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L E D E R

i har i mange år haft et pro-
blem med symbolsk eller slet 
ingen betaling for oplæs-
ninger og andre optrædener 
ved litterære arrangementer. 
Der er tale om et meget sam-
mensat felt med mange indi-
viduelle forskelle, men det er 

tydeligt, at der hersker en udbredt gratiskultur 
på området. En gratiskultur, der er dybt pro-
blematisk, især når det gælder arrangementer, 
hvor alle andre på forskellig vis aflønnes for de-
res deltagelse.

I sin reneste form kommer gratiskulturen 
til udtryk i arrangementer, der har litteratu-
ren som absolut omdrejningspunkt og kerne-
attraktion, men hvor dem, der har skabt den-
ne litteratur, er de eneste, der forventes at stille 
op uden reelt honorar. Urimeligheden accentue-
res yderligere, hvis arrangøren begrunder dette 
med henvisning til ”reklameværdien” eller an-
tyder, at det er ufint at tage sig mere end sym-
bolsk betalt for optræden i formidlingsøjemed. 

Sådanne arrangører overser, at vi ikke har en 
fast månedsløn, men et indtjeningsgrundlag, 
der udgøres af værkernes liv i offentligheden – 
over tid og i alle sammenhænge. Et honorar for 
en optræden er således ikke en ekstraindtægt. 
Det er en delbetaling for vores primære arbejde 
– at skabe litteratur. 

Forfatterforeningen kan ikke lade det bli-

ve ved indignationen over denne kultur. Den er 
svær at ændre, fordi der er så store forskelle fra 
arrangement til arrangement og fra forfatter til 
forfatter, men vi er nødt til at give gratiskultu-
ren modspil. Det kræver mere end blot at huske 
hinanden på, at man skal kræve et rimeligt ho-
norar og ellers takke nej. Så let er det ikke for 
den enkelte. Og så let er det ikke for Forfatter-
foreningen.

Vi må punktere nogle af de myter, der om-
gærder en forfatterøkonomi, og vi må udvikle 
konkrete og meningsfulde støtteværktøjer for 
medlemmer i svage forhandlingssituationer. 
Begge dele kræver større viden om gratiskul-
turens forskellige facetter og forudsætninger i 
virkelighedens verden. På et møde i Aarhus har 
bestyrelsen derfor besluttet at iværksætte en 
objektiv undersøgelse af omfanget og karakte-
ren af symbolsk eller lavt honoreret optræden 
ved litterære arrangementer. Den skal styrke 
vores afklaring af, hvor og hvordan vi bedst kan 
sætte ind over for gratiskulturen. 

Det er helt fint med forskellige honorarer. Og 
det er også helt fint at optræde gratis, hvis det er 
et frit valg, man har truffet. Men når litteratu-
ren, som det er tilfældet, i stadig højere grad er 
en del af oplevelsesøkonomien, så skal det væ-
re på basis af en ligeværdighed og naturlighed 
omkring rimelig betaling for vores optrædener. 
Det kræver et opgør med gratiskulturen. Også 
selvom det bliver svært. ※

※
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
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S M ÅT &  G O D T

N O TA

Principiel sejr for Dansk 
Forfatterforening:  

Det statslige bibliotek 
Nota skal betale  

forfatterstand og  
forlag for udlån af  

lydbøger og e-bøger
Nota kan ikke længere slippe for 
at betale rettighedshaverne for di-
gitale udlån – det fastslår en ken-
delse fra Ophavsretslicensnævnet. 
Sagen er rejst af Dansk Forfatter-
forening sammen med bl.a. Copy-
dan Tekst og Node og Danske For-
lag, som altså får medhold i, at 
Nota skal betale et ”rimeligt veder-
lag til litterære ophavsmænd og 
forlag for udlån”.
Tvisten med Nota om en rime-
lig betaling for udlån af e-bøger og 
lydbøger har stået på siden 2011, 
men denne aktuelle sag om beta-
ling kommer efter en lovændring i 
2018. Nota skal, med tilbagevirken-
de kraft fra 2018, betale henholds-
vis syv eller tolv kroner for hvert ud-
lån, afhængigt af om værket er 
tilgængeligt på det kommercielle 
marked i et format, som syns- eller 
læsehandicappede kan bruge.
Betalingen fra Nota går tidligst i 
gang til næste år, og via Copydan 
Tekst og Node lander pengene hos 
de rette forfattere, oversættere og 
illustratorer. 
Kendelsen understreger, at vederla-
gene ikke er et engangsbeløb, men 
skal være for hvert udlån. Det er en 
principiel afgørelse, og DFF er til-
freds med det positive udfald efter 
et meget langtrukkent forløb. 
Nota er et statsligt bibliotek for 
syns- og læsehandicappede og 
stiller litteratur i tilgængelige for-
mater til rådighed for denne grup-
pe. Det er en vigtig og værdifuld 
opgave, som Dansk Forfatterfor-
ening støtter fuldt ud – men det er 
en samfundsopgave, som skal fi-
nansieres af staten og ikke på be-
kostning af et rimeligt vederlag til 
forlag og forfatterstand. ※

KØ N S F O R D E L I N G

Kvindelige  
forfattere dominerer 

bibliotekernes indkøb
Kulturministeriets Bogpanel har 
udgivet deres årlige rapport, hvor 
temperaturen tages på litteratu-
rens tilstand i Danmark. Rapporten 
er altid fyldt med interessante tal 
fra litteraturens verden. F.eks. skri-
ver panelet:
”Der er mange kvinder blandt de 
forfattere, hvis bøger hyppigst ind-
købes af biblioteket. Ud af de ti 
mest indkøbte romaner og novelle-
titler er otte forfattet af kvinder og 
to af mænd. Kvinderne ser ud til at 
være i absolut flertal, når det gæl-
der bibliotekernes indkøb af best-
sellere, og også på listen over ind-
købte fagbøger er seks ud af ti 
forfattet af kvinder. Hvad betyder 
det for bogkulturen, hvis mænds 
repræsentation og interesse er vi-
gende?” 
Bogpanelet lover at følge denne 
udvikling og vil forsøge at afdække, 
om der er tale om en klar tendens – 
og hvad der evt. begrunder den. ※
 

I N D B L I K

Formidling af arabisk 
litteratur på dansk

En ny hjemmeside giver indblik i og 
overblik over arabiske værker over-
sat til dansk – den samler både ny 
skønlitteratur og klassiske vær-
ker fra den arabisksprogede verden 
og en lang række genrer som poe-
si, antologier og noveller. En del af 
forfatterne bag bøgerne præsen-
teres via videoklip, lydfiler og inter-
views, og det er muligt at oriente-
re sig om velkendte kendte navne 
som ægyptiske Alaa al-Aswany og 
palæstinensiske Ghassan Kanafa-
ni, men også f.eks. nyere kvindelige 
navne som syriske Hanadi Zarka og 
palæstinensisk-syriske Rana Zeid. 
Initiativtagerne til hjemmesiden 
Arabisk Litteratur er de to oversæt-

tere Nana Bjørnsson og  Martha 
Flyvholm Tode, og siden inde-
holder også en liste over danske 
oversættere og formidlere af ara-
bisk litteratur. ※

M I K R O KO S M O S

Haikugruppen  
i Dansk Forfatter- 

forening fejrer  
tyveårs jubilæum med 

antologi
Fandens Mælkebøtter er tit-
len, og udgivelsen indeholder 28 
 haikudigte. Haikugruppen fortæl-
ler, at haiku er en ældgammel ja-
pansk digtform, klassisk og tradi-
tionsrig, en kultur i sig selv og en 
del af et dannelsesmønster, som 
samuraierne og de høje klasser 
skulle tilegne sig.
Almindeligvis opfattes haiku som 
”en japansk digtform uden rim 
bestående af sytten stavelser, der 
er organiseret i tre linjer med hhv. 
fem, syv og fem stavelser”, ifølge 
Gads Litteraturleksikon. Genren 
har dog været udsat for utallige 
definitionsforsøg gennem tiderne, 
nogle mere vellykkede end an-
dre. De strammeste definitioner 
stiller relativt hårde krav til bå-
de form og indhold, mens de me-
re løse nøjes med at forlange, at 
stavelsesantallet som hovedregel 
overholdes.
Ifølge redaktionen bag antologi-
en bør et godt klassisk haiku væ-
re beskrivende, en fastfrysning af 
et flygtigt øjeblik – så det funge-
rer som en slags litterært foto. En 
slags mikrokosmos; en verden i en 
nøddeskal, en lille kerne, der af-
spejler verdensaltet, skriver re-
daktionen.
Tillykke til Haikugruppen! ※
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S M ÅT &  G O D T

N Y H E D E R  F R A F O R E N I N G E N 
Konstituering 

Bestyrelsen i Dansk Forfatterfor-
ening har konstitueret sig efter 
Generalforsamlingen i septem-
ber. Se side 39.  
Stemmetallene kan læses her:  
https://danskforfatterfor-
ening.dk/blog/ny-bestyrel-
se-er-valgt-2.

Samtidig med bestyrelsesval-
get blev der stemt om to ved-
tægtsændringer, og begge æn-
dringer blev vedtaget med stort 
flertal. ※

Generalforsamling 
2022 – indkaldelse  

og frister
Den 10. januar 2022 er der frist for 
at indsende forslag til vedtægts-
ændringer, og den 10. februar 
2022 er der frist for at indsende 
øvrige forslag til behandling på 

Dansk Forfatterforenings gene-
ralforsamling den 30. april 2022 
kl. 15 i Strandgade 6, Kbh K.  
Forslag kan sendes til  
sekretariatschef Sara Strand på  
ss@danskforfatterforening.dk ※

Det associerede  
medlemskab

I juni 2019 vedtog medlemmerne 
af Dansk Forfatterforening ved 
urafstemning, at man højst kan 
være associeret medlem i sam-
menlagt fem år. Herefter vil man 
ikke kunne optages som associe-
ret medlem igen (§4, stk. 6 i ved-
tægterne). For de associerede 
medlemmer, som ved udgangen 
af 2021 i alt har været associe-
ret medlem i 5 år, betyder det, at 
medlemskabet stopper i januar 
2022 – men selvfølgelig ikke hvis 
det associerede medlem er over-
gået til ordinært medlemskab in-
den da. ※ 

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

Tæl grankvistene  
og vind en bog!

Traditionen tro udbyder Forfatte-
ren en konkurrence i denne søde 
juletid, og alle medlemmer invi-
teres til at deltage. Konkurrencen 
er svær – til gengæld er præmien 
ganske overvældende: en bog-
gave efter eget valg (host, alt-
så inden for rimelighedens græn-
ser, red.).
Vi har drysset nydelige grangrene 
ud over bladets sider. Hvor man-
ge er der? Inklusive det her på si-
den?  
Send svaret til redaktor@dansk-
forfatterforening.dk inden  
d. 1. januar, og skriv ”grankviste” i 
emnefeltet. ※

At være forfatter er et kald, 

og den kunstneriske side af 

det, følelsen af, at man har 

fat i noget nyt, noget, det er 

fuldstændig nødvendigt at 

skrive, det er en fantastisk 

drivkraft. Men det kan 

være svært altid at  

fastholde den drivkraft.

Forfatter Steen Langstrup har skrevet  
bogen Forfattersind. Interviews og tanker  
om drømmejobbets bagsider.  
Læs interview med Steen Langstrup s. 16

Foto: Aliki Skytte
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B O G B L O G G E R E

A F A N N A B R I D G WAT E R  O G L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N  

I L LU S T R AT I O N:  L A R S  V E G A S  N I E L S E N

※

Bogbloggere  
– hvem,  

hvad, hvor?
Bogblogger er et vidt begreb – nogle er  

superprofessionelle med en faglig baggrund.  
Andre er bare vilde med fantasy eller lyrik eller  

en helt anden genre. De finder hinanden og  
læserne på Instagram, vlogs, Facebook og andre  

sociale medier.  
Én ting er sikker: De har skabt et læsefællesskab og 

en samtale om bøger. 
Vi ser på, hvem de er, hvad de kan, og hvad de bety-

der for forfattere, for litteraturen, for bogbranchen.
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et er kun lidt over et år 
siden, at Anette Leono-
ra Andersen begyndte at 
skrive om litteratur på 
sin blog, ”Anettes Littera-
tursalon – samtaler om 
dansk litteratur”, men i 
løbet af den tid har hun 

fået en stemme i litteraturens verden, en for-
lagskontrakt og et nyt, stærkt læsefællesskab.

”Jeg har altid læst meget og har en kæmpe 
passion for skønlitteratur. Jeg har også delt mi-
ne læseoplevelser med andre på sociale medi-
er for at bidrage til fællesskabet omkring læs-
ning,” fortæller Anette Leonora Andersen. Og 
da pandemien tvang hende og hendes søn, som 
har muskelsvind, i total isolation, læste og delte 
hun endnu mere.

”Og så valgte jeg at kontakte fire store forlag, 
fortalte, at jeg gerne ville begynde at anmelde 
og formidle ny, dansk skønlitteratur, og spurg-
te, om de var interesserede i et samarbejde.”

Ja, det var de, lød svaret fra de fire forlag, som 
derefter satte Anettes Litteratursalon på for-
sendelseslisten over bogbloggere og anmeldere 
af nyudgivne, danske bøger. Og i bloggens før-
ste år er flere små forlag, og også forfattere selv, 

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

D begyndt at henvende sig til salonen med tilbud 
om bøger til evt. anmeldelse. 

En klar profil
Anettes Litteratursalon har en klar profil: ny, 
dansk skønlitteratur, og dertil enkelte temaer 
om danske klassikere som f.eks. Karen Blixens 
liv og forfatterskab.

