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LEDER

Inddrag skaberne!
※
A F M O R T E N V I S B Y, F O R M A N D F O R D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

D

Den forskel gør det utrolig vigtigt, at et kulturens analyseinstitut ikke ensidigt fokuserer
på oplevelsesmomentet og forbrugerperspektivet inden for rammerne af de store kulturinstitutioner. Det er ikke de samme dynamikker, ikke de samme vilkår, der er afgørende for en stor
offentlig kulturinstitution og for en forfatter.
Heller ikke selvom forfatterstandens vilkår ultimativt er bestemmende for den kvalitet og alsidighed, man har adgang til som læser. Derfor
bør Kulturens Analyseinstitut ikke kun befatte sig med tung oplevelsesøkonomi for at værne
om det hellige publikums tarv, men også se på
de værdikæder og sammenhænge, der danner
grundlaget for skabelsen at den kunst og kultur
og viden, det drejer sig om. Det er jeg bange for,
at Kulturens Analyseinstitut ikke vil. Og det vil
hæmme indfrielsen af instituttets potentiale.
Jeg vil opfordre til, at initiativgruppen ikke,
som den har gjort, opfatter disse tanker som utidig indblanding og vederstyggelig lobbyisme.
Betragt det som et tilbud om fagligt relevante
bidrag til analyseinstituttets forståelse af konteksten. Kunsten og kulturens velbefindende,
også i et læser- og beskuerperspektiv, handler
også om balanceforhold i skaberleddet. Og disse
forhold kan være svære at aflæse, hvis man ikke inddrager skaberne. Som freelancere og selvbeskæftigede på et komplet afreguleret marked
kan forfatterstanden bidrage med pejlemærker
i et terræn uden baner og net. ※

er er ingen tvivl om potentialet i det planlagte
Kulturens Analyseinstitut, som regeringen og
dens støttepartier har
lanceret efter forslag fra
en række store aktører på
kulturområdet. Analyseinstituttet rummer et stort potentiale, fordi det
vil kunne sætte stærkere fokus på kulturens betydning for samfundet, og fordi det på objektivt
grundlag vil kunne pege på strukturelle problemer, oversete sammenhænge og nye indsatsområder. Det bakker Forfatterforeningen op
om. Det gør vi. Men hvis analyseinstituttet skal
kunne realisere dette potentiale, så kræver det
helt andre takter end hidtil i analyseinstituttets
udviklingsfase.
For der er problemer med det analyseinstitut.
Et af de store er, at det har forbillede i det succesrige Idrættens Analyseinstitut uden tilstrækkelig refleksion over, at der bag lighedspunkterne
mellem idræt og kultur gemmer sig helt enorme forskelle. Idræt er en sammensat størrelse,
men der er sammenlignet med kunst og kultur
en mere flydende overgang mellem udøvelse og
oplevelse. Og så er idræt i høj grad noget, man
netop udøver, sammen. Men kunst og litteratur
er også et spørgsmål om at skabe noget helt ekstraordinært, helt alene.
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ANNETTE CARLSEN er illustrator og bladtegner, uddannet på Skolen for
Brugskunst, linjen for tegning og grafik. Annette Carlsen har illustreret en
lang række bøger, tegnet tegneserier og tegnet til aviser og magasiner,
ligesom hun har lavet karikaturer og satiriske tegninger til bl.a. Svikmøllen.
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S M ÅT & G O D T

VINDER

Der var 18 røde grangrene gemt i decembers
udgave af Forfatteren

Tak til alle jer, som deltog i julekonkurrencen. Men det var forfatter, arkitekt og designer Thomas Dickson, der havde talt sig frem til alle
18, og han blev dermed den heldige vinder af boggevinsten. Thomas
Dickson er en del af den faglitterære gruppe, og han har siden sin studietid på Arkitektskolen brændt for
at formidle sit fag og få os til at forstå, hvad de fysiske omgivelser betyder for os som mennesker.
Mød Thomas Dickson på bagsiden.

※

Status på retssagen om
Arne Herløv Petersens
dagbøger

Dansk Forfatterforening fører, som
mange vil vide, en retssag på vegne af forfatter Arne Herløv Petersen. Sagen handler om en dobbelt
krænkelse af Arnes ophavsret og
privatlivets fred. Genstanden er en
kopi af Arnes personlige dagbøger
for perioden 1972-1981, som Staten
mener skal opbevares i Rigsarkivet,
imod forfatterens ønsker.
Retssagen blev anlagt i 2019 og
verserer for Østre Landsret, fordi den er principiel. Inden stævningen har DFF bistået Arne i sagen
over for forskellige myndigheder siden 2012. Landsretten har netop
truffet afgørelse om, at sagen ikke skal forelægges EU-domstolen
præjudicielt vedrørende spørgsmålet om den danske arkivlovgivnings
overensstemmelse med ophavsretten og privatlivets fred, som disse
er beskyttet i EU-retten. Dermed vil
Østre Landsret selv tage stilling til
de spørgsmål.
Vi nærmer os således hovedforhandlingen af sagen i Østre Landsret inden for forventeligt de næste
6-12 måneder.
Anne Koldbæk, jurist DFF.

※

PING

FEST

Blixen med fest og
priser er tilbage!

Efter et par års ufrivillig pause er
Blixenfesten til ære for litteraturen
tilbage lørdag d. 18. juni i Vega på
Vesterbro i København. Prisfesten
får et lidt andet format end tidligere – ud over prisuddeling bliver der
også forskellige former for oplæsning. I skrivende stund vides ikke,
hvornår billetterne frigives, og hvad
de koster. Hold øje med foreningens
nyhedsbreve og hjemmeside.

※

ROD

Forkerte efternavne i
adressen på Forfatteren

En beklagelig fejl i distributionsleddet resulterede i, at en stor del
af modtagerne af Forfatteren no.
4 2021 havde fået et forkert efternavn på adresselinjen på bagsiden.
Sally Altschuler blev til Sally Eken,
Lotte Thrane til Lotte Hansen, Niels
Brunse til Niels Giacobbe, og sådan
var det (næsten) hele vejen igennem. Til gengæld lod postbudene
sig tilsyneladende ikke påvirke af
de fejlagtige efternavne, så bladene kom alligevel frem.
Undskyld.

※

SUK

Årets ord 2021 blev
coronapas

Klog på Sprog på P1 og Dansk
Sprognævn kårede coronapas som
det ord, der bedst kan karakterisere 2021. Der var en del andre ord
med i opløbet, blandt dem croptop, krænkelse, landsholdseufori og
vaccineskeptiker.
Men coronapasset løb af med titlen
og skriver sig dermed ind i dansk
sproghistorie side om side med ord
som samfundssind fra 2020, der jo
også smager lidt af corona, klimatosse, der var en klar vinder i 2019,
og hvidvask fra 2018.

※
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Prisen til de bedste
tegneserier vender
tilbage efter ufrivillig
coronapause

I slutningen af maj skal tegneserieskabere holde fest – de bedste tegneserier fra ind- og udland
i syv kategorier skal udnævnes
og fejres. Prisen er i sin nuværende form blevet uddelt siden 2012,
men måtte aflyses sidste år, og
derfor dækker nomineringsperioden undtagelsesvis halvandet år.
I skrivende stund er de nomineredes navne ikke offentliggjort.

※

ALGORITMER

Syv øre pr. udlån af
en graphic novel

Forfatter Morten Dürr fik sig en
overraskelse (af den ubehagelige
slags), da han åbnede en opgørelse fra streamingtjenesten Mofibo: Én læsning af hans graphic
novel Ivalu giver ham syv øre. Prisen regnes ud af en algoritme, der
skanner bogen for tekst og omsætter den til et vist antal enheder svarende til læsetid. Og det
giver altså syv øre. Tegningerne
tæller ikke med.
Morten Dürr har fjernet sine tegneserier Hviskeleg, Vand til blod,
Ivalu, Zenobia og Pakkepost til
hele universet fra Mofibo. De kan
stadig lånes på eReolen.
Formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby siger til Nummer 9, et magasin om tegneserier:
”Hvis tjenesterne ønsker at have
billedbøger osv. med i deres indhold, så må og skal de også kunne tilbyde en afregningsmodel,
der giver mening for billedbåret
litteratur. Og i videre forstand er
det her naturligvis også endnu et
eksempel på, at det går galt, når
streamingtjenesternes algoritmer
får lov at diktere pengestrømmene uden at være ophængt i en
bæredygtig aftaleramme i øvrigt.”

※

S M ÅT & G O D T

Forfatter og journalist
Anna Elisabeth Jessen
blev sidste sommer
kontaktet af Claus
Meyers eventburea.
Ville forfatteren læse op
fra sin nye bog,
Huset, i forbindelse med
et frokostarrangement
ved Meyer-restauranten
Fasangården i Frederiksberg Have. Honorar:
en frokost for to.
Hvad sagde Anna Elisabeth Jessen så til det?
Læs side 16.

PENGE

Biblioteksafgiften
bliver udbetalt
d. 19. maj

Slots- og Kulturstyrelsen har de
senere år udbetalt årets biblioteksafgift i begyndelsen af april
– men ikke i år, hvor pengene forventes at løbe ind d. 19. maj. Det
skyldes ifølge styrelsen ”tekniske ændringer i systemopsætningen”.
Udbetalingsgrænsen for udbetalte beløb i 2022 er 1.370 kr., beløb under den grænse udbetales ikke.

※

SUCCES

Et rigtigt juleeventyr om en dreng
med en håndskrevet
bestseller

Og nu til udlandet, hvor otteårige
Dillon Helbig fra byen Boise i den

amerikanske delstat Idaho har
skrevet en bog. Og drømte om
at få den på det lokale bibliotek
– hvem gør ikke det? Bevæbnet
med sin håndskrevne bog på 81
sider gik drengen på biblioteket.
Og placerede sin bog med titlen
The Adventures of Dillan Helbig’s
Crismis – by Dillan His Self, på en
hylde med billedbøger.
Over night blev bogen et hit.
Først hos bibliotekarerne og deres børn, siden hos lånerne. Der er
nu et års ventetid på bogen, der
handler om Dillon selv, hans mor,
julemanden og en kæmpekalkun. Dillon er ved at pynte familiens juletræ, da det pludselig eksploderer, og han på mystisk vis
lander i år 1621. Året refererer til
taksigelsesfesten, som for første
gang blev fejret det år i USA.
Dillon skriver på en opfølger, rapporterer The Washington Post,
hvorfra vi har hele historien.

※
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D I G I TA LT

Bibliotekernes
eReol vokser og
vokser for hvert år

eReolens udlån steg væsentligt i 2021. De seneste tal viser en
fremgang fra 6,5 millioner udlån i
2020 til 7,4 millioner udlån i 2021,
skriver det digitale kulturmagasin
Søndag Aften. Det svarer til en
fremgang på 14 procent. Det er
især lydbøgerne, som flere og flere ønsker at låne, og udlånet steg
fra 3,9 millioner udlån i 2020 til 4,6
millioner udlån i 2021. Og det er
en stigning på 19 procent.
Udlånet af e-bøger steg også, fra
2,6 millioner i 2020 til 2,8 millioner
i 2021. Det er en stigning på syv
en halv procent.

※

B O G E N I AV I S E N

Bogen
i avisen
Aviserne bugner af litteraturjournalistik
og anmeldelser. Jo, det gør de faktisk,
men det betyder ikke, at det er nemt at blive
anmeldt, nemt at komme i avisen. For selvom
det gode bogstof er et konkurrenceparameter
aviserne imellem, kan det være svært
at blive set blandt de flere tusind danske
titler, der udkommer hvert år.
Vi taler med litteratur- og bogredaktører på en række aviser om, hvordan de sorterer, prioriterer og
behandler bogen i avisen.
AF LENE MØLLER JØRGENSEN
I L L U S T R AT I O N : A N N E T T E C A R L S E N

※
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Bogstof
trækker læsere til aviserne
Der er penge i litteratur – i hvert fald for aviser og forlag.
Bogstoffet er et af konkurrenceparametrene for de landsdækkende dagblade.

※
AF LENE MØLLER JØRGENSEN

C

orona har slidt hårdt på dele
af forfatterstanden med aflyste foredrag, workshops og
oplæsninger, som for mange udgør en væsentlig del af
en forfatter- eller illustratorøkonomi. Men den forhadte
virus har været god for læsningen. Og for litteraturen og forlagene, som
gennemgående har oplevet pæn økonomisk
fremgang i både 2020 og 2021.
”Perioden har også været god for aviserne –
både på print og digitalt. Og selvfølgelig skævede
vi da også til det i april sidste år, da JP Bøger blev
lanceret,” siger ansvarshavende chefredaktør
på Jyllands-Posten Jacob Nybroe – selvom han
ikke er meget for at sige noget positivt om corona-årene. Men sammen med den øgede interesse for at læse gjorde blandt andet forlagenes positive tal på regnskabet i 2020 indtryk, da avisen
besluttede at opruste på litteraturområdet med
det ugentlige weekendtillæg JP Bøger. Men han
understreger, at:
”JP Bøger er ikke en døgnflue, et område, som
vi har opdaget på grund af corona, den er kommet for at blive. Vi redigerer avisen ud fra journalistiske væsentlighedsprincipper, og kunst og

et åndsliv er væsentligt, lige så væsentligt som
politik, økonomi og udenrigsstof. Kunsten, litteraturen får os til at tænke os om og hjælper os til
at blive reflekterende mennesker, og den er tæt
på. Og dermed relevant for avisen.”
Ud over kunsten og litteraturens væsentlighed ligger der også andre strategiske overvejelser bag Jyllands-Postens bogtillæg. Blandt andet
at tiltrække kvindelige læsere.
”Det er ikke nogen hemmelighed, at avisen er
mandetung, vi har flest mænd blandt vores læsere, og en af grundene til det er, at vi har et biltillæg om fredagen. Og vi ved jo godt, at bøger
og litteratur står stærkere hos kvinder end biler. Så en del af strategien bag bogtillægget er at
skabe en bedre balance i husstandene – at der
er interessant læsestof for kvinder såvel som for
mænd,” siger Jacob Nybroe.
Annoncer og yngre læsere
Bogtillægget udkommer på print og digitalt, og
strategien bag tiltaget er, ifølge chefredaktøren,
på den korte bane at få forlag og andre i branchen til at købe annoncer, mens den mere langsigtede er en satsning på det digitale område
inden for litteraturen – det kan f.eks. være at
anmelde lydbøger for oplæsningskvaliteten.
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⁂

af landet, hvor der stort set ikke er andre aviser
til stede.”

