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L E D E R

skrivende stund trækker det gevaldigt 
op til et folketingsvalg. Foreningen ar-
bejder løbende på at præge politiker-
nes prioriteringer og bibringe dem en 
forståelse af litteraturens behov. Ofte 
har det karakter af noget så basalt som 
at påpege, at kultur ikke kun er noget, 
der foregår på en scene eller en skærm, 

men også udspiller sig inde i hovedet på folk, for 
deres indre øjne og ører, i deres tanker og følel-
ser. Nogle af de vigtigste møder med kultur og 
kunst og vidensformidling sker, når vi er helt 
stille og alene, nemlig når vi læser. Også den ak-
tivitet har behov for gode rammer og kulturpo-
litisk bevågenhed. Det arbejder foreningen altid 
for, om der er valgkamp eller ej.

Men når der nu er optræk til et folketings-
valg, kan jeg passende benytte lejligheden til 
at fremhæve nogle af de temaer, vi aktuelt er i 
dialog med politikerne om. Som en helt natur-
lig forlængelse af succesen med projektet Bog-
Glad, der støttede indkøb af børnebogsamlinger 
i dagtilbud, SFO’er og klubber, ønsker vi yderli-
gere midler afsat til formålet, også i de kommu-
ner og institutioner, der ikke indgik i projektet. 
I knap halvdelen af landets børnehaver benyt-
ter personalet sig stadig ikke af bøger sammen 
med børnene. Så behovet er der, og vi ved nu, at 
modellen virker. 

 

For de lidt større børn og unge ser vi et behov 
for nye bogsamlinger på skolebibliotekerne, 
som bl.a. har til opgave at inspirere til frilæs-
ning. Men bogsamlingerne har i årtier været sy-
stematisk udpint. Samlingerne er små og gam-
le. Det er ofte meget slidte og indholdsmæssigt 
uaktuelle bøger, der står på hylderne. Derfor øn-
sker vi en særpulje til indkøb af nye bøger. For- 
tællinger om de udfordringer og krydspres, 
børn og unge er udsat for i dag. Viden om den 
sammensatte virkelighed, de agerer i nu. Ele-
verne skal kunne spejle sig som mennesker i fri-
læsningsbøgerne på skolen. Spil, film og serier 
taler til hele generationer og hele segmenter, lit-
teraturen taler til den enkelte. 

Det sted, hvor litteraturstøtten virkelig ryk-
ker i forhold til sikring af en fri og levende dansk-
sproget litteratur, er i Statens Kunstfond. Den 
seneste undersøgelse fra Kulturministeriets 
Bogpanel viser, at litteraturstøtten i Kunstfon-
den virker og virker godt. Men den viser også, at 
der er stærkt øget pres på støtten. Den forventes 
at dække stadig bredere, og ansøgningsmæng-
den er steget betydeligt. Derfor er vi i dialog med 
flere politikere om øget bevilling.

Listen her er bestemt ikke udtømmende, men 
den kan forhåbentlig give et indtryk af, hvilke 
temaer der er i spil. Lige nu, hvor jeg skriver det-
te, stille og alene. PS: Vi vil også gerne have bog-
momsen afskaffet. ※

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

F LU G T

To digtere inviterer os 
til at deltage i deres  
udviklings- og  
redigeringsproces
Digterne Cindy Lynn Brown og 
Kenneth Krabat besøgte i 2016 et 
kunstmuseum i Slovenien med en 
sal fuld af tegninger af flygtnin-
ges ruter mod sikkerhed og tryg-
hed. Besøget blev indledningen til 
en lang proces for de to med kunst-
støttede rejser i Europa, besøg i 
flygtningelejre, samtaler, research, 
frivilligt flygtningearbejde, kur-
ser og formgivning, og de har sam-
let materiale, som er mundet ud i fi-
re hundrede digte. Digtene er på vej 
mod offentliggørelse.
Men de to digtere pudser, pusler og 
redigerer stadig, og de vil gerne in-
vitere DIG ind i værket. 
”Digtere og forfattere i Dansk For-
fatterforening: Hvad er godt, hvad 
er skidt, hvad er nødvendigt og 
unødvendigt? Har du meninger, 
svar-digte, essays, links, tegnin-
ger eller andet, du vil bidrage med 
i kommentarfelterne, så siger vi 
mange tak,” lyder det fra Kenneth 
Krabat og Cindy Lynn Brown.
HEARSAY HØRTSAGT – et flugt- 
katalog er en samling af digte, lyd, 
video, fotos og artikler inspireret af 
flygtningesituationen i Europa og 
verden. Find materialet her:
https://hearsaybook.net ※

D I G I TA LT

Alinea og Clio bliver  
slået sammen til ét 
stort læringsunivers
Lindhardt og Ringhof har op-
købt Clio, som er det tredjestør-
ste grundskoleforlag i Danmark. 
Clio skal smeltes sammen med Ali-
nea, som er L&R’s forlag til grund-
skolen. I en pressemeddelelse skri-
ver L&R, at de vil skabe ”markedets 
største læringsunivers til den dan-
ske grundskole”.