Anette Leonora Andersen er født i 1968, bor i 
Aalborg, har læst dansk i et semester på Aalborg 
Universitet og er uddannet cand.pæd. Hun læ-
ser bredt, fra Knausgård over Tænkepauser fra 
Aarhus Universitetsforlag til Daniel Boysens 
nyligt udkomne bog, gå til grunde, som hun har 
anmeldt og er begejstret for. Den udfordrede og 
overraskede hende:

”Temaet – fertilitetsbehandlinger – er me-
get lidt berørt i litteraturen, den er skrevet med 
træk fra magisk realisme, og den skubber til 
mig og udvikler mig,” siger Anette Leonora An-
dersen, som nok skriver anmeldelser, men som 
egentlig ikke karakteriserer sig selv, eller andre 
bogbloggere, som ”anmeldere”.

”Vi er læsere, passionerede læsere, som for-
midler litteratur – som deler læseoplevelser 
med andre. Jeg er blevet en del af et stort og 
stærkt netværk af bogbloggere, og vi har bl.a. en 

Anmelder, passioneret  
læser, formidler

Bogbloggere er selvfølgelig vidt forskellige. Vi har lavet et nedslag i to blogs:  
Anettes Litteratursalon og Sofies Bogverden. To ud af mange, mange, mange.  

Der er ingen penge i det, kun bøger, der skal beskattes – hvad driver dem?



⁂

Hvis jeg vurderer, at bogen og historien ikke interesserer mig,  
så vil jeg ikke bruge tid på den. Så er der så mange andre bøger,  

jeg hellere vil bruge min tid på.

Sofie Christensen, Sofies Bogverden

⁂

Vi taler meget om børns  

læselyst og læring, og jeg  

mener jo, at gennem læsning  

af skønlitteratur lærer vi os selv  

og verden bedre at kende.

Anette Leonora Andersen, Anettes Litteratursalon

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
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lukket Facebook-gruppe, hvor vi udveksler erfa-
ringer – det kan være om beskatning af bogblog-
gernes bøger eller om anmeldere fra dagblade-
ne, der ofte skyder os i skoene, at bogbloggere 
kun skriver positive anmeldelser.”

Hun er ganske træt af, at dagbladene ”skriver 
rundt om os”, og ”ikke taler med os”, som hun 
siger. Lars Bukdahl, anmelder på Weekendavi-
sen, har f.eks. beskyldt krimibogbloggere for at 
tilhøre en ”dilettantisk roseklub”, og andre an-
meldere taler om ”amatørskriverier”. 

Faktum er, at der bliver færre og færre bog-
anmeldelser i dagbladene, og bogbloggerne op-
fylder åbenlyst et behov. Og ligesom Anettes Lit-
teratursalon har en klar profil med ny, dansk 
skønlitteratur, så har flere bogbloggere en refe-
rence og en præference – såsom krimi, billedbø-
ger til børn, fantastisk ungdomslitteratur, læ-
ringsmidler, lyrik osv. 

Læsefællesskab
Mange af bogbloggerne er inddragende; der kø-
rer en samtale og et fællesskab om bøgerne, som 
også Anette Leonora Andersen fremhæver. 

”Jeg skriver på en bog til voksne om læse-
glæde og læsefællesskaber, som udkommer til 
foråret 2022. Vi taler meget om børns læselyst 
og læring – jeg mener jo, at gennem læsning af 
skønlitteratur lærer vi os selv og verden bed-
re at kende.”

Ud over en bogkontrakt og venner og bekend-
te i bogbloggerverdenen har bloggen blandt an-
det ført Anette Leonora Andersen til Bogforum, 
til en samtale med Mads Damsø, forfatter til bo-
gen Solitaire, som hun ikke var udelt begejstret 
for, invitationer til at holde flere foredrag om 
Karen Blixen – og faktisk også til at blive stop-
pet en dag i Salling i Aalborg, hvor en kvinde 
kom hen og sagde tak for formidlingen på bog-
bloggen. ※
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ofie Christensen er 20 år og anmel-
der børne- og ungdomsbøger på vlogs 
– videoer på YouTube – og på Insta-
gram under navnet ”Sofies bogver-
den”. Det har hun gjort i seks år.

Sofie Christensen anmelder 
mest fantasy, men indimellem og-
så romance og historiske romaner 

med et magisk islæt. Hun får dels tilsendt bøger 
fra forlagene, dels orienterer hun sig via sociale 
medier, boghandler, biblioteket og får input fra 
sine bogvenner. 

Hun læser og anmelder kun det, der umiddel-
bart tiltaler hende.

”Hvis jeg vurderer, at bogen og historien ik-
ke interesserer mig, så vil jeg ikke bruge tid på 
den. Så er der så mange andre bøger, jeg hellere 
vil bruge min tid på.”

Det begyndte med Twilight-sagaen, som hun 
14 år gammel så på film. 

”Jeg var bare sådan, Oh My God, jeg var for-
elsket, og måtte selvfølgelig straks have fat i bø-
gerne. På det tidspunkt var jeg egentlig holdt op 
med at læse, selvom jeg tidligere havde elsket bø-
ger og læst meget. Men nu læste jeg igen og nød at 
forsvinde ind i en helt anden verden,” siger So-
fie Christensen. 

Og så lavede hun sin første vlog, selvom hun 
i begyndelsen var meget nervøs for at blive ha-
tet og få ondskabsfulde beskeder. Det skete ikke, 
tværtimod har hun fået gode venner, som deler 
hendes begejstring for litteratur, andre blogge-
re, som hun har virtuelt fællesskab med, og nog-
le af dem mødes hun også med i sin virkelige ver-
den på Sydsjælland. 

Video og Instagram
Sofies Bogverden er en måneds-vlog, hvor hun 
eksperimenterer med formidlingen af de bøger, 
hun har læst i løbet af måneden. Og på  Instagram 
skriver hun længere og mere uddybende anmel-
delser.  Der var en særlig grund til, at hun i be-
gyndelsen valgte vloggen som medie.

”Jeg var ikke skrap til det skriftlige, og på 
vloggen kunne jeg tale helt frit og naturligt om 
bøgerne.”

Omkring tre til fem timer om dagen vurderer 
Sofie Christensen, at hun bruger på at læse, op-
tage og skrive anmeldelser. I løbet af et år læser 
hun to til tre hundrede bøger, og hun er i øjeblik-
ket i praktik på Næstved Bibliotek. 

”Jeg vil meget gerne arbejde i bogens verden. 
Jeg synes, at jeg har fundet min hylde, min bog-
hylde,” siger Sofie Christensen. ※

Og nu til en anden slags bogblogger:  
Sofies bogverden

S

 BLOGS er på vej til at blive et forældet  
medie og måske mest for den ældre generati-
on – og som de fleste bogbloggere har Anette 
 Leonora Andersen da også koblet sin blog og sin 
Instagram-profil sammen. På Insta lægger hun 
et uddrag af anmeldelserne, og det er i høj grad 
her, at samtalen om bøgerne foregår, mens den 
fulde tekst kommer på bloggen.

 INFLUENCERE skal betale skat af de rej-
ser, smykker, sko osv., de får tilsendt. Og bogblog-
gere skal betale skat af de bøger, de får tilsendt. 
Ifølge Skat skal bloggerne selv vurdere, hvad en 
bog stemplet med ”anmeldereksemplar” kan ind-
bringe hos en antikvarboghandler. Sagen har op-
rørt bogbloggere og hele bogbranchen. Anette Le-
onora Andersen orker ikke at tale eller tænke på 
det, siger hun.
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Uddrag af anmeldelser ⁂
Influencere beskæftiger sig generelt 

med det, de er begejstrede for, og 

bogbloggerne er læsere, der deler 

deres begejstring. Men bloggere ved 

noget om det, de skriver om, så de 

har også det kritiske blik.

Gry Høngsmark Knudsen, forskningschef

⁂
Selvfølgelig er det ærgerligt med 

en dårlig anmeldelse, men det 

betyder, at nogen har taget vores 

bog alvorligt nok til at læse den og 

forholde sig til den.

Johanne Bille, forlægger

⁂
Hvis det ikke var for bloggerne, 

havde mine digtsamlinger været 

døde fra starten, der er jo nærmest 

ingen digtsamlinger skrevet af dig-

tere under 60 år, der har en chance 

for at blive anmeldt i aviserne.

Daniel Boysen, forfatter og kulturformidler

 Min læseoplevelse har svinget under-
vejs. Bogen bærer præg af en langsom-
melighed og megen beskrivelse. Det 
krævede i starten tålmodighed for at 
fastholde læsningen for mit vedkom-
mende. Men halvvejs inde i bogen greb 
den mig pludselig voldsomt, og historien 
tog en helt anden drejning end forventet. 
Og fra at være en lidt halvsløv læseople-
velse kunne jeg pludselig ikke slippe bo-
gen.
Uddrag af anmeldelse fra Anettes 
Litteratursalon af Ane Riels Urværk.

 Det er en bog der fortæller om, at vi alle 
er fantastiske og magiske på hver vores 
måde og uden sammenligning. En for-
tælling om naturen og hvad vi skal vær-
ne om. En fortælling om at se det smuk-
ke i ting man måske ikke umiddelbart 
lægger noget i. Og en fortælling om af-
slutninger og nye begyndelser.
Uddrag af anmeldelse fra Sofies 
bogverden af Haddy Njie og Lisa Aisatos 
Om lidt sover du. 

 Sprogligt svinger bogen efter min me-
ning mellem storslåethed, særligt når 
naturen beskrives, og et til tider for ba-
nalt sprogbrug, særligt når samværet 
med kvinder og samværet mellem pi-
loterne beskrives. Der er en trivialitet 
og forudsigelighed i bogen, som jeg hav-
de det svært med, men er man til unifor-
mer, muskuløse piloter, kvinder i rødt og 
langstilkede glas, vil man elske bogen. 
Den har noget storhed over sig sammen 
med det trivielle.
Uddrag af anmeldelse fra Anettes 
Litteratursalon af Max Ulrich Klinkers 
Pastorale – krig og kærlighed
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ogbloggere er motiveret af de-
res personlige begejstring, ly-
der det fra en forsker i socia-
le medier. De influencere, som 
har fokus på bøger, har be-
gejstring tilfælles. De gør det 
i hvert fald ikke for penge-
nes skyld. Men deres indsats 

er svær at måle på bogsalget. Det fortæller Gry 
Høngsmark Knudsen, som er forskningschef på 
UCL, erhvervsakademi og professionshøjskole i 
Odense. Hun forsker i digital marketing og var i 
2020 oplægsholder ved Bogpanelets seminar om 
bogbloggere. 

”Der er ikke ret meget viden om bogblogge-
re eller boginfluencere, eller hvad man kan kal-
de dem,” fastslår hun, og mener heller ikke, at 
det kan bevises eller måles, om bogbloggerne får 
 flere til at læse bøger. 

”Ofte er det kun en form for synlighed, man 
kan opnå. Der kan sagtens være en kendis-ef-
fekt, hvor nogen køber noget, som en kendt per-
son har anbefalet, men den effekt er ikke så 
stærk, som nogle tror. Det er i hvert fald svært at 
vise en langtidseffekt. Reklamer er stærkt over-
vurderede, og hvis en reklame ikke har en umid-
delbar relevans, så virker den ikke.”

Begejstring
Bogbloggernes force ligger ifølge Gry Høngs-
mark Knudsen i deres faglige glæde. 

”Dét, der er med bogbloggere, er, at de ved 
mere om deres område end influencere gene-
relt. De fleste influencere er almindelige men-
nesker, som med status som amatører markeds-
fører ting. Dér adskiller bogbloggere sig. De ved 
mere om det, de markedsfører.”

Til forskel fra andre influencere gør bogblog-
gerne det ikke for pengenes skyld, pointerer Gry 
Høngsmark Knudsen. Hun er ikke stødt på bog-
bloggere, som modtager andet end bøger for de-
res anstrengelser, og det er deres styrke.

”De får bøger fra forlag, men de virker min-
dre professionaliserede end andre typer influ-
encere. Det er deres egen interesse, der gør dem 
troværdige.”

Bogbloggere har ry for at være useriøse, men 
Gry Høngsmark Knudsen mener, at det er uret-
færdigt. 

”Influencere beskæftiger sig generelt med 
det, de er begejstrede for, og bogbloggerne er læ-
sere, der deler deres begejstring. Men bloggere 
ved noget om det, de skriver om, så de har også 
det kritiske blik.”

Når forfattere af og til nærer foragt for blog-

Betyder bogbloggernes anmeldelser og omtale mere salg af en bog?  
Giver de mere læsning?  

Findes der en typisk bogblogger, og hvad betyder de for bogbranchen?  
Forskeren, forlæggeren og forfatterne giver deres bud.

Forfatteren får  
(om ikke andet) synlighed

※
A F A N N A B R I D G WAT E R  O G L E N E  M Ø L L E R  J Ø RG E N S E N

B
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gernes faglighed, så kan det handle om, at blog-
gerne ofte – men langtfra altid – læser genre-
litteratur.

”Mange blogger om store og populære genrer, 
og det er træls for nogle forfattere. Men der er ta-
le om genrer, som tidligere ikke blev taget alvor-
ligt i aviserne. Det kan bloggerne være med til at 
ændre, og dér har bloggerne en funktion.”

Gry Høngsmark Knudsen lavede et forsk-
ningsprojekt om 50 Shades of Grey for at under-
søge, hvorfor lige den bog blev en succes. Bogen 
blev undfanget som online fanfiction og siden 
hen udgivet af Random House. Den  kombination 
skabte en salgssucces.

”Bogen mødte læsere, som var glade for den 
og læste den på en anden måde end litteratur-
kritikerne. Læserne var ikke ukritiske, men de 
havde en positiv vinkel på, hvad bogen kunne gi-
ve dem.”