Vi ved jo godt, at bøger

Litteratur er en del af Weekendavisens DNA
For Weekendavisens litteraturredaktør, David
Jacobsen Turner, vidner Jyllands-Postens tiltag med et bogtillæg også om, at litteraturen er
et konkurrenceparameter i dagspressen. Og det
har litteratur og bogstof været længe – når han
ser sig omkring, er der Information med et solidt og godt bogtillæg, Politiken har et bogtillæg,
og hans egen avis udkommer med et bogtillæg
på 16 sider hver uge året rundt – i sommerperioden går det dog ned på 12 sider. Set fra hans stol
udtrykker det en kæmpe interesse for litteratur.
”Også vi konkurrerer på litteratur og det bedste og vigtigste bogstof. Weekendavisen står på
fire ben med fire ligeværdige tillæg, hvoraf et er
BØGER. BØGER og det litterære stof er en del af
vores DNA,” siger David Jacobsen Turner.

og litteratur står stærkere hos
kvinder end biler. Så en del af
strategien bag bogtillægget er
at skabe en bedre balance i
husstandene – at der er
interessant læsestof for kvinder
såvel som for mænd.
Jacob Nybroe, ansvarshavende chefredaktør på
Jyllands-Posten, om avisens nye bogtillæg

Prioritering
På Weekendavisen pågår der en benhård sortering, når bøger udvælges til anmeldelse, omtale,
kommentar – eller makulering. David Jacobsen
Turner tager os med en tur i sorteringsmaskinen på en tilfældig vinteruge:
”Redaktionen modtager alt, hvad der udkommer i Danmark, og enhver litteraturredaktør
vil være enig med mig i, at der udkommer meget. Voldsomt meget. Vi hverken kan eller vil anmelde alt. Lige nu står jeg midt i en stak bøger –
og piccolinen bærer stadig flere ind – og jeg er i
gang med at sortere. Det er en benhård prioritering.”
”Sjuskede udgivelser, det kan være fra en selvudgiver og med stavefejl på forsiden, eller andre
udgivelser af åbenlyst dårlig kvalitet, ryger til
makulering med det samme. Jo, vi har en enkelt
gang eller to anmeldt en bog af en selvudgiver,

”Det digitale format tiltrækker også en yngre målgruppe, sådan at bogstoffet forhåbentlig
trækker både nye og yngre læsere til på sigt, og
avisen får et bredere indholdsaftryk generelt.”
Litteratur er altså blevet et konkurrenceparameter på de store aviser. Men chefredaktøren
fremhæver, at JP Bøger adskiller sig fra de øvrige avisers bogstof på flere områder.
”Det er vigtigt at sige, at JP Bøgers indhold,
anmeldelser og journalistik først og fremmest
er på læsernes præmis – ikke på kunstens eller kunstnernes præmis. Det skal være tæt på
og relevant. Og selvfølgelig er vi i konkurrence
med andre aviser, men samtidig må jeg konstatere, at Jyllands-Posten betjener store områder
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så vidt jeg husker. Men det er yderst sjældent.”
”For nogle bøger er en anmeldelse en selvfølgelighed. Det kan være en ny bog af Kaspar Colling Nielsen eller Carsten Jensen. Hvis bagkataloget fra den seneste modtager af Nobelprisen
udkommer, eller Henrik Dahl skriver en debatbog, der rammer smask ned i den aktuelle debat.
Altså nogle bøger og forfattere med en vis position og et vist niveau er selvskrevne. Og så er
der alle dem, der er på vippen, og det er mange.”
”Der er flere parametre, jeg går efter – jeg navigerer efter forlag, hvor de har en god redaktion
og bøger med temaer og emner, der har en særlig
grad af interesse for vores læsere. Vi er typisk en
intellektuel avis med mange højtuddannede læsere. Og forskellige medier vælger jo forskelligt.
F.eks. er en stor, smuk bog om malerkunsten i
Vendsyssel interessant for Jyllands-Postens læsere, men nok mindre interessant for en hovedstadsavis. Når jeg har prioriteret, deler og sender jeg ud til anmelderne.”

tradition er vidunderlig, og den skal vi dyrke og
fejre.”
”Fagbogen er også vigtig i vores mix. En god
fagbog hos os kan være meget bredt, men det er
f.eks. faghistorikeren Dan H. Andersens imponerende værk Store Nordiske Krig eller filosoffen Wolfram Eilenbergers Troldmændenes tid
og Frihedens ild. Der skal både være noget for
gymnasielæren i Kolding, der gerne læser om 2.
Verdenskrig, og for den unge studerende, der vil
have en god roman med i rygsækken på sin togrejse gennem Europa. Blandt interessant faglitteratur kan også være fodboldbøger, strikkebøger eller biografier.”
Ofte er den samme forfatter interviewet i alle aviser på samme dag eller i samme uge – ofte
med samme vinkel og ens fotos. Hvorfor halse efter samme historie?
”Ja, det er frygtelig irriterende. Jeg prøver
virkelig at undgå det. Det er forlagenes marketingmaskine, der sætter i gang, men jeg er ikke et marketingapparat for forlagene, de er ikke
mine venner, og jeg prioriterer selv. Selvfølgelig har vi interviews med forfattere, men det er
ikke nødvendigvis det mest interessante. Men
vælger jeg, at vi skal have et forfatterinterview,
så prøver jeg virkelig at komme først. F.eks. rejste jeg til Nuuk for at interviewe den grønlandske forfatter Niviaq Korneliussen deroppe i forbindelse med hendes bog Blomsterdalen, selvom
hun ville komme til Danmark et par uger senere. Men andre genrer og typer historier kan være mindst lige så interessante, f.eks. nye tendenser på bogmarkedet, lydbøger, og hvad betyder
streaming for markedet, og det laver vi mange
af.”
Vi siger farvel til Weekendavisens engagerede litteraturredaktør, David Jacobsen Turner, og
træder ud af hans hektiske sorteringsmaskine.
Og ind på Politikens.

Mix er Gud, og timing er vigtig
”Jeg plejer at sige, at mix er Gud. Der skal være det rette mix, den rette balance. Vi skal have dansk, nordisk og international litteratur.
Der skal være kritik, men også litteraturjournalistik og kommentar. Og afveksling. Hvis vi
netop har haft anmeldelser og omtaler af flere
fremragende norske bøger, så kan det godt være, at en ellers god norsk roman bliver valgt fra
ugen efter, fordi vægtningen ellers tipper over.
Så det handler også om timing.”
”Og der skal være skønlitteratur, faglitteratur og børnelitteratur. Børnelitteraturen er en
vigtig genre, som jeg prioriterer højt og aldrig
vil vælge fra. Den er grundlæggende – vi bliver
i høj grad læsere gennem børnebøgerne og husker som voksne de bøger, der optog os og måske ændrede vores liv. Den nordiske børnebogs-
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gammel eller spritny, som netop er uanmeldt
og overset, retfærdigt eller uretfærdigt. ”Ugens
forside” og ”Ugens oversættelse” sætter kort fokus på en titel.
Lise Garsdal siger på et tidspunkt i løbet af
vores samtale, at bogstoffet er det vigtigste kulturstof på avisen, men skynder sig at moderere:
”Ja, det mener jeg selvfølgelig som bogredaktør, men bogstoffet er i hvert fald det område,
der sammen med film og tv-stoffet udgør den
største del af kulturstoffet. Vores netredaktør
oplyser, at vi i løbet af den seneste måned publicerede 60 artikler på nettet, der havde med bogstoffet at gøre, mens vi publicerede 59 artikler
om film og tv. Ser vi tilbage over et helt år, var
det 901 artikler om film og tv og 823 om bogstof.”

Formidlet, ikke anmeldt
På Politikens ugentlige bogtillæg, Bøger, foregår
der også en skarp sortering. Lise Garsdal er redaktør på Bøger og fortæller, at hver uge modtager redaktionen 30-50 bøger, og i højsæsonen
(august, september, oktober, november) langt
flere: ”Jeg er lige ved at sige syv-otte gange så
mange. Det er måske lidt højt sat, men ikke meget,” vurderer hun.
Hendes dag på avisen begynder med, at hun
i samarbejde med kritikredaktør Per Theil sorterer og fordeler bøger. Nogle bliver sendt til anmeldelse eller blot til orientering hos avisens
kritikere, som stort set alle er freelancere. Andre bliver fordelt på avisens forskellige redaktioner – den politiske, debat, søndagstillægget
PS osv. Og så er der selvfølgelig en del, der bliver
sorteret helt fra.
”Der er en del udgivelser, hvor vi skønner, at
en anmeldelse ikke giver mening, men hvor historien er meget relevant som f.eks. interview
eller et uddrag i en af avisens andre sektioner. Så
bliver bogen formidlet, men ikke anmeldt. Det
kan f.eks. være en faglitterær bog med ny viden
på et område,” siger Lise Garsdal.
Bogstoffet er noget af det kulturstof, der fylder allermest på Politiken. En hverdagsavis
uden en boganmeldelse eller bogomtale er noget
nær en sjældenhed, og lørdagsavisens Bøger består af dels anmeldelser, men også andre genrer
– forfatterinterviews eller portrætter, et ugentligt digt og flere klummer. Blandt andet ”Efter bogen”, som er en journalistisk behandling
af, hvad der foregår omkring bogen, og ”Uanmeldt”, hvor to kritikere skiftes til at give hinanden opgaven med at læse og anmelde en bog,

Suzanne Brøgger og Søren Ulrik Thomsen
En gang om ugen er der redaktionsmøde, hvor
journalister og redaktører diskuterer indhold i
den kommende Bøger-sektion. Det gælder om at
få ”så stor en hjerne som muligt, for det er ikke en eksakt videnskab at udvælge bøger til omtale eller anmeldelse, det er et skøn”, og der er
forskellige interesser og kvalitetsvurderinger.
Bogredaktøren siger:
”Vi følger de danske udgivelser tæt og med
stor opmærksomhed på debutanter og nye forlag. Vi holder også øje med lyrik og den smallere
litteratur i det hele taget, selvom der ikke altid
er det store publikum til det. Men det er vigtigt
for os – og for Politiken som kulturinstitution
– at være der og følge fortolkerne af vores tid
og samfund. Nogle store danske forfatterskaber
vil vi altid anmelde, det kan f.eks. være Suzanne Brøgger eller Søren Ulrik Thomsen, mens vi
i andre forfatterskaber godt kan springe en bog
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Der er en del udgivelser, hvor vi skønner, at en anmeldelse
ikke giver mening, men hvor historien er meget relevant
som f.eks. interview eller et uddrag i en af avisens andre sektioner.
Lise Garsdal, bogredaktør på Politiken

over uden at anmelde eller omtale den, men i
stedet vente på den næste.”
Børnelitteraturen er en del af skønlitteraturen, siger redaktøren:
”Vi er en af de få aviser, der dækker børnelitteraturen kontinuerligt, vi har to faste anmeldere på stoffet, ligesom børne- og ungdomslitteratur har været nomineret til Politikens
Litteraturpris.”

positiv, ligesom vi også har live-events med forfattere,” siger Jes Stein Pedersen.
Han ser opmærksomheden på litteraturen
som et udtryk for, at det i høj grad er dér, man
finder nye tanker og nye måder at leve på. Forfatteren har fået en ny rolle i offentligheden, siger han:
”Forfatteren er som en antropolog, der udforsker og udfolder fortællingen om det moderne
liv. Som for eksempel Olga Ravn om moderskabet i Mit arbejde.”
Litteraturredaktøren har svært ved at genkende billedet af, at der skulle være færre anmeldelser i dag end tidligere. På ét punkt vil han
dog gerne gøre en indrømmelse til påstanden.
Der kan være den banale forklaring, siger Jes
Stein Pedersen, at anmeldelserne er blevet lidt
kortere.
”Vi lever i en tidsalder, hvor der lægges stor
vægt på det visuelle, og det gør Politiken også.
Så antallet af ord er måske nok mindsket. Personligt ville jeg da gerne have flere ord, der er jeg
nok lidt konservativ, og jeg kan godt lide f.eks.
Syddeutsche Zeitung og andre aviser, hvor der
er plads til ord.” ※

Forfatteren som antropolog
Lise Garsdal er redaktør på Bøger, mens Jes
Stein Petersen er litteraturredaktør på Politiken. Også han mener, at litteraturen i alle dens
afskygninger får stor opmærksomhed ikke kun
på Politiken, men i dagspressen generelt. Han
fremhæver, at Politiken i dag behandler litteraturen på flere platforme.
”I år er det ti år siden, at vi indstiftede Politikens Litteraturpris, og den giver os anledning til at sætte yderligere fokus på årets bedste
syv til ti bøger og deres forfattere. Samtidig er
vi begyndt at lave podcasten Bogfolk, hvor vi interviewer en forfatter eller en kritiker, som har
skrevet en helt særlig eller bemærkelsesværdig
anmeldelse – måske meget negativ eller meget

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

11

B O G E N I AV I S E N

Det er svært
at få en anmeldelse i avisen
Bogsalget af såvel trykte som digitale bøger er vokset de senere år,
og det samme er de store dagblades bogtillæg og bogstof.
Men det betyder ikke nødvendigvis, at flere bøger får anmeldelser eller omtaler.

※

S

AF LENE MØLLER JØRGENSEN

elvom aviserne bugner af bogstof og forfatterinterviews, oplever mange forfattere, illustratorer og oversættere en knugende og
massiv stilhed efter en udgivelse.
Og selvom både Weekendavisen og
Politiken fremhæver børnelitteraturen, så gælder det mange børnebogsudgivelser, men bestemt også skønlitterære udgivelser for voksne. Og ikke kun for lyrik,
men også romaner, ligesom meget faglitteratur
aldrig anmeldes i dagbladene.
Lisbeth Worsøe-Schmidt er litteratursociolog, det vil sige, at hun beskæftiger sig med alt
det, der er omkring litteraturen, men altid med
baggrund i og en dyb forståelse af litteraturen.
Allerede i sin studietid for snart fyrre år siden
begyndte hun at beskæftige sig med offentlighedens, herunder pressens, interesse i og behandling af litteraturen. Jeg fortæller hende, at mange i forfatterstanden hungrer efter anmeldelser
og har den opfattelse, at der er færre anmeldelser i dagspressen i dag end tidligere, f.eks. for ti
eller tyve år siden.
”Det er ikke noget nyt, at det er svært at få
en anmeldelse i avisen, det har det altid været. Men jeg forstår så udmærket forfatternes

f rustration, for det er helt sikkert sværere i dag,
ikke fordi der bliver skrevet færre anmeldelser,
men fordi der udkommer så mange flere bøger
nu end tidligere,” siger Lisbeth Worsøe-Schmidt.
Tallet er stigende, men årligt udkommer der
omkring 17.000 bøger. Så er alt også talt med:
oversættelser, genoptryk, snævre undervisningsbøger til helt små fag. Ud af de 17.000 er
ca. 2.300 nyudgivne, trykte, skønlitterære, danske bøger – tallet rummer også lyrik, børne- og
ungdomsbøger og billedbøger. Danske, trykte
fagbøger udkommer i et antal på ca. 2.600.
En død periode
Litteratur har altid haft en respekteret plads i
de større dagblade, ifølge litteratursociologen.
Det gælder især kritik, mens litteraturjournalistikken – interviews, feature, reportage og portrætter af, om og med forfattere og deres bøger –
er voksende og har været det i en årrække.
”Litteraturjournalistikken er nemt tilgængelig – for læseren, men også for skribenten,”
siger Lisbeth Worsøe-Schmidt og tilføjer:
”Omkring firserne og halvfemserne var der
dog en død periode for litteraturen. Bogen forsvandt i høj grad fra offentligheden og dermed
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også fra medierne. Det var ikke smart at læse i
fattigfirserne, men det er det jo nu, og litteraturen er stærkt tilbage i offentligheden og pressen.
Det eneste sted, hvor litteraturen er bemærkelsesværdigt fraværende, er faktisk på tv,” siger
hun.
Litteratursociologen har også iagttaget,
hvordan interessen for forfatterens personlige
historie er vokset.
”Publikum er optaget af et navn og sluger hele mennesket. Det ser man også i den store interesse for autofiktion.”

