at få et værk udgivet,  
at udtrykke sig, få det læst af læsere, anmeldt,  

omtalt, set. Men det er også svært. De etablerede, 
traditionelle forlag sorterer hårdere og hårdere 

mellem manuskripterne. I dette tema snakker  
vi med forfattere, for hvem det har været en  

nødvendighed at få værket ud, koste hvad det ville. 
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en så døde mormor er 
Louise Winthers ro-
mandebut. Det er hi-
storien om et barn, 
der bliver mobbet og 
holdt udenfor i sko-
len, og hvis smerte 
bliver ignoreret, el-

ler i hvert fald ikke talt om, derhjemme. Det er 
historien om hendes egen barndom og ungdom 
og om, hvad mobningen gjorde ved hende som 
menneske langt op i livet.

Gennem mere end 20 år havde den bog ul-
met i hende, og da hun i 2018 fik aflyst en større 
og længerevarende opgave som selvstændig er-
hvervspsykolog og psykoterapeut, satte hun sig 
foran computeren. 

Skriveprocessen blev voldsom. Louise Win-
ther gennemgik gamle breve, dagbøger og no-
tater og først dér gik det for alvor op for hende, 
hvor stor betydning skoletidens mobning havde 
haft på hendes liv. Faktisk havde det aldrig væ-
ret en del af hendes selvforståelse eller fortæl-
ling – ”det var simpelthen for skamfuldt,” siger 
hun i dag. 

Tsunami
Louise Winther havde, inden hun selv begyndte 
at skrive, læst Leonora Christina Skovs Den der 

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

M lever stille med stor interesse, skrevet til forfat-
teren og fortalt lidt om sit eget projekt. Leonora 
Christina Skov anbefalede hende en række bøger 
om at skrive autofiktion, om faldgruber og om de 
reaktioner, det kan fremkalde hos skribenten at 
gå tilbage i erindringerne. Det er ikke omkost-
ningsfrit. Louise Winther fulgte anbefalingen, 
men som erfaren psykoterapeut og erhvervspsy-
kolog mente hun nu nok at kunne håndtere skrive- 
processen. Det kunne hun så ikke.

”Da jeg gik i gang med at skrive, var det som 
at blive ramt af en tsunami. Så meget vendte til-
bage, og det var først, da jeg havde skrevet gen-
nem nogen tid, at det gik op for mig, at der løber 
en rød tråd – nej, et tykt, rødt reb – gennem min 
barndom; at min pæne familie var dysfunk-
tionel. Det var jeg allerede klar over, men det 
blev virkelig tydeligt for mig, efterhånden som 
skrive arbejdet skred frem. Det var ikke noget 
voldsomt, vi fik hjælp til lektierne, ingen drak 
eller var voldelig, men følelser var ikke noget, 
man talte om. Da jeg fyldte ni år, kom jeg i sko-
le med fødselsdagsinvitationer, de der fine kort 
med 'Det ville glæde … at se …,' og delte dem ud til 
pigerne. Jamen den dag kan vi jo ikke, sagde pi-
gerne, da holder Laila fødselsdag. Og det gik op 
for mig, at alle pigerne i klassen var inviteret, 
bortset fra mig. Da jeg fortalte min mor det, fik 
hun lynhurtigt arrangeret, at børnene fra vejen 

Bogen skal ud!
Louise Winther skrev en bog om sit eget liv, men kunne ikke finde en forlægger.  

Bogen skulle bare ud, koste hvad det ville, så hun kontaktede et medudgiverforlag.



F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 2 1
8

kom til fødselsdagen i stedet, men vi talte aldrig 
om det. Vi talte aldrig om følelser.”

Louise Winther beskriver sin reaktion på 
skrivearbejdet som retraumatisering, og hun 
gik i terapi. 

Standardafslag
I efteråret 2018 havde Louise Winther skrevet 
sit manuskript, hun sendte manus til et forlag 
og fik afslag. Et standardafslag, som fik hende 
til at kontakte en professionel manuskriptlæser. 

”Og jeg skal da lige love for, at jeg fik noget 
for pengene! Jeg tror, det tog mig en uge at kom-
me mig over det,” siger hun og griner, ”men hun 
havde selvfølgelig ret. Og jeg skrev om og om.”

Hun sendte sit manuskript til flere forlag, fle-
re end hun har lyst til at huske, men i hvert fald 
over ti, siger hun. Uden held. Så bad hun en tid-
ligere kollega, en dramaturg, om at læse ma-
nus. Det mangler fremdrift, sagde dramatur-
gen, eventuelt nogle spring i tid?

”Og så besluttede jeg at gøre alvor af en idé, jeg 
længe havde haft, men som jeg var usikker på, om 
jeg kunne overskue – at have en ramme med psy-
kologsamtalerne, jeg begyndte på som 29-årig, så 
der kom et fortidsspor og et samtalespor. I ma-
nuskriptet skrev jeg erindringerne med grønt og 
samtalerne med psykologen i rødt.”

Hvad er virkelighed, og hvad er fiktion?
”Alt, hvad der er med i bogen, er sket. Men 

jeg har ændret en håndfuld navne, ligesom det 
selvfølgelig er umuligt at referere samtaler over 
middagsbordet præcist, når de foregik for mere 
end 40 år siden.”

Som titlen på Louise Winthers bog fortæller, 
mistede hun sin mormor, og mormoren var den 
person i familien, hun følte virkelig så hende. Og 
for ti år siden mistede hun også sin far.

Var det svært at vise manuskriptet til din fa-
milie, til din mor?

”Det var skrækindjagende. Min mor vidste, at 
jeg skrev om min barndom, jeg havde forberedt 
hende, men jeg var nervøs og kunne ikke hol-
de ud at overrække hende manuskriptet ansigt 
til ansigt. Så jeg sendte det med posten og kun-
ne næsten ikke være i mig selv, fordi hun skulle 
have en nabo til at hente det på posthuset, og så 
gik der flere dage, og ... men efter at hun havde 
læst, sendte hun en SMS. Jeg turde ikke engang 
åbne den, men fik min mand til det, og han læ-
ste hendes besked højt. Hun var imponeret over, 
hvor velskrevet bogen var, skrev hun, og tilføje-
de, at jeg havde beskrevet alt, præcis som det var. 
Det var en lettelse – og jeg brød sammen i gråd.”

Ingen bid
Ingen forlag bed på, og Louise Winther kontak-
tede Forlaget Forfatterskabet.dk, som er et med-
udgiverforlag. De vendte hurtigt tilbage og ville 
gerne arbejde med hendes manuskript. 

⁂

Da jeg gik i gang med at skrive,  

var det som at blive ramt af  

en tsunami. Så meget vendte  

tilbage.

Louise Winther, forfatter

U D G I V E S  –  KO S T E  H VA D  D E T V I L
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”Jeg fik en redaktør, som bl.a. pegede på et par 
episoder, hun mente var for kortfattede, og selv-
om jeg bare ikke orkede at skrive mere om, så 
gjorde jeg det. Også dialogen blev sat op på en lidt 
anden måde,” fortæller hun. 

Forlaget spurgte, om hun havde ideer eller øn-
sker til omslaget? Det havde hun. Efter mormo-
rens død arvede hun hendes forklæde af bomuld 
med et print af stedmoderblomster i blå nuan-
cer, og Louise brugte forklædet, indtil det var 
tyndslidt, falmet og færdigt. Omhyggeligt klip-
pede hun en lille firkant stof af, som havde siddet 
beskyttet under forklædets lomme – det var blåt 
og friskt, og hun gemte det af vejen i en kuvert. 
Kuverten blev fundet frem, den lille stoflap affo-
tograferet og sendt til Forfatterskabet.dk. Kun-

Louise Winther betalte  
Forfatterskabet.dk 27.160 ekskl. moms.

DET DÆKKER:
•  Redaktørhjælp
•  ISBN-nr.
•  Pligtaflevering
•  Indsendelse til DBC
•  Grafisk layout af omslag
•  Skabelon til bagsidetekst
•  Layout af bogens indhold
•  Ekstern korrekturlæsning
•  100 eksemplarer af bogen til forfatteren 

(= 7.000 kroner)
•  Løbende tryk af bøger til DBK
•  Salg af bogen via boghandlere
•  Pressemeddelelse til landets boghandlere
•  Distribution i forbindelse med salg  

til biblioteker
•  Salg via forlagets egen hjemmeside
•  Markedsføring især via nettet/sociale 

medier

ROYALTY:
•  40 procent af bogens salgspris ekskl. 

moms og forhandlerrabat.

ne det bruges? Ja, og omslaget på romanen Men 
så døde mormor er fotoet af det blåblomstrede 
stykke forklædestof.

Louise Winther er glad for sin beslutning om 
selv at betale en del af udgivelsen. Den bog skul-
le ud, og det kom den i januar i år, den fik en fin 
lektørudtalelse og er i skrivende stund indkøbt 
af 83 biblioteker. Forfatterskabet.dk tager sig af 
markedsføring især via nettet/sociale medier, 
det er en del af kontrakten, men hun har også 
selv været meget aktiv. 

Hun skrev en kronik om mobning, som blev 
optaget i Politiken og offentliggjort tæt på bo-
gens udgivelse. Kronikken førte til et radioin-
terview om mobning og hendes bog på P1, og til 
en helsides artikel i lokalavisen på den egn, hvor 
hun er vokset op. Louise Winther har også væ-
ret særdeles flittig på sin egen Facebook-side, 
på Instagram og på LinkedIn, og derudover fik 
hun lavet en stor plakat med forfatter- og bog-
foto, som har kunnet ses flere steder i bybille-
det i hovedstadsområdet. Bl.a. i vinduet hos Kle-
ins Boghandel på Frederiksberg sammen med 
stakke af hendes blå bøger.

”Jeg gik ind og spurgte boghandleren i Kleins, 
om hun ville lave et vindue med min bog. Ja, hvis 
du kommer med en plakat – jo større, jo bedre, 
lød svaret. I Fredensborg Boghandel var plaka-
ten også i vinduet, og jeg var deroppe til et for-
fatterinterview, som kan ses på nettet,” fortæl-
ler Louise Winther.

I håb om at komme bredere ud allierede hun 
sig efter udgivelsen med pr-agent Anne Zenon 
fra HistorieAgenten, der har hjulpet med at pit-
che hendes bog og historie til forskellige medier. 
Det har indtil videre resulteret i en længere ar-
tikel i magasinet Bogmarkedet og en interview-
aftale med ugebladet Hendes Verden. (Se inter-
view med Anne Zenon længere fremme i bladet).

Det er endnu for tidligt at gøre op, hvor meget 
bogen har solgt, og om forfatteren får sine ud-
gifter dækket – eller får en fortjeneste. Men bo-
gen er derude, samtalen om mobning, om skam 
og skyld over at blive mobbet og om ikke at blive 
set i sin egen familie – den samtale er i gang. ※
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øren Ellemose debuterede i 1996 
med en bog om skibsreder Mærsk 
Mc-Kinney Møller, og i årene ef-
ter skrev han en række erhvervs-
bøger, som alle udkom på store 
forlag. Også hans manuskript til 
 Gullaschbaronen –  dramaet om 
Harald Plum var antaget af Gyl-

dendal, hvor hans redaktør havde foreslået nog-
le omskrivninger. Så Søren Ellemose skrev om 
og afleverede. I mellemtiden var der kommet 
en ny redaktør til, som ønskede endnu en om-
skrivning. Søren Ellemose skrev om og afleve-
rede, men fik så beskeden, at bogen først ville 
passe ind i udgivelsesprogrammet to år senere. 

”Jeg havde brugt næsten to år på omfattende 
research og skrivearbejde og havde ikke længe-
re økonomisk mulighed for at afvente udgivel-
sen. I stedet oprettede min tvilling og jeg vores 
eget forlag, hvor vi udgav historien om Harald 
Plum, og den blev forlagets første udgivelse,” 
 siger Søren Ellemose. 

Andres bøger 
Hurtigt begyndte forlaget dog også at udgive 
andre forfatteres bøger som medudgiverforlag. 
Det betyder, at forfatterne selv betaler for en del 

Medudgiverforlaget  
Forfatterskabet.dk

Forfatterskabet.dk, som har udgivet Louise Winthers bog, er ejet af Søren Ellemose  
og hans tvillingebror, Morten Ellemose, og de to har tilsammen skrevet over 40 bøger, 

nogle i fællesskab, andre hver for sig. 

af udgivelsen, typisk halvdelen, men ifølge Sø-
ren Ellemose svinger det dog noget, afhængigt 
af hvordan de vurderer manuskriptet. 

I 2019 udkom 40 titler på forlaget, i 2020 var 
det 65, og i år tegner det til, at der udkommer 
endnu flere, alene det seneste år har forlaget 
modtaget 300 manuskripter. 

Udgiver I alt, hvad I modtager?
”Nej. Vi investerer jo selv i alle titler, og vi ud-

giver omkring ti procent af de manuskripter, vi 
modtager. I 2020 stod landets fire største forlag 
bag tilsammen 12 skønlitterære debutudgivel-
ser, så nåleøjet for debutanter er nærmest umu-
ligt at klemme sig igennem. Her kan vores forlag 
være et alternativ, men vi udgiver kun manu-
skripter, som vi selv har læst og har vurderet til 
at være egnede.”

Forfatterskabet.dk vil gerne være forfatter-
nes forlag, skriver de på deres hjemmeside, hvor 
de også lover svar inden for 48 timer. 

I læser selv alt og svarer i løbet af et par dage. 
Hvordan er det muligt?