Kombinationen af en digital platform og en 
traditionel udgivelse lod altså 50 Shades styre 
uden om smagsdommerne og få flere blikke på, 
hvad lige den bog kunne. 

”SoMe giver mulighed for at få et bredere blik 
på, hvordan folk læser en bog. Bogbloggere er 
mere interesserede i, hvad bogen gør ved følel-
serne, og hvilken oplevelse de får, frem for litte-
raturkritiske kriterier.”

Hvor bloggerne er
Gry Høngsmark Knudsen ser en fordel for blog-
gere i at kombinere flere digitale platforme. 
”Mange af dem har blogs, som de så markeds-
fører på Instagram. Det gør, at de får en bredere 
læserskare, end de ellers ville have.”

Gry Høngsmark Knudsen fremhæver en 
trend inden for bogblogs, som forfattere sagtens 
kunne udnytte bedre: 

”Det er noget med at bruge mikroblogs – 
Goodreads og Amazon – mere aktivt. Der er al-
mindelige læsere med til at give et blik på en bog. 
Goodreads er et socialt medie for læsere, hvor 
brugerne opretter en profil, og hvor man kan få 
inspiration til, hvad man skal læse, og så kan 
man se, hvad ens Goodreads-venner læser.”

Mikroblogs på Amazon handler om de anmel-
delser, som nogle gange mistænkes for at være 
falske – og som nogle gange er falske. ”På Ama-
zon skal man være kritisk, især hvis forlaget 
bruger anmeldelser derfra i markedsføring – 
det er ligesom udtalelser bag på en bog.”

Men det, omtale og anmeldelser på Goodreads 
og Amazon især kan give et praj om, er strøm-
ninger i bøgernes verden. ”De viser, hvilke te-
maer læserne synes er spændende. Man kan få 
øje på nye genrer, læsninger og tendenser.” 

Bloggere er en del af bøgernes kredsløb
Bogbloggerne er vigtige aktører i bogbranchen. 
Det melder både et stort og et mindre forlag.

”Bloggerne betyder meget i forhold til synlig-
hed og i forhold til at få bøgerne ud i forskelli-
ge universer.” Det er Johanne Bille fra det lille, 
knap to år gamle forlag Harpyie, der taler. 

Karoline Markholst fra forlaget People’s er 
enig. Hun er digital marketingansvarlig og har 
ansvar for kontakt til influencere af forskellig 
art, herunder også bogbloggerne. 

”De har stor betydning,” siger hun og fortæl-
ler, at man på People’s skræddersyr postlister til 
hver bog, der har en bloggerudsending som del 
af sin kampagne – selvfølgelig i overensstem-
melse med GDPR. Det samme gør Johanne  Bille 
fra Harpyie. 

”Det, der fungerer godt for os, er, når vi ram-
mer rent, og når bloggerens formidling passer 
til bogen. En blogger med 1000 følgere kan fun-
gere lige så godt som en blogger med 40.000 føl-
gere,” siger Johanne Bille. 

Kend en blogger
En typisk bogblogger er kvinde, ligesom bog- 
læsere er flest. Men gennemsnitslæseren er nok 
lidt ældre end bloggerne, som typisk er 25-40 
år, fortæller Karoline Markholst. ”Bloggerne er 
 læseheste i deres fritid, og det er en kærlighed 
til bøger, der driver dem. Der er også ansatte fra 
bogbranchen iblandt, for eksempel bibliotekarer 
eller professionelle litteraturformidlere, som 
altså også blogger om bøger i fritiden.”
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Johanne Bille tegner samme billede af blog-
gerne: ”Der er mange bogbloggere, der for ek-
sempel også arbejder som litteraturformidlere 
på deres lokale bibliotek, så de er en del af det lit-
terære kredsløb på flere måder.”

Det er bloggeren Karin Hald et godt eksem-
pel på. Hun er marketingmedarbejder på forla-
get Turbine, og som @skrivepulten poster hun 
opslag og videoer på Instagram. En bogblogger 
som @biblio-filip aka Filip Vest er atypisk, for-
di han er en mand, men han er ellers typisk, for 
han har job i boghandlen Thiemers Magasin på 
Vesterbro i København, hvor han sælger bøger 
og står for arrangementer, alt sammen med fo-
kus på literary fiction. 

Kredsløbet
Kærligheden til bøger får Johanne Bille til at si-
ge om bloggerne: ”De er vigtige for vores bøger, 
ligesom andre i det kredsløb.”

Det kredsløb tæller også dagbladenes anmel-
dere, men Johanne Bille vil nødig sammenligne 
bloggere og anmeldere. 

”Det er som at sammenligne æbler og pærer. 
Jeg oplever, at bogbloggersfæren handler mindre 
om vurderingen af bogen, end dagbladenes an-
meldelser gør. En blogger anmelder af lyst og an-
melder sjældent noget, de på forhånd har beslut-
tet at hade. En anmelder bliver stillet en opgave, 
og de får en løn, men en blogger vælger, hvad de 
vil omtale. Så grundstenen er forskellig.”

Det er ikke kun bogfolk, som deltager i sam-
talen om bøger. 

”Vi kontakter både bogbloggere og andre in-
fluencere, der ikke nødvendigvis er storforbru-
gere af bøger, men som har fat i et kulturinteres-
seret publikum,” siger Karoline Markholst.

Johanne Bille gør det samme. 
”Da vi udgav syrisk poesi, så læste Pelle Hve-

negaard med, fordi han er meget engageret i de 
syriske flygtninge.”

Bloggere er generelt stærkest inden for genre-
litteratur, siger Karoline Markholst. 

”Krimier har vi faste krimibloggere til, og det 
har vi også til feelgood og romantik. Det kan væ-

re sværere at finde dedikerede bloggere til non-
fiktion om et bestemt emne. De bøger kræver lidt 
ekstra arbejde.”

Forlaget Harpyie udgiver ikke genrelittera-
tur, og Johanne Bille kan ikke tegne et billede af 
den perfekte bogblogger at samarbejde med. 

”Der er forskel fra blogger til blogger på, hvad 
der virker. Nogle henvender sig til os, og i nogle 
tilfælde finder og kontakter vi bloggerne.'”

Hos People’s er en del af strategien at invite-
re bloggere til events, forklarer Karoline Mark-
holst – både fysiske og online:

”Lockdown viste sig at være en positiv mu-
lighed for at mødes online og gøre vores arran-
gementer mere geografisk demokratiske. Det er 
svært at bede folk rejse tværs hen over landet. 
Det åbner også muligheder i forhold til udlandet, 
for vi kan invitere bloggere til events med for ek-
sempel den svenske forfatter Camilla Läckberg.”

For positive?
Der går en myte blandt forfattere om, at forlag 
ikke sender bøger til bloggere, som har skre-
vet negative anmeldelser. Den myte punkterer 
 Johanne Bille.

”Det har jeg aldrig hørt om. Vi har den hold-
ning, at alle læsninger er vigtige. Selvfølgelig er 
det ærgerligt med en dårlig anmeldelse, men det 
betyder, at nogen har taget vores bog alvorligt 
nok til at læse den og forholde sig til den.”

Heller ikke Karoline Markholst har hørt om, 
at forlag skulle blackliste negative bloggere. 

”Jeg gør meget ud af sige til bloggerne, at vi 
er interesserede i en nuanceret anmeldelse. Det 
er bloggerens personlige oplevelse, vi er ude ef-
ter: Hvordan har bogen ramt dem i følelserne, 
og hvad kan de bruge den til? De må gerne væ-
re kritiske.”

Måske har selve platformene noget med blog-
gernes positive ry at gøre. Karoline Markholst 
fortæller, at den vigtigste platform for bogblog-
gere lader til at være Instagram, hvor der er en 
mere hyggelig stemning end på for eksempel 
Twitter. 

”Instagram går godt i spænd med det, læse- 
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situationen er for mange. En hyggelig måde at 
tilbringe fritiden på.”

Johanne Bille er enig: ”Der er også noget æste-
tik med bloggerne. Bloggerne sætter bøgerne i 
scene.”

Det er svært at indkredse, hvilke formater 
der virker bedst på Instagram, siger Karoline 
Markholst. 

”En story kan være levende og umiddelbar, og 
den giver mulighed for forskellige stickers, der 
involverer brugeren godt. Men det er også fedt, 
når omtalen kommer i feedet med et gennem-
arbejdet billede af bogen, hvor teksten står stil-
le, og kommentarerne under er meget synlige.”

Den danske bogbranche er p.t. ikke ikke sær-
lig synlig på medierne TikTok eller Snapchat, 
men det kan ændre sig.

Bloggerne bestemmer selv tempoet
Daniel Boysen er forfatter og litteraturformid-
ler, og ligesom forskningschef Gry Høngsmark 

Knudsen fremhæver han bogbloggernes faglig-
hed.

”Jeg vil kalde bogbloggerne anmeldere, og ja, 
de kan saftsuseme også være negative. De an-
meldelser ser man måske ikke så meget til, for 
forfattere deler jo sjældent negative anmeldelser 
på de sociale medier. Men der er forskel på bog-
bloggere og avisanmeldere – på aviserne har an-
melderne travlt, og de har en deadline. Der er 
nok også tale om to forskellige læsergrupper, og 
bloggerne fokuserer meget på læseoplevelsen og 
det, man kan kalde brugeroplevelsen. Og de læ-
ses måske også af ’almindelige mennesker’, der 
er interesserede i litteratur, mens aviserne jo 
har særlige målgrupper, som de henvender sig 
til.

Jeg mener, at de fleste bogbloggere er gode til 
at skrive lange, grundige og perspektiveren-
de anmeldelser. De giver typisk et kort resumé 
og går så over til kernen, eller vi kan sige tema-
tikken, og dernæst vurderer de ofte, hvem vær-

⁂

… det er helt sikkert et sjovt fællesskab, et læsefællesskab på 

tværs af grænser, alder, uddannelse, hvor samtalen handler om 

bøger. Og det fællesskab er jo nyt.

Lise Bidstrup, forfatter og formand for BU-gruppen i Dansk Forfatterforening
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ket henvender sig til. Der er en grundighed i det, 
som man kan savne i nogle avisanmeldelser, og 
det skyldes nok, at bloggerne selv bestemmer 
tempoet – de har tiden til det. Jeg har engang 
skrevet i Sprog & Samfund, Modersmål-Selska-
bets blad, at ansatte anmeldere har noget at le-
ve op til, mens de frivillige bloggere skaber no-
get at leve op til.”

Lyrikerne bliver set og læst
Daniel Boysen er aktuel med romanen gå til 
grunde, men har også udgivet meget lyrik. Og 
lyrikken har ingen steder at gå hen, siger han.

”Hvis det ikke var for bloggerne, havde mine 
digtsamlinger været døde fra starten, der er jo 
nærmest ingen digtsamlinger skrevet af digte-
re under 60 år, der har en chance for at blive an-
meldt i aviserne. Der er en stor del af en genera-
tion af lyrikere, der ikke bliver anmeldt i aviser. 
Både mine romaner og mine digtsamlinger ud-
kommer på små forlag, henholdsvis Jensen & 
Dalgaard og Forlaget Silkefyret, som ikke har 
budget til markedsføring. Og mikroforlagene – 
altså dem, der måske lige har råd til at give de-
res forfattere en dagsbillet til Bogforum, de ville 
jo sjældent få anmeldelser, hvis det ikke var for 
bogbloggerne. Bogbloggerne og enkelte online- 
magasiner har åbnet verden for bøger fra de 
mindre forlag.” 

Daniel Boysen fremhæver også dialogen og 
læsefælleskabet, som bloggerne skaber.

”Bloggerne går i dialog med forfatteren og læ-
serne, og læserne indbyrdes går i dialog om vær-
kerne, og det skaber et læsefællesskab. En avis-
anmelder går man ikke i dialog med – hvis en 
forfatter gør det, prøver at diskutere en anmel-
delse, er det i de fleste tilfælde en slags kunstne-
risk selvmord. Avisanmeldelsen får lov til at stå 
uimodsagt, og når man snakker om, at blogge-
re altid er begejstrede – for begejstrede – så må 
man da også sige, at det kan de ansatte anmelde-
re jo også være. I nogle tilfælde ved man på for-
hånd, hvordan en bestemt anmelder vil vurdere 
en bestemt forfatter. 

Begge parter er gavnlige for litteraturen – det 

er jo ikke en kamp eller en konkurrence, og blog-
gerne udbreder kendskabet til bøger og også til 
genrer, som aviserne sjældent beskæftiger sig 
med, såsom lyrik, sci-fi eller fantasy, og dér er 
bogbloggerne som regel både meget vidende og 
engagerede indenfor deres genre.”

Lov til at være bognørd
Lise Bidstrup, børne- og ungdomsforfatter og 
formand for BU-gruppen i Dansk Forfatterfor-
ening, følger mange bogbloggere på Instagram, 
tres, halvfjerds, måske hundrede stykker, for-
tæller hun. 

”Som forfatter er det et godt sted at blive vist 
frem, ligesom det inspirerer mig til, hvad jeg 
skal læse. Der er de superprofessionelle, som 
arbejder med bøger og tekster til daglig, f.eks. 
bibliotekarer og undervisere, og så er der dem, 
der udelukkende skriver ud fra deres egen smag 
og vurderer, hvad de kan ’lide’ eller ’ikke lide’. 
Jeg følger nogle fra begge grupper, dels de mere 
analytiske, men også nogle af dem, som jeg de-
ler smag med i bøger, eller som bare er sjove og 
interessante.”

Lise Bidstrup har svært ved at vurdere, om 
anmeldelser og omtale fra bloggere har betydet 
noget for salget af hendes bøger.