Lindhardt og Ringhof cementerer 
dermed yderligere deres position 
på det danske, digitale undervis-
ningsmateriale til grundskolen. ※

K E N D T E

Rapport giver ny  
indsigt i faglittera- 
turen og skal skabe 
grobund for yderligere 
undersøgelse
Faglitteraturen har det godt – 
dog især den faglitteratur, der er 
skrevet af kendte mennesker fra 
tv, radio og dagblade. Det frem-
går af Bogpanelets nylige spe-
cialrapport om dansk faglittera-
turs aktuelle status og vilkår.  
I rapporten siger Niels D. Lund, 
lektor emeritus ved Københavns 
Universitet, bl.a.:
”Vi ser en øget vægt på det nar-
rative i faglitteraturen, hvor man 
prøver at tilnærme sig en læser- 
attraktion, fordi man ved, at folk 
gerne vil have spænding, når de 
læser.”
Kulturministeriets Bogpanel for-
venter, at rapporten kan skabe et 
grundlag for videre undersøgelse 
og debat om faglitteratur. I den 

faglitterære gruppe i Dansk Forfat-
terforening har man igennem flere 
år efterlyst en decideret forskning 
i faglitteraturen. Det har Norge, og 
Sverige er i gang med at etablere et 
professorat. ※

# B O O K T O K

Unge vil læse og  
lytte til bøger på  
originalsproget 
17 % af befolkningen abonnerer på 
en streamingtjeneste til lyd- eller  
e-bøger – et tal, der de seneste år 
kun er gået op, op. Men ikke fra 
2021 til 2022, hvor antallet af abon-
nenter er stagneret. Det viser un-
dersøgelsen ”Danskernes Bogkøb”, 
som Boghandlerforeningen og 
Danske Forlag gennemfører hvert 
år. Undersøgelsen viser også, at 
halvdelen af alle solgte bøger bliver 
købt i en fysisk boghandel. 
Undersøgelsen peger på en helt ny 
tendens, nemlig at op mod 25 % 
af de adspurgte har læst eller lyt-
tet til litteratur på engelsk i løbet af 
det seneste år. Boghandlerne ople-
ver en større interesse fra især un-
ge for at læse bøger på originals-
prog i stedet for en oversat udgave. 

Jeg ved godt, at min egen måde  
at arbejde på absolut ikke er den  
eneste, og slet ikke den sande.  
Det er op til den enkelte. Så meget har 
jeg indset efter i flere år at have tænkt, 
at jeg arbejdede på en forkert måde,  
når kolleger fortalte om plotoversigter,  
modeller og bøger om at skrive.

Ditte Wiese har deltaget i et mentorforløb for forfattere.  
Læs hendes fortælling om forløbet på side 28.
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S M ÅT &  G O D T

De henter inspiration fra forskel-
lige internetplatforme, f.eks. Tik-
Tok og BookTok. ※

TÆ N K

Aarhusianske  
Tænkepauser  
udkommer også  
på amerikansk
Bogserien Tænkepauser fra Aar-
hus Universitetsforlag har gen-
nem adskillige år haft stor succes 
med små faktabaserede og ef-
tertænksomme bøger skrevet af 
forskere og om så forskellige em-
ner og titler som Lykke og Kær-
lighed, Alder og Myrer. 
Aarhus Universitetsforlag har 
indgået et samarbejde med det 
amerikanske Johns Hopkins 
University Press i Baltimore, og 
blandt de første titler på engelsk 
er bl.a. Happiness, Love, Age og 
Ants. ※