Historisk set er det yderst sjældent, at en virkelig litterær perle
bliver overset. Perlen skal nok
finde frem til anmelderen.
Lisbeth Worsøe-Schmidt, litteratursociolog

Perlen finder frem til anmelderen
Som sagt forstår Lisbeth Worsøe-Schmidt forfatterens frustration over ikke at blive anmeldt
i avisen.
”Papiraviserne bliver primært læst af de ældre generationer, mens de yngre mere orienterer sig digitalt, og med hensyn til litteratur bl.a.
gennem bloggere. Det er tidens trend, som også forfattere må prøve at få det bedste ud af. De
kunne jo prøve at finde omtaler af deres egne eller beslægtede værker og sørge for at sende anmeldereksemplarer til de bogbloggere, der er
vigtigst for netop deres bøger.”
Hun medgiver, at også gode og gedigne bøger

kan blive overset af aviser og anmeldere og dermed også af læserne, men hvis man svinger sig
op i helikopterperspektivet og skuer ud over mere end den enkelte, så:
”Historisk set er det yderst sjældent, at en
virkelig litterær perle bliver overset. Perlen skal
nok finde frem til anmelderen. Og fordelen ved,
at der nu udkommer så mange bøger, som måske nok ikke bliver anmeldt eller omtalt i aviserne, men måske af bloggere rundtomkring, det er
jo, at så er der en bog til os alle – med så mange
titler at vælge ud fra,” siger hun. ※
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Forfatterstanden længes
efter anmeldelser og omtaler
– vi har talt med tre forfattere
og illustratorer om at blive
anmeldt eller omtalt.
Keld Conradsen
skønlitterær forfatter

Ilse Sand
cand.theol. og psykoterapeut

til flere værker, og til september er han aktuel med romanen Byen og havet på forlaget Modtryk. På spørgsmålet, om han gerne vil anmeldes, svarer han:
”Ja, for søren! Det giver opmærksomhed og
læsere, og muligvis også øget salg, selvom det
sidste er svært at vurdere – også for forlagene. Men anmelderen skal selvfølgelig helst ikke
sable bogen voldsomt ned, for så går det vel i den
modsatte retning. Men uden anmeldelser er der
jo ingen, der opdager bogen.”
Han fremhæver også et andet aspekt, som er
vigtigt for ham som forfatter, nemlig at få professionelle litterære øjne på teksten.
”Det er spændende at få en grundig læsning
af en anmelder,” siger Keld Conradsen, som også er blevet interviewet og portrætteret i forbindelse med sine udgivelser.
”Det må jo også skabe opmærksomhed, men
mit gæt er, at en positiv, grundig anmeldelse giver flere læsere lyst til at gå i gang med bogen end
et interview med forfatteren.” ※

har skrevet en række bøger om særligt sensitive, psykologi, relationer og personlig udvikling,
og hendes seneste udgivelse hedder Sig hej til din
skam. Hun er blevet anmeldt i magasiner og fagblade, men sjældent i dagspressen, bortset fra en
enkelt gang eller to i Kristeligt Dagblad.
”Jeg vil langt hellere interviewes om skam
til en artikel i Alt for Damerne end have en anmeldelse i Politiken. Det sælger bogen mere og
bedre, og jeg er også interesseret i at få mit budskab ud. Det er emnet i mine bøger, der er interessant, og ikke form eller indhold. Jeg ved, at
mange forfattere ikke bryder sig om at bruge sig
selv til at få bogen ud, men det har jeg ikke noget imod. Hvis jeg har sagt noget pinligt i en artikel, så krøller jeg den sammen, smider den ud
og glemmer det.
Selvfølgelig vil jeg da også gerne have anmeldelser, men først og fremmest vil jeg gerne have
formidlet mit budskab.”※
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Forlagene
tjener mere
og mere

Zarah Juul
illustrator
og har blandt andet illustreret Højskolesangbogen for
børn, Børnene fra Sølvgade og senest Monsterbange.
Hun siger:
”Jeg vil helt sikkert gerne anmeldes, det betyder jo,
at ens arbejde bliver taget seriøst, og det skaber også opmærksomhed omkring billedbogen. Og den har
brug for det, fordi den er så vigtig, billedbogen fodrer
fantasien og skaber nogle trygge og vidunderlige stunder for børn og voksne – og for børn alene. Med en anmeldelse får billedbogen og dens tegner og forfatter en
naturlig plads ved siden af al anden væsentlig litteratur og kultur.”
Det betyder også, at ens arbejde bliver set, og at der
bliver sat pris på det, siger Zarah Juul, som også gerne
vil vise forlaget, at andre har fået øje på arbejdet. Samtidig har hun også et skisma med hensyn til anmeldelser, for en anmeldelse skal være kvalificeret:
”Sådan en sætning som ’sikke nogle skønne farver’
kan man ikke bruge til noget, mens det heller ikke skal
være meget intellektuelle synsninger. Og så er der altså
en tendens til, at dem, der er kendte og populære i forvejen, oftere bliver anmeldt,” siger hun. ※
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Forlagshusenes regnskaber
fra 2021 viser med al tydelighed, at litteraturen finder frem
til læsere – og lyttere, da lydbogen vokser sig større og
større på markedet.
Gyldendal, Lindhardt og
Ringhof og Saxo har i skrivende stund offentliggjort tal, der
viser solid vækst. Gyldendal
har omsat for næsten en milliard, og det er en vækst på fire procent. Både salget af papirbøger og de digitale bøger
er gået frem.
Lindhardt og Ringhof har
også øget deres omsætning
sidste år. Den nåede en halv
milliard, og også her står den
trykte bog stadig godt.
”Alle dele af forlaget vokser
og leverer igen fine resultater.
For os er det fundamentalt
afgørende, at der er fremgang
både for den digitale forretning og for papirbogen. Det
ville være tåbeligt at forsømme den trykte bog, selv om
det digitale marked er i kraftig vækst,” sagde forlagets
administrerende direktør, Lars
Boesgaard, da regnskabet
blev offentliggjort.
Internetboghandlen Saxo
kan også fortælle om fremgang i salg af papirbøger og
digitale bøger. Samlet er omsætningen i 2021 steget med
14 procent til 449 millioner
kroner. Det overgår dermed
omsætningsrekorden fra året
forinden. Og igen-igen nævnes corona som årsag til, at
folk købte flere trykte bøger,
e-bøger og lydbøger i 2021.

※
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Forfatterhonorar:
frokost for to
Hvor udbredt er det at få tilbudt arbejde uden honorar i den litterære verden?
Dansk Forfatterforening er i gang med at kortlægge problemet
og udarbejde en strategi for at imødegå det.

※
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idste sommer modtog forfatter
Anna Elisabeth Jessen en mail
fra kokken Claus Meyers eventbureau. Ville hun komme og læse
op fra sin nye bog, Huset, til et arrangement i Frederiksberg Have?
Publikum kunne købe frokost på
Meyers nyåbnede restaurant Fasangården og sætte sig ud på den nærliggende
høj i parken, hvor forfatteren så skulle fortælle
om sin bog og læse op.
Honorar: en frokost for to på Meyers restaurant.
Tilbuddet er ikke enestående. Mange forfattere får og har fået lignende tilbud fra vidt forskellige aktører. Men Anna Elisabeth Jessen var
alligevel overrasket over henvendelsen.
”Jeg har respekt for Claus Meyer og hans madkultur, men mailen her var fra hans eventbureau
og handlede om et kommercielt arrangement. Et
arrangement, der gik ud på at generere penge
til hans forretning, og det bad de mig om at være med til uden betaling. Det var, synes jeg, helt
vanvittigt,” siger Anna Elisabeth Jessen.
Hun debuterede i 2019 som 62-årig med romanen Om hundrede år. Forinden har hun allerede haft en lang karriere i bl.a. DR.

”Jeg er journalist, dokumentarist og har også
undervist en del. Jeg er et professionelt menneske, der er vant til at få betaling for mit arbejde.
Og både som journalist og som forfatter sætter
jeg mig op, forbereder mig og gør mig umage
inden et foredrag, og det gør jeg bedst, hvis det
sker under professionelle forhold. Ellers bliver
det slapt.”
Hvad skal det koste?
Om hundrede år blev til forfatterens – og forlagets, indskyder hun – store overraskelse meget
fint modtaget, den solgte godt, og hun har indtil
videre holdt tæt på hundrede foredrag om den.
Da hun begyndte at få forespørgsler på foredrag, talte hun med to venner, erfarne skribenter og foredragsholdere, om, hvad man kan tage for det. Det er en glidebane at tage ingenting
eller for lidt, sagde den ene, og den anden foreslog, at hun satte et minimumskrav for sig selv.
”Men jeg må indrømme, at jeg i første omgang blev lidt sprød, da jeg modtog mailen fra
Meyers eventbureau. De skrev jo, at to andre
forfattere havde sagt ja, og det var sommer, og
hvis jeg alligevel var i København …” fortæller
Anna Elisabeth Jessen.
Så begyndte hun at researche. De to andre
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forfattere havde tilsyneladende ikke sagt ja.
Hun besluttede at tale med Claus Meyer selv, og
mens hun forgæves ledte efter hans telefonnummer, faldt hun over et bureau, der tilbød Claus
Meyer-foredrag. Hun mailede til bureauet, at
hun var interesseret i et foredrag med ham, og
blev så dagen efter ringet op. Hun spurgte, hvad
han skulle have for et foredrag. 50.000 for 45 minutter, lød svaret, et foredrag alene uden madskole, mad og drikke, kun ord.
Anna Elisabeth Jessen tippede Dagbladet Information, og derfra rullede historien videre i andre medier og blev til en principiel diskussion. Claus Meyer har ikke udtalt sig, men
en talsperson fra hans eventbureau forklarede,
at tanken med den kombinerede frokost og forfatteroplæsning var, at to trængte brancher efter coronanedlukning, altså restaurationsbranchen og kunstner-og kulturlivet, skulle støtte
hinanden. En vild sammenligning – mellem en
enkelt forfatter og en kapitalfond, mener forfatteren.
”Hvis der er tale om et støttearrangement for
en sag, jeg går ind for, så er det jo noget helt andet. Så stiller jeg gerne op uden honorar,” siger
Anna Elisabeth Jessen.

ening, ”men i de senere år er problemet vokset
betragteligt, i takt med at litteratur er blevet en
del af oplevelsesøkonomien med litteraturfestivaler, forfatterforedrag, oplæsninger og sceneinterviews. Flere og flere vil se og høre forfatteren, og der er simpelthen vækst i antallet af
forfatterarrangementer. Samtidig er det blevet
sværere at leve af alene indtjeningen for selve
salget af bogen, så også på den måde har betalingen for den slags optrædener fået større betydning.”
”Der er en udbredt gratiskultur, en vanetænkning og forforståelse af, at det ikke er nødvendigt at tænke en forfatters optræden ind i et
budget. De dynamikker skal vi afdække – hvor
i processen sker det, og i hvilken type arrangementer? Det er jo ikke noget, man kan lovgive
om, der er ikke noget centralt sted, der kan sørge for eller håndhæve det. Det kræver en kulturændring,” siger Morten Visby.
Undersøgelsen skal munde ud i materialer,
blandt andet målrettet arrangører, og i en intelligent argumentbank, der kan klæde forfatterne
på til en forhandling.
”Og det er vigtigt at understrege, at det er individuelt. Forfatteren vælger naturligvis selv,
om vedkommende gerne vil optræde uden honorar hos Red Barnet eller gerne vil have betaling i naturalier, et ophold på Pejsegården i Bjerringbro, eller hvad ved jeg. Forfatteren kender
selv sin markedsværdi, og ikke alle skal eller
kan kræve det samme. Men det skal være naturligt og ikke pinligt at spørge til et honorar.” ※

Kortlægning
Dansk Forfatterforening har i samarbejde med
kultursociologer fra konsulentbureauet Kurana indledt en undersøgelse, der skal kortlægge og dokumentere omfanget af gratiskulturen.
Blandt arrangører og blandt forfatterne selv.
”Gratiskultur er ikke et nyt problem,” siger
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterfor-

⁂

... i de senere år er problemet vokset betragteligt, i takt med
at litteratur er blevet en del af oplevelsesøkonomien med litteraturfestivaler, forfatterforedrag, oplæsninger og sceneinterviews.
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
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Fang børn
med fakta
For mange børn kan fagbøger være nøglen til at knække læsekoden.
Men i en digital tidsalder er læsevaner under forandring, også når det gælder fagbøger.

※
A F A N N A B R I D G WAT E R

U

tallige danske skolebørn har
lært at læse ved hjælp af den letlæste eventyrserie Drageherren
af Josefine Ottesen. Men der findes børn, som hellere vil lære at
læse med en fagbog om fly, ponyer eller fodbold i hånden.
”Fagbøger til børn kan noget i forhold til læselyst. De kan fange nogle andre børn, end fiktion kan, for der er børn, som slet ikke bliver
tændt af at læse fiktion. Der er en del børn, som
ikke rigtig har gidet at læse, men som kan blive grebet af læsningen, hvis de præsenteres for
de rigtige bøger.” Ordene kommer fra Cecilie
Bogh, redaktør på Gyldendal Uddannelse.
Cecilie Bogh har et bud på, hvad det er, fagbøger til børn kan. ”De kan give konkret viden og
fodre nysgerrigheden. Jeg tror også, at det nogle
gange er nemmere for børnene at finde en fagbog, der interesserer dem, fordi det er nemmere at se på omslaget og derigennem få en idé om,
hvad bogen handler om. Det kan være sværere
med fiktionsbøger. Hvis du er optaget af en interesse, uanset om det er 1. Verdenskrig, perleplader eller youtubere, vil du ret let kunne finde en
bog, der handler lige netop om dét. Der er skrevet fagbøger om næsten alt.”