”Spørgsmålet er, hvor langt ud de når – når 
man kikker på deres følgere, kan man ofte se, 
at de følger hinanden. Det er en lille familie, 
der taler sammen i en mere eller mindre lukket 
kreds. Men en vis betydning, det tror jeg, at det 
har. F.eks. følger jeg @bibliotekat, som har 8.500 
følgere, så dér bliver forfatter og bog meget eks-
poneret. Det er også sjovt at se, at der opstår bøl-
ger af interesse for en bog – hvis en af bloggerne 
tager en bog op, så kan det godt smitte de an-
dre, sådan at alle pludselig taler om den bog. Men 
det er helt sikkert et sjovt fællesskab, et læsefæl-
lesskab på tværs af grænser, alder, uddannelse, 
hvor samtalen handler om bøger. Og det fælles-
skab er jo nyt, opstået med bloggerne, og det er 
sjovt – dér kan man få lov til at være en bognørd. 
Sammen med andre.” ※
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å sad jeg der, igen. I det sorte hul 
midt i en bog, jeg havde mistet tro-
en på, overmandet af tvivl om bo-
gens formål, mine evner til at 
forløse den, idéens styrke og nød-
vendighed, mens desperationen 
for at slippe ud af mørket og gribe 
livet åd mig op.”

Sådan indleder Steen Langstrup sin bog For-
fattersind med undertitlen Interviews og tanker 
om drømmejobbets bagsider. Som titlen fortæl-
ler, deler han ud af egne tanker og erfaringer 
vekslende med interviews med i alt ti forfatter-
kolleger. 

”Jeg har ikke skrevet bogen for at fortælle om 
mig selv, og hvor svært jeg har det. Den er mere 
tænkt som en hjælp, en lille guide, til andre, der 
måske står ved begyndelsen af et forfatterliv,” 
siger Steen Langstrup.

Bogen er heller ikke tænkt som en advarsel til 
forfatterspirer, men som et realitetstjek, og de 
mange forfatterinterviews giver et bredt indblik 
i forskelligheder, men også utrolig mange lighe-
der i livet som skrivende. 

”At være forfatter er et kald, og den kunstne-
riske side af det, følelsen af, at man har fat i no-
get nyt, noget, det er fuldstændig nødvendigt at 

Forfatterlivets skyggesider

At det ikke er lutter lagkage at leve som – og af – at være forfatter, oplever  
de fleste forfattere. Steen Langstrup har skrevet en bog, hvor han dels skriver  

om egne erfaringer med tvivl, skriveblokeringer og økonomi-angst,  
dels interviewer en række erfarne forfattere om det samme. 

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

S
※

⁂
Jeg har ikke skrevet bogen for 

at fortælle om mig selv, og hvor 

svært jeg har det. Den er mere 

tænkt som en hjælp, en lille guide, 

til andre, der måske står ved  

begyndelsen af et forfatterliv

 Steen Langstrup.
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skrive, det er en fantastisk drivkraft. Men det 
kan være svært altid at fastholde den drivkraft,” 
siger han.

Tegneserieforfatter
Oprindelig drømte Steen Langstrup, 53 år, om 
at blive tegneserieforfatter, og allerede som stor 
teenager fik han solgt tegninger til flere ung-
doms- og musikblade. Honorarerne supplerede 
han med et deltidsjob i et supermarked. 

”Jeg var elendig til dansk i skolen, og der var 
næppe mange af mine skolelærere, der kunne 
forestille sig mig som forfatter. Men mens jeg 
tegnede og håbede på et stort gennembrud som 
tegneserieforfatter, begyndte jeg at fortælle min 
kæreste en historie om en kat, der ikke ville dø. 
Og historien tog fart, jeg skrev den ned og endte 
med at sende manuskriptet til et forlag.”

Forlaget var Høst & Søn, og Steen Langstrup 
debuterede i 1995 med gyseren Kat, som fik en 
meget fin modtagelse af læserne og siden også 
blev solgt til filmatisering.

”Det var let og sjovt at skrive Kat, og inden 
den var udkommet, havde jeg skrevet min næ-
ste bog, Blodets nætter. Også den proces var lyst-
fyldt på trods af bolig- og pengeproblemer. Men 
forløbet med min tredje bog, Pyromania, blev 
svært. Måske fordi jeg begyndte at hænge mig 
i andres mening om det, jeg skrev,” siger Steen 
Langstrup, der for længst har droppet at læse 
anmeldelser.

Derefter blev det en kamp fra bog til bog og er 
det stadig, selvom han har skrevet mange. Han 
skriver meget struktureret og begynder med at 
”plotte ud”, som han siger. Et stort ark papir bliver 
dækket med Post-it-sedler, der beskriver de en-
kelte kapitler, karaktererne og fremdriften. Og så 
skal der skrives et kapitel om dagen fra mandag 
til fredag og weekenden fri med familien. 

”Alligevel farer jeg vild i noget, jeg har gjort 
så mange gange før. Jeg begynder at tvivle, ef-
ter tredive sider eller hundrede sider, synes ik-
ke længere, at det fungerer, har ikke lyst til at 
skrive videre, og så falder jeg i et sort hul,” for-
tæller han. 

Filmatiseringer
Debutromanen Kat blev både filmatiseret og ud-
kom som radiodrama. Filmen havde premiere i 
2001 med kendte skuespillere som Martin Bryg-
mann, Charlotte Munck og Søren Pilmark – men 
forfatteren var og er ikke rigtig glad for den film. 
Også romanen Alt det hun ville ønske, hun ikke 
forstod, årets horror-udgivelse i 2011, er filmati-
seret, ligesom flere andre filmprojekter har væ-
ret på tale. Han har skrevet et par tegneserier og 
25-26 romaner, novellesamlinger og faglig litte-
ratur. Han har eget forlag, hvor han også udgiver 
et par andre forfattere. Alligevel falder han tit 
og ofte i det sorte hul dér foran skærmen i skri-
vehjørnet hjemme i soveværelset, fuld af tvivl 
og tanker om, hvorvidt honorarer, royalties,   
bibliotekspenge vil tørre ind. Hvorfor bliver han 
ved med at skrive?

”Jeg ved det ikke rigtig. Måske kan jeg ikke la-
de være? Jeg mærker jo noget, der trækker i mig 
– måske er det det dér med kaldet?”

Interviews med ti erfarne forfattere i Forfat-
tersind viser, at Steen Langstrup på ingen må-
de er alene om sine tanker og tvivl ved forfat-
terlivet. ※

⁂
Alligevel farer jeg vild i noget, jeg 

har gjort så mange gange før. Jeg 

begynder at tvivle, efter tredive 

sider eller hundrede sider, synes 

ikke længere, at det fungerer, har 

ikke lyst til at skrive videre, og så 

falder jeg i et sort hul.

 Steen Langstrup.



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
18

A R T I K E L

OM ENSOMHED
”Nogle af de bedste dage er, når der ikke er noget, jeg skal, i kalende-
ren, ingen gule sedler nogen steder, altså en helt blank dag, hvor jeg 
bare kan sætte mig og skrive, til jeg ikke gider mere. Det er sådan set 
min yndlingsdag.

Det er min drøm, som måske har nogle omkostninger. Hvis det er 
en omkostning at være så meget alene. Selvom jeg nok er mindre ale-
ne end skønlitterære forfattere, for jeg er dog ude at lave interviews.

Min dybeste angst handler om ensomhed, og så er det jo lidt mær-
keligt at være forfatter.” ※
Peter Øvig Knudsen

OM LYSTEN TIL AT SKRIVE
”Det er et drømmejob, når du sidder ved din computer, og det stor-
mer ud af dig, og du en gang imellem læner dig tilbage og tænker: Der 
var du alligevel genial. Det er meget fristende at kæmpe for at nå de 
punkter igen og igen, hvor man kan overgive sig til sin egen kunnen. 
Dér er jobbet fantastisk.

For mig er det ikke svært, når jeg ikke kan skrive, for jeg sætter mig 
bare ned og skriver, og når jeg gør det, så skriver jeg. Men det svære er, 
når lysten er væk, og det har den været indimellem, og jeg frygter hele 
tiden, at den skal forsvinde. Hvordan mobiliserer man lysten, som det 
hele er bygget på? Den lyst er et skrøbeligt fundament.” ※
Jussi Adler-Olsen

OM SUCCES OG MINDREVÆRD
”Man skal huske, at succes altid ser anderledes ud indefra. Du kan ik-
ke nævne en dansk forfatter, hvor jobbet ikke også er hårdt. Ikke én, 
for hvem det bare kører. Det har ikke kun noget med miljøet at gøre, 
det er også sådan, det bare er at være menneske. Man kan være glad 
i perioder, men du slipper ikke for mindreværd, du slipper ikke for 
følelsen af ikke at være god nok, alt det er meget menneskelige følel-
ser, som man ikke slipper for, uanset hvor mange priser man får. Det 
er også derfor, at det bliver lidt ufrivilligt morsomt nogle gange, når 
man snakker med nogle af dem, der har fået sindssygt mange priser, 
for de brokker sig alligevel. Der er altid et eller andet sted, hvor de fø-
ler sig forbigået. Det er endeløst, det dér. Også fordi det er sådan en 
forfængelighedsting, det er en sult, der aldrig kan stilles. Man skal 
virkelig passe på, at man ikke stiger på det ræs.” ※
Katrine Marie Guldager

Foto: Les Kaner
Foto: JP/Politikens Forlag

Foto: Sim
on Klein-Knudsen



A R T I K E L

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
19

OM AT BLIVE VED
”Folk tror tit, at det svære ved at være forfatter er at finde på nye histo-
rier hele tiden, men det er jo slet ikke det svære. Det svære er at blive 
ved med at skrive. At sætte det ene ord efter det andet. Dag efter dag. 
Det er ikke svært at få en idé, man tænker: Ja, det kan der blive en god 
bog ud af. Det svære er at forvandle den idé til tre hundrede og fucking 
halvtreds sider. Nogle dage kan man tænke: ’Ej, det er jo vildt, at jeg 
har skrevet over hundrede sider nu,’ men andre dage føles det umu-
ligt, at man nogensinde vil nå derhen, hvor man kan skrive ’The End’.

Det handler om stædighed. Et ord efter det andet. Bliv ved. En ro-
man er mindst et års arbejde for mig. Jeg skriver ikke hurtigt. Dem, 
jeg kender, der skriver hurtigt, de tvivler ikke på sig selv undervejs, 
de skriver bare. Det er ikke sådan, at jeg tror på den med, at man skal 
lide i processen, før man kan skabe noget godt. Det er bare, at nogle 
gange føles det virkelig som lektier.” ※
Eva Maria Fredensborg

OM TVIVL
”I dag ved jeg ikke, hvorfor jeg skriver. Jeg ville ønske, at jeg kunne la-
de være. At jeg kunne være lidt mere almindelig og stille mig tilfreds 
med et 8-16-job. Det ville gøre mit liv så meget nemmere. Jeg har ran-
saget mig selv og undersøgt, om det er anerkendelse og berømmelse, 
jeg søger, men det ved jeg med sikkerhed, at det ikke er. Jeg hader at 
blive eksponeret. (…) Desuden er jeg blevet alt for gammel til ikke at 
vide, at anerkendelse er nul og en fis værd. Det eneste, der betyder no-
get, er de nære relationer. Dem, der virkelig kender dig og elsker dig.

Men selvom jeg aldrig kommer til at blive rig af det, og selvom jeg ik-
ke til fulde forstår, hvad der driver mig, så holder jeg nok ikke op med 
at skrive. Jeg har stadig idéer til mange bøger, og jeg kender mig selv 
godt nok til at vide, at på et eller andet tidspunkt bliver  frustrationen 
stor nok. Så sætter jeg mig ned og går amok på tastaturet. For de skal 
jo ud af systemet, de bøger. Det skal de jo.” ※
Anette Ellegaard

OM ANMELDELSER
”Man er også sårbar, når man skriver. Man siger jo aldrig, at det er 
én selv, der er i bøgerne, og det er det jo heller ikke, men det er tanker, 
man har tænkt, og så er det jo også en del af ens bevidsthed, så det fø-
les, som om det er en personlig vurdering af en selv, ikke kun af ens 
bog, men en vurdering af ens indre liv.” ※
Agnete Friis

Foto: People's
Foto: Forfattersind

Foto: Les Kaner
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Spørgsmålstegn i byen (2021)
Af Elvir Maleskic

Jeg har flere spørgsmål vedr. den  
seddel
Du efterlod i en indkøbskurv på  
Silkeborgvej
Du skrev
APOTEK
Gemadol
Felodipin
ALDI
Blomkål, tomater, ærter?
”Riberhus”-ost i skiver x2
Hønsekød i tern
400 gr. oksefars
Mælk osv.
(Lidt sild til Flemming?)
Spidskålsalat, flødekartofler

Uddrag fra Å (r) h u s (2021)
af Frida Hjeresen

En å med huse
med Nordens største
og
højhusene de mindste
Med en gammel bydel og en voksende ø
 
En å
som adskiller
det travle og det latinske
adskiller det vante og det vilde

En å
som følger mig
Og jeg går omkuld
Soler mig i permanente bølger og kroge med tang
Mister tidsfornemmelse
både i sommertid og i vintertid

Uden en å
farer jeg vild
i alt det jeg kender
i alt det som hænder
i en by
hvor selv stjernerne er klare
og hvor jeg altid finder hjem
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Uddrag fra TIL DEN LYSE MORGEN (Antipyrine, 2015)
Af Mads Mygind 

det man siger er rigtigt siger drengen i bussen
det er morgen
en blind mand stirrer på mig på Park Allé
kan han det, kan han tillade sig det
jeg stiger på et tog
jeg siger det bare
dagene lugter af lim
der er et vejr efter uvejret
skoven bliver tyndere, bliver til træer
jeg kører ud over bygrænsen
ind over en ny
der står en radiator i haven
og en måge i stuen
øen jeg opholder mig på er mere en ø pga. vandet omkring den
end jorden den består af
på horisonten balancerer en færge
derhjemme danser mine venner på det yderste af brokvartererne
jeg sætter mig ned som en modvægt til fuglene

Jesper Rugård (2021)

Det er først når det brænder
at vi må bruge tomheden

FRIT RUM
  I denne udgave af Forfatteren har Lyrikgruppen fået Frit Rum

 til at fortæ
lle om

 deres arbejde.  
I næ

ste num
m

er bliver det en af de andre grupper.

foto: Cindy Lynn Brow
n

foto: Jesper Rugård
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r det nordiske fællesskab på lit-
teraturens område ved at for-
svinde? Det kom jeg til at tænke 
over en dag, da jeg havde ledt ef-
ter en bog skrevet af en svensk 
forfatter. Bogen fandtes ikke på 
mit lokale bibliotek eller på noget 
andet bibliotek i landet.