L E D R E

Der er udpeget en  
bestyrelse for det  
nye Kulturens  
Analyseinstitut
Kulturens Analyseinstitut får til 
opgave at levere fagligt solide 
analyser af kulturområdet. Det 
skal dermed, ifølge kulturmini-
ster Ane Halsboe-Jørgensen, sik-
re bedre adgang til viden og data 
om kunst og kultur og sikre dia-
log og vidensdeling på kultur-
området. 
Ministeren har udpeget en besty-
relse, hvor filminstruktør Christi-
na Rosendahl bliver bestyrelses-
formand. De øvrige medlemmer 
er formand for The Danish Une-
sco National Commission Else-
beth Gerner Nielsen, stifter og 
konsulent i konsulentfirmaet Ar-
tana Jens Nielsen, direktør for 
CHART Nanna Hjortenberg, le-

der af Rytmisk Center Køben-
havn Egil Bjørnsen, prorektor på 
Erhvervsakademi Aarhus Jakob 
Rathlev og professor i kulturso-
ciologi ved Norges Musikkhøg-
skole Sigrid Røyseng.
Instituttet skal ligge i Roskilde, og 
bestyrelsens første opgave bliver 
at finde en administrerende di-
rektør. ※

M E K A N I S K

Test og voldsomt  
fokus på børns  
læsning mindsker 
børns læselyst
”Vi træner og tester vores børn i 
læsehastighed og i hele tiden at 
holde fokus på ordene i teksten 
og være i et godt læseflow, og på 
den måde gør vores undervisning 
læsefærdigheden til en mekanisk 

øvelse, hvor legen med at sætte bog-
staver og lyd sammen bliver forudsi-
gelig og effektiviseret,” siger Sarah Bro 
Trasmundi, lektor på SDU ved Institut 
for Sprog og Kommunikation og forsker 
i bl.a. børns læselyst, i et interview på 
SDU’s hjemmeside.
Omgivelserne betyder også meget for 
læselyst. Voksne finder en behagelig 
stol, rolige omgivelser og lys og lidt at 
drikke, når de vil lystlæse. Det kan de 
færreste skoler tilbyde. Tværtimod bli-
ver eleverne sat foran et firkantet bord 
og skal læse korrekt og hurtigt, så de 
kan besvare de efterfølgende spørgs-
mål. 
”Vi ved fra forskning, at man bruger he-
le kroppen til at læse, og vi ved, at ergo-
nomi, temperatur og belysning betyder 
noget for vores læsning og forståelsen 
af det, vi læser,” siger forskeren, der ta-
ler for, at vi også skal lære børn at læse 
langsomt. ※

Det gjorde et grimt 
indtryk på mig,  

da en mandlig 
anmelder i P1  

Morgen sagde om 
digteren Pia Juul, at 

”selv om hun var  
kvinde, skrev hun 

fra et alment sted”. 
Selv om. Det er 

vildt, at man som 
kvinde stadig skal 

høre, at ens  
kompetencer,  
oplevelser og  

erfaringer ikke  
opleves som  

almene.
Forfatter Iben Albinus  

i Kulturmonitor 
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T E M A

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

I L LU S T R AT I O N:  L I N E  M A L L I N G S C H M I D T

※

Exofiktion er en forfatters skønlitterære fortælling 
med fakta om et menneske, som har levet engang. 
Ikke at forveksle med autofiktion, som tager ud-
gangspunkt i forfatterens egen personlige historie.  
I exofiktionen er hovedkarakteren en anden – ofte  
en stor, men overset, kunstner, kunstnerens muse  

eller en videnskabskvinde, 
en politiker, en dronning. 
Det er en genre, der har 
mange træk tilfælles med 
den historiske og biografi-
ske roman, og den har fået 
en gevaldig optur de sene-
ste år. Vi undersøger hvem, 
hvad, hvorfor og hvordan.

En bølge af  
exofiktion
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istorisk roman, bio-
grafisk roman, exofik-
tion – er det ikke bare 
det samme? Jo, på man-
ge måder ligner exofik-
tionen den grundige, 
gennemresearchede 
biografiske eller histo-

riske roman. Men der er forskelle, og det er ik-
ke tilfældigt, at en bølge af exofiktion det seneste 
par år har ramt Danmark og før det Frankrig og 
andre vestlige lande. Matthias Dressler-Breds-
dorff, cand.mag. i litteraturvidenskab og kriti-
ker ved Politiken, siger:

”Meget kort og spidsformuleret kan man si-
ge, at exofiktion er en reaktion mod autofiktion; 
autofiktion er den selviscenesatte selvskrift af 
eget liv, mens exofiktion er den iscenesatte af-
skrift af en historisk person. Verden fungerer 
jo dialektisk.”

”Det er en genre, der låner fra den historiske 
roman, så ny er den ikke – det nye er nærmere, 
at det er så massivt, som det er i disse år,” tilfø-
jer kritikeren.