Influencer, youtuber og fagbogsforfatter Maria Jarjis på 27 havde selv den oplevelse, at folkeskolens traditionelle undervisning ikke fængede hende.
”I folkeskolen var det svært for mig at forstå den måde, lærerne formidlede på. Jeg havde
svært ved at følge med. Jeg er ikke særlig boglig,
så for mig handlede det om at lære på andre måder. Jeg var vild med Find Holger-bøgerne, selvom der jo ikke er tekst i dem. Og så kunne jeg
lide bøger, hvor man kunne lære noget nyt. Jeg
kom i gang med at lære, da min lærer begyndte at kombinere lyd og læsning. Jeg følte, jeg lærte mere, når man kombinerede formidlingsformerne. Jeg tænkte, at der måtte være flere, der
havde det ligesom mig.”
En slags søster
Det med, at det skal være sjovt at lære, er omdrejningspunktet for Maria Jarjis’ YouTube-kanal ”WTF er det?”. Her har hun knap 300 videoer om så forskellige emner som 9/11 og det hvide
snit, og hun har mere end 63.000 følgere. De fleste af videoerne handler om videnskabelige emner, og Maria læste da også til bioanalytiker, inden hun sprang ud som youtuber.
”Jeg ville lave nogle videoer, fordi jeg selv var
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nysgerrig, og jeg ville undersøge de ting, jeg selv
er nysgerrig om.”
Maria Jarjis’ YouTube er interaktiv på den
måde, at hun beder sine følgere om idéer og respons, og hun kommunikerer med dem på de
sociale medier. ”Nu er det mig og mine følgere,
der udforsker emnerne i fællesskab. Det gør det
sjovt at lære nyt.”
Nu er youtuberen også fagbogsforfatter. Bogen WTF er det? udkom på Politikens Forlag i
2019 og har solgt over 6000 eksemplarer. ”Forlaget kontaktede mig. Jeg var nysgerrig på deres idéer. Jeg ville ikke lave en bog bare for at lave en bog. Forlaget foreslog et leksikon, og den
idé kunne jeg godt lide, men jeg syntes, det skulle være nemt at læse. Jeg sendte et forslag ind, og
de var vilde med det.”
Maria Jarjis’ formidling adskiller sig på
mange måder fra traditionel faglig formidling
til børn: For eksempel optræder hun selv som
en slags forsker i hvid kittel, og hun kalder sine
følgere ”wtf’ere”.
”Jeg har ikke mødt modstand, men jeg har
set, at nogle mennesker har været forbavsede
over, at man kunne formidle fagligt stof på den
måde, jeg gør. I stedet for at være ung med de unge er jeg en slags søster. Så mine følgere kan godt
relatere til mig.”

Bøgerne har en langsomhed.
Fagbøger og bøger i det hele
taget kan tilbyde fordybelse og
kurateret stof. På nettet
bliver man ledt ud ad
alle mulige tangenter.
Forfatter Dorte Lilmose

ment, hvor indholdet er filtreret. For mig er internettet et supplement.”
Dorte Lilmose understreger også det fokus,
bøger tilbyder.
”Bøgerne har en langsomhed. Fagbøger og
bøger i det hele taget kan tilbyde fordybelse og
kurateret stof. På nettet bliver man ledt ud ad alle mulige tangenter. I en bog kan du få overblikket, og du kan læse den i dit eget tempo og bladre
frem og tilbage. Og så er der det med, at hvis du
læser en bog, så får du ro og fordybelse, i stedet
for at du hele tiden kan klikke dig videre. Børn og
unge er meget utålmodige, og den måde, nettet
fodrer deres hjerner på, er meget flagrende. Når
jeg har zappet rundt, hvad har så egentlig lagret sig i mig? Der kan den fysiske fagbog noget.”
Maria Jarjis oplever også, at bøgers fysiske
tilstedeværelse har en betydning. ”Mange børn
og unge elsker det fysiske i en bog. De kan lide,
at man kan holde en bog i hånden. Jeg får stadig billeder fra mine følgere, der sidder med min
bog, og den står stadig hos boghandlere mange
steder. Der er mange, der giver bogen i gave til
deres børn.”
I Maria Jarjis’ øjne har hendes videoer også en
blivende værdi. Hendes følgere vender tilbage til
de videoer, de bedst kan lide. ”Jeg oplever, at mi-

Fagbøger i en digital tid
Kernen i Maria Jarjis’ faglige formidling er videoer, men hun mener, at fagbogen stadig har en
vigtig rolle at spille.
”Fagbøger er en anden måde at tilegne sig viden på. Jeg får unikke oplevelser af at læse bøger.
Når vi læser, dannes der billeder i vores hjerner,
og vi bliver bedre til at fokusere. Jeg får også beskeder fra lærere, som bruger den som supplement i undervisningen. Jeg ved også, at der er
mange folkeskolelærere, der bruger min kanal.”
Forfatter Dorte Lilmose har skrevet en række fagbøger til undervisningsbrug. For hende er
bøger grundstenen i faglig formidling.
”Det er dejligt, at fagbøger laver et funda-
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skilt … Livet går jo ikke ligeud for nogen af os, og
det er også vigtigt at vise.”
Dette blik for mangfoldighed og livets skæve
sider dukker også op i Dorte Lilmoses fiktionsbøger til børn og unge, men på en anden måde.
”Når jeg skriver en fagbog, er det ikke noget,
der handler om mig. Når jeg skriver skønlitteratur, kommer det mere indefra. Men jeg kan se,
at der er nogle temaer, som jeg vender tilbage til.
Jeg tager fat i gamle oplevelser, noget, jeg har set,
og så går jeg i gang.”

Fagbøger til børn kan noget i
forhold til læselyst. De kan fange
nogle andre børn, end fiktion kan,
for der er børn, som slet ikke
bliver tændt af at læse fiktion.
Redaktør Cecilie Bogh

Læser kønnene forskelligt?
En (anonym) dreng udtalte om de fiktionsbøger,
han skulle læse i indskolingen, at ”det var godt
nok lort”. Han lever op til den sejlivede forestilling om, at det er svært at vække drengenes læselyst med fiktion.
Men redaktør og forfatter Cecilie Bogh forsøger at gøre op med den traditionelle skelnen
mellem pigers og drenges læsevaner.
”Det er lidt problematisk at skelne mellem
drenge og piger som fastlåste kategorier. I dag er
man heldigvis ret opmærksom på at have billeder af piger i bøger om computerspil og af drenge i bøger om ridning, så det ikke er så stereotypt. I det hele taget tænkes der rigtig meget i repræsentation i mange nyere fagbøger. Selvfølgelig kan der være emner, der taler mere til et
bestemt køn, men det er vel egentlig ikke så interessant.”
Maria Jarjis tænker ikke på køn, når hun laver sine videoer, som bliver set af tres procent
drenge og fyrre procent piger. Heller ikke Dorte
Lilmose tænker på læsernes køn, når hun skriver til børn.
”Jeg prøver at lave bøger til børn og unge, men
det ser ud til, at drenge mere end piger har glæde af konkrete bøger. Men hvad kom først, hønen eller ægget? Vi har det med at give kønnene
forskellige egenskaber og holde fast i stereotypierne. Det tror jeg, vi skal være forsigtige med.
Alle skal have deres læsebehov opfyldt, og det er
ikke nødvendigt at begrænse nogen ved at definere kønnenes behov på forhånd. Jeg tror, at vi

ne gamle videoer stadig bliver set. Man kan altid vende tilbage til nogle emner, og de gamle videoer kan også hitte.”
Dannelsesrejse
Fagbøger til børn kan mere end at formidle faglig viden. Ifølge Dorte Lilmose er de en vigtig del
af en dannelsesproces, og de er med til at lære
børn at lære.
”Fagbøger kan klæde børn på til den verden,
de lever i. De får en begrebsforståelse, så de kan
vinkle deres videresøgninger mere specifikt. Og
med bøgerne ved man mere om, hvem afsenderen er. Hvis jeg skal være højtravende, så beskytter fagbøger næsten demokratiet. De er en
modvægt til fake news.”
Selv vil Dorte Lilmose gerne vise verdens
mangfoldighed i sine bøger.
”De fagbøger, jeg skriver, er et kig ind i et andet menneskes liv. Jeg vil gerne give et nuanceret billede. Da jeg skrev Quist (fagbog om Flemming Quist Møller, red.), så skrev jeg, at han gik
ud af skolen, før han var færdig, og at han blev
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alle sammen kan finde noget at læse, som giver
en genkendelse. Og det er vel det vigtige, uanset køn.”

Hvis jeg skal være højtravende,
så beskytter fagbøger næsten

Ny faglig formidling
Cecilie Bogh tror, at de digitale medier har påvirket fagbøgerne:
”Jeg tænker, at forlag og forfattere har lært
meget af de digitale formidlingsformer. Der er
kommet meget mere fokus på selve formidlingen. For eksempel er der flere lækre og store illustrationer og fotografier, og bestemte pointer
fremhæves blandt andet ved, at tekst og citater
kan være trukket ud i bokse. Bøgerne er blevet
mere på børnenes præmisser. Det kan man se
på nogle af de nye fagbøger, der er superlækre
og indbydende.”
Ifølge Cecilie Bogh er der godt nyt til de børn,
som er mere til fakta end til fiktion og fantasy.
”Jeg oplever i hvert fald, at der er mere og
mere fokus på fagbøger til børn og unge. Der
er mere opmærksomhed på, at man kan skabe
læselyst ved at bruge fagbøger. Der er kommet
mange lækre fagbøger. Det er et område, der er
under udvikling, og der er flere og flere, der får
øjnene op for fagbøgerne.”
Endelig har redaktør Cecilie Bogh nogle råd
til forfattere, som gerne vil formidle fakta til
børn.
”Mit råd vil være, at man skriver om noget,
man selv ved noget om og brænder for, så man
kan smitte med sin egen glæde for stoffet. Og så
er det en god idé at følge med på de platforme,
hvor børnene er og søger viden, så man kan blive
inspireret af den måde, ting formidles på i dag.
Og så er det selvfølgelig altid godt at have nogen
fra målgruppen til at læse med.” ※

demokratiet. De er en modvægt
til fake news.
Forfatter Dorte Lilmose

Dorte Lilmose

er forfatter og uddannet ergoterapeut. Hun har skrevet
en række undervisningsbøger om forfattere og en række
fiktionsbøger om emner som ensomhed, fake news,
klimaforandringer, venskab, MeToo og skyggebørn. I alt
har hun skrevet over 30 bøger til børn og unge. Hun
modtog Skriverprisen i 2014 for romanen Dræb eller dø.

Cecilie Bogh

er lærer, læsevejleder og Master i Børnelitteratur og arbejder i dag som redaktør hos Gyldendal Uddannelse.
Hun er desuden forfatter til en lang række fagbøger og
lærebøger til børn samt nogle fiktionsbøger.

Maria Jarjis

er influencer, youtuber og forfatter til bogen WTF er det?
Hun har samarbejdet med så forskellige partnere som
Københavns Universitet, Novo Nordisk og Netflix, og
hendes videoer ses mere end tre millioner gange om måneden. Find hende på Instagram på @WTFERDET
eller på YouTube-kanalen "WTF er det?"

ANNA BRIDGWATER er journalist, redaktør og forfatter af fiktion og nonfiktion til unge og voksne.

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

21

FRIT RUM

Litteratur er menneskets superkraft!
Alle mennesker har til alle tider ønsket sig at leve sundere og længere. I middelalderen drænede man blod for at holde sig sund. I midten af
1800-tallet blev arsenik promoveret som et helse- og skønhedsmiddel. I 1911 kunne velhavere
nyde en radium-eftermiddagskur, hvor de drak
det radioaktive stof som livseleksir. I 1930’erne
blev cigaretter promoveret som sunde. I 1950’erne kom Relax-a-Cizer frem, som man kunne give sig selv stød med for at holde sig sund. I 2013
var det moderne at sluge vat for at tabe sig!

At læse giver så mange sunde og positive afkast,
at det simpelthen ikke er til at ignorere. Det synes vi i BU-gruppen, er værd at sætte fokus på
her.
Læsning er en måde at træne hjernen på
Det vil sige, at man holder den store tænkemuskel i form ved læsning. Man træner også hukommelsen, fordi man f.eks. skal huske forskellige karakterer: deres baggrunde, deres
oplevelser og personligheder. Man skal huske
historiens miljøer: Hvordan ser der ud? Hvor
er køkkenet i forhold til stuen? Er der neonlys i
rumskibets gange? Har kongen soveværelse for
sig selv eller med sin dronning? Hjernegymnastik er en af de vigtigste faktorer, når man som
ældre skal forhale hjernens ældningsproces. Ligesom alle andre muskler, så gælder det om at
træne den og holde den i gang, hvis man ikke vil
miste funktionen. Faktisk er det sådan, at man
ved ethvert nyt minde træder en ny hjernesti, og
det er med til at holde hele hjernen i god form.

Alle disse anstrengelser! Og så blot for at finde
ud af, at noget af det sundeste, man kan foretage sig, har ligget lige for næsen af os, siden japanske Murasaki Shikibu i det 11. århundrede
skrev den første skønlitterære roman: The tale of Genji.

Læsning forbedrer koncentration og fokus
Man kan simpelthen ikke læse og forstå en historie, hvis man ikke investerer sit fokus i den. Man
skal aktivt vælge at fokusere på det, man læser,
for at få noget ud af oplevelsen. Det er træning af
koncentrationen.
Læsning afstresser hjernen
Når man holder en bog i hænderne, ved hjernen
automatisk, at den skal slappe af og udelukkende
fokusere på historien. Derfor er læsning en måde at komme ned i gear på, især i en travl hverdag, der ofte er overfyldt med indtryk. Faktisk er
det ved undersøgelser bevist, at læsning sænker
hjerterytmen og blodtrykket, hvilket modvirker
stress. I 2009 udførte Universitetet i Sussex et
forsøg, der beviste at fiktionslæsning i bare seks
minutter reducerede stressniveauet med gennemsnitligt otteogtres procent!

Hva’, er du snart færdig?
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Jeg tror også lige, jeg snupper

På sporet af den tabte tid

råd, som man trækker på, når man fortæller
verden (eller bare sin bedste ven), hvordan man
har det.
Læsning er i mange tilfælde motiverende
Når man læser om personer, der overkommer
et eller andet eller er udsat for noget svært, som
de vælger at handle på, så motiverer det læseren
til også at handle. Det giver læseren en følelse af:
”Jeg kan også!”
Læsning opbygger og udvikler empati
En af grundstenene i at kunne læse en skønlitterær historie er, at man kan sætte sig i andres sted. Enten i hovedpersonens sted eller i
den biperson, man identificerer sig med. Man
kan forestille sig et andet miljø, en anden tidsalder, endda et helt andet univers. At læse er simpelthen at træne sin empati, og derved at forbedre sine sociale evner, fordi man sætter sig ind i,
hvordan andre mennesker tænker og føler. Dette fører direkte til, at man også bliver mere tolerant. For hvis man kan sætte sig ind i, hvordan
andre mennesker har det, kan man også bedre
tolerere de forskelle, der er mellem os. Når man
er mere empatisk, er man også bedre til at udtrykke sig og fungere socialt, fordi man gennem
bøgerne opsamler et enormt ord- og følelsesfor-

Læsning bliver man klog af – også fiktion!
Forfattere hiver som regel ikke ting ud af det blå.
Deres fiktive historier bygger ofte på research.
Derfor får man også viden gennem fiktionslæsning. Viden, man ellers ikke ville have fået. Små
fraktioner af klogskab, der bare hænger fast i
hjernen og venter på at blive brugt.
Læsning af fiktion udvikler fantasien
Nogle har måske tendens til at se ned på sådan
noget fantasi-halløj. Men faktisk er fantasien og
forestillingsevnen menneskets superkraft. Det
er denne evne, der er nøglen til, at vi har udviklet os til det, vi er i dag. Uden fantasien var vi gået til grunde for mange tusind år siden. Fantasi
har givet os mulighed for at finde løsninger gennem hele den menneskelige udvikling.
Sidst, men ikke mindst, peger et studie fra Yale Universitet på, at læsere af skønlitteratur lever længere end ikke-læsere. Næsten to år i gennemsnit.
Litteratur er altså menneskets livsforlængende superkraft! ※

FRIT RUM
I denne udgave af Forfatteren har BU-gruppen fået Frit Rum. Tekst af Lise Bidstrup. Illustration: Marie Priem

INTERVIE W

Lille forfatterforening
– store ambitioner
Niviaq Korneliussen vandt Nordisk Råds litteraturpris sidste år,
men der går længe imellem, at bøger om og fra Grønland bliver bemærket
i resten af verden. Det arbejder den grønlandske forfatterforening ihærdigt på
at gøre noget ved. Jo Hermann har besøg den lille forening.