Det vækkede min nysgerrighed, og en mæng-
de spørgsmål væltede frem. Hvorfor var den 
ikke anskaffet? Var det en ligegyldig bog uden 
kvaliteter? Var den også upåagtet i Sverige uden 
omtale i svenske aviser?

Det sidste spørgsmål var lettest at få svar på. 
En søgning på Google viste et hav af omtaler i 
svenske medier. Bogen blev diskuteret, og man-
ge havde en mening om den. Flere billeder viste 
den smilende forfatter på en talerstol ved siden 
af glade værter ved litterære arrangementer.

I strømmen af nye spørgsmål blev ét genta-
get: Er det et uheldigt tilfælde, at lige denne bog 
ikke er anskaffet, eller er det et generelt billede?

På Bibliotek.dk viste en søgning på ”sprog” 
et hav af svenske skønlitterære og faglitterære 
bøger. OK. Der er altså mange svenske bøger på 
danske biblioteker, men de fleste bøger er ældre 
udgivelser, og kun meget få udgivet efter årtu-

sindeskiftet. Det var måske ikke et tilfælde, at 
den nye bog ikke var anskaffet. Havde bibliote-
kerne måske over tid skiftet politik i deres an-
skaffelse af svenske bøger?

Bibliotek.dk kunne levere tal på titlernes ud-
givelsesår. Straks kunne jeg se et mønster: Dan-
ske biblioteker anskaffer i dag meget få svenske 
og norske bøger sammenlignet med deres ind-
køb for bare få årtier siden: Siden 1970’erne har 
danske biblioteker til stadighed anskaffet fær-
re svenske bøger udgivet på svensk. Mens fyr-
re procent af danske bibliotekers bøger udgivet 
i 1975 var på svensk eller norsk, var andelen af 
anskaffede bøger i 2013 kun otte procent. I dag 
er andelen antagelig lavere.

Men hvordan så det ud i Norge og Sverige? Det 
norske modstykke til Bibliotek.dk kunne tilsy-
neladende ikke skille bøger efter år, men det 
kunne den svenske Libris. Efter et par timer stod 
jeg med en figur: svenske bibliotekers anskaffel-
se af danske forfatteres bøger på dansk. Her var 
helt det samme mønster: Svenske  biblioteker 
anskaffede et stort antal danske og norske titler 
frem til slutningen af 1960’erne, hvorefter ande-
len faldt. Drastisk endda – se illustration.

Men drastiske ændringer skal bekræftes, in-
den man drager konklusioner. Databaser giver 

Forsvinder en fælles nordisk 
litterær kultur?

Danske biblioteker køber meget få bøger på svensk og norsk, langt færre  
end for få år siden. Det samme er tilfældet den anden vej.

A F J Ø RG E N  B U RC H A R D T

E
※
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undertiden forkerte svar, og det kan være tilfæl-
det her.

Hvis resultatet bekræftes, er det en foruro-
ligende udvikling. I min skoletid for efterhån-
den en del årtier siden lærte vi at læse norsk og 
svensk. Det skandinaviske sprogfællesskab gi-
ver os en enestående mulighed for at bruge vort 
eget modersmål og blive forstået på tværs af lan-
degrænserne i Skandinavien. Der er nok ingen 
steder i verden, hvor forskellige sprog er så nært 
beslægtede. Det gælder både ordforråd, gram-
matik og udtale. Vi kan lære at begå os i et nabo-
land efter få ugers øvelse.

Er det billede korrekt i dag? Har de unge i 
skolen lært tilstrækkeligt til, at de med en ringe 
indsats kan læse nabolandenes litteratur? Må-
ske har sprogene de seneste årtier endda ændret 
sig, så det berømmede sproglige fællesskab i vir-
keligheden er forsvundet? Det kunne måske og-
så være et udslag af et ønske hos nye generatio-
ner om at leve i en international verden langt fra 
det nationale. Ligesom ABBA synger deres san-
ge på engelsk, har vi også vendt os mod det en-
gelske – og derved vendt ryggen mod de øvrige 
skandinaviske sprog.

Der kunne også være en anden og mere ke-
delig forklaring på de manglende bogindkøb på 
bibliotekerne: Der spares på budgetterne, og de 
pressede bibliotekarer har fundet et område, 
hvor ingen brokker sig særlig meget over mang-
lende indkøb. Eller måske skyldes nedgangen 
det positive, at de skandinaviske bøger i stør-
re udstrækning oversættes til de øvrige landes 
sprog. Det kunne være en mulighed, men en så 
stor strøm af nye oversættelser lyder utroligt, 
men selvfølgelig skal også det undersøges.

Endnu en forklaring på nedgangen må ven-
des, selvom den ikke er behagelig for forfattere. 

JØRGEN BURCHARDT er cand.phil. og forfatter til en lang række bøger, kronikker og artikler.  
Han er en del af den faglitterære styrelse i Dansk Forfatterforening.

Danske bøger på dansk indkøbes næsten ikke længere 
af svenske biblioteker. Mens der næsten indkøbtes 2.000 
forskellige titler i 1980’erne og 1990’erne, er tallet faldet til 
omkring 500 (søgning på Libris).

Nemlig at bøger ikke længere er det vigtige me-
die, som folk gider bruge tid på. Film og især TV 
er måske mediet for en fortsat nordisk kultur-
udveksling.

Måske er det nordiske fællesskab forsvun-
det, i takt med at fremmede kulturer domine-
rer i stadig større områder i vores lande. Kam-
pen om frihed og lighed – seksuelt og politisk 
– sker måske ikke mere nødvendigvis ud fra en 
nordisk kultur, men i en international kultur, 
hvor vores alliancer lige så godt kan være med 
fæller i Boston og Tokyo, som de kan være med 
skandinaver i Oslo eller Stockholm. 

Nu vil jeg stoppe mine luftkasteller. Lad os få 
en undersøgelse af den nordiske udveksling af 
litteratur, og hvis faldet viser sig at være, som 
det ses på illustrationen, må vi tage det til dis-
kussion. ※
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Tove Krebs Lange har tegnet forside no. 1 
inspireret af temaet ”Kunstig intelligens i 
litteraturen”

”Jeg læser teksten til en ny opgave hurtigt igen-
nem, og så tegner jeg en masse småbitte skitser 
med umiddelbare indtryk og idéer. Et helt ark pa-
pir fyldt med små skitser. Min første indskydelse 
til forsiden her var meget bogstavelig og direkte: 
en computer, der selv kan skrive. Jeg syntes egent-
lig, at den var for meget en-til-en og ikke særlig so-
fistikeret. Alligevel blev jeg ved med at vende til-
bage til den – den er hurtigt aflæst og uden alt for 
mange detaljer. Så det blev den, jeg arbejdede vi-
dere med. Jeg scannede tegningen ind på compu-
teren for at forstørre den og printe den ud. Jeg ar-
bejder videre på den og fører den senere, med fri 
hånd, over på akvarelpapir. De lige streger? Ja, ja, 
de er også tegnet i fri hånd – det er jeg blevet ret 
god til efterhånden, ha-ha.

I begyndelsen arbejdede jeg med en pegasus 
med en læsende forfatter på ryggen i det ene hjør-
ne, men pillede den ud. Somme tider vil jeg fortæl-
le for meget i et billede, og så må jeg rydde lidt op 
og ud. Når selve tegningen er færdig, kommer den 
ud under vandhanen. Akvarelpapiret udvider sig 
så meget, som det kan, når det er vådt, og så spæn-
der jeg det op, det vil sige, at jeg klæber det op med 
malertape på en plade. Når det tørrer, bliver papi-
ret superglat og lækkert – jeg kan ikke fordrage at 
arbejde på papir, der buler. Det giver skygger, når 
det scannes ind. Ja, det er Kontrol-Tove, der taler. 
Jeg farvelægger med akvarel – og lidt farvebly-
ant – i hånden. Farveblyant lægger sig fint oven 
på akvarel, og jeg bruger det f.eks. til blomster og 
ribberne i blade. Jeg efterbehandler lidt i Photo-
shop til sidst, men ikke for meget. Jeg vil gerne 
have, at illustrationen ligner originalen så meget 
som muligt.” ※

Tove Krebs Lange er forfatter og illustrator, uddan-
net på kunstskolen ”le 75” i Bruxelles og på Skolen for 

Brugskunst i Danmark. Hun har illustreret langt over 100 
billed- og børnebøger – og skrevet en del af dem selv.

Tove Krebs Lange var meget langt med denne udgave af 
forsiden, men forkastede den. Den ville for meget.

De første små og intuitive skitser.  
Tove Krebs Lange er glad for at lægge lidt farveblyant  
oven på akvarelmalingen. 

BAG FORSIDEN

f o r f a t t e r e n
dansk forfatterforening  no. 01 2021

Kunstig intelligens i litteraturen
※  Børn og unges møde med en kunstner  ※  Generalforsamling 2021  ※



F O R S I D E R

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
25

”I dag laver jeg mest illustrationer til børnebø-
ger, og derfor er forsideillustrationen ikke så be-
tegnende for mine illustrationer – den er me-
re idébåret, en improvisation over et tema, og 
dermed i højere grad en avistegning, som ger-
ne må være både lidt poetisk og humoristisk. I 
illustrationer til børnebøger er opgaven at an-
skueliggøre, hvad der foregår, og også formidle 
og vise f.eks. følelser, så det er to meget forskel-
lige typer opgaver. Tidligere tegnede jeg meget 
til aviser og magasiner, men det marked er stort 
set forsvundet, så det var dejligt at få sådan en 
type opgave igen.

Når jeg går i gang med en opgave, sidder jeg 
og kradser lidt med blyant på papir, i begyndel-
sen er det ofte små, frimærkestore skitser, mens 
idéen – og skitsen – udvikler sig. Den færdige 
skitse tegner jeg op med blyant, de runde hove-

der på illustrationen er lavet med en passer, og til 
sidst tegner jeg op med elastikpen og tusch. En 
elastikpen er en pen, et skaft, hvor man sætter 
en metalstift fast for enden, som dyppes i tusch 
– det er vel en forlængelse af fjerpennen. Så vi-
sker jeg blyantstregen ud og farvelægger med 
akvarelmaling, også i hånden. Jeg scanner ind 
og efterbehandler på computeren, gør nogle om-
råder lysere, andre mørkere og fjerner småfejl. 
Stænk eller dryp fra akvarellen lader jeg stå, det 
er ikke fejl, og farverne kan dø, hvis man efter-
behandler for hårdt, synes jeg.” ※
Peter Bay Alexandersen er uddannet tegner og grafi-
ker på Designskolen Kolding. Han har en meget lang 
værkliste af billed- og børnebøger, er også tegneren 

bag dette års Julemærke, Hjem til jul, og har  
tidligere modtaget en Blixenpris som årets illustrator – 

Ib Spang Olsen-prisen.

Fire forsideillustratorer på Forfatteren fortæller om deres idéudvikling, proces og teknik.

Peter Bay Alexandersen 
kradser skitser ned og 
tegner senere op med en 
elastikpen, som ses på 
billedet.  

Peter Bay Alexandersen har tegnet forside no. 2, inspireret af 
temaet ”Udgives – koste hvad det vil”

f o r f a t t e r e n
dansk forfatterforening  no. 02 2021

Udgives – koste hvad det vil
※  Bibliotek over forbudte bøger  ※  Kursuskatalog efterår 2021 ※



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
26

F O R S I D E R

Anya Winqvist har tegnet forside no. 
3, inspireret af temaet ”Statens inve-
stering i litteratur”

”Jeg kan godt lide at få opgaver i rigtig god 
tid. Ikke fordi jeg straks går i gang, men 
når et tema eller et ord først har plantet sig 
i mit baghoved, så ligger det og lagrer. Der 
kommer en lille krog, som der så kan hæg-
te sig ting på hen ad vejen.

Så begynder jeg – som regel – med at 
skitse med blyant på papir. Jeg tegner med 
løs hånd, og det er sjældent et særlig kønt 
syn. Jeg jagter bare den gode idé. Det gjor-
de jeg også til forsideillustrationen om Sta-
tens Kunstfond. Min første tanke var no-
get med at passe eller ikke passe i en form, 
og så skitsede jeg en peberkagemand. Den 
forkastede jeg, fordi jeg ikke syntes, at den 
var dækkende eller bred nok. Jeg skitsede 
også prinsessen i Klods-Hans, som siger 
’dur ikke!’, men den var heller ikke dæk-
kende for et helt tema.