”Vi vurderer, om Forfatterskabet.dk er det 
rette forlag for bogen, og om manuskriptet har 
den nødvendige litterære kvalitet. Vi skriver jo 
selv og har efterhånden stor erfaring i at læse 
andres manuskripter, så vi hurtigt kan afgøre, 

※
A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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om vedkommende kan skrive eller ej, om det er 
læseværdigt, og om formalia bliver overholdt. 
Selvfølgelig kikker vi også på, om der er efter-
spørgsel på genren og mulighed for kommerciel 
succes, men vi antager også nogle, fordi vi sim-
pelthen synes, at de er gode og har en litterær 
værdi.”

Skriveskole
Forlaget har en række eksterne korrekturlæ-
sere tilknyttet, der også giver redaktionelle be-
mærkninger. Derudover har forlaget Skrive-
skolen FORFATTERDRØMME, der består af 
250 lektioner om alt fra, hvordan en dialog skal 
formateres, til hvad et flapomslag er. Forfatte-
ren inddrages typisk i arbejdet med omslag, li-
gesom forlaget opfordrer forfatteren til selv at 
stå for markedsføringen uden for de sociale me-
dier. Dermed laver forfatteren selv en del arbej-
de med bogens tilblivelse, og skriveskolen er en 
del af udgivelsespakken – og at gennemgå og ta-
ge aktivt del i lektionerne er en forudsætning for 
at blive udgivet på forlaget.

Ifølge Søren Ellemose får en tredjedel af for-
lagets bøger en lektørudtalelse, hvilket er pænt, 
da mange selv- og medudgivere aldrig opnår at 
få en materialevurdering, og en bog bliver stort 
set aldrig indkøbt af bibliotekerne uden. Salgs-
tal og oplagstal er en forretningshemmelighed, 
som forlæggere sjældent udtaler sig om, men 
Søren Ellemose siger, at forlaget ikke er drevet 
udelukkende af kommercielle hensyn.

”Litteraturen er vores passion, og som for-
lægger skal man nok ikke gøre sin timeløn op. 
Men det er ret enkelt – vi har ingen fortjeneste, 
hvis ikke udgivelsen sælger. ”

Udgivelserne skal gerne tjene sig selv ind i lø-
bet af 12 måneder, men nogle forfattere vægter 
selve udgivelsen af deres ord højere end salgstal. 

”Vi udgiver mange typer af forfattere. Lyrik 
er sjældent bestsellere, hvorimod krimi, kost og 
livsstil er meget populære. Her har forlaget fle-
re titler, der har solgt eller streamet over 2.500 
eksemplarer.”

Nogle medudgiverforlag har et dårligt rygte, 

fordi de egentlig ikke er interesserede i bøgernes 
kvalitet, men mere i at tjene penge på folks drøm-
me – og de forfattere søger så råd hos Dansk For-
fatterforenings jurist.

”Fra starten ville vi være forfatternes forlag 
– det forlag, vi selv ville udgive på. Derfor gør vi 
meget ud af at lave en gennemsigtig kontrakt, så 
forfatterne kan se, hvad de får for pengene. Og 
vi har ingen problemer med, at vores kontrak-
ter bliver gennemgået af en jurist,” siger Søren 
Ellemose. Han understreger også, at det er vig-
tigt at lave en forventningsafstemning mellem 
forfatter og forlag.

”Vi fortæller forfatterne, at de altså ikke skal 
forvente at blive millionærer på at udgive en 
bog. Mange har en noget urealistisk forventning 
om at sælge i tusindvis af bøger. På vores skri-
vekurser spørger vi typisk, hvad folk forven-
ter at sælge af deres bog. En kursist svarede helt 
oprigtigt, at hun forventede et salg på mindst 
en million eksemplarer, ellers ville hun da ikke 
gide skrive bogen. Her dryssede vi så en smu-
le jysk snusfornuft ned over de forventninger,”  
siger Søren Ellemose. ※

F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 2 1
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nne Zenon er kommunika-
tionsuddannet og har gen-
nem 20 år arbejdet med 
pressehåndtering og mål-
rettede budskaber i blandt 
andet et par ministerier, li-
gesom hun har haft sit eget 
forlag. Hun er altså vant 

til at ”sælge” budskaber til vidt forskellige me-
dier lige fra lokalaviser over ugeblade til talk-
shows på DR og TV2. At det er lettere at sælge 
andres bøger og budskaber end sine egne, op-
levede hun,  da hun debuterede som forfatter i 
2019 med digt romanen Ikke noget at tale om.

”Det føltes lettere grænseoverskridende, for-
di nu var det min egen bog, mit eget personli-
ge budskab. Så jeg allierede mig med en presse-
agent, som støttede mig i processen,” fortæller 
Anne Zenon. Og det gik faktisk ret godt med at få 
omtalt debuten – det vender vi tilbage til. 

Find mediehistorien
Der er selvfølgelig en gruppe forfattere, hvor bare 
det, at de udkommer med en bog, er en nyhed i sig 
selv, og så kan man læse interviews, portrætter 
og foromtaler i samtlige danske aviser og blade. 
Men det er de færreste, der har Weekendavisen 

PR-agent og sparringspartner

og Aftenshowet i telefonen, fordi de har en bog 
på vej. Mange forfattere og illustratorer oplever 
tværtimod, at bogen udkommer og bliver mødt 
med – rungende tavshed. Så ønsker man sig om-
tale og opmærksomhed på sit værk, må man selv 
gribe mobilen, men Anne Zenon er bestemt ikke 
den eneste, som finder det grænseoverskriden-
de at ringe op til en redaktion og promovere sit 
eget værk. Og hvad skal man egentlig sige? Jeg 
har skrevet/tegnet en bog, og ja, hvad så …? 

Det handler om at finde vinkler og præsente-
re de udvalgte vinkler til udvalgte medier, siger 
Anne Zenon, der laver PR-arbejdet i tæt samar-
bejde med forfatteren.

”Jeg leder efter mediehistorien og indle-
der samarbejdet med at interviewe forfatteren 
grundigt. Vi taler om de forskellige temaer i bo-
gen, og hvilke vi kan trække ud. Er der parallel-
ler til forfatterens eget liv og erfaringer? Er det 
en barndomssorg, et dilemma, erkendelser el-
ler særlige oplevelser, der fylder, eller noget helt 
andet? I hvor høj grad er forfatteren villig til at 
bruge sig selv og fortælle om sit eget liv? Efter 
interviewet kikker jeg på de forskellige vinkler 
og vurderer, hvilke medier de egner sig til. Avis, 
ugeblad eller TV? Og så skriver jeg pitches mål-
rettet til vores udvalgte medier.”

A

”Louise klør bare på. Hun fyrer den af!” siger Anne Zenon, kvinden bag PR-bureauet Hi-
storieAgenten, som Louise Winther hyrede til at hjælpe med at få  

Men så døde mormor omtalt i medierne. En effektiv markedsføring kræver  
nemlig et tæt samarbejde mellem forfatter og PR-agent.

※
A F L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N
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En pitch er en skarpvinklet tekst, der på få 
linjer fortæller historien, og der skal pitches for-
skelligt, alt efter om mediet er lokalavisen, In-
formation eller et fagblad. Når forfatteren har 
læst og godkendt hendes pitches, sender Anne 
Zenon dem af sted og følger op telefonisk. Hun 
har et stort netværk på redaktionerne og sender 
ofte direkte til en journalist eller redaktør. An-
ne Zenon og forfatteren sparrer også før et even-
tuelt interview, så gode pointer og væsentlige ar-
gumenter ikke bliver glemt. 

Personlig udvikling
Anne Zenon har tre forskellige mediepakker, 
der er målrettet efter at nå henholdsvis fem, ti 
og femten medier, og hun tilbyder også hjælp til 
online-markedsføring og SoMe-strategi. Pri-
serne ligger på 4600, 6200 og 8500 kroner – der-
til kommer moms, og hvis en af de faste pakker 
ikke passer til én, sammensætter hun et tilbud. 

”Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at alle 
medier tager historien, det handler også om ti-
ming, og hvad medierne allerede har planlagt, 
men jeg optimerer chancerne og går målret-
tet efter maksimal omtale og en høj succesrate. 
Hvis et forsøg rammer helt ved siden af, så er jeg 
ikke bleg for at give den et skud mere. Og hvad er 
succes for den enkelte forfatter? Mange forfatte-
re oplever i øvrigt også, at medieomtalen bliver 
en stor personlig udvikling, hvor de bliver me-
re skarpe til at formidle deres bog og stille sig 
frem i rampelyset eller tro på sig selv på de so-
ciale medier.”

Som lovet vender vi tilbage til Anne Zenons 
egen debut, Ikke noget at tale om, hvor hun hy-
rede en PR-agent. Digtromanen er en smal ud-
givelse, og blandt bogens temaer er skilsmisse, 
9/5-ordninger, moderskab og forelskelse. Det er 
hverken autofiktion eller selvbiografi, men dog 
temaer, der talte meget aktuelt ind i hendes eget 
liv. 

”Og lige meget hvad man skriver, så er en bog 
jo noget af en selv, så ud over at det er grænse-
overskridende at forsøge at promovere sig selv, 

så kan det faktisk også være svært at se histo-
rierne og vinklerne i ens egen bog. Det er svært 
at se bogen udefra. Jeg deltog selv meget aktivt 
i pressearbejdet, men min PR-agent hjalp med 
nogle af vinklerne, bl.a. til TV. Jeg var i Go’ mor-
gen Danmark, og lige inden udsendelsen talte 
jeg interviewet igennem med hende. Hun slut-
tede af med at minde mig om, at jeg skulle hu-
ske at slippe manus og bare være til stede i sam-
talen. Det lykkedes mig vist ikke helt, men det 
er vigtigt at tro på, at man kan. Og jeg vil tro, at 
enhver forfatter, der skal på TV, kan have brug 
for en sparringspartner i den situation, for det 
er altså lidt nervepirrende.”

Ud over Go’ morgen Danmark fik hun taletid 
til sin bog i radio, aviser, podcasts og magasiner 
som LIV og Vores Børn. 

Anne Zenon har kunder, der skriver inden 
for vidt forskellige genrer – krimier, børnebø-
ger, fagbøger, erindringer.

”Historien om bogen kan være researchen el-
ler et særligt sted, som forfatteren er blevet in-
spireret af og er rejst til under arbejdet med sin 
bog,” siger Anne Zenon. Hun skriver selv på sin 
anden bog, der udkommer til efteråret. Mon ik-
ke den også rammer et medie eller to? ※

⁂

Jeg vil tro, at enhver forfatter, der 

skal på TV, kan have brug for en 

sparringspartner i den situation, 

for det er altså lidt nervepirrende.

Anne Zenon, forfatter og PR-agent
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nem 11 måneder havde hun løbende arbejdet på 
opgaven, afdækket og indsamlet et kæmpemate-
riale, som blev til OMA-kongen og hans dronning. 
Dorte Futtrup valgte at inkludere dronningen, 
”hans flamboyante hustru, som kunne bruges 
i fortællingen om en lidt kedelig mand”. Da di-
rektøren for Otto Mønsteds Fond senere gik af, 
ønskede hun sig i gave en lydoptagelse af Dor-
te Futtups fortælling – og det ønske fik fortælle-
kunstneren i studiet for første gang. 

”Og dér oplevede jeg, at det kunne lade sig gøre 
– at den mundtlige fortælling også kan laves i et 
studie uden publikum og alligevel fungere i sin 
kunstneriske form. Så jeg besluttede, at jeg ville 
fortsætte med at optage mine øvrige fortællin-
ger, og ja, det er selvfølgelig også en slags beva-
ringsprojekt. Så fortællingerne lever videre ef-
ter min død,” siger Dorte Futtrup.

Hun var i fuld gang med optagelserne, da hun 
på Bogforum i 2019 tilfældigt passerede eReo-
lens stand, stoppede op og spurgte, om hendes 
fortællinger egentlig kunne komme på eReolen? 
Prøv at sende dem ind, lød svaret. Efter en del 
ventetid og flere forviklinger fik hun en besked: 
Ja tak, materialeudvalget havde godkendt hen-
des værker. De manglede bare et ISBN-nummer.

”Og så måtte jeg jo have lavet et forlag og gi-

Den mundtlige fortælling dør 
(ikke) med fortælleren 

Mundtlig fortælling, også kaldet mundtlig litteratur, er en genre, som Dorte Futtrup  
har arbejdet med gennem mange år. Og nu er hun også blevet forlægger  

– for at bevare sine værker Levende lydfortælling.

J
※
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eg har været mundtlig fortæller i me-
re end tre årtier, og de seneste mange 
år har det været min levevej. Men ef-
terhånden som jeg har nået en vis vok-
senalder, begyndte jeg at erkende, at 
fortællingerne – de ville dø med mig,” 
siger 72-årige Dorte Futtrup.

Hun er en fortæller, der altid har in-
sisteret på, at den mundtlige fortæl-

ling ikke eksisterer uden et publikum, at for-
tællingen bliver til mellem fortælleren og dem, 
der lytter og reagerer. Men som altså også be-
gyndte at spekulere over, om alt det unikke ma-
teriale, hun havde samlet, researchet og skabt 
i en kunstnerisk form, virkelig skulle forsvin-
de med hende? 

Fortælling i studiet
Hun har skabt og opført fortællinger om blandt 
andre bank- og erhvervsmanden C.F. Tietgen, 
den mexicanske maler Frida Kahlo, forfatter og 
muse Ingeborg Stuckenberg og margarinefabri-
kant Otto Mønsted. Sidstnævnte var en bestil-
lingsopgave fra Otto Mønsteds Fond, den hid-
til største, hun har udført, og hun opførte den 

på Experimentarium i Hellerup foran et 
publikum på 800 mennesker. Gen-
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ve værkerne ISBN-numre, så de kunne optages i 
Nationalbibliografien. Og udlånes via eReolen.”