※
AF JO HERMANN

H

vis du indimellem sukker
over, at Danmark er et lille sprogområde med for få
bogkøbere, så tag en tur
til Grønland. Her bor der
knap 50.000 mennesker,
og det er ikke engang dem
alle, der taler grønlandsk. Der er en boghandel i
Nuuk og en bogcafé i Ilulissat, og ellers skal man
i supermarkedet eller på biblioteket efter bøger.
Niviaq Korneliussen er Grønlands eneste fuldtidsforfatter. Ikke desto mindre er der en meget
aktiv forfatterforening, Kalaallit Atuakkiortut (KA). Med 60 medlemmer og en god portion
statsstøtte i ryggen arbejder KA for at forbedre
vilkårene, ikke blot for forfattere, oversættere
og illustratorer, men for grønlandsk litteratur
i det hele taget.
Det er lykkedes foreningen at få oprettet et
litteraturkontor, GreenLit, som forfatterforeningen driver, og et samarbejde med KNR
(Grønlands Radio) om at formidle litteratur. I
øjeblikket arbejder KA bl.a. med en revision af
den grønlandske biblioteksafgift og gør desuden
en indsats for at højne kvaliteten af de ca. 30 bøger, der årligt udkommer på grønlandsk.
”Det kan godt være, at vi som forening har på-

taget os for mange opgaver, som ikke er kerneopgaver for en forfatterforening, men vi kan se,
at der ikke er andre, der løfter opgaven med at
sikre den grønlandske litteraturs overlevelse. Vi
skal sikre, at flere læser bøger, og at grønlandsk
også er et litterært sprog,” siger Juaaka Lyberth,
som er formand for KA. Han har en lang karriere bag sig som musiker, inden han begyndte
at skrive bøger, og var i en længere årrække direktør for kulturhuset i Nuuk. I dag sidder han i
kommunalbestyrelsen, men han betragter stadig forfatterforeningen som sit hjertebarn.
Generationsskifte
Indtil for nylig var både forfattere og forlæggere erfarne folk, som havde været i bogbranchen
i mange år. Forfatterforeningens bestyrelse bestod af pensionister og folk, der snart ville blive
det. Derfor stod et generationsskifte højt på ønskelisten. I dag er flertallet af bestyrelsesmedlemmerne debuteret inden for de seneste ti år,
og der er skåret mindst 30 år af bestyrelsens
gennemsnitsalder. Samtidig er det blevet en ny
prioritet for foreningen at hjælpe med til at synliggøre hele den proces, der leder op til en bogudgivelse, så det kan blive lettere for nye forfattere at komme frem.
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Også på forlagene er en ny generation ved at
tage over. Faktisk har Grønland en lang tradition for at udgive litteratur, helt tilbage til
1830’erne, hvor det statslige Grønlandske Forlag blev oprettet for at bidrage til oplysningen af
befolkningen. Forlaget skiftede senere navn til
Atuakkiorfik, og det overlevede i mere end halvandet hundrede år, men liberaliseringen af bogmarkedet endte med at tage livet af det, og den
sidste bog herfra udkom i 2009.
”Før liberaliseringen var der måske ti redaktører ansat,” fortæller Juakka Lyberth, ”og forlaget udgav både undervisningsbøger, anden
faglitteratur og skønlitteratur. Men de politiske
vinde vendte, og det offentlige måtte ikke længere være kommerciel bogudgiver. Da man trak
det offentlige tilskud, og puljen skulle deles med
andre forlag, overlevede Atuakkiorfik kun i et
par år.”
De daværende private forlæggere tilhørte de
ældre generationer. Atuagkat Forlag lukkede, da
forlæggeren gik på pension, og Milik Publishing
udgiver ikke længere nye bøger, efter at forlæggeren har passeret de 60 år. ”Nu står vi tilbage
med Maanuup Atuakkiorfia, hvis ejer, Magnus
Larsen, er over 90 år gammel,” siger Juakka Lyberth. Til gengæld er der opstået mange nye enkeltmandsforlag med yngre ejer.

Juaaka Lyberth er formand for den grønlandske
forfatterforening. Foto: Milik Publishing

⁂
… der er størst interesse for

Kvaliteten skal sikres
”Set fra forfatterside er det nye i dag, at enkeltmandsforlagene ikke har ressourcer til at kvalitetssikre bøgerne, hverken indholdsmæssigt eller sprogligt, og samtidig har de ikke råd til at
markedsføre og distribuere bøgerne,” konstaterer Juaaka Lyberth. ”Så det er en af de opgaver,
som Grønlands Forfatterforening har påtaget
sig ved at oprette det grønlandske litteraturkontor, GreenLit. Vi vil gerne samle udgivelserne fra enkeltmandsvirksomhederne og være med til at promovere dem, både i Grønland
og internationalt. Samtidig vil vi gerne medvirke til at højne kvaliteten, både teknisk og kunstnerisk. Alt for mange bøger bliver ikke ordentligt korrekturlæst og er fulde af stavefejl, når de

at læse myter og sagn
og de gamle historier.
Bøger om fangere og
spøgelseshistorier bliver købt,
uanset hvordan
kvaliteten af dem er.
Juaaka Lyberth,
formand for den grønlandske forfatterforening
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den grønlandske befolkning er akademisk uddannede kvinder mellem 40 og 50 år, som bor
i Nuuk.”
”I vores undersøgelse kunne vi også se, at der
er størst interesse for at læse myter og sagn og de
gamle historier. Bøger om fangere og spøgelseshistorier bliver købt, uanset hvordan kvaliteten
af dem er. Efter myter og sagn kommer biografier og selvbiografier, som man kan spejle sig i.
Så kommer børnelitteratur og dernæst skønlitteratur og helt i bunden digte.”

Vi skal sikre,
at flere læser bøger,
og at grønlandsk
også er et litterært sprog.
Juaaka Lyberth,

GreenLit
Læseanalysen dannede grundlag for oprettelsen af GreenLit, som i dag modtager ca. 700.000
kr. årligt i offentlig støtte. GreenLit varetager
arbejde, der herhjemme udføres af Slots- og
Kulturstyrelsens Litteraturkontor, og deltager
blandt andet i internationale bogmesser og forskellige former for nordisk samarbejde. Der er
en medarbejder ansat på deltid, men KA’s bestyrelse er også involveret i arbejdet.
”Formålet med GreenLit er dels internt i
Grønland, hvor vi gerne vil løfte kvaliteten gennem kursusvirksomhed for vores medlemmer,
rådgivning af forlag og distribution af bøgerne i
hele landet, dels internationalt, hvor kvaliteten
af bøgerne jo skal være i orden, når vi skal præsentere dem i udlandet. Så det er en langsigtet
strategi,” siger Juaaka Lyberth.
Der udkommer omkring 30 bøger på grønlandsk om året, inklusive oversættelser. Det er
ikke så ringe, mener KA’s formand. Men på trods
af liberaliseringen af bogmarkedet udkommer
der stort set kun bøger, som har modtaget støtte. Selv på de betingelser er markedet så lille, at
forlæggerne har svært ved at få tid og råd til at
kvalitetssikre udgivelserne. Det udvalg, der uddeler den offentlige støtte, ser dog ikke på kvaliteten, men behandler ansøgningerne rent administrativt, og det er ifølge KA medvirkende
til, at der udkommer for mange bøger, som ikke
engang er professionelt korrekturlæst.
I forbindelse med liberaliseringen blev distributionsmulighederne i Grønland også for-

formand for den grønlandske forfatterforening

udkommer. Det er skidt, for så gider folk jo ikke
læse grønlandske bøger.”
Det samme gør sig gældende med de bøger,
der bliver oversat til eller fra grønlandsk.
”Mange bøger er alt for direkte oversat. Sætningerne bliver simpelthen for lange og konstruerede, når man oversætter direkte til dansk,
og derfor trænger en del af oversættelserne til en
gennemskrivning af en, der har dansk som modersmål. Så vi har også en opgave i at sikre kvaliteten af oversættelserne af grønlandsk litteratur,” siger Juaaka Lyberth
Myter og sagn hitter
For et par år siden tog KA initiativ til at få lavet
en analyse af grønlændernes læsning i samarbejde med et analyseinstitut. Den viste, at læselysten er faldet fra 2017 til 2020, også i de små
bygder og yderdistrikterne.
”Interessant nok er læselysten højere i Nuuk,
hvor der tales meget dansk,” fortæller Juaaka
Lyberth. ”Man kunne have forestillet sig, at det
ville være omvendt, da bygderne jo ikke har så
mange fritidstilbud, og man hovedsagelig taler
grønlandsk. Men forklaringen ligger i, at jo højere uddannelse du har, jo højere interesse har
du også i at læse. Den mest læselystne gruppe i
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Ti procent af midlerne til biblioteksafgiften
går til den grønlandske forfatterforenings kursusvirksomhed, så KA får omkring 100.000 kr.
om året, som er øremærket til kurser. Det er dog
i praksis kun et tilskud, for Grønland er stort,
og forfatterforeningen betaler rejse, ophold og
kaffepenge til de deltagende medlemmer. Derfor koster det over 200.000 kroner at holde et enkelt kursus, og KA holder af samme grund kun
ét kursus om året. Til næste år bliver det et kursus med en oplægsholder fra USA, for som Nordisk Råds litteraturpris har vist, har fortællinger fra Grønland interesse for mange andre end
grønlandske læsere. ※

ringet. De få boghandlere uden for Nuuk lukkede, da Brugsen og de andre store butikskæder fik
mulighed for at sælge bøger, for butikskæderne
ønskede kun at sælge de mest populære bøger.
”Distributionen er en stor udfordring, som
kræver noget politisk benarbejde,” mener
Juaaka Lyberth. ”Butikkerne siger, der ikke er
interesse for at købe bøger, men interessen falder, hvis der ikke er et tilstrækkeligt udbud. Det
skal simpelthen indarbejdes i de kontrakter,
Landsstyret har med forhandlerne.”
Grønlandsk biblioteksafgift
Derimod fungerer samarbejdet med bibliotekerne godt. Der findes biblioteker i alle landets
byer og bygder, omkring 75 i alt. Hvor der er en
skole, er der også et bibliotek. Landsbiblioteket
køber gerne 80 eksemplarer af de nye grønlandske udgivelser og beholder en håndfuld af dem
på centralbiblioteket. Både forfattere, oversættere og illustratorer får biblioteksafgift, men
de skal hvert år i juni sende en ny ansøgning til
Landsbiblioteket. Hvis man overskrider deadline, får man ingenting det år.
”Det arbejder vi lige nu på at få lavet om,” siger Juaaka Lyberth, ”så modtagerne ikke skal
indsende den samme ansøgning igen og igen –
det virker meget gammeldags. Der går også alt
for lang tid med administration mellem ansøgningsfristen og udbetalingen, op til et halvt år.
Det kan ikke nytte noget, at det går så langsommeligt med at udbetale penge, man jo vitterlig
har ret til, og vi har langt om længe fået nedsat
en arbejdsgruppe under Landsbiblioteket, der
skal se på det.”

⁂
Alt for mange bøger bliver
ikke ordentligt korrekturlæst
og er fulde af stavefejl, når
de udkommer. Det er skidt,
for så gider folk jo ikke læse
grønlandske bøger.
Juaaka Lyberth,
formand for den grønlandske forfatterforening

JO HERMAN oversætter og skriver fag- og skønlitteratur.
Hun var fra 2012 til 2014 formand for Dansk Forfatterforening.
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Dansk Forfatterforenings
ordinære generalforsamling
30. april 2022 kl. 15
i Strandgade 6, st. København K
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse
Forelæggelse af foreningens regnskab for seneste regnskabsår til godkendelse
Midler fra kollektive forvaltningsorganisationer:
a) Godkendelse af gennemsigtighedsrapport 2021 (revideret af revisor), se rapporten her:
http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/ (scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
b) Forslag om anvendelse af individuelle og kollektive midler fra kollektive forvaltningsorganisationer 2022 (f.eks. Copydan), se forslaget her: http://danskforfatterforening.dk/autorkontoen/
(scroll ned til gennemsigtighedsrapport)
Forelæggelse af foreningens budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent for
indeværende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af statsautoriseret eller registeret revisor
Valg af to kritiske revisorer
Eventuelt

To bilag skal du finde på hjemmesiden

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

Tilmelding til middag
efter generalforsamlingen

Transport

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

Hvis du ønsker at deltage i middagen,
skal tilmelding ske senest den 25. april 2022
til df@danskforfatterforening.dk.
Middagen betales i døren og koster 125 kr.
inkl. fri bar.
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Formandens årsberetning
2021
※
A F M O R T E N V I S B Y, F O R M A N D F O R D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G

2021

de indbyrdes relationer. Stor tak til Aarhusgruppen for nogle fine dage og for at være Aarhus i Forfatterforeningen og Forfatterforeningen i Aarhus.

blev ikke året, hvor vi slap helt
fri af de rytmiske nedlukninger og genåbninger af foreningslivet. De vedblev at præge vores arbejde og vores samvær.
Men når jeg ser tilbage på 2021, er det ikke nedlukningerne, jeg hæfter mig ved, men de genåbninger, hvor vi faktisk i lange stræk kunne arbejde normalt. Det var en særlig glæde at kunne
gennemføre væsentlige arrangementer som vores legatreceptioner og prisfester og igen samles
om litteraturen. Især mødet med den bulgarske
forfatter Georgi Gospodinov, der modtog Zinklarprisen i efteråret, hævede sig over den blotte reception og blev en litterær begivenhed. Ligeledes var det en stor glæde, for første gang i en
del år, at se foreningen repræsenteret på Bogforum i form af F-gruppens stand. Et flot eksempel til efterfølgelse for andre grupper. Også i regi
af den nyvalgte bestyrelse har det været godt at
kunne mødes fysisk igen, ligesom det var en stor
glæde at kunne gennemføre det længe planlagte strategiseminar i Aarhus, hvor bestyrelserne
for hovedforeningen og lokalgruppen styrkede

Sejr over NOTA
Siden sidste års generalforsamling – som i skrivende stund ligger blot fem måneder tilbage –
har vi fortsat arbejdet for bedre vilkår for forfatterstanden. Bedre vilkår for forfatterstanden
skal, som altid hos os, forstås både i snæver forstand som et spørgsmål om vores egne rettigheder og betalingsniveauer og i bredere forstand
som noget, der også indbefatter ytringsfrihed,
litteraturstøtte, bogmarkedsforhold, bibliotekspolitik og læsekulturen i det hele taget. I efteråret og denne vinter har foreningen været
aktiv på alle disse områder og sikret flere vigtige resultater for os alle.
Her tænker jeg ikke mindst på det, der selv
under opbud af allerstørste beskedenhed må
betegnes som en historisk sejr over den danske
stat, hvor en årelang strid om NOTA, Danmarks
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⁂

Forfatterforeningen her gjort en indsats for
børns læselyst, som kun kan komme alle dele
af litteraturen til gavn. Samtidig med udrulningen af det projekt bød efteråret også på den glædelige nyhed, at foreningens arbejde med nye
lovrammer for skolebibliotekerne havde båret
frugt. Undervisningsministeren har fremsat et
forslag om ny bekendtgørelse for skolebibliotekerne, hvor litteratur ikke længere er fuldstændig fraværende i formålsparagrafferne, men nu
optræder i form af en forpligtelse til at styrke
elevernes frilæsning og inddrage et fokus på litteratur og læsning i vejledningsopgaverne. Jeg
håber, det kan være et første skridt til en realisering af det kæmpestore potentiale, skolebibliotekerne har for børn og unges læselyst.