Så var jeg inde over en klodskasse, nog-
le stempler og et nåleøje – alt sammen no-
get om at passe i formen – og landede så i 
stedet i effekten af at stoppe penge i noget 
for at opnå et resultat. Via slikautomater 
og lignende blev det til sidst den abstrak-
te, professor Balthazar-lignende forfatter-
maskine, der havnede på forsiden

Jeg scanner tegningerne ind på iPad el-
ler på computeren, hvor jeg arbejder i lag i 
Photoshop. Jeg maler nogle ark eller flader 
med akvarelfarver – det gør jeg med pen-
sel på papir, det giver mere liv, synes jeg, 
og helt ensfarvede flader er ret kedelige. De 
farvede ark scanner jeg ind og ’klipper’ i 
former på computeren og arbejder i lag på 
lag. Det er en slags collageteknik, kan man 
vel sige.” 

Anya Winqvist er forfatter og illustrator,  
uddannet digital projektleder fra Hyper Island i 

Sverige og har en suppleringsuddannelse i  
Børnekultur fra Stockholms Universitet.

Anya Winqvist tager hul på en 
opgave ved med løs hånd og 
blyant at tegne skitser – mas-
ser af skitser - på en blok.

f o r f a t t e r e n
dansk forfatterforening  no. 03 2021

Statens investering i litteratur
※  Et parløb hen mod den bedste bog  ※  Grønspættebog for nye selvstændige ※
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”’Bogbloggere’ fik mig straks til at tænke på tele-
fonen som det centrale – en lille genstand, hvor-
igennem vi får kæmpe påvirkninger. Derfor den 
lille telefon i den store hånd. Bogbloggerbilleder 
er ofte noget med bogen i en hyggesituation – bo-
gen og en kop kaffe. Og digitale kredsløb er ret 
flotte, synes jeg, så dem har jeg tegnet udenom 
som en slags ornamentik.

Jeg bygger illustrationen op som en collage. 
Tidligere, før computeren, brugte jeg meget ud-
klip fra aviser, bøger osv., men i dag tegner jeg. 
Så jeg begynder med at tegne de enkelte elemen-
ter, her telefonen, kaffekoppen, bøgerne, med 
blyant i hånden. Ofte tegner jeg efter et billede, 
som jeg googler mig frem til, f.eks. det digitale 
kredsløb, den læsende krop og hånden med mo-
biltelefonen har jeg tegnet af efter et foto. Blyant-

spræget med en streg, der ikke er helt stram, er 
det æstetiske udtryk, jeg går efter – det rent digi-
tale bliver for pænt, for rent, synes jeg. Derefter 
scanner jeg tegningerne ind på computeren og 
begynder at lege med dem som brikker i et pus-
lespil – sætter sammen, lægger over, formind-
sker eller forstørrer. Måske tegner jeg noget om.

Farverne lægger jeg på digitalt. Jeg har ma-
let en masse akvarelplancher i hånden for at få 
akvarellens liv og spil. Farvearkene er scannet 
ind, så jeg har en palet, jeg klipper i digitalt, og 
som jeg kan ændre i med skygge eller lys og også 
give andre farvetoner.” ※
Lars Vegas Nielsen er illustrator, uddannet fra Desig-
skolen Kolding i 1996. Han illustrerer billedbøger og 
børnebøger og tegner hver uge for Weekendavisen. 

Lars Vegas Nielsen har tegnet forside no. 4, inspireret 
af temaet ”Bogbloggere – hvem, hvad, hvor?”

Lars Vegas Nielsen sætter de enkelte skitser sammen 
og bygger illustrationen op som en collage.
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AARHUS

Aarhusgruppen består af 150 medlemmer – 
som ikke nødvendigvis bor i Aarhus, men og-
så i oplandet eller byer i nogenlunde nærhed af 
den jyske hovedstad. Forfatter Gunvor Ganer 
Krejberg er formand for gruppens styrelse, og 
sammen med Søren Jessen, Søren Poder, Anya 
Winqvist, Annie Bahnson og Jane Mondrup for-
talte hun bestyrelse og sekretariat om gruppens 
arbejde. Og om Aarhus. 

Aarhusgruppen er de seneste par år vokset og 
har fået liv med ildsjæle i spidsen, fast mødested 
på Godsbanen i Aarhus og nogle rammer og til-
tag i byen, som giver medvind til litteraturen.  
I 2015 åbnede DOKK1, hovedbibliotek og kultur-
hus, på Aarhus Havn. To år senere, i 2017, fik 
Aarhus status af Europæisk Kulturhovedstad, 
hvilket satte gang i meget, f.eks. blev Hay-festi-
valen, en stor og anerkendt britisk børnelittera-
turfestival, afholdt i byen, og det var den første 
internationale børnelitteraturfestival i landet. 
Den trak både danske og internationale forfat-
tere og illustratorer til byen, og siden har Aar-
hus Bibliotekerne i samarbejde med andre aktø-
rer afholdt en børnelitteraturfestival i Aarhus, 
Albus-festivalen, som hvert andet år har arran-

Turen gik til  
Aarhus og Gram

Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat har besøgt Aarhusgruppen  
for at få et indblik i gruppens arbejde. Og den skønlitterære styrelse  

har holdt deres årlige ud-af-huset-møde – denne gang i Gram i Sønderjylland. 

⁂
De aarhusianske politikere ser kultur – og en 

spørgeskemaundersøgelse danner grundlag for 
antagelsen – som et middel til at tiltrække både 

virksomheder og nye borgere.
Gunvor Ganer Krejberg,

gementer over flere dage, og de øvrige år en lidt 
mere beskeden festival på én dag. 

De aarhusianske politikere ser kultur – og en 
spørgeskemaundersøgelse danner grundlag for 
antagelsen – som et middel til at tiltrække både 
virksomheder og nye borgere, fortæller Gunvor 
Ganer Krejberg, og som den eneste kommune i 
landet afsætter Aarhus hvert år seks millioner 
kroner, frie kulturmidler, som kunstnere kan 
søge, og som et tværfagligt kunstråd fordeler. 
Og alt dette er med til at skabe et frodigt litte-
rært miljø i den jyske hovedstad. 

Ud over det givende møde med Aarhusgrup-
pen holdt bestyrelsen det årlige strategimøde i 
Aarhus. Emnet var ”gratiskultur” og de mange 
tilbud om at holde oplæg, oplæsninger og fore-
drag for en symbolsk betaling, som mange for-
fattere får – se formand Morten Visbys leder om 
emnet. 
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Gram  
– Den skønlitterære 
styrelse mødtes med 
DFF-medlemmer i 
Gram. 

GRAM

Ole Rosenstand Svidt er skønlitterær forfatter og 
rapporterer fra forfattertræffet i Gram:

Fredag den 12. november var det omsider blevet 
tid til den skønlitterære gruppes årlige ud-af-
huset-møde for medlemmer bosiddende langt 
fra København. Mødet var blevet udsat et år på 
grund af den alt for velkendte virus, der nu for-
søger at gøre comeback, og måtte af logistiske 
årsager også flyttes fysisk flere gange, først fra 
Askov til Rønshoved Højskole og endelig til Søn-
derjyllands Seniorhøjskole i Gram. Det skulle 
nemlig afholdes syd for Kongeåen for at marke-
re det coronaforsinkede genforeningsjubilæum, 
fortalte mødeleder Frode Z. Olsen.

Cirka 25 forfattere fra både Jylland og Sjæl-
land var mødt op. På programmet var der oplæg 
fra Forfatterforeningens mangeårige jurist, 
Anne Koldbæk, samt forfatterne Jane Mondrup 
og Christina Ebbesen. 

Anne Koldbæk fortalte bl.a. om de nye model-
kontrakter fra Gyldendal og Gutkind og om de 
ting, man skal være opmærksom på, når man 
underskriver kontrakter om e-bøger og lydbø-
ger. Jane Mondrup berettede om det nystarte-

de Aarhus-bogtræf ”Vilde Universer” om fanta-
stisk litteratur, som hun var medinitiativtager 
til, og som var blevet en stor succes. 

Christina Ebbesen lagde op til debat om for-
fatteres eventuelle forpligtelse til at gøre verden 
til et bedre sted og om faldgruberne ved at be-
skrive minoriteter, man ikke selv er en del af. 
Det fik gang i diskussionen.

Alle de forfattere, der ønskede det, fik lov at 
læse op af egne værker i præcis fire minutter 
hver, så der var plads til alle, og vi kom vidt om-
kring i tid og genrer. Der var naturligvis også 
almindelig mingling og udveksling af bøger, og 
det fremgik blandt andet, at man godt kan væ-
re selvudgiver og bestsellerforfatter på samme 
tid – man skal bare være villig til at investere 
mange penge og meget tid, og så er det en for-
del at skrive krimier. Dagen sluttede med en god 
middag med drikkevarer fra det lokale mikro-
bryggeri, i hvert fald for denne skribents ved-
kommende.

En helt igennem særdeles hyggelig og udbyt-
terig dag, og jeg glæder mig allerede til næste 
år. ※

Foto: Frode Z. O
lsen



F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 1
30

A R T I K E L

idste efterår sendte Esbjerg 
Kommunes Biblioteker en an-
søgning til Slots- og Kultursty-
relsen om midler fra ”Udvik-
lingspuljen for folkebiblioteker 
og pædagogiske læringscen-
tre” under temasporet ”Læse-
lyst og læsefællesskaber for al-

le”. Bibliotekerne ønskede at fremme læse- og 
skrivelyst blandt unge i lokalområdet i samar-
bejde med en række partnere. I ansøgningen hed 
det blandt andet:

Med udgangspunkt i et områdes natur- og kul-
turhistorie sættes fokus på landskabet og na-
turkræfterne som sanselig og følelsesmæssig in-
spiration for skrivekunsten. Elever, forfattere, 
natur- og biblioteksformidlere arbejder sammen 
om fortællingen, fordyber sig i eksisterende litte-
ratur og producerer egne fortællinger. 

Biblioteker og skoler i samarbejde
Projektet kaldet ”Litteraturlig Viis” fik bevilget 
335.000 kroner til fordeling blandt biblioteker-
ne i de tre Vadehavskommuner Esbjerg, Tøn-
der og Varde samt Ungdomshøjskolen ved Ribe, 
Vardeegnens Gymnasieforberedende Eftersko-
le, Rejsby Europæiske Efterskole og tre forfatte-

re. Forfatterne blev valgt efter kriterierne, at de 
enten havde bopæl i området eller havde skrevet 
om Vadehavet. Målet var, som det hedder i an-
søgningen:

Succeskriteriet er at engagere elever i alders-
gruppen 14-18 år i et oplevelses- og læringsfor-
løb med etablerede forfattere og derigennem ska-
be forståelse for litteraturens muligheder for at 
medvirke til at skabe kulturel og personlig identi-
tet og forståelse for de naturgivne rammer.

Glade for den direkte kontakt med forfattere
Projektet var delt op i fem faser, der dog blev ud-
fordret af corona.

I første fase fik eleverne besøg på skolen af en 
udvalgt forfatter, der introducerede sit forfat-
terskab og sine egne fortællinger om livet i Va-
dehavet. De tre medvirkende forfattere var Gerd 
Laugesen, Peder Jensen og Jeppe Brixvold.

Dernæst besøgte eleverne Vadehavet, som er 
en nationalpark, og lærte om Vadehavets helt 
særlige natur- og kulturhistorie for at få inspi-
ration til at skrive egne fortællinger. Elever, læ-
rere og biblioteksformidlere arbejdede vide-
re med elevernes tekster, hvorefter forfatterne 
igen kom på besøg hos deres elever og gav feed-
back på deres tekster. Og til sidst mødtes alle 

Vadehavet med litterære greb
Forfattere, biblioteker, lærere og naturguider har det seneste år arbejdet  

på at få unge til at interessere sig for at læse og skrive om naturen.

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

S
※
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klasserne og præsenterede deres fortællinger 
for hinanden og for de tre forfattere.

Unge opdagede lyrik
Nedlukningen af skolerne i foråret på grund 
af corona forskubbede tidsplanen, og der gik 
blandt andet lang tid mellem forfatterbesøgene. 
Nogle af eleverne følte da også, at den tillidsful-
de relation mellem dem og ”deres” forfatter gik 
lidt tabt med tiden, og de syntes, at deres egne 
tekster blev hårdt bedømt af forfatteren. 

Men evalueringen viser også, at eleverne var 
glade for den direkte kontakt med forfatterne, 
og at nogle af de unge opdagede genrer inden for 
litteratur, som var helt nye for dem, f.eks. lyrik. 
Det gjaldt især elever på en særlig skrivelinje på 
Vardeegnenes Gymnasieforberedende Eftersko-
le, hvorimod der skulle arbejdes mere for at ska-
be interesse for projektet blandt de øvrige elever.

På Rejsby Europæiske Efterskole var der den 
sidegevinst, at flere elever fik øjnene op for bib-
liotekernes varierede tilbud, og der blev skabt 
mulighed for et større samarbejde. Det glæder 
projektleder Peter Bue Nissen fra Esbjerg Kom-
munes Biblioteker:

”Vi har brugt en del ressourcer på projektet, 
så det er jo dejligt, at vi har fundet en metode, der 

⁂

Når vi formidler fortællinger om Vadehavet, er det traditionelt meget 

faktuelt (…) Med litteraturen som greb stillede naturen sig til rådighed 

for de unges følelser og fik dem til at engagere sig i naturen på  

en helt anden måde, end vi er vant til.

Anne Husum Marboe, udviklingskonsulent i Nationalpark Vadehavet

virker i forhold til at engagere i hvert fald nogle 
af de unge. Og jeg har læst en del af deres tekster, 
og det er tydeligt, at de unge er blevet inspireret 
til at skrive om naturen i Vadehavet og generelt 
om menneskers forhold til naturen,” siger han.