Levende lyd
På den måde opstod ”Dorte Futtrup Forlag”, 
og fortællekunstneren blev forlægger. Hun har 
netop indtalt – eller fortalt – og udgivet den ot-
tende i serien Levende lydfortælling, den er fra 
Det Gamle Testamente og hedder ”Forbrødring 
– om drømmetyderen Josef”. 

Det er et ”gennembrud”, og Dorte Futtrup har 
”sparket døren ind til eReolen for mundtlige for-
tællere”, skriver FIDA, Foreningen af Fortællere 
i Danmark, i deres blad, og rigtigt er det, at for- 
tællingerne kan lånes og søges frem i biblioteks-
systemet og dermed komme langt ud til nye lyt-
tere. Fortællingerne er blevet til værker, har fået 
en anden status, og også andre fortællekunst-
nere er begyndt at fortælle på lyd. I eReolens sy-
stem er de levende fortællinger dog registreret 
som podcast, og fortælleren får ikke biblioteks-
penge. 

Dorte Futtrup optræder ofte med den samme 
historie ved forskellige lejligheder, for forskelli-
ge forsamlinger, for 20, 50 eller 800 mennesker, 
og undervejs kan historien forandre sig, der kan 
opstå nye detaljer, nye nuancer. Fortællingen le-
ver i mødet med andre. 

Så hvad sker der med fortællingen i ensom-
heden i studiets lydtætte rum?

”Jeg vidste jo ikke, hvordan det ville være, 
men jeg falder ind i et … ja, et meditativt rum. 
Jeg har ikke noter med, det har jeg heller ikke, 
når der er publikum på, men jeg øver mig selv-
følgelig og har fortalt den til mig selv mange 
gange. Når jeg har researchet og samlet materi-
ale sammen, begynder jeg at bygge min fortæl-
ling op, jeg laver en disposition, en struktur, og 
i begyndelsen skriver jeg det ned. Som regel sy-
nes jeg, at kronologi er kedelig, i stedet tager jeg 
fat i sanselige tidslommer, lommer af narrati-
ver, som er spændende og sigende, og så sætter 
jeg dem sammen som perler på en snor – eller et 
bedre billede er måske en knagerække, hvor jeg 

hænger de enkelte historier op side om 
side,” forklarer Dorte Futtrup.

Historier som frakker på en knageræk-
ke – som i historien om Otto Mønsted, hvor for-
tællingen indledes med, at Dorte Futtrup står på 
Vestre Kirkegård ved hans og hustruens grav-
sted, et beskedent gravsted for en mand, der var 
Danmarks rigeste ved sin død – og så hopper vi 
videre fra knage til knage, fra bryllup til barn-
dom, fra eksotiske feriesteder til fabriksbrand 
i Aarhus. 

Ikke en krone til kunstneren
Dorte Futtrup udgiver som nævnt selv sine le-
vende lydfortællinger.

”Jeg kan konstatere, at bare på eReolen lånes 
der én eller flere ud hver eneste dag. Derudover 
henter folk via apps på Spotify, iTunes, Podimo 
osv. Og det genererer ikke én eneste krone til 
kunstneren!” siger Dorte Futtrup.

Hun mener selv, at hun burde få biblioteks-
penge for sin mundtlige litteratur, og derfor 
henvendte hun sig til Slots- og Kulturstyrelsen. 
Svaret lyder sådan her:

”Du kan ikke søge bibliotekspenge for pod-
cast. Det er kun værker eller bidrag til værker 
udgivet i bogform som fysiske bøger, e-bøger el-
ler som fysiske lydbøger eller netlydbøger, der 
berettiger til bibliotekspenge.”

Et ikke-svar, siger hun:
”Fortællingerne rubriceres ikke som værk på 

trods af ISBN-nummer og optagelse i National-
bibliografien. Hvis jeg kaldte det netlydbog i ste-
det for, ville det være anderledes.”

Dorte Futtrup har valgt at benytte sig af et 
professionelt studie med tekniker, som hun 
selvfølgelig selv betaler. Til dato har det kostet 
hende ca. 35.000, og hun har også søgt og fået et 
legat på 10.000 fra Velux Fonden til sit projekt.

”Ja, det koster mig penge. Men for mig er det 
vigtigste, at fortællingerne kommer ud og lever 
derude. Sådan er det vel at være kunstner?” ※
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tringsfriheden er altid til 
debat, det illustrerer de 
hen ved 800 bøger på Dawit 
Isaak-biblioteket i Malmø, 
som åbnede i september og 
muligvis er verdens første 
bibliotek for forbudt litte-
ratur. Alle titlerne har på et 

eller andet tidspunkt et eller andet sted på jord-
kloden været udsat for forbud eller censur eller 
forsøg på samme. 

Her står billedbogen In the Night Kitchen af 
Maurice Sendak side om side med Adolf Hitlers 
Mein Kampf og den danske bog Mustafas kiosk, 
fortæller bibliotekar Ulrika Ahlberg:

”Billedbogen In the Night Kitchen af Maurice 
Sendak handler om en drengs drøm, men den er 
blevet fjernet fra biblioteker i USA, fordi dren-
gen er nøgen på nogle af tegningerne. Modstan-
derne af bogen er blandt andre konservative 
kristne, som ikke mener, at børn skal se på nø-
genhed. Mein Kampf har været forbudt i mange 
lande på grund af sit antisemitiske og racisti-
ske indhold. I Tyskland var det forbudt at genop-
trykke bogen frem til 2015, hvor den tyske del-
stat Bayerns ophavsret ophørte. Og den svenske 
udgave af Jakob Martin Strids billedbog Musta-

Bibliotek for forbudte bøger
Tekster har været udsat for censur og afbrændinger i årtusinder.  

Nu er det muligt at låne en del af den forbudte litteratur på et folkebibliotek i Malmø.

fas kiosk, som forlaget Kabusa udgav i 2002, blev 
fjernet fra mange bibliotekshylder i 2013 efter 
en shitstorm på de sociale medier mod forlaget. 
Kritikerne sagde, at bogens tekst og tegninger 
gav et stereotypt og racistisk billede af menne-
sker fra Mellemøsten.”

Ulrika Ahlberg understreger, at Dawit 
Isaak-bibliotekets mål ikke er at provokere, men 
at informere:

”Vi overholder svensk lovgivning. Det bety-
der, at vi ikke kan have bøger på hylderne, som 
indeholder børnepornografi, bagvaskelse, brud 
på ophavsrettighederne eller opfordringer til 
hadforbrydelser. Vi kan heller ikke have mate-
riale på biblioteket, der er omfattet af en konkret 
trussel og kan bringe vores ansatte eller besø-
gendes liv og helbred i fare, som det måske kun-
ne være tilfældet med de danske Muhammed-
tegninger,” siger Ulrika Ahlberg.

Glem ham ikke
Biblioteket er opkaldt efter forfatteren og jour-
nalisten Dawit Isaak. Han er født i Eritrea og 
kæmpede for landets selvstændighed fra Etiopi-
en, men måtte flygte og blev svensk statsborger i 
1992. Da Eritrea opnåede uafhængighed, vendte 
han hjem og grundlagde landets første uafhæn-
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gige avis. Men i 2001 blev han anholdt, fordi han 
viderebragte kritik af styret i sin avis. 

”Dawit Isaaks skæbne er almindelig kendt i 
Sverige, så ved at opkalde biblioteket efter ham 
bliver det tydeligt for den svenske offentlighed, 
hvad biblioteket handler om. Samtidig bidrager 
navnet til, at hans navn og historie ikke forsvin-
der i glemslen. Til efteråret er det 20 år siden, at 
Dawit Isaak blev fængslet, og han er endnu ikke 
stillet for en dommer,” fortæller Ulrika Ahlberg.

Malmø har i en årrække arbejdet med spørgs-
mål om menneskerettigheder og ytringsfri-
hed. Byen er blandt andet med i organisatio-
nen ICORN’s netværk af fribyer for forfulgte 
kunstnere og har i flere år arrangeret Safe Ha-
ven-konferencer, hvor aktivister, organisatio-
ner og politikere mødes for at drøfte, hvordan 
man skaber sikkerhed for forfulgte kunstnere.

”Så trods sin lidenhed er Malmø en ret kos-
mopolitisk by med indvandrere fra alle ver-
denshjørner og med en levende interesse for og 
viden om menneskerettighedsspørgsmål. Der-
for giver det rigtig god mening at placere bibli-
oteket netop her, hvor vi kan inddrage borgerne 
i sager om ytringsfrihed og fremme samtalen 
og den frie meningsdannelse,” mener bibliote-
karen på Dawit Isaak-biblioteket.

Brændte bøger
En af Dawit Isaak-bibliotekets store udfor-
dringer er at få fat i de forbudte bøger. Nogle er 
kun udgivet i ganske få eksemplarer, andre er 
brændt eller på anden måde destrueret. Bibliote-
ket får hjælp af den internationale forfatterfor-
ening PEN og ICORN, som hjælper forfulgte for-
fattere med ophold i fribyer i op til to år. 

Malmø har været friby siden 2010, og flere hyl-
der på biblioteket er dedikeret til ICORN-forfat-
tere som for eksempel Asli Erdogan fra Tyrkiet. 
Hun har været fængslet i Tyrkiet mistænkt for at 
være medlem af en terrororganisation og forsøg 
på at splitte staten. Andre forfattere på disse hyl-
der er Ahmet Altan, også fra Tyrkiet, den tidli-
gere sovjetiske forfatter Aleksandr Solzjenitsyn, 
Oscar Wilde fra England, Liu  Xiaobo fra Kina og 
Angela Davis fra USA.

Ulrika Ahlberg lader sig inspirere af for ek-
sempel oplysningskampagnen ”Banned Books 

De forbudte bøgers bibliotek er navngivet efter journa-
list og forfatter Dawid Isaak, der kom til Sverige som 
flygtning, blev svensk statsborger og nu på 20. år sidder 
fængslet i sit hjemland, Eritrea, anklaget for at have skre-
vet kritisk om styret. 

Foto: Ulrika Ahlberg
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Week” i USA, når hun skal finde nye bøger. Ban-
ned Books Week udgiver hvert år en liste over 
litteratur, der er i fare for at blive forbudt eller 
udsat for censur.

Biblioteket vil gerne udvide samlingen og op-
fordrer alle til at komme med forslag til titler el-
ler forfattere, hvis værker bør på hylderne. Det 
må meget gerne både være moderne og histori-
ske titler og forfattere, understreger biblioteka-
ren, som arbejder på at gøre værkerne tilgæn-
gelige både på originalsproget, svensk, engelsk 
og enten norsk eller dansk. Lige nu står der kun 
en enkelt dansk bog på hylderne ud over Musta-
fas kiosk i den svenske udgave, og det er Jæger – 
i krig med eliten af Thomas Rathsack, som det 
danske forsvar forsøgte at forbyde. 

I alle de forbudte bøger på Dawit Isaak-biblio-
teket er et indstik om, hvor bogen har været ud-
sat for forsøg på censur eller forbud, og hvorfor.

Censurerende lande
Litteratur har været udsat for censur siden 
skriftens oprindelse, fortæller Ulrika Ahlberg 
og nævner som eksempel, at kineserne brændte 
bøger i 200-tallet under Kinas første kejser, Qin.

”Alle historiske værker, der ikke var skrevet 
af kejserens historikere, skulle brændes, for at 
befolkningen ikke skulle sætte spørgsmålstegn 

ved kejserens love og gøre oprør,” fortæller bib-
liotekaren. 

Litteratur kan stadig være kontroversiel i Ki-
na, hvor systemkritiske bøger som Chang Jungs 
Vilde svaner og De fede år af Chan Koonchung 
bliver fjernet, hvis de overhovedet får lov at 
komme ind i landet. Men lande som Iran, Nord-
korea, Cuba, Tyrkiet og Hviderusland benytter 
sig også i udstrakt grad af censur, siger biblio-
tekaren.

I nyere historie var det særlig slemt i Tysk-
land under nazismen i 1930’erne og under An-
den Verdenskrig. Nazisterne forbød Intet nyt 
fra Vestfronten af Erich Maria Remarque, fordi 
den talte imod krig, og brændte også Processen 
af Franz Kafka, fordi forfatteren var jøde. Siden 
blev Hitlers eget kampskrift Mein Kampf gen-
stand for forbud i mange lande, herunder Rus-
land, som også forbød George Orwells 1984, for-
di den kritiserede kommunismen. Det tidligere 
Sovjetunionen og de østeuropæiske lande for-
bød også Aleksandr Solzjenitsyns En dag i Ivan 
Denisovitjs liv, der byggede på forfatterens ople-
velser i Stalins fangelejre. 

Censur var også kendt og udbredt under den 
spanske diktator Francos regime fra 1939 til 
1975. Mere upåagtet er den irske censurlovgiv-
ning, som betød, at mange bøger blev forbudt fra 
1929 helt frem til 2010, fortrinsvis med henvis-
ning til deres umoralske indhold. 

Censur og tro
Religion har i mange tilfælde været årsag til 
forbud og censur. For eksempel er Harry Pot-
ter-bøgerne blevet brændt af kristne flere ste-
der i verden, fordi kritikerne mente, at bøgerne 
opfordrede til satanisme og sort magi. Suzanne 
Collins’ bog The Hunger Games er udsat for cen-
sur i USA, fordi kristne mener, den opfordrer til 
vold og okkulte handlinger, og Da Vinci myste-
riet er forbudt i flere lande, fordi den angivelig 
krænker Jesus ved at omtale et ægteskab med 
Maria Magdalene. 

”Den katolske kirke havde tidligere en liste 
over forbudte bøger, som blev kaldt Index Libro-
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rum Prohibitorum, og kirken havde stor indfly-
delse på blandt andet censurlovgivningen i Ir-
land,” fortæller Ulrika Ahlberg.