Han fremhæver også et andet væsentligt 
aspekt, der adskiller exofiktionen fra den klas-
siske historiske roman, som tager udgangs-
punkt i heltene – sejrherrerne, om man vil – i 
verdensånden og i de personer, der bevægede hi-

※

H storien, mens de nyskrevne exofiktive romaner 
ofte griber fat om de marginaliserede. 

”I 1970’ernes progressive historieskrivning 
begyndte de marginaliserede at få en stem-
me, og de seneste ti år har den progressive ro-
manskrivning taget fart. I den er hovedperso-
nerne ofte de mennesker, der har været henvist 
til margenen: kvinder, homoseksuelle, race-
gjorte. Det er ofte kunstnere eller en biperson i 
kunstnerens liv, forfatterens ukendte muse el-
ler skulptørens model,” siger Matthias Dress-
ler-Bredsdorff.

Store dele af samfundsdebatten har de se-
neste år været optaget af de tidligere udstødte 
og oversete, optaget af omsorg. Og ”forfatterne 
indtager her en æstetisk position”, siger han, og 
varetager en slags ”omsorgsarbejde”. Som også 
er i tiden.

”Det er ikke nyt, at forfattere – litteraturen – 
reagerer på et eller andet i tiden, og det er heller 
ikke, fordi de her romaner er meget anderledes 
end de tidligere. Genren er ikke en totalgenre, 
det er ikke et brud eller en ny måde at organise-
re stoffet på. Tværtimod har de her romaner no-
get klassisk over sig, og det er vel også derfor, at 
de er blevet så relativt populære,” siger Matthi-
as Dressler-Bredsdorff. ※

De marginaliserede  
får en stemme

Kvinder, homoseksuelle og racegjorte indtager ofte hovedrollen i exofiktion,  
en populær genre, som spejler den aktuelle samfundsdebat.

Ordet ”auto” stammer fra græsk og betyder ”selv”. ”Exo”, 
også hentet fra græsk, betyder ”ude” eller ”udenfor”.
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※
otte Kaa Andersen havde aldrig 
hørt om matematiker og jord-
skælvsekspert Inge Lehmann, 
før den dag hendes søn, Ale-
xander, kom hjem fra skole og 
spurgte:

”Mor, er du klar over, at det 
var en dansk dame, der opfandt 

Jordens indre?”
Ah, mon dog, tænkte forfatteren, googlede In-

ge Lehmann og fandt ud af, at drengen havde ret 
– i hvert fald i, at Inge Lehmann var den første 
til at komme med den teori, at Jorden har en in-
dre kerne, og at planeten dermed er opbygget på 
en anden måde, end fysikerne og astronomerne 
var enige om på det tidspunkt, i 1936.

”Jeg kunne læse, at hun var en anerkendt og 
berømt videnskabskvinde ude i verden, men på 
trods af mine mange år i skole, gymnasium og 
universitet havde jeg aldrig hørt om hende. Det 
undrede mig,” fortæller Lotte Kaa Andersen. 

Verdensberømt, men ukendt i Danmark. Den-
ne undren var den første lille spire til et langt og 
omfattende research- og skriveforløb, som re-
sulterede i den 411 sider lange roman Den inder-
ste kerne om seismolog – jordskælvsekspert – 
Inge Lehmanns liv og arbejde. Et langt liv, 104 
år blev hun, født i 1888 og død i 1993.

”Jeg var nysgerrig, læste mere og mere om 
hende, og jeg var så heldig, at Alexander går i 
klasse med en Lehmann, og på den måde fik jeg 
tidligt adgang og god kontakt til Inge Lehmanns 
familie. De tog tillidsfuldt imod mig og delte gav-
mildt ud af familiens hukommelse om hende.”

Gennembrud
Selvom Lotte Kaa Andersen var interesseret, 
havde hun endnu ikke besluttet, om interessen 
kunne og skulle udmønte sig i en roman. 