Naturvejleder Bente Bjerrum fra Naturcen-
ter Tønnisgård på Rømø har samme opfattelse, 
efter at hun var guide på en af turene:

”Projektet har helt sikkert gjort noget ved de 
unges bevidsthed. De kom jo i deres små, hvi-
de kondisko, selvom vi havde bedt dem om at ta-
ge praktisk fodtøj på, og syntes, at alt det ’græs’ 
i strandengen var kedeligt. Men så lærte vi dem 
at spise nogle af planterne, og forfatteren folde-
de sig ud og talte med eleverne. Det rykkede vir-
kelig ved deres indre landkort og udfordrede og-
så min måde at se naturen på,” fortæller hun.

”En guidet tur med naturvejleder i Vadehavet 
minder nok mere om en biologi- eller geografi-
time, hvor vi taler om Vadehavets opståen, hvor-
når de første mennesker kom, at de ernærede sig 
som hvalfangere, og så videre. Men her begynd-
te forfatteren så at tale om de historier, der var 
blevet fortalt over olielampens skær, og det var 
et helt vildt fedt perspektiv. Kombinationen af 
forfatter, lærere og naturvejleder gjorde virke-
lig en forskel,” mener Bente Bjerrum.
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Forfatterne legede dansk ind i eleverne
Anne Husum Marboe er udviklingskonsulent 
i Nationalpark Vadehavet, UNESCO Verdens-
arv, og medlem af styregruppen for Litteratur-
lig Viis. Hun er ligesom de øvrige begejstret for 
projektet:

"Det har givet os en sjælden direkte adgang til 
unge, for hvem begrebet verdensarv kan være 

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.

lidt fjernt. Når vi formidler fortællinger om Va-
dehavet, er det traditionelt meget faktuelt, men 
projektet her var ikke en biologitime. Med litte-
raturen som greb stillede naturen sig til rådig-
hed for de unges følelser og fik dem til at enga-
gere sig i naturen på en helt anden måde, end vi 
er vant til. Det er en erfaring, vi tager med os, og 
som vi gerne vil fortsætte med at bruge sammen 
med det nye undervisningsmodul, der kommer 
på MitVadehav.dk," siger Anne Husum Marboe.

Hun er også medlem af bestyrelsen for Ung-
domshøjskolen for Ribe, hvorfra et hold unge 
deltog i projektet:

"En del af kursisterne på ungdomshøjskolen 
er ikke særlig bogligt interesserede, men forfat-
teren fra projektet frisatte dem ved at sige, at de 
kunne skrive præcis, som de havde lyst til, og ik-
ke skulle tænke på eksamenskrav. Deres dansk-
lærer fortæller, at forfatteren og projektet som 
helhed med den tilgang legede lidt dansk ind i 
eleverne, samtidig med at det bidrog til at give 
dem viden og forståelse for Vadehavsområdet," 
fortæller Anne Husum Marboe.

Som en del af bevillingen var det et krav, at 
projektledelsen beskrev, hvordan metoderne 
kunne bruges af andre. De seneste måneder er 
der derfor udviklet et undervisningsmateriale, 
der bygger på en blanding af introduktion af for-
fatterskaber, vidensformidling og egenproduk-
tion af tekster. Materialet har Vadehavet som 
case, men kan tilpasses andre landskaber og 
forfattere samt lokale forhold i øvrigt og anven-
des af biblioteker og skoler alle steder. 

Undervisningsmaterialet bliver lagt på 
hjemmesiden MitVadehav.dk, og bogen med de 
unges tekster bliver desuden tilgængelig på de 
tre medvirkende kommuners biblioteker. ※

⁂

En guidet tur med naturvejleder i 
Vadehavet minder nok mere om 

en biologi- eller geografitime, hvor 
vi taler om Vadehavets opståen, 

hvornår de første mennesker kom, 
at de ernærede sig som hvalfange-
re, og så videre. Men her begyndte 

forfatteren så at tale om de  
historier, der var blevet fortalt over 
olielampens skær, og det var et helt 

vildt fedt perspektiv. Kombina-
tionen af forfatter, lærere og natur-
vejleder gjorde virkelig en forskel.

Naturvejleder Bente Bjerrum
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kurser  
& videreuddannelse  

for forfattere, oversættere 
& illustratorer

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

Kursuskatalog forår 2022

Det er omskiftelige tider, og derfor kan der forekomme ændringer,  
men vi følger coronaudviklingen nøje og følger til enhver tid de gældende regler. 

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

hvordan du søger om plads på kurserne:

https://danskforfatterforening.dk/kommende-kurser/
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PUST LIV I DIN KARAKTER 
Med udgangspunkt i den gode fortæl-
ling har Thomas Rydahl defineret en 
metodik til at udvikle karakterer, der 
lever og ånder på papiret og på lyd.
På denne workshop vil han tage os 
med ind i værkstedet og vise, hvordan 
han i sit eget forfatterskab og i sin un-
dervisning arbejder med flerdimensio-
nelle karakterer.
Underviser: Thomas Rydahl 
Tid: 30. januar  
Sted: Strandgade 6 
For: S, BU 

MØD EN MESTER:  
KJELL WESTÖ 
Mød modtageren af Nordisk Råds Lit-
teraturpris i 2014 til en kollegial rund-
bordssamtale. Westö er kendt for si-
ne mesterlige skildringer af det finske 
samfund og behandlingen af de kol-
lektive traumer fra borgerkrigen i 1918. 
Underviser: Kjell Westö 
Tid: 1. februar  
Sted: Strandgade 6 
For: S

AVANCERET RETSKRIVNING 
Med udgangspunkt i Retskrivnings-
ordbogen fra 2012 gennemgås de vig-
tigste ændringer, der er sket i sta-
vemåder m.m. i forhold til tidligere 
udgaver. Du kommer til at arbejde 
med øvelser, hvor reglerne skal anven-
des i praksis, og får tips til, hvordan 
sproget.dk og ordnet.dk kan bruges 
som kreative værktøjer, mens du skri-
ver. Retskrivningsordbogen er under 
revision igen nu, og vi kigger derfor og-
så på nogle af de ændringer, Sprog-
nævnet har under overvejelse. 
Underviser: Jo Hermann 
Tid: 6. februar  
Sted: Strandgade 6 
For: Alle

BLOKERINGER,  
RESIGNATION OG  
VEJE VIDERE
Onlinekursus over tre dage med 
konkrete råd til, hvordan du håndte-
rer perioder med manglende lyst til 
at producere.
På dette kursus arbejdes der med 
at forstå den psykologiske dyna-
mik bag blokeringer og metoder til 
at styrke den mentale tilstand og 
det skabende jeg til at gøre skrive-
processen lettere, dybere og me-
re positiv. 
På kurset gennemgås metoder, 
værktøjer og cases, og du skal regne 
med to timers hjemmearbejde mel-
lem online-sessionerne.
Underviser: Thea Mikkelsen
Tid: 15., 17. og 18. februar
Sted: Online
For: Alle

REDIGERING AF EGNE OG 
ANDRES OVERSÆTTELSER
De fleste oversættere redigerer selv 
egne oversættelser, inden det fær-
dige resultat sendes til forlaget. På 
dette kursus vil vi dele vores vaner, 
tips og tricks i arbejdet med at redi-
gere oversættelser. 
Forlagene sender desuden mange 
oversættelser ud af huset, fordi de 
ikke har tid eller kompetence til selv 
at redigere dem. De opgaver går of-
te til oversættere, for hvem det er en 
ekstra indtægtskilde. 
Men hvordan gør man? Hvor me-
get blander man sig? Skal man kun-
ne læse kildeteksten på original-
sproget, eller skal man bare kunne 
”sprogvaske”? Og hvad skal man ta-
ge for det?
Undervisere:  
Nanna Lund og Marie Vinter.
Tid: 13. marts  
Sted: Strandgade 6 
For: DOF

SKRIVEKURSUS  
FOR ILLUSTRATORER
Mange tegnere har lyst til selv at 
skrive historier, men hvordan kom-
mer man i gang? Hvilke dramaturgi-
ske og fortælletekniske virkemidler 
og greb kan man med fordel benyt-
te, hvis man ønsker at blive skriven-
de illustrator? Hvordan skriver man, 
så illustration og tekst supplerer hin-
anden, og man undgår redundans.
Underviser: Hanne Kvist 
Tid: 19. marts
Sted: Strandgade
For: Ill

LÆR AT LAVE  
STIKORDSREGISTER 
På dette kursus kommer vi omkring 
mange af de spørgsmål, som er for-
bundet med at lave et stikords-
register, herunder: Hvilke synony-
mer bør medtages, hvilke fagtermer 
har størst relevans, og hvordan fal-
der de under disponeringen af bo-
gen? Hvilke – og hvor mange – stik-
ord skal medtages, og skal der kun 
være ét stikordsregister, der indek-
serer både steder, personer, begreber 
og de mest centrale emner i bogen? 
Er der standarder, man bør kende, og 
hvor meget efterredigering skal der 
laves i forbindelse med skabelsen af 
registre? 
Underviser:  
Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig
Tid: 27. marts 
Sted: Strandgade 
For: F, DOF 

※

※

※
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FORTÆLLENDE  
DOKUMENTAR 
Når narrativ nonfiktion er bedst, 
er det medrivende som en god ro-
man. Men forfatteren arbejder inden 
for helt andre rammer end skønlit-
terære kolleger. Virkelighedens be-
grænsninger er et grundlæggende 
arbejdsvilkår for den dokumentari-
ske forfatter. Hvordan arbejder man 
med historiske kilder? Og hvordan 
omdanner man dem til gode fortæl-
linger uden at gå på kompromis med 
troværdigheden? Hvor langt kan 
man gå i dramatiseringen af virke-
lige begivenheder? Kurset tager af-
sæt i konkrete eksempler fra forfat-
terens værksted og praktiske øvelser 
med historiske kilder. 
Underviser: Tommy Heisz 
Tid: 3. april 
Sted: Strandgade 
For: F

SPEEDDATING PÅ HALD 
Workshopweekend med fokus på 
samarbejdet mellem forfatter og il-
lustrator. 
Hvordan kan illustratorer og forfat-
tere arbejde sammen, så begge par-
ter får indflydelse på det endelige 
resultat? Hvordan fordeles rollerne 
mellem dem? Er der en tredje part 
i processen? Hvordan spiller kunst, 
musik og litteratur ind i den sam-
menhæng?
Det er nogle af de spørgsmål, Dorte 
Karrebæk og Oscar K. stiller på kur-
set, hvor de skitserer nye udviklings-
muligheder og veje for samarbejder 
mellem illustrator og forfatter.
Målet er at netværke og finde nye 
samarbejdspartnere til fremtidige 
projekter og at fremme et tættere 
samarbejde tidligt i processen.
Efter en indledende speeddating 
mellem illustratorer og forfatte-
re får deltagerne mulighed for at ar-
bejde sammen to og to om prakti-
ske øvelser. 

Weekenden igennem arbejdes der i 
skiftende makkerpar, og der skal la-
ves en række forskellige kreative 
øvelser med skiftende makker, hvor 
der eksperimenteres med former og 
formater.
Undervisere:  
Dorte Karrebæk og Oscar K
Tid: 6., 7. og 8. maj
Sted: Hald Hovedgård  
For: S, F, BU, Ill, F

NÅ UD TIL LÆSERNE MED 
DIN BOG – CRASH COURSE  
I SoMe
Hands-on-kursus, hvor du med ud-
gangspunkt i din udgivelse eller dit 
projekt får værktøjer og idéer til, 
hvordan du bedst når direkte ud til 
dine læsere. Med udgangspunkt i din 
egen bog og gode eksempler fra den 
virkelige verden laver vi i fællesskab 
en grundstrategi for, hvordan bogen, 
og ikke mindst du, præsenteres på 
SoMe, især Facebook og Instagram, 
men vi kommer også omkring, hvor-
dan du kan bruge andre sociale me-
dier som YouTube og TikTok.
Underviser: Kathrine Pachniuk 
Tid: 21. maj  
Sted: Godsbanen, Aarhus
For: Alle 

※

POETIC PODCAST 
A workshop in poetic audio, aimed 
at creating podcasts and more. Dra-
wing on 25 years of experience in 
podcast, audio documentaries, the-
atre, film, music, performance and 
experimental forms, Tim Hinman will 
seek to cover a broad spectrum of 
styles, genres and new possibilities 
in audio. The workshop will focus on 
concrete productions past and pre-
sent and welcome input from your 
own current projects and ideas un-
der development, both practical and 
creative. In short, this workshop will 
inspire and help develop new ideas 
and projects in audio as well as pro-
viding an inspirational background 
to the field of creative audio.
Underviser: Timothy John Hinman 
Tid: 29. maj  
Sted: Strandgade 
For: L  

※

※

※
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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.
 ※ Evt. indeholde forslag fra ansøger om  
        en bestemt kollega/konsulent som vejleder.

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

Dette kursusprogram for foråret 2022 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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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. 

Varslet ændring af momsloven  
– skal jeg så til at være momsregistret?

Ja, måske skal du, men det er endnu uvist, hvornår og hvordan det kommer  
til at gælde. Dansk Forfatterforening er på sagen, og vi arbejder for  

den bedst mulige løsning for alle medlemmer. 

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

katteministeriet er undervejs med et 
lovforslag, der vil lægge moms på al 
overdragelse af ophavsret, herunder ve-
derlag fra Copydan, men også på royal-
ties og honorarer fra forlag.