Islamiske lande har også både historisk og i 
nyere tid anvendt censur:

”Den egyptiske akademiker Nasr Abu Zayd 
argumenterede i sin bog Critique of Religious 
Discourse for en moderne tolkning af Koranen 
og kritiserede anvendelsen af religion som mid-
del til at opnå politisk magt. Det blev opfattet 
som meget provokerende af myndighederne, og 
han og hans hustru blev tvunget til at forlade 
hjemlandet,” siger Ulrika Ahlberg.

Salman Rushdies De sataniske vers er fort-
sat forbudt i en lang række muslimske lande, og 
bogen Ikke uden min datter af Betty Mahmoo-
dy blev forbudt i Iran, da den handler om en 
amerikansk kvinde, som flygter fra sin iranske 
mand. Kammerat Napoleon af George Orwell er 
forbudt i nogle muslimske lande, fordi det anses 
for ikke-islamisk, at dyr kan tale. 

Sex fjernes fra hylderne
Seksualitet i litteraturen har i århundreder gi-
vet anledning til ophidsede debatter. Bogen 
Fanny Hill af John Cleland fra 1748, der beteg-
nes som den første moderne erotiske roman, var 
længe forbudt i Danmark. I 1965 førte forlaget 
Thaning & Appel sagen helt til Højesteret, hvor 
de vandt, og bogen blev tilladt. Det samme var 
tilfældet for bogen O’s historie af Pauline Réage 
om sadomasochisme. 

”Vi har en hel del bøger, som anses for at væ-
re amoralske på grund af temaer som sex, ero-
tik og nøgenhed. Det gælder blandt andre La-
dy Chatterleys elsker af D.H. Lawrence, Lolita 

af Vladimir Nabokov, The Country Girls af Ed-
na O’Brien og The Dark af John McGahern, lige-
som vi har ungdomsserien Gossip Girl, hvor den 
første bog udkom i 2002, af Cecily von Ziegesar,” 
 siger Ulrika Ahlberg.

”Vi ser også ofte, at bøger, som omhandler 
LBGT+, bliver forbudt og fjernes fra biblioteker 
og skoler. Det gælder især, hvis bøgerne er skre-
vet til børn og unge. Blandt andet Kaptajn Un-
derhyler af Dav Pilkey.”

Sætter forbud ind i en sammenhæng
Ud over de forbudte bøger har biblioteket også en 
stor samling bøger, som sætter de forbudte bø-
ger ind i en sammenhæng og forklarer, hvorfor 
de har været eller fortsat er kontroversielle i de-
le af verden. Denne del af samlingen handler om 
ytringsfrihed, menneskerettigheder, demokra-
ti, diktatur og censur, og her kan Ulrika Ahlberg 
godt forestille sig, at der med tiden kommer bø-
ger om den danske Muhammedkrise. 

Litteratur fra Dawit Isaak-biblioteket er til-
gængelig for danskere, der kan oprettes som lå-
nere i Malmø. Det er desuden muligt for danske-
re at låne værker hjem via det lokale bibliotek. 
Man kan gå ind på bibliotekets hjemmeside og 
se, hvilke værker der er tilgængelige, ved at sø-
ge på ”forbudte bøger” – på svensk ”förbjudna 
böcker”. Og så er alle meget velkomne til at tippe 
biblioteket om en bog eller forfatter, der bør væ-
re på Dawit Isaak-biblioteket, understreger Ul-
rika Ahlberg. ※

https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Arkitektur-och- 
kulturarv/Malmo-Stadsarkiv/Stadsarkivets-bibliotek/
Dawit-Isaak-biblioteket/Tipsa-oss.html

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.
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FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har 
Aarhus-gruppen fået Frit Rum  
til at tegne et selvportræt.
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år man nu er vant til, at noget 
af det mest grundlæggen-
de ved ens (faglige) identitet 
er at befinde sig mellem tek-
ster, usynligt, ikke-iøjne- 
faldende, formidlende – 
frem for alt flydende og flek-
sibel – så er det voldsomt at 

vågne op en onsdag morgen og have insisteren-
de beskeder på sin telefon fra journalister på 
DR, TV2 og Information og opleve, at der bliver 
skrevet og talt om ens fag i Politiken, at sociale 
medier er fulde af harme og sårethed, foragt og 
latterliggørelse – og at det alt sammen handler 
om netop det, der skulle binde sammen og ska-
be forståelse – oversættelse og litteratur, og ik-
ke mindst kombinationen af de to, litterær over-
sættelse.

Jeg har som relativt ny formand for oversæt-
terforbundet glædet mig over, at der er blevet talt 
så meget om oversættelse, græmmet mig over at 
høre ellers begavede mennesker bringe de sæd-
vanlige klicheer om oversættelse til torvs og følt 
stolthed over, at mine kollegaer, både i Danmark 
og internationalt, i det store og hele har diskute-
ret sagen sagligt og ordentligt uden at svine hin-
anden til, men med stærke holdninger. Men jeg 

er også blevet en smule overrasket over, at der er 
så meget på spil i denne sag, ikke bare for over-
sætterne selv, men åbenbart også for mange an-
dre, der normalt dårligt gør sig klart, at over-
sættelse findes.

For som en af mine catalanske oversætterkol-
legaer (ikke Victor Obiols, som er nævnt i fak-
taboksen) sagde: Folk er jo pga. deres køn, race, 
alder, seksualitet og religion blevet fravalgt (og 
det, der er værre) gennem hundredvis af år til 
hvad som helst og alting – også inden for over-
sættelse og litteratur. Hvorfor bliver folk så vre-
de over netop det her? Der var jo ikke tale om 
censur i den nederlandske sag – der var egent-
lig tale om, at individer tog nogle valg, affødt af 
en debat, som, ja, er skinger, men som dog sta-
dig er en debat. 

Sådan begyndte sagen: Det nederlandske 
forlag Meulenhoff sendte en pressemeddelelse 
ud, hvor de beskrev valget af den unge Booker-
prisvinder Marieke Lucas Rijneveld som deres 
”drømmeoversætter” af Amanda Gormans digt 
The Hill We Climb – bl.a. fordi hen er erklæret 
nonbinær, er optaget af kønsspørgsmål og tidligt 
i karrieren har opnået stor anerkendelse. Det fik 
journalist og aktivist Janice Deul til at skrive i 
avisen de Volkskrant, at det at fremhæve netop 

Hvem må oversætte hvad?
Formand for Dansk Oversætterforbund Juliane Wammen oplevede nogle hektiske uger 
i det tidlige forår,  da den hidsige (og let skingre) debat om, hvem der bør eller ikke bør 

oversætte en ung, sort, amerikansk kvindes digt, brød ud. Dette er et uddrag af  
en artikel, som først blev offentliggjort i Babelfisken, et webtidsskrift om oversættelse.

A F J U L I A N E  WA M M E N
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Rijneveld som ”drømmeoversætter” var proble-
matisk – idet hen ingen erfaring havde med spo-
ken word-genren, selv havde erklæret, at hens 
engelskkundskaber ikke ligefrem var fremra-
gende, var nonbinær og hvid – og i øvrigt ikke 
havde nogen erfaring med oversættelse. Deul 
mente, at man kunne have fundet mange bedre 
egnede kandidater til opgaven – og at netop den-
ne opgave kunne have været en ”gylden mulig-
hed for at se ud over det hvide elfenbenstårn” og 
brede feltet af mulige kandidater ud: for eksem-
pel give en sort, kvindelig spoken word-kunst-
ner muligheden, og dermed også en del af den 
synlighed og litterære prestige, der følger med 
en så højt profileret opgave. Ville man i øvrigt 
nogensinde, spurgte Deul retorisk, kunne fore-
stille sig, at et forlag fremhævede en sort, nonbi-
nær kvinde som ”drømmeoversætter” af en hvid 
kvindes digt? Rijneveld selv valgte herefter at 
trække sig fra opgaven i respekt for det syns-
punkt, at nogle andre måske burde have stået 
mere oplagt forrest i køen til at få den opgave 
end hen selv.

Deul sagde altså på intet tidspunkt, at en hvid 
oversætter ikke kan oversætte en sort forfatter 
– men reagerede snarere på forlagets profile-
ring af en bestemt oversætter, netop i kraft af 

hens profil frem for hens faglige kvalifikationer. 
Men som den slags går, blev historien hurtigt til 
”For hvid til at oversætte sort digterkomet?”, 
som for eksempel overskriften på dr.dk den 3. 
marts lød. I den videre debat om sagen er det ble-
vet tydeligt, at her er så meget mere på spil, end 
hvem der fik en bestemt oversættelsesopgave.

Jeg tænkte selv, og gør stadig, at det netop i 
dette særlige tilfælde faktisk kunne have givet 
mening at skabe rum for andre end dem, der 
plejer at stå forrest: I lyset af de seneste fire års 
amerikanske virkelighed var det jo i den grad en 
symbolsk gestus at lade en ung sort kvinde stå 
på podiet til præsident Bidens indsættelse; det, 
at Gorman var karakteriseret ved netop disse 
tre ting – ung, sort og kvinde (ud over sit åben-
lyse talent for både optræden og poesi) – betød 
faktisk noget i den specifikke situation, på den 
særlige dag. Og dermed er det da ganske nærlig-
gende at tænke, at det også betyder noget, hvem 
der viderefører hendes ord til et andet sprog – 
ikke mindst måske i lande, som har deres egne 
(uafklarede, underbelyste) historier om koloni-
alisme, slaveri og undertrykkelse – som Neder-
landene (som Danmark …?)

Ligesom Amanda Gormans digt som kunst-
værk betragtet i sig selv er noget eneståen-

Sagen kort
I februar trak den unge hollandske forfatter og Bookerprisvinder Marieke Lucas 
Rijneveld sig som oversætter af den amerikanske digter Amanda Gormans digt 
The Hill We Climb. Gorman fremførte sit 710 ord lange digt ved Joe Bidens  
præsidentindsættelse. 
I marts fik den catalanske oversætter Victor Obiols, som skulle oversætte  
samme digt, besked fra sit forlag Univers om, at de alligevel ikke ville bruge 
hans tekst, men ønskede en oversætter med en anden profil. 
På dansk er The Hill We Climb udkommet som Bjerget vi bestiger, oversat af  
digter og spoken word-kunstner Naiha Khiljee på forlaget Lindhardt og Ringhof.



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

A R T I K E L

de, kan den historiske kontekst, hvori det blev 
fremført, heller ikke skrives ud af ligningen – 
hverken den amerikanske kontekst, som over-
sætteren gennem sin tekst er med til at bringe 
videre ud i verden, eller den kontekst, teksten 
bliver bragt ind i, i dette tilfælde den neder-
landske. Og selvom jeg over for de ovennævn-
te medier og alle andre, der har gidet høre på 
det, stædigt har fastholdt, og vil fortsætte med 
at fastholde, at enhver oversætter med den ret-
te faglighed kan oversætte hvad som helst, så 
ville det i den grad også give mening – det ville 
være ”en gylden mulighed” – at videreformidle 
symbolikken i sit valg af oversætter i dette spe-
cifikke tilfælde. Begge ting kan godt være rigti-
ge samtidig.

Det er ligesom selve oversættelsens væsen: 
Flere oversættelser kan godt være ”rigtige” sam-
tidig, eller måske rettere: Der er ikke nogen, der 
er ”rigtig”, for det er altid en fortolkning.

Siden den onsdag har jeg forsøgt at blive klo-
gere på sagen, se den fra alle tænkelige vinkler 
og finde ud af, hvad jeg egentlig selv mener om 
det hele. Dels af politiske grunde: Skal man ikke 
– bør man ikke – når der for en gangs skyld er 
debat om noget så centralt for Dansk Oversæt-
terforbund som ”hvem må oversætte hvad?”, 

også komme med en udtalelse, en holdning, sy-
nes noget om det? Dels af personlige grunde: Det 
er jo mit fag, det her, og dermed en meget stor 
og helt uadskillelig del af min identitet (selvom 
det ikke er det eneste, jeg er). Men det er ikke så 
nemt at sige noget entydigt – og det er måske sel-
ve pointen.

Lige fra første færd havde jeg en fornemmel-
se af, at jeg befandt mig i et labyrintisk og skif-
tende rum i denne debat – hver gang jeg læste et 
nyt indlæg (af dem, der ikke bare stod og råbte 
i et hjørne eller foragtede de andre), blev jeg lige 
en tand mere forvirret, på et lidt højere niveau. 
Var det ikke meningen, at litteraturen, kunsten, 
skulle være et sted, som netop gav mulighed for 
at få en enestående, individuel, helt ind til mar-
ven og under huden empatisk oplevelse af at væ-
re i en andens verden? Samtidig med at den net-
op som kunst gør det enestående og individuelle 
alment tilgængeligt? Er det ikke dér, magien fin-
des? Er det ikke dét, der gør litteratur til noget 
særligt? Og er litterær oversættelse ikke netop 
en del af den kunstart, måske i syvende potens 
– idet den ikke bare bevæger sig mellem forfat-
ter og læser, men også mellem forfatter og for-
fatter, læser og læser, kultur og kultur? Oversæt-
telse er og skal være den empatiske kunstart par 
excellence. Og heri ligger måske grobunden for 
meget af den vrede og sårethed, som oversæt-
terne føler.