… en årelang strid om NOTA,
Danmarks store bibliotek for
syns- og læsehandicappede, endte
med absolut medhold til forfattere
og forlag ved en retsinstans under
Kulturministeriet.
(…) NOTA skal betale for deres
omfattende digitale

Forlagenes indtjening
Som lovet i forrige årsberetning har vi i 2021 taget hul på forhandlinger af helt ny karakter med
Forlæggerforeningen. Vi er så godt som i hus
med en brancheaftale om retten til langt mere
detaljeret indblik i forlagenes indtjening på den
enkelte titel og i den reelle omsætning, der ligger til grund for såvel royalties som engangshonorarer. Det er ikke helt ligetil at finde de rigtige parametre og det rette informationsniveau,
som giver forfatterstanden den fornødne klarhed på et stadig mere uigennemskueligt marked, men vi er nået meget langt, og jeg forventer en aftale inden sommer. Samarbejdet med
Forlæggerforeningen har været godt, men det
er også en stor udfordring for begge parter at
forhandle på denne måde. Sagen er jo nemlig,
at det efterhånden er et par årtier siden, Forfatterforeningen og Forlæggerforeningen har forhandlet så omfattende kollektive brancheaftaler af den art. Og i løbet af de år, der er gået siden
liberaliseringen af bogmarkedet, er forlagenes
kontraktpraksisser og udgivelsesformer blevet
mere og mere sammensatte og forskelligartede.
Det gør det svært at aftale standarder på tværs

tilrådighedstillelse af bøger.
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening

store bibliotek for syns- og læsehandicappede,
endte med absolut medhold til forfattere og forlag ved en retsinstans under Kulturministeriet. Kendelsen slog fast, at NOTA skal betale for
deres omfattende digitale tilrådighedstillelse af
bøger, og at betalingen skal være rimelig.
Projekt Bogglad
Det blev også dette efterår, at 100.000 børn på
daginstitutionerne – efter direkte politisk indsats fra Forfatterforeningen – fik bedre adgang
til fysiske bøger som led i projekt Bogglad. Uanset hvordan man vender og drejer det, har vi i
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af branchen. Men det gør det også vigtigere end
nogensinde. Forfatterstanden har brug for mere ordnede forhold.

med fysisk sidetal. Endvidere lykkedes det foreningen at få udsat den fulde overgang til en dynamisk allokering af puljemidler til hhv. print
og digital. Den overgang vil blive udskudt i yderligere to år primært af hensyn til de udsving i
udlånet, som coronanedlukningerne har betydet. I den forlængede overgangsperiode er der
fastlagt en stærkt tilbageholdende bevilling til
digital biblioteksafgift, med cirka ti og tretten
procent i 2022 og 2023, selvom det digitale udlån har været væsentlig højere i 2020 og 2021.

Evaluering af digital biblioteksafgift
Kort før jul afsluttedes evalueringen af den digitale biblioteksafgift, naturligvis under medvirken af Forfatterforeningen. Evalueringsudvalget nåede til enighed om alle punkter. Den
enighed indebærer en justering af beregningsmodellen for digtsamlinger og illustrerede bøgers digitale tekstvolumen, således at det enkelte værks omfang nu vil veje lige så tungt i den
digitale afgift som i den fysiske. Det har været
nødvendigt at øge lyrikkens og de illustrerede
bøgers fylde i den digitale ordning, simpelthen
for at sikre, at de digitale udgaver udløste tilsvarende antal point som i den fysiske biblioteksafgift. Disse vægtninger vedrører ikke de såkaldte
genrepoint, som forbliver uændret. Der er alene
tale om at afstemme den digitale tekstvolumen

Moms
Det kan være fristende kun at komme ind på de
ting, der er gået godt. De punkter, hvor foreningen, med en i øvrigt ofte problematisk formulering, har sejret eller vundet. Men jeg kan ikke undlade at nævne de problemer, vi har haft
med regeringens famøse forslag om indførelse
af momspligt på indtægter fra forlagskontrakter. Det har været et vanskeligt forløb, fordi lovgrundlaget og den politiske beslutningsproces
har været så kaotisk. Og jeg kan, på nuværende tidspunkt, ikke sige, at det er lykkedes at løse problemet til fulde. Jeg kan blot sige, at vi med
alle midler har forsøgt at undgå ekstra byrder
for forfatterstanden, hvad enten det er i form af
en uønsket momspligt eller i form af uklare regler for, hvornår man er momspligtig, og hvornår
man ikke er.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen og sekretariatet for godt samarbejde
i 2021. Jeg vil gerne på hele foreningens vegne
have lov at rette en særlig tak til Jo Hermann,
der trådte til som barselsvikar for vores sekretariatschef. Selvom det ikke kan komme bag på
nogen, at Jo Hermann løftede den opgave med
imponerende kyndighed, er det på sin plads at
udtrykke foreningens påskønnelse. Tak til Jo og
tak til alle medlemmer for den måde, vi har det
med at hjælpe hinanden på i Dansk Forfatterforening. ※

⁂
Vi er så godt som i hus med
en brancheaftale om retten
til langt mere detaljeret indblik
i forlagenes indtjening på
den enkelte titel og i den reelle
omsætning.
Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
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Årsregnskab 2021

Resultatopgørelse 2021
INDTÆGTER
INDTÆGTER
INDTÆGTER
Grundkontingent
Grundkontingent
Grundkontingent
Administrationsbidrag
- Autorkontoen
INDTÆGTER
Administrationsbidrag
Administrationsbidrag
Autorkontoen
Lejeindtægter
m.m. -- Autorkontoen
Grundkontingent
Lejeindtægter
Lejeindtægter
m.m. - Autorkontoen
Indtægter
ialt m.m.
Administrationsbidrag
Indtægter
Indtægter ialt
ialt m.m.
Lejeindtægter

TIVER

Resultatopgørelse for 2021

Indtægter ialt
UDGIFTER
UDGIFTER
UDGIFTER
Løn
og sociale ydelser
Løn og
og sociale
sociale bestyrelse
ydelser og faste udvalg
Løn
ydelser
Formandskab,
UDGIFTER
Formandskab,
bestyrelse og
og faste
faste udvalg
udvalg
Formandskab,
bestyrelse
Lokaleudgifter
Løn
og sociale ydelser
Lokaleudgifter
Lokaleudgifter
Andre
udgifter bestyrelse og faste udvalg
Formandskab,
Andre
udgifter
-Andre
Bladetudgifter
"Forfatteren"
Lokaleudgifter
-- Gruppetilskud
Bladet
"Forfatteren"
Bladetudgifter
"Forfatteren"
Andre
Gruppetilskud
--- Aktiviteter
Gruppetilskud
og projekter
Bladet "Forfatteren"
Aktiviteter og
og
projekter
Aktiviteter
projekter
-- Kontingent
andre
organisationer
Gruppetilskud
-Administrationsudgifter
Kontingent
andre
organisationer
Kontingent og
andre
organisationer
-- Aktiviteter
projekter
Administrationsudgifter
-Administrationsudgifter
Telefon,
porto,
kontorartikler
m.m.
Kontingent andre organisationer
- IT-udgifter
Telefon, porto,
porto, kontorartikler
kontorartikler m.m.
m.m.
Telefon,
-Administrationsudgifter
IT-udgifter
--- Revision
IT-udgifter
og Autorkonto
Telefon, Forfatterforening
porto, kontorartikler
m.m.
Revisionbistand
Forfatterforening og
og Autorkonto
Autorkonto
Revision
Forfatterforening
-- Juridisk
IT-udgifter
Juridisk
bistand (ubetalte kontingenter)
Juridisk
bistand
-- Tab
på debitorer
Revision
Forfatterforening og Autorkonto
Tabog
pånedskrivninger
debitorer (ubetalte
(ubetalte kontingenter)
kontingenter)
Tab
på
debitorer
-- AfJuridisk bistand
- AfAf- og
og nedskrivninger
nedskrivninger
Udgifter
ialt
-- Tab
på debitorer
(ubetalte kontingenter)
Udgifter ialt
ialt
-Udgifter
Af- og nedskrivninger
Resultat
før
Udgifter ialtfinansielle poster
Resultat
finansielle
Resultat før
førposter
finansielle poster
poster
Finansielle
Finansielle
poster
Finansielle
poster
-Resultat
Renter før finansielle poster
- Renter
Renter poster
-Finansielle
Kursregulering
investering pr. 31.12.2021
-- Kursregulering
investering
Kursregulering
investering pr.
pr. 31.12.2021
31.12.2021
--Udbytte
Renter
-Udbytte
-Udbytte
Finansielle
poster
i
alt
- Kursregulering investering pr. 31.12.2021
Finansielle
poster i alt
Finansielle
-Udbytte poster i alt
Årets
resultat
Finansielle
poster i alt
Årets
Årets resultat
resultat
Årets
Årets resultat
resultatforeslås overført til næste år
Årets
Årets resultat
resultat foreslås
foreslås overført
overført til
til næste
næste år
år
alance pr. 31.12.2021
Balance pr. 31.12.2021
Årets resultat foreslås overført til næste år
AKTIVER

0
0

delslejlighed
Andelslejlighed
nansielle anlægsaktiver
Finansielle
i alt anlægsaktiver i alt

738.731
738.731

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

vide beholdningerLikvide beholdninger

ærdipapirer

Værdipapirer

msætningsaktiver iOmsætningsaktiver
alt
i alt

tiver i alt

SSIVER

Aktiver i alt

Budget
Budget
Budget
2021
2021
2021
kr.
Budget
kr.
kr.
2021
3.860.200
kr.
3.860.200
3.860.200
875.000
875.000
875.000
248.560
3.860.200
248.560
248.560
4.983.760
875.000
4.983.760
4.983.760
248.560

Resultat
Resultat
Resultat
2020
2020
2020
kr.
Resultat
kr.
kr.
2020
3.868.297
kr.
3.868.297
3.868.297
903.070
903.070
903.070
233.561
3.868.297
233.561
233.561
5.004.928
903.070
5.004.928
5.004.928
233.561

5.254.947

4.983.760

5.004.928

-2.312.105
-2.303.071
-2.370.341
-2.312.105
-2.303.071
-2.370.341
-2.312.105
-2.303.071
-2.370.341
-434.688
-477.513
-509.237
-434.688
-477.513
-509.237
-434.688
-477.513
-509.237
-491.910
-504.000
-499.478
-2.312.105
-2.303.071
-2.370.341
-491.910
-504.000
-499.478
-491.910
-504.000
-499.478
-434.688
-477.513
-509.237
-500.026
-479.600
-532.756
-491.910
-504.000
-499.478
-500.026
-479.600
-532.756
-500.026
-479.600
-532.756
-306.000
-255.000
-255.000
-306.000
-255.000
-255.000
-306.000
-255.000
-255.000
-480.742
-331.000
-254.323
-500.026
-479.600
-532.756
-480.742
-331.000
-254.323
-480.742
-331.000
-254.323
-3.264
-15.000
-9.346
-306.000
-255.000
-255.000
-3.264
-15.000
-9.346
-3.264
-15.000
-9.346
-480.742
-331.000
-254.323
Balance
pr. 31.12.2021
Balance-377.933
pr.
31.12.2021
-228.500
-238.683
-3.264
-15.000
-9.346
-377.933
-228.500
-238.683
-377.933
-228.500
-238.683
-175.072
-180.000
-185.990
AKTIVER
AKTIVER -175.072
-180.000
-185.990
-175.072
-180.000
-185.990
-51.050
-70.000
-64.800
-377.933
-228.500
-238.683
-51.050
-70.000
-64.800
-51.050
-70.000
-64.800
0
0
0
-175.072
-180.000
-185.990
0
0
0
Inventar
Inventar -89.862
0
0
-120.000
-71.021
-51.0500
-70.000
-64.800
Materielle
anlægsaktiver
i alt
-89.862
-120.000
-71.021
Materielle-89.862
anlægsaktiver
i-120.000
alt
-71.021
0
0
0
0
0
0
Andelslejlighed
Andelslejlighed
0
0
-5.222.651
-4.963.684
-4.990.975
-89.862
-120.0000
-71.021
-5.222.651
-4.963.684
-4.990.975
Finansielle
anlægsaktiver
i
alt
Finansielle
anlægsaktiver
i
alt
-5.222.651
-4.963.6840
-4.990.9750
0
32.296
20.076
13.953
-5.222.651
-4.963.684
-4.990.975
Anlægsaktiver
i alt
Anlægsaktiver
i
alt
32.296
20.076
13.953
32.296
20.076
13.953
-47.612
-30.000
-26.786
32.296
20.076
13.953
-47.612
-30.000
-26.786
Mellemregning,
projekter
Mellemregning,
projekter m.m.
-47.612
-30.000
-26.786
232.565
0 m.m.
40.062
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
Periodeafgrænsning/forudbetalinger
232.565
0
40.062
232.565
0
40.062
61.545i alt
22.512
-47.612
-30.000
-26.786
Tilgodehavender
i59.858
alt
Tilgodehavender
61.545
59.858
22.512
61.545
59.858
22.512
246.498
29.858
35.788
232.565
0
40.062
Likvide beholdninger
Likvide beholdninger
246.498
29.858
35.788
246.498
29.858
35.788
61.545
59.858
22.512
Værdipapirer
Værdipapirer
278.794
49.934
49.741
246.498
29.858
35.788
278.794
49.934
49.741
278.794
49.934
49.741
Omsætningsaktiver
i alt
Omsætningsaktiver
i alt
278.794

Aktiver i altAktiver i alt

49.934

Balance pr. 31/12 2021

738.731
1.155
41.315
42.470
4.531.923
2.530.701
7.105.094
7.843.825

31.12.202131.12.2021
31.12.202031.12.2020
kr.kr.
kr.
kr.
0
0

0 0
0 0

0
0

738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
738.731 738.731
1.155
41.315
42.470

1.155
245.260
245.260
41.315
40.560
40.560
42.470
285.820 285.820

4.531.923 4.531.923
5.873.010 5.873.010
2.530.701 2.530.701
1.558.147 1.558.147
7.105.094 7.105.094
7.716.977 7.716.977
7.843.825 7.843.825
8.455.708 8.455.708
31.12.202131.12.2021
31.12.202031.12.2020
kr.kr.
kr.
kr.