”Ligesom der kan opstå kemi mellem to men-
nesker, skal der også gerne være en kemi, en sær-
lig forbindelse eller kontakt, mellem hovedper-
son og forfatter. De to grene af familien, jeg har 
talt med, har tilsammen nærmest et lille Inge Le-
hmann-museum med hendes skrivebord, ynd-
lingshatten med strudsefjer, hendes isøkse til 
bjergbestigning og masser af breve og personli-
ge papirer. Jeg fik lov til at gennemgå det hele, og 
dér faldt jeg over hendes opskrivningsbog, som 
hun kaldte den – en dagbog, hun førte i et år, fra 
hun var sytten til atten, dvs. 1905-1906. Opskriv-
ningsbogen blev et gennembrud for mig. Den her 
syttenårige pige skrev om sit liv. Om enorme am-
bitioner, om at hun ville, ville, blive til noget stort, 
om at være håbløst og intenst forelsket i sin hi-
storielærer, om filosoffen Rousseaus tanker, som 

L

Oprejsning
Lotte Kaa Andersen har skrevet romanen  

Den inderste kerne om videnskabskvinde Inge Lehmanns liv og arbejde 
– en betydelig forsker inden for jordskælv og Jordens indre, der, mens hun levede  

og i årene efter sin død, var overset og ignoreret i Danmark.
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hun går i rette med, og om kvinder og valgret. Der 
er så stort et spænd – på den ene side en almin-
delig pige, der sværmer for sin lærer, og på den 
anden side en pige fyldt med usædvanlige tanker 
og ambitioner. Hun er facetteret, fyldt med indre 
konflikter, kompleksitet og et hoved, der kværner 
med tanker. Alt sammen noget af dét, der skaber 
en god romankarakter,” siger forfatteren, som 
fik lov at låne opskrivningsbogen og andre cen-
trale papirer gennem et år. 

Noter
Dagbogen, breve, noter og samtaler med især 
Inge Lehmanns to grandnevøer gav gradvis 
Lotte Kaa Andersen en klar fornemmelse af vi-
denskabskvindens stemme, hendes personlig-
hed og sprog. Gennem et års tid læste hun og 
skrev samtidig forsigtige, prøvende afsnit for at 
spore sig ind på, hvordan Inge Lehmann skul-
le lyde i romanen. 

”Da jeg viste min redaktør, Jacob Sønder-
gaard (i dag forlagsdirektør på Gutkind, red.), 
mine første sider, sagde han: ’Ja, det er gode no-
ter, dem kan du bruge, når du skal i gang med 
at skrive rigtigt’,” siger Lotte Kaa Andersen og 
griner lidt. 

Hun er glad for, at hun ikke på forhånd var 
klar over, hvor stort og omfattende arbejdet 
med romanen ville blive. Det er mindre arbejds-
tungt, siger hun, at skabe ren fiktion end exofik-
tion. Og hun er også glad for, at hun ikke kendte 
til begrebet ”exofiktion”, før hun for længst var 
blevet fanget af Inge Lehmann og var langt in-
de i processen.

”Jacob Søndergaard sagde på et tidspunkt, at 
jeg ’skrev ind i den genre’, altså exofiktion, og da 
havde jeg aldrig hørt ordet før. Min første reak- 
tion var, at det lød opstyltet, og hvis jeg på for-
hånd havde kendt til genren, ville jeg sikkert 
have fået præstationsangst. Vi forfattere ved jo 
sjældent, hvad hinanden arbejder på, så jeg ane-
de heller ikke, at jeg var en del af en bølge, at an-
dre forfattere også var i gang med at skrive den 
type litteratur. Det ville have føltes meget for-
pligtende.”

Det er mere arbejdstungt at skrive exofiktion, end det er 
at skabe sin egen fiktive hovedperson, siger Lotte Kaa 
Andersen. 

⁂
Ligesom der kan opstå kemi  

mellem to mennesker, skal der 

også gerne være en kemi,  

en særlig forbindelse eller  

kontakt, mellem hovedperson  

og forfatter.

Lotte Kaa Andersen

Foto: D
itte Capion
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Der er noget i luften
I nogenlunde samme periode arbejdede Malene 
Ravn på Hvor lyset er om maleren Carl Fischer 
(1887-1962), Eva Tind på Kvinden, der samlede 
verden om zoolog Marie Hammer (1907-2002) 
og Sofie Malmborg på Bargums synder om køb-
mand, investor og slavehandler Frederik Bar-
gum (1733-ca. 1800) – blot for at nævne nogle af 
de udkomne exofiktions-værker fra de senere 
år.

Hvorfor bliver så mange inspireret inden for 
samme genre på én gang, tror du?

”Ja, det er meget mærkeligt – man skulle tro, 
at der var noget i luften. Men det er jo ikke en ny 
genre, forfattere har altid skrevet romaner på 
biografisk materiale. F.eks. Thorkild Hansen, 
Maria Helleberg, Dorrit Willumsen og Per Olov 
Enquist, som jeg selv er meget begejstret for.”