Det handler måske derfor også om en mang-
lende forståelse fra dem, der udtaler sig om vo-
res fag. Vi taler tit med hinanden om, at man 
bliver træt af, når der i anmeldelser og lignende 
står tusind detaljer om bogens forlag, antal si-
der, højde, vægt, pris osv. – men ikke et ord om 
den person, som faktisk har siddet og skrevet på 
siderne, som har absorberet teksten og forfat-
tet den på ny, som det samme, men alligevel no-
get grundlæggende andet. Som oversættere vil 
vi gerne være mere synlige. Men når vi så bliver 
synlige, når vi faktisk træder frem, bliver det i 
en debat, som trækker identiteter og meninger 
skarpt og nådesløst op og gør dem til modsæt-
ninger, der udelukker hinanden – hvilket nær-

⁂
Og så var der også den lidt spids-
formulerede, småirriterede, men 

ikke desto mindre relevante,  
pointe, at hvis folk fra forskellige 
minoritetsgrupper rent faktisk 
havde (haft) de samme mulig- 

heder som majoriteten inden for 
det kulturelle område (og andre 

steder i samfundet), så ville denne 
diskussion jo slet ikke eksistere.
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mest er en antitese til alt det, som er grundste-
nen i min og mine kollegaers selvforståelse.

Når mange af mine kollegaer fremhæver, at 
det først og fremmest kommer an på en over-
sætters faglighed, om vedkommende kan over-
sætte en tekst eller ej, må jeg jo erklære mig 
hundrede procent enig – det er det, det først og 
fremmest handler om. Men samtidig vil vi jo og-
så gerne selv ses og respekteres som (med)ska-
bere af værket; vi forfægter selv det synspunkt, 
at litterær oversættelse ikke bare er noget, man 
kan få en maskine til, at det er andet og mere end 
at slå op i en ordbog og kunne de grammatiske 
regler. Det er ikke ligegyldigt, hvem man væl-
ger til en opgave. I dette tilfælde, kan man sige, 
har nogen altså taget det synspunkt alvorligt, på 
begge sider i debatten. Og det gør os (mig) ubeha-
geligt til mode – for hvad betyder det?

I løbet af de seneste uger har jeg således gået 
i cirkler om mig selv i vedvarende overvejelser, 
skiftende stemninger og frustration over ikke 
at kunne få fat i pointen. En britisk kollega men-
te, at det er foruroligende, hvor meget forlægge-
re – som i den efterfølgende catalanske sag (se 
faktaboks, red.) – lader sig påvirke af virkelige 
(og frygtede, men endnu ikke eksisterende) shit-
storme i stedet for at tænke sig om og så stå ved 
deres beslutning, selvom den bliver kritiseret.

Eller måske er det faktisk rigtigt set, at selve 
debatten fra starten blev afsporet, fordi spørgs-
målet ”Må en hvid oversætter ikke oversæt-
te en sort forfatters værk?” i sig selv er aggres-
sivt og reducerende og udæsker folk til lignende 
aggressive og firkantede reaktioner, hvorfor 
det helt fra begyndelsen bliver umuligt at væ-

JULIANE WAMMEN er litterær oversætter, formand for Dansk Oversætterforbund, DOF  
og delegeret i den europæiske oversætterorganisation CEATL.

re uenige, men stadig i samtale. At det derimod 
ville have været dejligt, hvis al denne debat hav-
de gjort vores profession mere synlig på en god 
måde, men at det (måske) ikke helt er det, der 
er sket.

Og så var der også den lidt spidsformulere-
de, småirriterede, men ikke desto mindre rele-
vante, pointe, at hvis folk fra forskellige minori-
tetsgrupper rent faktisk havde (haft) de samme 
muligheder som majoriteten inden for det kul-
turelle område (og andre steder i samfundet), så 
ville denne diskussion jo slet ikke eksistere.

En (anden) britisk kollega manede til agtpå-
givenhed over for påstanden om, at der er ved 
at indfinde sig en stigende censur og kontrol (i 
egentlig forstand) med, hvem der oversætter 
hvad – han mente tværtimod, at der er kommet 
en mere argumenteret, mangfoldig og fri debat 
om ting, som måske har været taget for givet og 
virket naturlige, fordi ingen nogensinde rigtig 
har sat spørgsmålstegn ved dem. Og at det da 
ganske rigtigt, som en dansk kollega påpege-
de, er interessant og ret tankevækkende, hvor 
mange ikke-minoritetsmennesker der udtaler 
sig om ”de andres” potentielt sårede følelser el-
ler mangel på samme, sådan at det (som sæd-
vanlig?) nemt kan ende med, at minoriteterne 
aldrig kommer til orde, hverken i debatten eller 
i litteraturen. ※

Læs hele Juliane Wammens artikel i Babelfisken her:
https://www.babelfisken.dk/2021/03/22/den- 
empatiske-kunstart-par-excellence-eller-hvordan- 
flere-ting-kan-vaere-rigtige-paa-samme-tid/
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vad skal der til, for at 
en bog bliver solgt til 
udgivelse i andre lan-
de? Der er ingen sik-
ker opskrift eller me-
tode, men som litterær 
agent med mere end 15 
års erfaring med ud-

landssalg har Tine Nielsen nogle gode bud.
”Bogen skal – ud over at være godt skrevet 

– have en krog, og agenten skal have et stort 
og varmt netværk på den internationale scene. 
Man kan stå med en perle af en bog, men er net-
værket ikke varmt med nye varer i programmet 
til de store bogmesser forår og efterår, og med 
et par aktuelle salgssucceser bag sig, så er det 
svært at få et møde med de gode forlag,”  siger 
hun. 

På tværs af forlag
Efter ti års arbejde på et førende rettighedsagen-
tur i London vendte Tine Nielsen hjem til Dan-
mark og etablerede sit eget, uafhængige bureau 
i 2017, Babel-Bridge Literary Agency. Bureau-
et repræsenterer danske, men også nordiske og 
engelsksprogede forfattere, i de fleste tilfælde 
på vegne af deres forlag. Bøgerne kan også være 

Danske titler over grænserne
Det er ofte en langsommelig proces at skabe interesse for en dansk udgivelse  

blandt udenlandske forlag. Tine Nielsen er litterær agent og repræsenterer en række 
danske forfattere og forlag i udlandet.

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

selvudgivelser på hjemmemarkedet, og i de til-
fælde er aftalen direkte med forfatteren.

Det giver mening at samle udlandsrettighe-
derne hos ét uafhængigt bureau på tværs af de 
forskellige forlag og selvudgivere, fordi agen-
ten så er i stand til at fastholde de internatio-
nale indkøbende redaktører og subagenters in-
teresse, mener Tine Nielsen. En subagent er en 
lokal medspiller, der skaber kontakt mellem den 
litterære agent og lokale forlag. Babel-Bridge ar-
bejder på at blive et udstillingsvindue for uden-
landske redaktører, der er nysgerrige på, hvad 
der findes af god dansk litteratur.

For mange forlag er det en underskudsforret-
ning at have en specialiseret intern rettigheds-
afdeling; medmindre forlaget har en vis stør-
relse og kvalitet, er der ganske enkelt for langt 
mellem snapsene, til at der er penge nok i at beta-
le for en fuldtidsmedarbejder. Og det er et fuld-
tidsarbejde at sælge rettigheder, for som sagt 
skal netværket konstant holdes ved lige. I stedet 
for at betale løn betaler samarbejdspartneren 
agenturet et håndteringsbeløb, som typisk dæk-
ker et halvt år, hvorefter aftalen overgår til kom-
mission af salget af bogen. Rettighedshaverne 
står også for en prøveoversættelse til engelsk.

”De nordiske lande imellem er en engelsk 

H
※
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oversættelse ikke strengt nødvendig, og i Tysk-
land har flere forlag dansklæsende ansatte, men 
resten af verden kræver en engelsk tekst,” siger 
Tine Nielsen. 

Nonfiktion er populær
Der er talt og skrevet meget om den skandinavi-
ske krimi og salg til udlandet. Dens succes hvi-
ler på et stærkt brand, der er opbygget gennem et 
par årtier og understøttet af tv-serier som For-
brydelsen, siger Tine Nielsen, der også mener, 
at interessen nu er toppet. Ellers kan det være 
svært at sige noget generelt om genrer:

”Men nonfiktion, både til børn og voksne, 
er der en vis interesse for, bøger, hvor man læ-
rer noget – det kan være om hjernen, matema-
tik eller verdensrummet. Det gælder også titler, 
som ligger på kanten til selvhjælpsbøger, f.eks. 
om, hvordan man som menneske navigerer i en 
kompliceret verden.” 

Hun har f.eks. solgt Diary of a Young Natura-
list til 17 lande, den er skrevet af 16-årige  Dara 
McAnulty og udkommet på et lille, britisk in-
die-forlag. Forfatteren er autist og fortæller i 
dagbogsform om den ro og glæde, han finder i 
naturen. Bogen udkom i maj sidste år.

”Udgivelsen faldt dels sammen med det in-
ternationale fokus på Greta Thunberg, dels med 
pandemien, og dermed har den en krog – indkø-
berne ved, hvad de skal hænge den op på. Reso-
nans er meget vigtigt,” fortæller Tine Nielsen.

Nyhed, priser og salgstal
Om bogen er spritny eller udgivet for et par år si-
den, er ikke afgørende for at sælge ude i verden. 
Tine Nielsen fremhæver en tegneseriebiogra-
fi om Marie Curie, fysiker, kemiker og den før-
ste kvindelige modtager af en Nobelpris, Marie 
Curie: et lys i mørket, fra Forlaget Cobolt, 2018. 
Anna Blaszczyk har illustreret, Frances Andre-
asen Østerfelt er idékvinde og drivende kraft 
bag tegneserien, mens forsker i stjernestøv  
Anja C. Andersen er medforfatter. 

”Det er ofte en langsommelig proces først at 
få skabt interesse og omtale og derefter få en af-

tale i hus. Det kan tage flere år. Det tror jeg over-
rasker forfattere og forlag. Arbejdet med Marie 
Curie-bogen tog virkelig lang tid, men nu er den 
solgt til USA, Polen, Rumænien og Armenien, og 
der er flere andre snører i søen,” fortæller Ti-
ne Nielsen.

Skal en dansk bog helst have vundet priser el-
ler have bestsellerstatus for at have en chance for 
at blive købt og udgivet af et udenlandsk forlag?

”Nej, men det hjælper. Det hjælper først og 
fremmest med at skabe omtale, og til at kunne 
fortælle om alt det omkring bogen. Men jeg tviv-
ler lidt på, at danske priser som f.eks. Kulturmi-
nisteriets børnebogspris eller Nordisk Råds lit-
teraturpris har den helt store betydning uden 
for Danmark og Norden. Det er først og frem-
mest litterære priser, og forlagene kigger ofte ef-
ter noget med en kommerciel vinkel.”

⁂
Bogen skal – ud over at være godt 

skrevet – have en krog, og agenten 

skal have et stort og varmt net-

værk på den internationale scene.

Tine Nielsen, litterær agent

Hvad himlen kan fortælle os er et andet ek-
sempel på en udgivelse, der ikke skabte megen 
virak eller høje salgstal, da den udkom i Dan-
mark, men alligevel er solgt til flere lande. Det 
er en illustreret børneroman skrevet af Gertrud 
Kiel og tegnet af Gunvor Rasmussen, en roman 
med et faktaelement af historier om planeter og 
stjerner, videnskabsfolk og faldende æbler. Den 
udkom i 2018 på Character Publishing, et spil-
forlag, som kun har udgivet enkelte bøger.

”Den er – indtil videre – solgt til udgivelse 
på spansk, italiensk, tysk og kinesisk. Er krogen 
der, betyder priser og store salgstal herhjemme 
ikke så meget i udlandet,” siger Tine Nielsen. ※
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Tvang og mere obligatorisk læs-
ning er ikke vejen frem, hvis 
unge skal læse mere i fremti-
den.

Det tyder to undersøgelser, 
som jeg har lavet i min egen 
8.-klasse på Hellerup Skole, i 
hvert fald ikke på. Det viser sig 

også, at eleverne har svært ved at finde gode bø-
ger, der giver lyst til at læse mere. Hvis vi vir-
kelig skal stole på en anbefaling, skal den ikke 
komme fra en voksen, men fra vores egne ven-
ner, som kender os bedst. Hverken forældre, 
bibliotekarer, boghandlere, reklamer eller web-
sites har samme troværdighed som en anbefa-
ling fra en ven.

Undersøgelserne er lavet i min klasse med 23 
elever for at se, hvordan 8.-klasseselever læser, 
og hvordan coronanedlukningen kan have på-
virket dette. Jeg spurgte bl.a., hvor meget de læ-
ser, hvornår og hvilken genre. Et lille flertal sva-
rede, at de læser i deres fritid. 

De læser, fordi de nyder at leve sig ind i en an-
den verden og føler et behov for at underholde 

I 8. klasse læser vi fantasy  
og science fiction

De ældste elever i folkeskolen savner gode bøger, men vil ikke have læseanbefalinger  
fra lærere, bibliotekarer og andre voksne – de stoler mere på vennernes vurdering af, 

hvad der er interessant. 

A F S I G R I D  RØ M E R  E G E  M Ø L L E R

sig selv på en mindre passiv måde end ved at sid-
de med en skærm. Især nu, hvor undervisning, 
fritidsaktiviteter og sammenkomster med ven-
ner i lang tid har foregået ved skærmen. En en-
kelt svarer, at læsning udelukkende er for at øge 
læsehastighed og intelligens, mens andre svarer 
”det er kedeligt” og ”jeg gider ik”.

Min 8.-klasse foretrækker fantasy og science 
fiction, efterfulgt af kærlighed og drama. Ingen 
læser faglitteratur eller digte. De læser mest i fe-
rierne og om eftermiddagen og mindst om mor-
genen og i pauser på skolen. 

Min anden undersøgelse fokuserede på, hvor-
for unge ikke læser. Jeg fik 12 svar, og otte sva-
rede, at de gerne ville læse i deres fritid. Men det 
er sjovere at lave så meget andet, og de har travlt 
med lektier og fritidsaktiviteter. 