Kapitalkonto,
inkl.
0
0 inkl. årets resultat
0 årets resultat
Kapitalkonto,
Primære
grupper
0 grupper
0
0
Primære
Interessegrupper
Interessegrupper
738.731738.731
738.731
Kapitalkonto
i alt
Kapitalkonto
i alt
738.731738.731
738.731
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Depositum
738.731
738.731
738.731
Depositum
Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter
Mellemregning
andrem.m.
projekter m.m.
Mellemregning
andre projekter
Skyldige245.260
omkostninger
245.260
Skyldige1.155
omkostninger
Hensættelser
vedrørende
næste regnskabsår
40.560
41.315
40.560
Hensættelser
vedrørende
næste regnskabsår
Hensættelse,
individuel(Autorkonto)
uddeling (Autorkonto)
285.820
42.470
285.820
Hensættelse,
individuel
uddeling
Anden gæld
Anden gæld
5.873.010
4.531.923
5.873.010
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt
Kortfristede
gældsforpligtelser
i alt

5.736.382 5.736.382
5.457.588 5.457.588
699.764 699.764
602.102 602.102
248.201 248.201
231.352 231.352
6.684.347 6.684.347
6.291.042 6.291.042

1.558.147
2.530.701
1.558.147
Gældsforpligtelser
i alt
Gældsforpligtelser
i alt
7.716.977
7.105.094
7.716.977
Passiver
i alt
Passiver i alt

1.159.478 1.159.478
2.164.666 2.164.666

8.455.708
7.843.825

8.455.708
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PASSIVER

49.741

PASSIVER
31.12.2021 31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
PASSIVER
kr.
kr.
kr.
kr.

ventar
Inventar
aterielle anlægsaktiver
Materielle
i alt anlægsaktiver i alt

lægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt

Resultat
Resultat
Resultat
2021
2021
2021
kr.
Resultat
kr.
kr.
2021
3.959.042
kr.
3.959.042
3.959.042
1.047.241
1.047.241
1.047.241
248.664
3.959.042
248.664
248.664
5.254.947
1.047.241
5.254.947
5.254.947
248.664
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31.12.2021 31.12.2020
31.12.2021 31.12.2020
kr.
kr.
kr.
kr.

51.000
51.000
51.000
51.000
11.738
11.738
522.434 522.434
311.288 311.288
192.966 192.966
33.674
114.657 114.657
33.674
392.582 392.582
408.766 408.766
0
252.500
0
252.500
278.213 278.213
703.326 703.326
1.159.478 1.159.478
2.164.666 2.164.666
7.843.825 7.843.825
8.455.708 8.455.708
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Budget 2022
Budget 2022

Budget
2022
kr.

Budget 2022

INDTÆGTER
Kontingent
Administrationsbidrag - Autorkontoen
Lejeindtægter og diverse tilskud
Indtægter ialt
UDGIFTER
Gager og lønninger
Formandskab, bestyrelse og faste udvalg
Lokaleudgifter
Andre udgifter
- Bladet "Forfatteren"
- Gruppetilskud
- Aktiviteter og projekter
- Kontingent andre organisationer
Administrationsudgifter
- Telefon, porto, kontorartikler m.m.
- IT-udgifter
- Revision Dansk Forfatterforening og Autor
- Juridisk bistand m.v.
- Tab på debitorer (ubetalte kontingenter), afskrivninger
Udgifter ialt
Resultat før finansielle poster
Finansielle poster
Årets resultat
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Resultat
2021
kr.

3.976.150
845.000
262.484
5.083.634

3.959.042
1.047.241
248.664
5.254.947

-2.342.019
-519.300
-504.000

-2.312.105
-434.687
-491.910

-510.600
-255.000
-335.000
-15.000

-500.026
-306.000
-480.742
-3.264

-233.500
-185.000
-70.000
0
-100.000
-5.069.419

-377.933
-175.072
-51.050
0
-89.862
-5.222.651

14.215
25.000
39.215

32.296
246.498
278.794
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Kassererberetning
※

AF KASSERER HENRIK POULSEN

af corona – i budgettet, og man derfor besluttede at anvende en del af disse midler på projekter
og aktiviteter, som ville komme medlemmerne
og foreningen til gode.
Der er fordelt et ekstraordinært gruppetilskud på 51.000 kr. til interessegrupperne og
Lyrikgruppen. Det vil forhåbentlig give dem
mulighed for et par ekstra aktiviteter, når nu
coronarestriktionerne er væk i 2022. Hvad angår primærgrupperne er deres opsparinger store – også pga. corona – og det er bestyrelsens
opfordring, at de bruger pengene til gavn for
medlemmerne, nu hvor det er blevet muligt.
De samlede lønudgifter for 2021 er 0,4 procent højere end budgetteret, hvilket primært
skyldes en ekstraordinær udbetaling af bonus
til en medarbejder. Der er bevilliget en ekstra
månedsløn til formanden på grund af et ekstraordinært arbejdspres.
Der er blevet indkøbt nye konferenceborde i
den store sal og hvidevarer i køkkenet, hvilket
var hårdt tiltrængt. Herudover er der købt nye
og flere routere, så vi får en bedre dækning i lokalerne i Strandgade.
Der er dækket et underskud på foreningens
kursusvirksomhed, som Statens Kunstfond ellers finansierer. Der er tale om en dublering af
kurset ”Romanskrivning online”, som der var
stor efterspørgsel på.
Bestyrelsen besluttede på et strategiseminar
i oktober måned at iværksætte en undersøgelse af udbredelsen af gratis arbejde blandt vores
medlemmer. Det er en form for markedsføring
at holde foredrag og kurser med afsæt i ens udgivelser, men samtidig er det også et arbejde, der
bør honoreres. Dels vil foreningen selv udarbejde nogle retningslinjer, som medlemmerne kan
anvende i aftaler og kontrakter (foreningen kan
ikke være forhandlingspartner og fastlægge ho-

Jeg vil gentage, hvad min forgænger i kassererembedet, Sanne Udsen, skrev sidste år: 2021 var
et specielt år. Som det fremgår af regnskabet,
bar også 2021 præg af en række aktiviteter, der
måtte aflyses på grund af coronanedlukningen.
Det betyder, at vi er kommet ud med et større
overskud, samtidig med at bestyrelsen besluttede at igangsætte en række projekter og initiativer for en del af de ubrugte midler.
Indtægter
Hvad angår indtægter er grundkontingentet
godt 250.000 kr. bedre end budgettet. Det er dejligt at konstatere, at selv i en coronatid tager foreningen fortsat imod flere nye medlemmer, end
der er medlemmer, der forlader os. Foreningen
fører en aktiv fastholdelsesstrategi, der blandt
andet styrkes ved, at man ikke nødvendigvis
melder sig ud, når man når pensionsalderen eller forlader et aktivt arbejdsliv.
Administrationsbidraget omfatter administration og fordeling af IUM (Internationale
Uanbringelige Midler) og af Autorkontoen. Det
er godt 200.000 kr. højere i 2021 end budgetteret, men som det fremgår af forslaget til budget
2022, vil det falde tilsvarende i 2022, da nogle
af opgaverne overgår til Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS). Denne post er i øvrigt en
nulsumspost. Indtægterne modsvarer den tid
og de omkostninger, som sekretariatet lægger i
arbejdet med at forvalte midlerne.
Udgifter
Udgifterne er samlet set godt 150.000 kr. højere
end budgetteret. Det skyldes især posterne Aktiviteter og projekter samt Telefon, porto og kontorartikler. Baggrunden er, at bestyrelsen i oktober under en budgetopfølgning konstaterede,
at der var en del ubrugte midler – især på grund
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norarers størrelse), og dels har bestyrelsen bestilt en rapport fra et eksternt konsulentfirma, der skal afdække gratisarbejdet.
Kontingenter (til andre foreninger) og organisationer er
faldet fra 15.000 til 3.200 kr. Den litterære Institution (DLIuss) har dog modtaget 7.000 kr. i kontingent og deltagergebyr, et beløb, der er konteret under Aktiviteter og projekter. Fremover vil det bogføres under Kontingenter.
Omkostningerne til bestyrelsesarbejdet blev betragteligt lavere end budgetteret. Dels gennemførte bestyrelsen
et strategiseminar i oktober til ca. det halve af det afsatte
beløb (70.000 kr.), og dels er der sparet i rejse og forplejning,
da en stor del af bestyrelsesmøderne er foregået virtuelt.
Af internationale projekter er der i 2021 indlagt 48.000
kr. til et Norneseminar i København (oversættere), et bidrag på 22.500 kr. til den hviderussiske forfatterforening
og 35.000 kr. til årets Ibby-konference i Malaysia, mens en
bevilling på 42.000 kr. til international satsning er trukket ud.
Finansielle poster
Vi får et lidt større overskud end budgetteret, ca. 12.000 kr.,
men Årets resultat er bemærkelsesværdigt stort – 278.794
kr. – når vi medtager de Finansielle poster. Det skyldes især
kursgevinsten på de papirer, som bestyrelsen valgte at investere i i 2018 samt yderligere i efteråret 2021 for at sikre et afkast, der kunne imødegå den negative bankrente.
Kursgevinsten er ”papirpenge”, som vi ikke direkte kan
omsætte, og beløbet kan ændre sig, men som det fremgår
af regnskabet, er det glædeligt, at afkastet af værdipapirerne er større end renteudgifterne i banken.
Det er vigtigt at understrege, at foreningen fører en forsigtig investeringsstrategi i sunde og etisk forsvarlige aktiver, og der er ingen planer om at investere yderligere i
de kommende år. Foreningen er ikke en investeringsforening, men en forening, der gennem møder, aktiviteter og
kurser er til gavn for medlemmerne. Foreningens likvide beholdning er fortsat betragteligt højere end investeringsbeløbene.
Årets resultat
Årets resultat lander på 278.794 kr. Heri indgår som sagt en
kursgevinst på værdipapirer på 246.498 kr., der er et beløb,
der ikke skal realiseres. Det kan vise sig næste år, at det er
betragteligt mindre. ※
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De kritiske
revisorers
bemærkninger til
regnskabet for 2021

※
AF LOTTE GARBERS
OG JANNE HEJGAARD

Vi har gennemgået det fremlagte
regnskab og på den baggrund stillet bogholderiet i alt ti opklarende
spørgsmål, som alle er blevet besvaret fyldestgørende.
Regnskabet bærer igen præg af,
at 2021 har været et helt specielt år
som følge af corona, flere arrangementer blev aflyst, og det gav luft
i budgettet. I 2021 fik grupperne
derfor en ekstraordinær bevilling,
og andre formål er blevet støttet:
f.eks. kurser, mentorforløb og internationale projekter.
Foreningens likvide beholdninger er noget mindre ved udgangen
af 2021 end året før. Det skyldes
tiltag fra regeringen vedrørende
skat og en ny ferielov.
Vi glæder os over, at det er lykkedes DFF ikke blot at fastholde
medlemsskaren, men ovenikøbet
at udvide den.
Endelig har vi bemærket, at vi
i 2021 har haft en indtægt som resultat af kursregulering af en investering. Vi har sikret os, at den
investerede del af foreningens aktiver har en rimelig størrelse, og
kan konkludere, at foreningens
økonomi som helhed er sund. ※

ARTIKEL

LitX 2022
– Aarhus Litteraturfestival
Forberedelserne til den store internationale festival LiteratureXchange
i den jyske hovedstad er i fuld gang. Det er festivalens fjerde år, og Aarhusgruppen
i Dansk Forfatterforening har været med fra begyndelsen.

※
AF JOHS THORST

LITX

publikum. Som det sker på ”det poetiske musikværksted”, skabt i samarbejde med komponist
og musiker Jesper Mechlenburg, hvor en erfaren sangskriver sætter musik til et digt foran et
publikum. I år kommer musiker Simon Kvamm
forbi værkstedet, og vi har flere følere ude, f.eks.
hos Niels Brandt fra The Minds of 99. Mon han
har tid og lyst til at være med i år?
Poeten Mads Mygind og jeg har planlagt poesioplæsninger på Aarhus Ø, byens nye bydel.
En ansøgning er sendt af sted til Statens Kunstfond. Og ja, hvis alt falder på plads, så bliver det
til noget. Det skal afklares, inden festivalens
program har deadline i april.
Og sådan er det med festivaler, tidsslugere er
de, og man ved aldrig på forhånd, hvad der lander, og hvad der flyver forbi … ※
LiteratureXchange i Aarhus finder sted
fra d. 9. til d. 19. juni.

i Aarhus er vokset op til at blive
Danmarks største. Mere end
200 arrangementer fordelt over by og omegn og
med forfattere fra hele verden.
Festivalen er samarbejde på tværs. Og Aarhusgruppen har fundet en rytme i samarbejdet
med Jette Sunesen, Aarhus Litteraturcenter, leder af festivalen, og Lise Kloster fra Aarhus Bibliotekerne. De to er festivalens grundpiller. Budgettet er ca. tre en halv million kr., og Aarhus
Kommune støtter fast med 400.000. Resten af
pengene skal komme fra entré og via puljer og
fonde.
I år står Forfatterforeningen for to events
med et samlet budget på ca. 100.000 kr., og sammen med LitX har vi sat denne platform: Nye
kunstneriske møder skal afsøge, hvad der sker,
når etablerede kunstnere udfordres i kreative dialoger og værksteder med inddragelse af

JOHS THORST er en del af Aarhusgruppens styregruppe og arrangør af flere events på LitX.
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Drømmer du om
at se din bog på film?
Filmatiseringer kræver vidtrækkende rettigheder, så tænk dig godt om.