Thorkild Hansens bog Det lykkelige Arabi-
en bliver faktisk nævnt i Den inderste kerne, da 
Inge Lehmann i sine sidste år var fast beslut-
tet på at tilintetgøre ikke kun sin opskrivnings-
bog og sine personlige breve, men også korre-
spondancen med fagfæller fra USA, England 
og andre dele af verden. Hendes ven seismolo-
gen Erik Hjortenberg argumenterede mod hen-

des beslutning og fremhævede, at bøger som Det 
lykkelige Arabien aldrig var blevet til uden arki-
verede dokumenter. Efter flere år lykkedes det 
ham at overbevise hende om, at hendes papirer 
er historiske papirer og hører hjemme på Rigs-
arkivet. Og der ligger en stor del af dem nu. I 32 
arkivaliekasser, som Lotte Kaa Andersen møj-
sommeligt har gennemgået.

”Materialet ligger ikke systematisk, men ret 
rodet, og første side af et brev ligger måske i én 
kasse, og de øvrige sider i en anden. Det er me-
get blandet materiale, f.eks. et album, hvor hun 
har samlet fotos af sin nevø, Walt, og andre børn 
fra familien og familiens venner. Beskrivelsen 
af Inge Lehman er ofte, at hun var kold, hård og 
altid professionel, men hun var også meget mo-
derlig over for de børn. Jeg ville gerne vise den 
hjertelige, lidenskabelige og passionerede kvin-
de, hun også var.”

Struktur
Lotte Kaa Andersen har selvfølgelig researchet 
grundigt på Inge Lehmanns liv, men selve tids-
perioden og de mange andre personer, der op-
træder i romanen, måtte også researches. Inge 
Lehmanns forældre og søster, Harriet, der var 
en kendt skuespillerinde, Harriets søn Walt, 
den livslange veninde Ebba, atomfysikeren 
Niels Bohr, Lehmanns chef gennem mange år, 
Niels Nørlund, og en række internationale seis-
mologer. En del af historien om Inge Lehmann 
fortælles netop gennem de andres synsvinkel – 
ikke som jegfortællere, ligesom Inge Lehmann 
heller ikke er jegfortæller, men som tredjeper-
son. 

”Den struktur kom hen ad vejen, mens jeg 
skrev. Inge Lehmann blev 104, og jeg valgte at 
skrive om 99 år af hendes liv, som stort set føl-
ger det 20. århundrede. Det var et langt liv, og 
jeg havde forskellige overvejelser om struktu-
ren, blandt andet om den skulle være kronolo-
gisk, eller om jeg skulle lade den aldrende vi-
denskabskvinde se tilbage på sit liv – som er det 
greb, Titanic-filmen f.eks. benytter. Men jeg sy-
nes, at det tilbageskuende blev for dødt, og hvis 

⁂
Jeg var optaget af, at det skulle 

gøres respektfuldt og værdigt,  

og forestillede mig nogle gange,  

at jeg havde Inge Lehmann  

siddende på skulderen,  

mens jeg skrev.

Lotte Kaa Andersen
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det kun var fra Inge Lehmanns perspektiv, blev 
det for iltfattigt, for lukket. I stedet valgte jeg at 
fortælle dele af hendes historie gennem menne-
skene omkring hende.”

Eneste kvinde
Det var uregelmæssigheder i nogle seismogram-
mer – der registrerer rystelser i undergrunden 
– som bragte Inge Lehmann på sporet af den in-
dre kerne. Uregelmæssigheder, som alle andre 

forskere havde overset eller ikke tillagde betyd-
ning. Dengang var opfattelsen, at Jorden havde 
en indre flydende kerne. Det var et videnskabe-
ligt vedtaget faktum. 

”Efter et lille anslag indleder jeg min roman 
ved den gryende erkendelse, hun har. Fortællin-
gen begynder dér, hvor hun undrer sig og begyn-
der at sætte spørgsmålstegn ved det, som viden-
skaben ’ved’. Det begynder at dæmre for hende, 
at tingene ikke hænger sådan sammen, som for-

⁂
Jeg har følt et stort ansvar  

over for hende og hendes  

minde. Og hendes familie  

selvfølgelig, som har hjulpet  

mig undervejs, og som også  

var interesseret i,  

at historien blev fortalt.

Lotte Kaa Andersen

 



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 2
12

T E M A

skerne ellers er nået frem til,” fortæller Lotte 
Kaa Andersen.