I dag er ”forfattervirksomhed” og ”anden 
kunstnerisk virksomhed” momsfritaget, dvs. 
at royalties, rettighedsvederlag og honorarer 
ikke må momses. Med lovforslaget laves der en 
undtagelse til momsfritagelsen, så betaling for 
overdragelse af ophavsrettigheder alligevel skal 
momses. Egen udnyttelse af værket (oplæsning 
f.eks.) og kunstnerisk arbejde i øvrigt (foredrag 
f.eks.) vil stadig være omfattet af momsfritagel-
sen.

Skatteministeriet finder ændringen nød-
vendig, fordi den manglende moms på ophavs-
rettigheder er i uoverensstemmelse med EU’s 
momsregler. Tidspunktet skyldes, at der i janu-
ar 2021 kom en dom fra EU-Domstolen om em-
net. Skatteministeriet foreslår, at reglerne træ-
der i kraft 1. januar 2023. 

Hvad gør DFF? 
Lovforslaget har netop været i høring, og for-
eningen har afgivet et høringssvar, der gør re-
de for, hvordan lovændringen vil kunne påvirke 
mange af vores medlemmer og bogbranchen. Vi 
indstiller, at forslaget udsættes, så der er tid til 
at arbejde med at afbøde negative konsekvenser 
af lovforslaget. Læs høringssvaret her: https://
danskforfatterforening.dk/beskatning/ 

En del medlemmer kan se en fordel i at blive 
momsregistrerede, fordi momsen kan trækkes 
fra en lang række udgifter. Men ganske mange 
andre ønsker ikke momsregistrering, fordi om-
stillingen kan blive en stor byrde og vil kræve 
behov for og udgifter til bogholder eller revisor.

DFF har proaktivt peget på en løsning med at 
hæve bundgrænsen for momsregistrering, dvs. 
gøre det muligt for flere at vælge, om man øn-
sker at være momsregistreret eller ej. 

DFF arbejder aktivt politisk på at sikre den 
bedst mulige løsning under omstændigheder-
ne. Medlemmerne vil blive orienteret i god tid, 
inden reglerne træder i kraft. ※

S

J U R A
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L E G AT E R      K A L E N D E R 

MEDLEMSFEST
Lørdag d. 22.januar  
kl. 18-23.59
Alle ordinære medlemmer 
inviteres til fest med middag. 
Det koster 125 kr. at deltage. 
Betales kontant i døren eller 
pr. MobilePay.
Tilmelding til df@danskfor-
fatterforening.dk
Senest d. 18. januar.

S-GRUPPEN
Julefrokost med BU
Festen bimler og  
bamler fredag  
d. 10. december kl. 18.
Kom til en hyggelig aften i 
selskab med skønne menne-
sker fra både BU og S. Vi er 
glade for at kunne slå døre-
ne op til en hyggelig aften i 
godt selskab.
Tilmelding til lisebidstrup@
stofanet.dk eller stephanie@
caruana.dk

KOM IND I VÆRKSTEDET 
Torsdag d. 20. januar 
2022 kl. 19-21.
Husk at angive, om du mel-
der dig som aktiv deltager 
med dit emne eller som lyt-

tende responsgiver.
Tilmelding senest torsdag d. 
13. januar til birtekont@mail.
tele.dk

BU-GRUPPEN
Julefrokost med S
Festen bimler og  
bamler fredag  
d. 10. december kl. 18.
Kom til en hyggelig aften i 
selskab med skønne menne-
sker fra både BU og S. Vi er 
glade for at kunne slå døre-
ne op til en hyggelig aften i 
godt selskab.
Tilmelding til lisebidstrup@
stofanet.dk eller stephanie@
caruana.dk

Nytårskur
Fredag d. 14. januar – 
nærmere info følger.

Årsmøde i BU-Gruppen
Lørdag d. 26. febru-
ar 2022
Vi begynder med et fagligt 
oplæg kl. 15, og selve årsmø-
det starter kl. 16, med efter-
følgende middag.
Dagsorden ifølge vedtægter 
– nærmere info følger. 

Husk: Forslag, der ønskes 
drøftet på årsmødet, skal 
være styrelsen i hænde se-
nest to uger før årsmødet.

ILLUSTRATOR-
GRUPPEN
Årsmøde og  
generalforsamling
Fredag d. 4. marts 2022
Dagsorden ifølge vedtægter 
– nærmere info følger. 

F-GRUPPEN
TORSDAG Klokken 16
Frem til d. 27. januar afhol-
der vi hver torsdag et digitalt 
møde kl. 16-17 med oplæg 
fra en aktuel gæst. Alle kan 
deltage. Link til mødet vil 
være tilgængeligt på dansk-
forfatterforening.dk nogle 
dage forinden.

Nytårskur
F-Styrelsen inviterer med-
lemmerne af den faglitte-
rære gruppe til nytårskur i 
Aarhus (dato og sted offent-
liggøres senere) og i Køben-
havn d. 12. januar kl. 16-18. 
Styrelsen vil præsentere op-
gaver og visioner for 2022, 
mens vi skåler det nye år ind.

DOF
Julefrokost for 
DOF-medlemmer
Lørdag d. 11. december 
kl. 18-23.59
Middag, vin, øl og under-
holdning. Egenbetalingen er 
100 kr. og dækker middag og 
velkomstdrink. Øvrige drik-
kevarer kan købes til rimeli-
ge priser, så medbring gerne 
kontanter eller MobilePay.

LEGATER FRA  
STATENS  
KUNSTFOND.  
SE MERE PÅ  
KUNST.DK
Vær opmærksom på, at ansøg-
ningen denne gang skal afleve-
res kl. 14.00 på dagen for fristen. 

LEGATER MED  
ANSØGNINGSFRIST:

ARBEJDSLEGATER FOR 
LITTERATUR
Ansøgningsfrist: 
D. 15. februar 2022 kl. 14

DANSK LITTERATUR  
I DANMARK
Ansøgningsfrist: 
D. 2. februar 2022 kl. 14
(Der kan søges igen til efteråret)

DANSK OG UDENLANDSK 
LITTERATUR FOR BØRN OG 
UNGE
Ansøgningsfrist: 
D. 2. februar 2022 kl. 14
(Der kan søges igen til efteråret)

NORDISKE  
OVERSÆTTELSER
Ansøgningsfrist: 
D. 2. februar 2022 kl. 14
(Der kan søges igen til efteråret)

DANSK LITTERATUR I  
UDLANDET OG  
UDENLANDSK LITTERATUR 
I DANMARK
Ansøgningsfrist:
D. 2. februar 2022 kl. 14
(Der kan søges igen til efteråret)

HUSKUNSTNER- 
ORDNINGEN
Ansøgningsfrist: 
D. 1. marts 2022 kl. 23.59 og 
D. 4. oktober 2022 kl. 23.59.

KALENDER
Coronasituationen er igen en anelse usikker, og annoncerede begivenheder i  
kalenderen kan risikere at ændres. Men kryds fingre og kalender, og hold øje med 
hjemmeside og nyhedsbreve, når datoerne nærmer sig. 
Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne i Dansk Forfatterforenings lokaler i 
Strandgade 6, København.

LEGATER  
FORÅR 2022

Hvis du er som de fleste forfattere, vil du gerne give 
din bog masser af omtale, men synes at det er svært at 
tage hul på. Med dette online kursus får du en erfaren 
PR-agent, der guider dig igennem de vigtigste steps, når 
din bog skal i medierne.
Læs mere om kurset på www.historieagenten.dk
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F O R E N I N G E N

Dansk Forfatterfor-
ening, Strandgade 6, st., 
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.dansk-
forfatterforening.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 

MEDLEMSADMINI-
STRATION M.M.:  
Nena Wiinstedt (se-
kretær) df@dansk-
forfatterforening.dk, 
Anna Ida Häggqu-
ist assistance@dansk-
forfatterforening.dk, 
Lotte Foged, (projekt-
koordinator) blixen@
danskforfatterforening.
dk, Sine Löfström An-
tonisen medlemsser-
vice@danskforfatter-
forening.dk

SEKRETARIATS- 
LEDER OG  
WEBREDAKTØR:  
Sara Strand  
ss@danskforfatterfor-
ening.dk

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

Camilla Kaj Paulsen, BU
Roskilde
Senest udgivne titel: Nour og 
Nora fejrer Eid, eget forlag, 2019

Torben Georg Olesen, L
Store Heddinge
Senest udgivne titel:  
Kaspar Hauser spejlet,  
Attika, 2020

Maria Bach Kreutzmann, S, F, 
Læremiddel
Senest udgivne titel:  
Bestarium Groenlandica,  
Milik Publishing, 2018

Katja Fortuin, S
Senest udgivne titel: Et sted 
kaldet frihed, Ejner, 2020

Michala Elk, BU, Aarhusgruppen
Senest udgivne titel: Som sne 
i havet, Forlaget Brændpunkt, 
2020

Elvir Maleskic, L 
Aarhus
Senest udgivne titel: I stød  
finder jeg læ, Gladiator, 2021

Søren E. Jensen, F
Tølløse
Senest udgivne titel: Værsgo, 
den ultimative guide til Kim Lar-
sens plader, People’sPress, 2019

Natasja Erbillor, BU
Krekærtoften
Senest udgivne titel:  
Malik på ferie, Straarup & Co., 
2020

Anya Mathilde Poulsen, F, Kvin-
delige Forfattere
København 
Senest udgivne titel: Vilde kvin-
der – mørke toner, Gads For-
lag, 2021

Betty Frank Simonsen, DOF
Frederiksberg 
Senest oversatte titel: Strand-
læsning, Gads Forlag, 2021

Dorte Østergren-Olsen, BU
København 
Senest udgivne titel:  
Vild med Dan Turell,  
Gyldendal, 2011

Nina Holstein, DFF
Senest udgivne titel: Civilret, 
Greens, 2000

Coco Apunnguaq Lynge, DFF
Viborg
Senest illustrerede titel:  
Bestarium Groenlandica, Milik 
Publishing, 2018

Martin Langfeldt Knabe, L,  
Aarhusgruppen
Aarhus
Senest oversatte titel:  
77 Drømmesange,  
Silkefyret, 2021

Ann Sofie Oxenvad,  
Aarhusgruppen
Mårslet
Senest udgivne titel:  
Den magiske ring, Drama, 2014

Stephanie Fjeldsø Fischer, BU
Holstebro
Senest udgivne titel:  
Aftryk, Superlux, 2021

Karl Peder Pedersen, F
Valby
Senest udgivne titel: Poul og 
kærligheden. En kontrærseksu-
els bekendelser,  
Gads Forlag, 2021

Pia Jønsson, F
Birkerød
Senest udgivne titel:  
Livsmod – find vej i din sorg,  
Eksistensen, 2021

Marie Aagaard Larsen, F
Gram
Senest udgivne titel:  
I drømmenes spor,  
Veramente, 2010

Christina Andersen Reyn, S, 
Kvindelige Forfattere, Aarhus-
gruppen
Egå
Senest udgivne titel:  
Lysere dage, Hexameter, 2021

Frida Heegaard Hjeresen, L, 
Aarhusgruppen
Aarhus 
Senest udgivne titel: Standby, 
Byens Forlag, 2020

Inger Kristensen, DOF
Frederiksberg 
Senest oversatte titel:  
Det niende offer, Jentas, 2021
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HELLE DALGAARD, oversætter og formidler af russisk og især bulgarsk litteratur  
og tidligere boghandler. Modtog Dansk Oversætterforbunds Ærespris i 2019  

og har bl.a. oversat den bulgarske Zinklarpris-modtager Georgi Gospodinovs  
Blinde Vajsja og andre noveller.

Portfolio

Hvordan var din vej til at blive 
oversætter og formidler af  
russisk og bulgarsk litteratur?
Jeg startede på russiskstudiet i trods, 
eller man kunne sige på trods af min 
meget konservative familie. Allerede i 
gymnasiet på Randers Statsskole blev 
jeg interesseret i den klassiske russi-
ske litteratur og besluttede at læse rus-
sisk i Aarhus. 

Hvorfor var det svært  
at få det sagt?
Dengang, under den kolde krig, for-
bandt de fleste – og bestemt også mi-
ne forældre – alt russisk, også litteratu-
ren, med politik, med kommunisme. Så 
jeg måtte gå på listefødder derhjem-
me. I 1968 rejste jeg til Sovjetunionen 
på et udvekslingsprogram i ti måneder. 
Endnu en gang var det på trods – den-
ne gang fordi jeg som nyskilt efterlod 
min treårige søn i familiepleje derhjem-
me. Det var så vigtigt for mig at kom-
me af sted.

Men i dag oversætter du mest  
fra bulgarsk?
På universitetet fik jeg tilbudt et som-
merseminar i Sofia, og jeg blev så glad 

※
for landet – sproget, kulturen, folket. 
Selvom det var et totalitært regime, 
var litteraturen levende og relevant, og 
handlede om menneskelige relationer. 
Da jeg kom hjem igen, fik jeg lov til at 
læse bulgarsk på Slavisk Institut. Selv-
om det er et lille sprog.

Og så begyndte du at oversætte?
Ja, i det små, og jeg begyndte at skri-
ve artikler og holde foredrag om russisk 
og bulgarsk skønlitteratur, og så løb 
jeg forlag på dørene og præsenterede 
skønlitteratur fra Sovjet og siden Bul-
garien, som de burde få oversat og ud-
givet. Mit held var, at det hedengangne 
Husets Forlag var meget interesseret 
i at udgive anderledes litteratur, også 
slavisk litteratur.

Er der andre, ud over dig, i  
Danmark, der oversætter  
fra bulgarsk?
Desværre nej. Engang var vi tre, nu er 
der kun mig. Det er jo fortvivlende, at 
man ikke længere kan studere slaviske 
sprog som bulgarsk og tjekkisk i Dan-
mark. Det er kulturel fattigdom. Så må 
man læse skønlitteratur, skrevet på ek-
sotiske sprog, på engelsk. ※