A F D A N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G S J U R I S T, A N N E KO L D B Æ K

V

i ser flere og flere kontrakter om filmatisering af bøger. Førhen var det
typisk en bog = en film, og det foregik på dansk. Nu kan det også være en
tv-serie til streaming, måske med internationalt sigte. Det indebærer andre og mere
vidtrækkende vilkår.
Kan jeg eller mit forlag gøre noget for at skabe interesse?
Det er nok begrænset. Det handler om, hvorvidt
en konkret filmproducent mener, at din bog er
egnet til at blive til billeder og lyd.
Hvad er den rette betaling?
Det kommer an på en forhandling. Filmkontrakter har oftest betaling i tre led: optionsbetaling, filmatiseringssum og royalties. Det kan
f.eks. se således ud: X0.000 kroner for option i
to år, mens producenten søger finansiering,
X00.000 ved filmatiseringens start og X % i royalty af overskud efter finansiering.
Hvilke rettigheder afgiver man?
Filmatisering kræver vidtrækkende rettigheder. Du skal kunne se din bog omfortolket på en
helt ny måde. Til tv-serier ønsker producenten
ofte ret til at digte videre på værket i flere sæso-

ner med helt nye historier og personer. Du skal
finde ud af, om du er tryg ved producentens projekt, om der kan forhandles om vilkårene, eller
om du skal overveje at sige nej tak.
Hvem forhandler kontrakten?
Det fremgår af din forlagskontrakt, om du har
overdraget forhandling af filmrettigheder til dit
forlag eller til en evt. agent, mod at de får en andel af betalingerne. Selv hvis du har det, så kræver en aftale om så vidtrækkende rettigheder
din udtrykkelige accept inden underskrift.
Kan en fagbog også filmatiseres?
Tv-serier baseret på dokumentarisk materiale
er populære og kan sagtens være efter forlæg af
en fagbog. Fagbogsforfatteren ejer hverken kilderne eller den faktuelle historie, så der skal typisk en anden type kontrakt til. Det betyder desværre også, at andre kan blive ”frit” inspireret
af den historie, du har skrevet en bog om. Det er
en konkret vurdering, hvor grænsen går ift. ophavsretten til en fagbog, der er blevet brugt som
oplæg til en film eller tv-serie.
Dansk Forfatterforenings jurist kan rådgive
dig om din ophavsret ved filmatisering og give dig
uafhængig rådgivning om en tilbudt kontrakt. ※

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.
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KALENDER

L E G AT E R

KALENDER

Hvor intet andet er nævnt, holdes møderne i Dansk Forfatterforenings lokaler i
Strandgade 6, København.

GÅ-HJEMMØDE OM: HVAD
MÅ DU TRÆKKE
FRA I SKAT?

Tirsdag d. 5. april
kl. 16-17

Foreningens revisor holder
oplæg om fordele og ulemper ved eget firma, fradrag
v. rejse, forbrug, diæter etc.
Derudover vil der være et eksempel på en selvangivelse
med de mest forekommende beløb sat ind som kommentarer, og til sidst er der
mulighed for at stille spørgsmål. Arrangementet er for
ordinære medlemmer. Tilmelding til df@danskforfatterforening.dk
NB! Det kan være en god
idé at orientere sig i ”Kunstnernes beskatning” inden mødet: https://www.
dansk-kunstnerraad.dk/
kunstnernes-beskatning/

ÅRSMØDE

Lørdag d. 19. marts
kl. 16-21

Festligt, fagligt indhold og
fortæring. Flere detaljer følger!
Der vil være Zoom-link til jer,
der ønsker det!

DE FAGLITTERÆRE

To faglitterære cafeer
på Ordrup Bibliotek,
Ejgårdsvej 11,
2920 Charlottenlund:

ÅRSMØDE

Onsdag d. 7. april
(OBS: tidligere
annonceret d. 9. april)

Dagsorden ifølge vedtægter
– nærmere info følger.

DOF

Generalforsamling
Lørdag d. 26. marts
kl. 15-18

ILLUSTRATORERNE

Årsmøde
Fredag d. 4. marts kl. 16

16: Mød Stine Engel fra BIBIANA Danmark, der kommer
og fortæller om ”Byen som
billedbog” – prisvindende illustrationskunst fra børnebøger i verdensklasse.
kl. 17: Generalforsamling ifølge gruppens vedtægter og
introduktion til vores nye
fælles bogprojekt: Den Store
H.C. Andersen Eventyrbog.
Efter generalforsamlingen
spiser vi sammen.
Tilmelding skal ske på: kontakt@illustratorgruppen.dk

DE SKØNLITTERÆRE

Fyraftensmøde med
Forlaget Brændpunkt
Fredag d. 11. marts
kl. 16-18

Mød stiftere og redaktører
på et af landets mest travle yngre forlag, der udgiver
godt 40 titler årligt og er i
skarp konkurrence med Gyldendal om at udgive flest
debutanter.

flygtninge, religiøse konflikter og fake news. I den situation er der brug for troværdig
oplysning som aldrig før. Den
finder vi i den aktuelle faglitteratur.
Mød forfatterne Jakob
Skovgaard Petersen, Claus
Bryld og Charlotte Langkilde, som fortæller om deres
værker og arbejdsmetode.
De to faglitterære café-møder er tilrettelagt af Ordrup Bibliotek i samarbejde
med F-gruppen. Ordstyrer er
Egon Clausen.

Tæt, højt, fælles
Torsdag d. 10. marts
kl. 17-19

Klimakrisen er over os, og
hvordan klarer vi den uden at
sætte grundlæggende værdier over styr? Kan det ske på
en måde, så vores livskvalitet i virkeligheden bliver bedre? Hvordan? Skal vi flytte ud
i økologiske landsbyer, eller
skal vi blive i byen og bygge
boliger i højden?
Mød Simon Kjær Hansen,
global direktør i den verdensomspændende sammenslutning af byer C40 Cities og forfatter til Et forsvar
for storbyen. Og Henrik Gudmundsen fra CONCITO, den
grønne tænketank.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Efterfølgende middag med
tilmelding.

LYRIKGRUPPEN

Årsmøde
Lørdag d. 2. april
kl. 15-17 med
efterfølgende middag.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Tilmelding til middag: Poul_
damgaard@hotmail.com senest søndag d. 27. marts.
Inden middagen er der oplæsning ved dansk-armensk
forening, DanArmen, og DFF,
hvor Ararat Ghukasyan læser fra digtsamlingen På vej
til søgninger.
Årsmødet er kun for medlemmer af L-gruppen.

Bøger med udblik og
betydning
Torsdag d. 24. marts
kl. 17-19

Verden er ramt af klimakrise,
trusler om krig, strømme af
F O R FAT T E R E N N O 0 1 2 0 2 2
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AARHUSGRUPPEN

Årsmøde
Tirsdag d. 15. marts
kl. 16-19

Se dagsorden mv. her:
https://danskforfatterforening.dk/aarhusgruppen/aarsmoede-med-hygge-ost-og-aarets-udgivelser/
Tilmelding til info@gunvorganerkrejberg.dk.
Godsbanen, Vogn 1, Aarhus.

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

Generelt om legater

Ansøgningen sendes elektronisk
via efond. Link til det elektroniske ansøgningsskema findes på
Dansk Forfatterforenings hjemmeside:
http://danskforfatterforening.
dk/soeg-legat/
Her finder du også en udførlig vejledning i, hvordan der ansøges.
Ansøgningen skal være indsendt
senest 5. april 2022 kl. 12.
Folk, der har kendskab til personer, som opfylder betingelserne, opfordres hermed til at rette
henvendelse til de pågældende
og oplyse dem om legaterne og
ansøgningsfristen.

FORENINGEN

NYE MEDLEMMER
Annette Bjerre Theilgaard,
Aarhusgruppen
Risskov
Senest udgivne titel:
Den Store Pigebog,
Politikens Forlag, 2007
Katrine Louise Jakobsen,
BU, illu, Aarhusgruppen
Egå
Senest udgivne titel:
Sort asfalt, Gyldendal, 2021
Tage Majland, S
København Ø
Senest udgivne titel:
På grænsen, Byens Forlag, 2020
Ilja Martin Wechselmann, S
Sønderborg
Senest udgivne titel: Fængsler,
Byens Forlag, 2020
Mathilde Grundtvig, S
Allerød
Senest udgivne titel:
Den yderste ring i vandet,
Ravnerock, 2020
Annegerd Lerche Kristiansen, BU
København S
Senest udgivne titel:
Sille 3: Ruben og Sille for altid?,
Gyldendal, 2021
Henrik Juul, F, senior
Vedbæk
Senest udgivne titel:
Lederskabets essens,
Akademisk, 2021
Marcel Lysgaard Lech, DOF
København S
Senest udgivne titel:
Homeriske genklange,
Hans Reitzels Forlag, 2021

Elisabeth Bang-Nielsen, DOF
Klampenborg
Senest udgivne titel:
Sommeren ved stranden,
Cicero, 2022

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

Steffen Groth, S, senior
Køge
Senest udgivne titel:
Clearmind, Byens Forlag, 2021
Marie-Louise Svane, F, senior
København Ø
Senest udgivne titel:
Det fortælles i Istanbul, Klims
Forlag, 2018

FORMAND:
Morten Visby
formand@danskforfatterforening.dk

Allan Erik Mortensen, S
Senest udgivne titel:
Jeg passer på dig,
Lytteratur, 2021
Thore Bjørnvig, L
København N
Senest udgivne titel:
Dommedage,
Harvesting Press, 2021

JURIST:
Anne Koldbæk
jura@danskforfatterforening.dk
Kontortid: Tirs.-tors.
kl. 10-12 og 13-15

Hugh Matthews, DOF
Rørvig
Senest oversatte titel:
Survey Association,
Besigtigelseskontoret, 2014

BOGHOLDERI:
Trine Larsen bogholderi@danskforfatterforening.dk

Laila Colding Lagermann,
Læremiddelgruppen, F
Hornbæk
Senest udgivne titel:
Farvede forventninger,
Aarhus Universitetsforlag, 2019

MEDLEMSADMINISTRATION M.M.:
Nena Wiinstedt (sekretær) df@danskforfatterforening.dk,
Anna Ida Häggquist
assistance@danskforfatterforening.dk, Lotte
Foged, (projektkoordinator) blixen@danskforfatterforening.dk,
Sine Löfström
Antonisen medlemsservice@danskforfatterforening.dk
Laura Ellinor Rask,
kontakt@danskforfatterforening.dk

Rasmus Julius, BU, Illu
Kolding
Senest udgivne titel:
På dybt vand 5,
Forlaget Fabel, 2021
Sally Thorhauge, F,
Aarhus
Senest udgivne titel:
Museet som læringsmiljø,
Aarhus Universitetsforlag, 2021

SEKRETARIATSLEDER OG
WEBREDAKTØR:
Sara Strand
ss@danskforfatterforening.dk
KURSUSSEKRETÆR:
Anne-Sophie
Lunding-Sørensen
kursus@danskforfatterforening.dk
Tlf.-tid: tors. kl. 10-12
og 13-15.

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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Bestyrelsen:
Morten Visby (fmd.), Anne Sofie Hammer
(næstfmd.), Henrik Poulsen (kasserer),
Poul Lynggaard Damgaard,
Juliane Wammen, Lise Bidstrup,
Stephanie Caruana, Nanna Gyldenkærne,
Tomas Lagermand Lundme, Lotte Thrane og
Kaare Øster.
GRUPPERNES STYRELSER:
S-gruppen
Stephanie Caruana (fmd.)
Birte Kont (næstfmd.)
Christine Tjalve
Frode Z. Olsen
Anne Nielsen
Anne Hjælmsø
Martin Holmslykke
Harald Havsteen-Mikkelsen (suppl.)
Anne Zenon (suppl.)
BU-gruppen
Lise Bidstrup (konstitueret fmd.)
Inge Duelund Nielsen
Sally Altschuler
Anne Sofie Hammer
Kasper Hoff
Lise Jacobsen Qvistgaard
Jette Rydahl Sørensen
Birgitte Bregnedal
Kim Langer
Gunnar Wille
Tove Krebs Lange (Illustratorgruppen)
Illustratorgruppen
(under BU)
Marie Priem (fmd.)
Tove Krebs Lange
Bente Bech
Jan Mogensen
Jesper Tom-Petersen
Tomas Björnsson
Lilian Brøgger
Zarah Juul
L-gruppen
Poul Lynggaard Damgaard (fmd.)
Daniel Boysen
René Sandberg
Jesper Rugård
Linda Karen Prahl Jørgensen
Cindy Lynn Brown (1.-suppl.)
Kirsten Marthedal (2.-suppl.)
Kenneth Krabat (3.-suppl.)
F-gruppen
Henrik Poulsen (fmd.)
Anne Rosenskjold Nordvig (næstfmd.)
Kaare Øster
Anne Hedeager Krag
Charlotte Langkilde
Jørgen Burchardt
Tommy P. Christensen (suppl.)
DOF
Juliane Wammen (fmd.)
François-Eric Grodin (næstfmd.)
Birthe Lundsgaard
Signe Lyng
Siri Nordborg Møller
Nanna Katrine Lund
Jakob Levinsen
Uschi Tech (suppl.)
Rasmus Hastrup (suppl.)
Haikugruppen
Ulla Conrad (fork. ullaconrad@mail.com)
Kvindelige forfattere i DFF
Birte Kont (birtekont@mail.tele.dk)
Læremiddelgruppen
Henrik Poulsen
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)
Seniorgruppen i DFF
Benny Pedersen (fmd. bpe1954@gmail.com)
StORDstrømmen i DFF
Kontaktperson: Lone Ayo Rytsel
(Lone@lonerytsel.dk)
Aarhus-gruppen i DFF
Gunvor Graner Krejberg
(fmd. info@gunvorganerkrejberg.dk)

DDDDD

Portfolio
※
er måske bange for at forsimple deres fagområde, ligesom man kan få den
følelse, at kolleger kikker én kritisk over
skulderen. Jeg mener dog, at alle fag
har brug for kritik og debat, simpelthen
for at udvikle fagligheden. Derfor har
jeg også selv skrevet en del debatartikJeg har altid været interesseret i det
pædagogiske, i kommunikation og for- ler, kritikker og kronikker om arkitektur
midling, og allerede mens jeg gik på Ar- og design.
kitektskolen, tog jeg en tillægsuddannelse som journalist. Så i 1988 læste jeg Hvad skriver du på i øjeblikket?
et halvt år på Danmarks Journalisthøj- Sammen med en kollega, Henrik
skole i Aarhus.
Lund-Larsen, arbejder jeg på en bog

Thomas Dickson, du er uddannet
arkitekt med speciale i industrielt design, men har brugt og
bruger en stor del af dit arbejdsliv på at skrive om og formidle
dit fag. Hvorfor?

Med henblik på at formidle
dit fag, arkitektur?
Ja, arkitektur og design er jo visuelle fag, men også meget ordløse. Så jeg
ville gerne sætte ord på det, som øjnene ser. Og jeg fandt, at der var et stort
behov for at formidle det ud til en bredere kreds.

om Arne Jacobsen som industriel designer. Vi har fundet en del nyt materiale og glemte tegninger fra ham og fra
hans tegnestue. Bogen er planlagt til at
udkomme op til Bogforum senere i år.

Så du fortsætter med at skrive
om dit fag?

Jeg bliver sommetider lidt træt af
området. Der kommer en del udgivelMange eksperter eller vidende
ser om design og arkitektur i disse år, og
mennesker har det svært med at mange af dem er fortærskede og overformidle til ”almindelige” men- fladiske, mener jeg. Så jeg samler noter
nesker og vælger måske i stedet til en ungdomsroman om klima og har
at forsøge at imponere deres fag- også overvejelser om en bog om, hvorfæller. Hvordan ser du på det?
dan man kunne tænke sig at bruge
Nogle er så meget inde i stoffet, at de
designmetoder til at udforme en samhar svært ved at se det udefra. Og de
fundskritik.

※

THOMAS DICKSON, 1958, arkitekt med speciale i industrielt design, journalist og
forfatter til en række bøger og artikler om arkitektur og design, bl.a. klassikeren
Dansk Design, en historisk gennemgang af dansk design fra vikingetidens skibe
til moderne møbelklassikere og modetøj i dag.