Erkendelsen er central i bogen og i seismolo-
gens liv. På det her tidspunkt er hun i begyndel-
sen af fyrrerne, den eneste kvindelige seismolog 
i verden, og hun er kontroversiel alene på grund 
af sin køn. Det kostede hende søvnløse nætter, 
overvejelser og kolossalt mod til sidst at skrive 
den videnskabelige artikel, hvor hun offentlig-
gjorde sin teori, i 1936. 

Seismologi er ikke almen viden, og Lotte Kaa 
Andersen har rådført sig og haft lange samta-
ler med blandt andre Trine Dahl-Jensen, som er 
seismolog og seniorforsker ved forskningsin-
stitutionen GEUS (De Nationale Geologiske Un-
dersøgelser for Danmark og Grønland). Trine 
Dahl-Jensen har også læst og faktatjekket ma-
nuskriptet.

”Trine har hjulpet mig med at forstå, hvor 
stor en opdagelse Inge Lehmann faktisk gjorde 
– ”en genial idé”, kalder hun det. Jeg har været 
meget krakilsk med, at fakta er i orden og kor-
rekte – i forhold til det faglige, men også i forhold 
til Inge Lehmanns personlige relationer.”

Søstrene Inge og Harriet Lehmann havde en 
flittig brevveksling, som de holdt voksenlivet 
igennem, og den viser et tæt, men konfliktfyldt, 
forhold. I perioder var de uvenner og skrev ikke 
til hinanden. Også sine forældrene havde Inge 
Lehmann en regelmæssig brevkorrespondan-
ce med, og mange breve står trykt med kursiv 
i romanen. Forfatteren har selvfølgelig valgt 
ud, skåret ned og også skrevet frit ud fra breve-
ne, men en del af dem står, som afsenderen har 
skrevet.

Inge Lehmann gemte omhyggeligt alt – fra 
sin dagbog over familiens breve til små fød-
selsdagsinvitationer fra barndommen. Det var 
en gave for Lotte Kaa Andersen, fordi papirer-
ne fortæller så meget om sprog, tone, holdnin-
ger og følelser, selvom hun flere gange måtte be-

de sin mor og moster om hjælp med at tyde den 
gammeldags skråskrift. 

Ansvar
Inge Lehmann fik aldrig børn og har ingen di-
rekte arvinger, men hun har familiemedlem-
mer, som har kendt hende, husker hende og hol-
der af hende. 

”Jeg har følt et stort ansvar over for hende 
og hendes minde. Og hendes familie selvfølge-
lig, som har hjulpet mig undervejs, og som og-
så var interesseret i, at historien blev fortalt. Jeg 
var optaget af, at det skulle gøres respektfuldt 
og værdigt, og forestillede mig nogle gange, at 
jeg havde Inge Lehmann siddende på skulderen, 
mens jeg skrev. Jeg havde f.eks. skrevet en ona-
niscene, som jeg senere tog ud – hun ville ikke 
have brudt sig om den, og scenen var unødven-
dig,” siger Lotte Kaa Andersen. 

Hun tror ikke, at hun har ”skrevet den en-
degyldige sandhed” om Inge Lehmann, tilføjer 
hun, men hun har givet sit bud på, hvem viden-
skabskvinden var – en brik til det store puslespil 
om hendes liv og virke. 

”Hun rager op og er en vigtig del af dansk hi-
storie sammen med mange af de andre kvinder, 
hvis liv og arbejde vi aldrig har hørt om. Hun 
er en heltinde, en overset gigant, og jeg har væ-
ret indigneret over den måde, hvorpå hun er ble-
vet glemt og ignoreret i Danmark. Jeg har holdt 
mange foredrag om bogen, og det sker, at selv 
mennesker, der er uddannet inden for naturvi-
denskab på universiteterne, kommer op til mig 
bagefter og fortæller, at de aldrig havde hørt om 
hende,” siger Lotte Kaa Andersen. 

Men det har de nu. Og Lotte Kaa Andersen 
havde egentlig en plan om at skrive en trilogi 
om oversete danske videnskabskvinder, men 
den idé er skrinlagt indtil videre. Nu arbejder 
hun på noget helt andet. ※
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eg ville gå i Lundbyes fodspor, tænke 
som ham, identificere mig med ham, 
ja, til tider var jeg Lundbye. Det er nem-
mere at skrive, hvis man tror, at man 
selv er den, man skriver om,” siger den 
36-årige forfatter Peter Løhr, hvis de-
butroman, Hulemennesket, over guld-
aldermaleren Johan Thomas Lundby-
es korte liv, udkom i 2021.