Men igen siger de fleste, at adgang og kend-
skab til flere gode bøger ville give dem større 
 læselyst. Forlag, forfattere og andre bogsider på 
sociale medier henvender sig meget sjældent til 
unge, mens serier konstant markedsføres til os. 
Derfor er det utrolig let at finde en serie, men 
svært at finde den rigtige bog. ※

SIGRID RØMER EGE MØLLER har været i erhvervspraktik i Dansk Forfatterforening  
og har bl.a. lavet denne undersøgelse om unges læsevaner.

※
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kurser  
& videreuddannelse  

for forfattere, oversættere 
& illustratorer

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

Kursuskatalog efterår 2021

Grundet coronasituationen afholdes kurserne med få deltagere  
indtil videre, ligesom vi tager de nødvendige forholdsregler under  

selve kurserne: Vi bruger mundbind på kurset, når vi ikke sidder ned.  
Og holder afstand og spritter af og lufter ud. 

Det er omskiftelige tider, og derfor kan der forekomme ændringer,  
men vi følger udviklingen nøje. Også med henblik på,  

hvorvidt der kræves coronapas for at deltage på kurser i efteråret. 

Der vil desuden blive annonceret flere kurser løbende, så hold godt øje med  
hjemmesiden, hvor du finder eksakte tidspunkter og også kan læse om,  

hvordan du søger om plads på kurserne: 
https://danskforfatterforening.dk/kommende-kurser/
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WORDPRESS-WORKSHOP 
WordPress er verdens mest  udbredte 
hjemmesidesystem og kan  bruges 
til alt fra digitalt visitkort til blog, 
portfolio, webshop – og alt muligt 
 derimellem.
På workshoppen får du hjælp og vej-
ledning i at sætte din egen hjemme-
side op, og du bliver klogere på, hvad 
det vil sige at være hjemmeside-ejer.
Vi kigger bl.a. på:
•  Hvad er op og ned på domæne, 

webhotel og hosting
•  WordPress’ kontrolpanel  

og opbygning
•  Hvad er tema og plugins
•  Indhold – tekst og billeder
•  Design – med block-editoren  

Gutenberg
•  Opsætning af webshop
•  Vedligeholdelse af hjemmesiden, 

herunder opdatering, backup  
og sikkerhed.

Workshoppen er en blanding af oplæg 
og arbejde på egen hånd. 
Underviser:  
Marie Wandel Kampmann 
Tid: 12. august og 26. august 
Sted: Strandgade 
For: Alle 

PLOTUDVIKLING ONLINE – 
NY OG FORBEDRET 
VERSION 
Kurset er et grundlæggende og 
 praktisk hands-on-kursus i plot. Der 
arbejdes blandt andet med sammen-
hængen mellem karakter og plot, 
hvordan plottet drives fremad, for-
skellen på arke- og miniplot samt 
værktøjer som hovedkonflikt, den 
 naturlige historie, fortællelinjer og 
plotkort.  Kurset er et intensivt forløb 
over to måneder, hvor deltagerne har 
 mulighed for at deltage i en lang ræk-
ke Zoom-møder og online-lektioner. 
Underviser: Malene Kierkegaard 
Tid: 15. august 
Sted: Hjemme hos dig selv 
For: BU, S 

HVORFOR SKRIVER JEG? 
Du har sikkert hørt svaret ”fordi jeg 
ikke kan lade være”.
På kurset her går vi nogle spadestik 
dybere og sætter fokus på, hvad der 
egentlig er drivkraften bag dit for-
fatterskab.
Gennem skriveøvelser skal vi sam-
men afklare og formulere egne grun-
de til at skrive. Hvad er det, du vil 
med dine tekster? Hvorfor er det vig-
tigt? Kommer budskaberne klart nok 
frem?
Hvorfor sætter du dig overhovedet 
til tasterne?
Det skal du alt sammen blive kloge-
re på, så du fremover kan bruge den-
ne selvindsigt, når du skriver, når du 
skal søge om legater, eller når du bli-
ver interviewet.
Undervisere: Tomas Lagermand 
Lundme og Sanne Munk Jensen
Tid: 29. august 
Sted: Strandgade 6 
For: Alle 

LITTERATUR OG  
BÆREDYGTIGHED
Kurset giver inspiration til, hvordan 
man som forfatter eller  illustrator 
konkret kan skabe værker, der på 
forskellig vis skriver sig ind i debat-
ten om bæredygtighed. 
To forskellige forfattere fortæller 
om, hvordan bæredygtighed, klima 
og natur udgør væsentlige temaer i 
 deres respektive bøger. 
Kurset er en opfølgning til kurset om 
FN’s verdensmål (dog er det  ingen 
forudsætning, at man har  deltaget 
her). 
Undervisere: Charlotte Weitze  
og Ida Marie Rendtorff 
Tid: 9. september 
Sted: Strandgade 6 
For: Alle 

MØD ÅRETS  
ZINKLAR-PRISVINDER 
Mød den prisvindende  bulgarske 
 forfatter, digter og manuskript-
forfatter Georgi Gospodinov, som 
fortæller om sit forfatterskab med 
særligt fokus på noveller. Han fik 
et internationalt gennembrud med 
 debutromanen En naturlig roman. 
Gospodinovs seneste udgivelse, 
der er oversat til dansk, er novelle-
samlingen Blinde Vajsja og andre 
 historier fra 2018.
NB! Kurset foregår på engelsk. 
Underviser: Georgi Gospodinov
Tid: 12. september  
Sted: Godsbanen, Aarhus
For: Alle 
 

SCI-FI, DYSTOPI, UTOPI 
Dystopi, apokalypse, sci-fi og cli-fi er 
genrer, som i scenarier og universer 
udtrykker både håb og frygt i forhold 
til nutid og fremtid. 
På denne workshop beskæfti-
ger vi os med at bruge træk fra dis-
se  genrer i prosa og lyrik: Hvordan 
kan man skrive det uvirkelige frem, i 
 forskellige science fiction-inspirere-
de verdener, i ideer om  undergange, 
i det groteske og tegneserieagtige, 
i forvrængningen af nuet og i den 
 kritisk-politiske utopi? Der vil være 
skriveøvelser undervejs. 
Undervisere: Amalie Smith  
og Ida Marie Hede
Tid: 26. september 
Sted: Strandgade 6 
For: Alle 

※

※
※
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AT LÆRE BØRN POESI 
Et workshop-kursus, hvor vi sæt-
ter fokus på at lære, hvordan man 
 underviser børn i at skrive, læse og 
begejstres over poesi. 
Vi skal blandt andet arbejde med 
sproglege, rim og remser.
Underviser: Marianne Iben Hansen 
Tid: 19. september 
Sted: Strandgade 6 
For: L, BU

PITCH EN OVERSÆTTELSE 
Især oversættere inden for de 
 mindre sprog oplever at have 
svært ved at få opgaver nok pga. 
 forlagenes fokus på engelsk sproget 
og skandinavisk litteratur. En del 
oversættere forsøger selv at finde 
og foreslå bøger til oversættelse hos 
forlagene, men det kan være svært 
at trænge igennem.
På dette kursus får du forskellige 
bud på, hvordan du bedst kan pitche 
 bøger til forlagene. 
Undervisere: Lars Ringhof,  
Esthi Kunz, Allan Hilton Andersen, 
Simon Darø Kristensen,  
Iben H. Phillipsen og  
Andrea Fehlauer 
Tid: 3. oktober 
Sted: Strandgade 6 
For: DOF 

TVÆRMEDIALE TEKNIKKER
Hvordan kan man brede sit virke 
ud på flere medier? Hvilke synergi-
er,  udfordringer, modsætninger og 
sammenfald opstår, når man skriver 
til lyd, til film og til bøger?
På kurset vil Kim Fupz Aakeson og 
Eva Maria Fredensborg fortælle om 
deres erfaringer med at skrive til hhv. 
bøger, film og lyd. Der vil være øvel-
ser og mulighed for at stille spørgs-
mål undervejs. 
Undervisere: Kim Fupz Aakeson  
og Eva Maria Fredensborg 
Tid: 31. oktober 
Sted: Strandgade  
For: S, BU

SKRIV STÆRKE, LEVENDE 
SAMTALER  
Oplev dine dialoger fremført af to 
professionelle skuespillere.
Kæmper du med at få samtaler i 
 romaner og noveller gjort levende 
og naturtro? Mange forfattere ople-
ver, at det at skrive dialog er svært, 
for hvad skal egentlig med, og hvor-

dan lyder ordene mon i munden på 
 rigtige mennesker?
På dette endagskursus sætter vi 
 fokus på dialogens svære kunst, 
vi vil se på forskellige teknikker til 
at  skabe stærke, levende samtaler 
på papir og arbejde med en række 
 skriveøvelser.
Undervejs vil to professionelle skue-
spillere give ordene krop og stemme 
og fremføre et udvalg af de samtaler, 
deltagerne har skrevet.
Underviser: Christina Englund
Tid: 14. november 
Sted: Godsbanen, Aarhus 
For: S, BU 

MØD EN MESTER:  
SVEND ÅGE MADSEN 
Mødet har form af en uformel 
 samtale mellem Svend Åge Madsen 
og en mindre gruppe forfattere, som 
har en særlig interesse i hans værk 
og metode.
Svend Åge Madsen regnes for at 
være en af dansk litteraturs stør-
ste forfattere. Hans værk er omfat-
tende og er oversat til et stort antal 
sprog. Det er blevet til mere end 50 
bøger, hvoraf de fleste er romaner og 
noveller for voksne, men der er  også 
essays, børne- og ungdomsbøger 
imellem. Dertil kommer en række 
dramaer for teater, radio og tv.
Underviser: Svend Åge Madsen 
Tid: 28. november 
Sted: Godsbanen, Aarhus 
For: Alle

※

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

Der findes to slags støtte:

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

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

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

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

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

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

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

Dette kursusprogram for efteråret 2021 er udgivet af Dansk Forfatterforening
Kursussekretær: Anne-Sophie Lunding-Sørensen     Sekretariatschef: Sara Strand   Redaktør: Lene Møller Jørgensen

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

ALT DET PRAKTISKE

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

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

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

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

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

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

OBS: Som noget nyt har kursusudvalget besluttet, at også oversættere 
kan søge manuskriptstøtte.
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OBS: JURISTEN HAR FÅET NY MAIL – SKRIV TIL ANNE KOLDBÆK PÅ  
JURA@DANSKFORFATTERFORENING.DK 

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

Tid, sted og anvendelse  
– om tidsbegrænsning

Forlagsaftaler kan ikke bare opsiges, medmindre det står udtrykkeligt  
i kontrakten hvordan og hvornår. 

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

i anbefaler, at du forsøger at få tids-
frister ind i din kontrakt, ud over 
selvfølgelig tilbagefald af rettig- 
heder på grund af forlagets mang-
lende eller aftagende udnyttelse – 

også kaldet ”udsolgtkriteriet”. 
Det kan være, at aftalen enten kan opsiges af 

dig efter mindst X antal år, eller at du kan kræ-
ve den genforhandlet. Bliver I ikke enige ved 
genforhandlingen, så skal du kunne opsige den. 
Der bør være et rimeligt varsel for forlaget til at 
indstille de digitale udnyttelser og sælge et evt. 
 restoplag. Dette kan f.eks. være seks måneder 
efter at varslet er afleveret.

Det samme princip gælder ved digital brug 
af oplæsninger, foredrag eller undervisning. 
Optagelse og deling af oplæsning og anden per-
sonlig optræden digitalt er blevet meget popu-
lært, ikke mindst grundet coronaen. Det kan 
være både offentlige og private organisationer, 
bl.a. biblioteker, skoler, børnehaver, kirker, for-
eninger og virksomheder, som Forfatterfor-
eningens medlemmer har optrådt for online i 
forskellige sammenhænge.

Desværre mangler organisationerne ofte op-

mærksomhed på og forståelse for, at person-
lig optræden er en væsentlig indtægtskilde for 
mange forfattere, oversættere og illustratorer. 
Derfor kan de have en forventning om, at orga-
nisationen kan lade den online optræden blive 
delt med mange flere end den modtagerkreds, 
der er sædvanlig ved et fysisk fremmøde.

Skriv dette øverst på huskelisten til afta-
len med organisationen: ”Hvordan har I tænkt 
jer, at min optræden skal vises til deltagerne? 
Skal det kun vises i realtid, eller skal det vises 
on-demand? Skal det deles i et lukket forum – 
en gruppe på Facebook eller via intranet – eller 
er tanken umiddelbart at lægge det offentligt til-
gængeligt på en hjemmeside eller et socialt me-
die?”

Jo større modtagerkreds og jo længere tid = 
jo mere omfattende brug og jo større betaling 
skal du aftale.

Hvis din optræden under normale forhold 
ville være live foran f.eks. en skoleklasse eller et 
foredrag på et bibliotek, så kan du enten kræve, 
at deling sker live og ikke må lægges op bagefter, 
eller at optagelsen kun må være tilgængelig i et 
kortere tidsrum. ※

V

J U R A
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Dansk Forfatterforenings  
ordinære generalforsamling 

Lørdag d. 4. september 2021 kl. 15
Strandgade 6, st. København K.

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

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
4. Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
 a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2020 (revideret af revisor), se rapporten her: 

http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport) 
 b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorgani-

sationer 2021 (fx Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ 
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport) 

5. Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent  
for indeværende år  

6. Opstilling af kandidater til formandsposten 
7. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
8. Valg af foreningens statsautoriserede eller registrerede revisor
9. Valg af to kritiske revisorer
10. Behandling af indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer 
11. Eventuelt

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

Fortæl os, om du kommer  
til generalforsamlingen
Af hensyn til planlægning i forhold til eventuelle sund-
hedsmæssige pladskrav har vi brug for at vide, hvor 
mange vi skal regne med til generalforsamlingen. Vi op-
fordrer derfor ordinære medlemmer til – senest den 17. 
august 2021 – at sende en mail til df@danskforfatterfor-
ening.dk med tilsagn om deltagelse i generalforsamlin-
gen. 
 

Transport
Medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet 
kan få rejsegodtgørelse mod efterfølgende indsendel-
se af billetter. Refusionen er prisen på billigste tog- eller 
busbillet med fradrag af kr. 75.
Associerede medlemmer samt ordinære medlemmer, 
der er i kontingentrestance, kan ikke deltage i generalfor-
samlingen og har ikke stemmeret ved urafstemninger, jf. 
vedtægternes § 11. 
Husk medlemskort til generalforsamlingen. 
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FORSLAGSSTILLER:  
MEDLEM AF S-GRUPPEN KELD BROKSØ 
Medlemsforslag til ændring af vedtægternes § 18 om fag-
lige grupper med tilføjelse af et nyt stk. 5 (tilføjelse i kur-
siv og fed), hvorefter ordlyden vil være:

§18 stk. 
4.  Bestyrelsen bevilger økonomisk støtte til de faglige 
gruppers selvstændige aktiviteter.
stk. 5. Bestyrelsen fastsætter et ensartet honorar for de 
faglige gruppers formænd.
stk. 6. En faglig gruppe ophører, hvis dens medlemstal bli-
ver mindre end 20. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dog 
dispensere herfra.
stk. 7. De faglige grupper skal holde bestyrelsen oriente-
ret om deres aktiviteter.

Motivation
Hos den faglige gruppe for de skønlitterære forfattere har 
der flere gange de seneste par år været diskussion om for-
mandens løn/honorar. Skal den indeksreguleres? Sættes 
op/ned osv.? Det er en uværdig proces, som dels kan få en 
formand til potentielt at gå tiggergang hos sine medlem-
mer. Dels er resten af gruppens bestyrelse ulønnet, hvil-
ket heller ikke virker helt logisk, når formanden skal ar-
gumentere for sin løn. Endelig skal formandens løn tages 

ud af Dansk Forfatterforenings samlede budget. Her vi-
ser det sig, at der er stor forskel på lønningerne til for-
mændene i de enkelte faglige grupper – uagtet at penge-
ne kommer fra samme, fælles kage i budgettet for Dansk 
Forfatterforening.
OBS: læs resten af motivationen på:
https://danskforfatterforening.dk/generalforsam-
ling-2021/

Bestyrelsens holdning til det stillede forslag
Bestyrelsen kan ikke anbefale det stillede forslag. I ste-
det foreslås det, at generalforsamlingen pålægger besty-
relsen at drøfte rammer og vilkår for primærgruppernes 
formandshonorarer.

Motivation og baggrund
Medlemsforslaget om ensretning af honorarer til pri-
mærgruppernes formænd har skabt en god og vigtig de-
bat i bestyrelsen. Det er bestyrelsens vurdering, at den-
ne diskussion bør fortsætte på flere planer i foreningen. 
DFF bygger i stor udstrækning på frivillighed, bl.a. i form 
af arbejdende styrelser, og det er bestyrelsens opfattelse, 
at den frivillige indsats er en væsentlig del af foreningens 
identitet.

OBS: Læs resten af motivationen på:
https://danskforfatterforening.dk/generalforsam-

ling-2021/

Forslag til vedtægtsændringer 2021

FORSLAGSSTILLER: BESTYRELSEN

Bestyrelsen forslår at tilføje følgende til vedtægternes  
§20 stk. 4 (tilføjelse med kursiv og fed)

§20 Kontingent 
stk. 4. Såfremt grundkontingent for ordinære medlem-
mer eller kontingent for associerede medlemmer ikke er 
betalt ved udgangen af oktober måned, ophører medlem-
skabet ved årets udgang. I en periode på 3 år fra medlem-
skabets ophør kan ansøgning om genoptagelse først be-
handles efter betaling af kontingentrestancen.

Motivation
Sekretariatet har brug for en klar retning på, hvornår en 
restance er forældet, og her foreslås at anvende den al-
mindelige forældelsesregel. 

Bestyrelsen foreslår at tilføje et helt nyt stk. 3 til vedtæg-
ternes §23 (tilføjelse med kursiv og fed)

§23. Administration 
stk. 1. Bestyrelsen etablerer et sekretariat fælles for hele 
foreningen og alle faglige grupper, fastlægger retnings-

linjer for administrationen og ansætter det nødvendige 
personale. 
stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef til at 
varetage den daglige drift og ledelse af foreningens kon-
tor. Sekretariatschefen kan af bestyrelsen tildeles en 
fuldmagt som tegningsberettiget i foreningens drifts-
mæssige anliggender. Sekretariatschefens løn fastsættes 
af bestyrelsen. Sekretariatschefen kan efter aftale med 
bestyrelsen ansætte en eller flere medarbejdere. 
stk.3 Foreningens tegningsberettigede kan give en an-
sat i sekretariatet prokura til at disponere alene på for-
eningens konti, depoter, kort mv. samt andre konti, for-
eningen administrerer. 
stk. 43. Sekretariatets personale skal høres i væsentlige 
spørgsmål, der angår det.

Motivation
Sekretariatet har oplevet, at en bank kræver, at det frem-
går specifikt af vedtægterne, at en medarbejder kan få  ad-
gang til konti mv. Vi forventer, at dette vil blive et øget 
behov de kommende år – også hos andre banker + legat-
konti. I praksis er det for at lette bestyrelsens arbejde med 
at skulle legitimere klare driftsopgaver.  
Link til nuværende vedtægter: 
https://danskforfatterforening.dk/vedtaegter/
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Resultatopgørelse 2020 Resultat Budget Resultat
2020 2020 2019

kr. kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.868.297 3.825.000 3.851.797
Administrationsbidrag - Autorkontoen 903.070 740.000 799.516
Lejeindtægter m.m. 233.561 254.000 414.100
Indtægter ialt 5.004.928 4.819.000 5.065.413

UDGIFTER
Løn og sociale ydelser -2.370.340 -2.199.174 -2.363.308
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -509.238 -537.740 -458.638
Lokaleudgifter -499.478 -503.500 -442.315
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -532.756 -479.600 -455.205
- Gruppetilskud -255.000 -255.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -254.323 -223.000 -419.228
- Kontingent andre organisationer -9.346 -15.000 -12.805
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -238.686 -218.500 -269.809
- IT-udgifter -185.990 -175.000 -160.047
- Revision Forfatterforening og Autorkonto -64.800 -65.000 -65.000
- Juridisk bistand 0 0 0
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -71.021 -120.000 -99.965
- Af- og nedskrivninger 0 -15.000 -48.900
Udgifter ialt -4.990.976 -4.806.514 -5.003.221

Resultat før finansielle poster 13.952 12.486 62.193
Finansielle poster
- Renter -26.786 -20.000 -22.818
- Kursregulering investering pr. 31.12.2020 40.062 0 182.356
 -Udbytte 22.512 20.000 20.605
Finansielle poster i alt 35.789 0 180.144

Årets resultat 49.741 12.486 242.336

Årets resultat foreslås overført til næste år
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Balance pr. 31.12.2020

AKTIVER 31.12.2020 31.12.2019
kr. kr.

Inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Mellemregning, projekter m.m. 245.260 500
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 40.561 3.014
Tilgodehavender i alt 285.821 3.514

Likvide beholdninger 5.873.010 6.211.702

Værdipapirer 1.558.147 1.518.085

Omsætningsaktiver i alt 7.716.978 7.733.301

Aktiver i alt 8.455.708 8.472.032

PASSIVER 31.12.2020 31.12.2019
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.457.588 5.407.847
Primære grupper 602.102 525.247
Interessegrupper 231.352 146.350
Kapitalkonto i alt 6.291.042 6.079.444

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 51.000
Periodeafgrænsningsposter 522.434 610.154
Mellemregning andre projekter m.m. 192.966 210.914
Skyldige omkostninger 33.674 378.039
Hensættelser vedrørende næste regnskabsår 408.766 359.650
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 252.500 400.000
Anden gæld 703.326 382.831
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Passiver i alt 8.455.708 8.472.032

Balance pr. 31.12.2020

AKTIVER 31.12.2020 31.12.2019
kr. kr.

Inventar 0 0
Materielle anlægsaktiver i alt 0 0

Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Mellemregning, projekter m.m. 245.260 500
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 40.561 3.014
Tilgodehavender i alt 285.821 3.514

Likvide beholdninger 5.873.010 6.211.702

Værdipapirer 1.558.147 1.518.085

Omsætningsaktiver i alt 7.716.978 7.733.301

Aktiver i alt 8.455.708 8.472.032

PASSIVER 31.12.2020 31.12.2019
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.457.588 5.407.847
Primære grupper 602.102 525.247
Interessegrupper 231.352 146.350
Kapitalkonto i alt 6.291.042 6.079.444

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 51.000
Periodeafgrænsningsposter 522.434 610.154
Mellemregning andre projekter m.m. 192.966 210.914
Skyldige omkostninger 33.674 378.039
Hensættelser vedrørende næste regnskabsår 408.766 359.650
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 252.500 400.000
Anden gæld 703.326 382.831
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Passiver i alt 8.455.708 8.472.032
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kr. kr.
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Periodeafgrænsning/forudbetalinger 40.561 3.014
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Likvide beholdninger 5.873.010 6.211.702

Værdipapirer 1.558.147 1.518.085
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Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.457.588 5.407.847
Primære grupper 602.102 525.247
Interessegrupper 231.352 146.350
Kapitalkonto i alt 6.291.042 6.079.444

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 51.000
Periodeafgrænsningsposter 522.434 610.154
Mellemregning andre projekter m.m. 192.966 210.914
Skyldige omkostninger 33.674 378.039
Hensættelser vedrørende næste regnskabsår 408.766 359.650
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 252.500 400.000
Anden gæld 703.326 382.831
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Passiver i alt 8.455.708 8.472.032

Balance pr. 31.12.2020

AKTIVER 31.12.2020 31.12.2019
kr. kr.

Inventar 0 0
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Andelslejlighed 738.731 738.731
Finansielle anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Anlægsaktiver i alt 738.731 738.731

Mellemregning, projekter m.m. 245.260 500
Periodeafgrænsning/forudbetalinger 40.561 3.014
Tilgodehavender i alt 285.821 3.514

Likvide beholdninger 5.873.010 6.211.702

Værdipapirer 1.558.147 1.518.085

Omsætningsaktiver i alt 7.716.978 7.733.301

Aktiver i alt 8.455.708 8.472.032

PASSIVER 31.12.2020 31.12.2019
 kr. kr.

Kapitalkonto, inkl. årets resultat 5.457.588 5.407.847
Primære grupper 602.102 525.247
Interessegrupper 231.352 146.350
Kapitalkonto i alt 6.291.042 6.079.444

Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Depositum 51.000 51.000
Periodeafgrænsningsposter 522.434 610.154
Mellemregning andre projekter m.m. 192.966 210.914
Skyldige omkostninger 33.674 378.039
Hensættelser vedrørende næste regnskabsår 408.766 359.650
Hensættelse, individuel uddeling (Autorkonto) 252.500 400.000
Anden gæld 703.326 382.831
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Gældsforpligtelser i alt 2.164.666 2.392.589

Passiver i alt 8.455.708 8.472.032

Resultatopgørelse 2018 Resultat Budget Resultat
2018 2018 2017

kr. kr. kr.
INDTÆGTER
Grundkontingent 3.778.789 3.736.300 3.736.046
6% af kopivederlag 0 0 0
Administrationsbidrag - Autorkontoen 1.056.868 1.183.900 925.920
Lejeindtægter m.m. 284.404 237.000 284.471
Indtægter ialt 5.120.060 5.157.200 4.946.436

5.120.060 5.142.200 4.933.011

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.386.320 -2.374.000 -2.140.821
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -452.348 -470.700 -441.784
Lokaleudgifter -455.869 -501.000 -550.113
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -525.270 -515.000 -559.347
- Gruppetilskud -208.000 -208.000 -208.000
- Aktiviteter og projekter -292.306 -273.000 -239.146
- Kontingent andre organisationer -13.785 -40.000 -13.763
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -199.774 -212.500 -210.370
- IT-udgifter -188.066 -168.000 -228.773
- Revision Forfatterforening og Autor -59.800 -62.000 -59.800
- Juridisk bistand m.. -4.975 0 -10.000
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter) -95.607 -130.000 -104.929
- Af- og nedskrivninger -62.303 -122.000 -103.553
Udgifter ialt -4.944.422 -5.076.200 -4.870.398

Resultat før finansielle poster 175.638 81.000 76.037
Finansielle poster
- Renter -15.342 -15.000 -13.425
- Kursregulering investering pr. 31.12.2018 -65.242 0 0
 -Udbytte 0 0 0
Financiele poster i alt -80.584 -15.000 -13.425

Årets resultat 95.054 66.000 62.612

Årets resultat foreslås overført til næste år

Balance pr. 31/12 2020
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Budget 2021
Budget 2021 Budget Resultat

2021 2020
kr. kr.

INDTÆGTER
Kontingent 3.860.200 3.868.297
Administrationsbidrag - Autorkontoen 875.000 903.070
Lejeindtægter og div tilskud 248.560 233.561
Indtægter ialt 4.983.760 5.004.928

UDGIFTER
Gager og lønninger -2.303.071 -2.370.340
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg -477.513 -509.237
Lokaleudgifter -504.000 -499.478
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren" -479.600 -532.756
- Gruppetilskud -255.000 -255.000
- Aktiviteter og projekter -331.000 -254.323
- Kontingent andre organisationer -15.000 -9.346
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m. -228.500 -238.686
- IT-udgifter -180.000 -185.990
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor -70.000 -64.800
- Juridisk bistand m.v. 0 0
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger -120.000 -71.021
Udgifter ialt -4.963.684 -4.990.976

Resultat før finansielle poster 20.076 13.952
Finansielle poster 29.858 35.789
Årets resultat 49.934 49.741
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L E G AT E R      K A L E N D E R 

KALENDER
OBS. Vær opmærksom på, at datoer for 
årsmøder og andre fysiske møder kan 
blive ændret pga. corona. Hold øje med 
hjemmeside og nyhedsbreve.
Hvor intet andet er nævnt, foregår  
møderne i Strandgade 6, København K.

LEGATRECEPTION
Fredag d. 27. august
Vi hædrer årets modtagere samt sidste års 
modtagere.
Hold øje med hjemmesiden for info om tider, 
evt. tilmelding m.m.

GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 4. september kl. 15
Strandgade 6, København K
Se indkaldelse, dagsorden m.m. i dette blad  
 eller her:
https://danskforfatterforening.dk/?s=General-
forsamling+2021

BU-GRUPPEN
Årsmøde i BU-gruppen
Lørdag d. 28. august
Fagligt oplæg kl. 15 – årsmøde kl. 16.
Dagsorden ifølge vedtægter.
BU-gruppen håber meget, at coronarestriktio-
nerne tillader en fællesmiddag efter årsmødet. 
Hold øje med nyhedsbrev og hjemmeside for 
tilmelding og nærmere info.

ILLUSTRATORGRUPPEN
Årsmøde i illustratorgruppen
Torsdag d. 10. juni 
Tidspunkt endnu usikkert, og indkaldelse, 
dagsorden m.m. sendes direkte til medlem-
merne. 

Fyraftensmøder:
Lav dine egne videoer  
– teknisk gennemgang med Gunnar Wille
Torsdag d. 30. september kl. 18-19.30

Pitch til streamingtjenesterne …  
Hvad leder de efter?
Med Kim Magnusson fra  
M&M Productions
Torsdag d. 28.oktober kl. 18-19.30

SENIORGRUPPEN
Fyraftensmøder
Hvor intet andet er nævnt, foregår møderne i 
Strandgade 6 kl. 15-17

Udflugt til Assistens Kirkegård  
og Landbohøjskolens Have
Onsdag d. 18. august
Rundvisning på Assistens Kirkegård v/Christi-
an Kronman.
Derefter går vi til Landbohøjskolens Have, hvor 
vi spiser frokost. 
Efter frokost ser vi havens bygninger og plan-
ter. 
Malene Lytken om bogen  
Danske Lamper
Mandag d. 13. september

Christian Kronman om, hvordan man  
bliver gadedigter
Tirsdag d. 12. oktober

Vin og sundhed – smag og nydelse
Torsdag d. 11. november
Mød Henning Kirk og hans datter Eva  
Marie Tang

Mød Vibeke Marx
Torsdag d. 9. december

S-GRUPPEN
Fyraftensmøde
Hvad forfattere bør vide om 
PR og selvpromovering
Fredag d. 11. juni kl. 16
Anne Zenon fra HistorieAgenten giver sine 
bedste tips fra sig.
Fysisk møde i Strandgade 6 + virtuelt møde 
(Zoom) ved behov.
Tilmelding: Stephanie@caruana.dk

LEGATER  
EFTERÅR 2021
AUTORKONTOEN HUSK!
Der åbnes for ansøgninger til Autor-
kontoen i begyndelsen af august.
Ansøgningsfrist tirsdag d. 7. septem-
ber kl. 12. Der kan kun søges elek-
tronisk.  
Se på hjemmesiden, hvordan du søger.

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

LEGATER MED  
ANSØGNINGSFRIST

DANSK LITTERATUR  
I DANMARK
Tilskud til produktion af danske vær-
ker, til litterære arrangementer og lit-
teraturfestivaler og til rejser og re-
search.
Ansøgningsfrist mandag d. 16. august 

DANSK LITTERATUR I  
UDLANDET OG UDENLANDSK 
LITTERATUR I DANMARK
Tilskud til oversættelser til og fra 
dansk, prøveoversættelser, formid-
lingsarrangementer for forfatte-
re m.fl., researchrejser for forlægge-
re samt rejselegater og netværks- og 
mentorstøtte for oversættere.
Ansøgningsfrist mandag d. 16. august

DANSK OG UDENLANDSK  
LITTERATUR FOR BØRN  
OG UNGE
Tilskud til produktion af danske bør-
ne- og ungdomsbøger, oversættel-
ser til og fra dansk, litterære arran-
gementer, litteraturfestivaler, rejser, 
research, udvikling af digitale fortæl-
linger og andre litterære projekter for 
børn og unge.
Ansøgningsfrist mandag d. 16. august 

Illustration: Tove Krebs Lange
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F O R E N I N G E N

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

Formand: Morten Visby 
formand@danskforfat-
terforening.dk 

Jurist: Anne Koldbæk 
jura@danskforfatter-
forening.dk  
Kontortid: Tirs.-tors.  
kl. 10-12 og 13-15 

Bogholderi:  
Trine Larsen bogholde-
ri@danskforfatterfor-
ening.dk 

Medlemsadministrati-
on m.m.:  
Nena Wiinstedt  
(sekretær) df@dansk-
forfatterforening.dk, 
Anna Ida Häggquist 
assistance@danskfor-
fatterforening.dk, Lotte 
Foged, (projektkoordi-
nator) blixen@dansk-
forfatterforening.dk,  
Sine Löfström Antoni-
sen medlemsservice@
danskforfatterfor-
ening.dk

Sekretariatsleder og 
webredaktør  
(barselsvikar):  
Jo Hermann jo@dansk-
forfatterforening.dk

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

Claus Lund Rosenkilde, S
København 
Senest udgivne titel: Guds Øje, 
Palatium Books, 2018

Christian Kronow, 
Kalundborg
Senest udgivne titel:  
Drømmefanger, Mellemgaard, 
2020

Mai Odgaard Petersen, DOF
Senest oversatte titel:  
Drømme betyder ingenting, 
Straarup & Co., 2021

Rie Skovgaard Borgstrøm, 
BU, Illu.
Smørum
Senest udgivne titel: Hvis jeg 
var et får, Forlaget Aksel, 2020

Thorvald-Berg Berthelsen, L
Sakskøbing
Senest udgivne titel:  
Huds tektoniske plader,  
Forlaget Ravnerock, 2018

Signe Kierkegaard Cain, F
Kastrup
Senest udgivne titel:  
Det handler ikke om lykke,  
Møller, 2013

Majken Fosgerau  
Salomonsen, BU
Horsens
Senest udgivne titel:  
Trine Loppelil Sørøverhjerte, 
Gyldendal, 2020

Joakim Engel, BU
Fanø
Senest udgivne titel:  
Drengen med fornemmelse for 
dinosaurer, Gyldendal, 2021

Martin Sommer, BU, Illu.
København
Senest udgivne titel:  
Ringo må ikke få firkantede øj-
ne, Carlsen, 2021

Cathrine Theiss Errboe,  
Kvindelige forfattere
Valby
Senest udgivne titel:  
Min fætter er høvding i Samoa, 
Gyldendal, 2021

Anni Greve, F
København 
Senest udgivne titel:  
Sanctuaries of the City: Lessons 
from Tokyo, Routledge, 2016

Gunnar Hatt, Aarhusgruppen, 
Læremiddelgruppen
Aarhus
Senest udgivne titel:  
Kærlig hilsen tante Agathe, 
EgoLibris, 2017

Anne Pilø Melillo, F,  
Læremiddelgruppen
Sorø
Senest udgivne titel:  
111 steder på Lolland-Falster 
som du skal se, Frydenlund, 2018

Hanne Arnold, DOF
Vanløse
Senest oversatte titel:  
Et eksotisk ægteskab,  
Korridor, 2020

Erling Nørkær, S
København Ø
Senest udgivne titel:  
Imperium, Vandkunsten, 2017

Anna Vibe Eckhoff, F
Allerød
Senest udgivne titel:  
Sporskifte – et liv i verdens 
brændpunkter, Linje H, 2020

Dorthe Boss Kyhn
Lyngby
Senest udgivne titel:  
Omsorgsmanifestet,  
Grønningen 1, 2020

NYE MEDLEMMER 

Bestyrelsen: 
Morten Visby (fmd.), Anne Sofie Hammer 
(næstfmd.), Sanne Udsen (kasserer), Henrik 
Poulsen, Kaare Øster, Daniel Boysen, Kirsten 
Marthedal, Christine Tjalve, Juliane Wam-
men, Lise Bidstrup, Stephanie Caruana og 
Lars Hauk (suppl.). 

GRUPPERNES STYRELSER: 
S-gruppen
Stephanie Caruana (fmd.)
Birte Kont (næstfmd.)
Christine Tjalve 
Frode Z. Olsen
Anne Nielsen
Anne Hjælmsø
Martin Holmslykke
Harald Havsteen-Mikkelsen (suppl.) 
Anne Zenon (suppl.)
BU-gruppen
Lise Bidstrup (konstitueret fmd.)
Inge Duelund Nielsen
Sally Altschuler
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
Lilian Brøgger
Zarah Juul
Marie Priem
L-gruppen
Daniel Boysen (fmd.)
Poul Lynggaard Damgaard (næstfmd.)
René Sandberg
Jesper Rugård
Linda Karen Prahl Jørgensen
Cindy Lynn Brown (1.-suppl.)
Kirsten Marthedal (2.-suppl.)
Kenneth Krabat (3.-suppl.)
F-gruppen
Henrik Poulsen (fmd.)
Anne Rosenskjold Nordvig (næstfmd.)
Kaare Øster
Anne Hedeager Krag 
Charlotte Langkilde
Jørn Martin Steenhold
Jørgen Burchardt 
Tommy P. Christensen (suppl.)
Per Bregengaard (revisor)
Helle Asgaard (revisorsuppl.)
DOF
Juliane Wammen (fmd.)
François-Eric Grodin (næstfmd.)
Birthe Lundsgaard
Signe Lyng
Siri Nordborg Møller
Nanna Katrine Lund
Jakob Levinsen
Uschi Tech (suppl.)
Rasmus Hastrup (suppl.)
Haikugruppen 
Helge Krarup  
(konstitueret fmd. helgekrarup@gmail.com)
Kvindelige forfattere i DFF  
Birte Kont (birtekont@mail.tele.dk)
Læremiddelgruppen Henrik Poulsen  
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)
Seniorgruppen i DFF Benny Pedersen  
(fmd.bpe1954@gmail.com)
StORDstrømmen i DFF Kontaktperson: 
 Lone Ayo Rytsel (Lone@lonerytsel.dk)
Aarhusgruppen i DFF Gunvor Graner  
Krejberg (fmd. info@gunvorganerkrejberg)

HAIKUGRUPPEN
Årsmøde og efterfølgende fejring af gruppens 
20-års jubilæum
Søndag d. 10. oktober kl. 13
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Årsmødet er kun for medlemmer af Haikugruppen.
Medlemmer af Haikunetværket og andre grupper er  
velkomne klokken 14, hvor der er oplæg og introduktion af 
kvindelige japanske haikudigtere med særligt henblik på 
Chiyo-ni
Bagefter er der åben mikrofon.
Tilmelding senest mandag d. 4. oktober til Bjarne Kim  
Pedersen, post@ravnerockforlaget
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HUGO ALRØE, f. 1964, ph.d. og tidligere lektor i videnskabsteori og etik inden for  
bæredygtigt landbrug, i dag studerende på litteraturhistorie og Japanstudier ved  

Aarhus Universitet. Medlem af Aarhusgruppen og Haikugruppen og bor i Hobro.

Portfolio

Hugo Alrøe, først tillykke med  
førstepladsen i den internatio-
nale del af den japanske haiku- 
konkurrence udskrevet af 
 Japans ældste avis – hvordan har 
du reageret på det? 
For mig var det at vinde … ja, faktisk 
uden for min forestillingsevne. Men vig-
tigst for mig er, at det bekræfter mig – 
at jeg har noget at have det i, når jeg 
skriver haikudigte. Siden 2015 har jeg 
skrevet haiku, og de seneste par år har 
jeg dyrket det ganske intenst. 

Hvad fascinerer dig?
Især gennem haiku kan jeg udtrykke 
det, jeg har brug for, men jeg har også 
øvet mig i at skrive lyrik og prosa i  flere 
år. Hele livet har jeg haft stor kærlighed 
til litteraturen og vel også drømt om 
selv at skrive.

Og er det derfor,  
du nu læser litteraturhistorie?
Ja, og jeg læser også Japanstudier.  
Begge dele udspringer af, at jeg vil 
 udleve det med at skrive. Jeg vil  gerne 
kunne læse de japanske haikudigte på 
originalsproget – og måske også selv 
skrive haiku på japansk. 
 
 

※
Japansk er kendt for at være et 
svært tilgængeligt sprog?
Det sagde alle til mig på forhånd – og 
jeg er ikke sikker på, at jeg var  begyndt, 
hvis jeg havde vidst, hvor svært det 
egentlig er. Jeg kæmper især med det 
mundtlige japanske og havde  ikke 
tænkt helt igennem, at det  japanske 
skriftsprog består af to forskellige 
 alfabeter plus de kinesiske skrifttegn. 
Det bliver en livslang øvelse, men nu 
kan jeg læse en del japansk og har og-
så forsøgt mig med at oversætte nog-
le haiku til dansk. Mit langsigtede mål 
er at kunne oversætte, og dér er det en 
styrke, at jeg selv skriver haiku og digte. 
Oversættelse er også en form for gen-
digtning. 

Hvad arbejder du med lige nu?
Jeg er blandt andet i gang med at 
samle en række korte prosatekster, 
 digte og haikudigte, som jeg skrev for 
nogle år siden i det, jeg tænker på som 
katastrofeårene – år, hvor dødsfald og 
sygdom ramte familien, og jeg mistede 
mit arbejde. Jeg kalder det  
en kollagebog. ※