Som niårig fik Peter Løhr en radering i jule-
gave af sin far. Han havde godt nok ønsket sig et 
computerspil, men hans distræte og travle far 
havde glemt at købe julegaver, så han fandt i ste-
det en af sine mange raderinger frem, pakke-
de den ind og gav den til sønnen. Det var ”Æsel 
plaget af fem fluer” af Johan Thomas Lundbye. 
Raderingen og en intens interesse for kunstne-
ren og hans liv har fulgt Peter Løhr siden. En af 
de store gåder, der har optaget forfatteren vold-
somt, er den unge malers død af et vådeskud – 
vådeskud er den officielle forklaring – i Søn-
derjylland under Første Slesvigske krig i 1848. 
Lundbye var 29 år gammel ved sin død. 

”Der findes i hvert fald ti forskellige versio-
ner af omstændighederne omkring hans død – 
holdt han selv eller hans ven geværet? Var det en 
forbipasserende bonde eller soldater, der legede 

tagfat og ved et uheld udløste skuddet? Eller var 
det et selvmord? Og så videre. Jeg satte mig for, 
at jeg ville opklare dødsfaldet,” siger Peter Løhr.

Den følsomme komaler
Lundbye døde ung, men hans malerier af hus-
dyr, ikke mindst storøjede køer, og blide, smuk-
ke danske landskaber gjorde ham til et nationalt 
ikon. Allerede som 14-årig kom han på kunst-
akademiet – Peter Løhrs radering af æslet skab-
te Lundbye netop som 14-årig – og han var i det 
hele taget utrolig produktiv. Kendt og popu-
lær. Og populære nationale ikoner skal helst ik-
ke have tilbagevendende, dybe depressioner el-
ler begå selvmord. Slet ikke som soldat midt i en 
krigstid, siger Peter Løhr, der – kærligt – kalder 
Lundbye for ”Den følsomme komaler”. 

”Lundbyes køer er ikke bare køer, det er en 
malet sindsstemning, og når man ser ind i deres 
øjne, ser man sig selv,” siger Peter Løhr.

Brændte barndomstegninger
Peter Løhr er uddannet i litteraturvidenskab 
og moderne kultur, med studier i kunsthistorie 
i Norge, han blev færdiguddannet i 2014, hvor-
efter han tog fat på arbejdet med bogen i en år-
række. Han har gransket malerier, skitser, teg-

J
Den gådefulde død

Peter Løhr har faktatjekket alt i sin bog om guldaldermaleren Johan Thomas Lundbyes 
liv. Men i forhold til psykologiske tolkninger skriver han ud fra devisen:  

Ingen ejer den fulde sandhed om sig selv. Heller ikke Lundbye, siger forfatteren.

※



ninger – desværre, siger Peter Løhr, brændte 
Lundbyes far sin søns første barndomstegnin-
ger. Han var ikke interesseret i en kunstner i fa-
milien. Peter Løhr gennemgik brevvekslinger-
ne mellem Lundbye og hans nære venner, læste 
alt, hvad der var skrevet om ham, både af hans 
samtidige og senere. Og han læste Lundbyes 
dagbøger. Og de er vigtige redskaber for at kom-
me tæt på ham, men:

”Lundbye havde voldsomme op- og nedture, 
fra dyb depression til manisk glæde. I de perio-
der, hvor han er glad, manisk glad, skriver han 
ikke,” fortæller forfatteren, der dermed ikke fik 
indtrykket af det hele menneske gennem dagbø-
gerne. Når maleren er nede, er han som inde i en 
hule, han gemmer sig væk fra andre, spekulerer 
og grubler over sit elendige liv, så skriver han i 
sin dagbog. Peter Løhr har titlen Hulemennesket 
fra Lundbye selv, sådan karakteriserede han sig 
selv. I stor kontrast til sine lyse malerier.

Dit hovedspor er tiden i Rom før Lundbyes død 
– hvorfor valgte du præcis den periode?

”Fordi Lundbye efter et opgør med maleren 
og hjertevennen J.A. Jerichau nede i Rom bli-
ver presset så langt ud i ensomhed, langt, langt 
hjemmefra, at han enten må dø eller gennem-
gå en forvandling. Og netop den forvandling dér 
under Sydens sol, kan hænge sammen med hans 
valg om at melde sig til krigen, da han vender 
hjem. Og så er den evige stad jo en fantastisk lo-
cation til en historisk roman. Alt er næsten sta-
dig som for to hundrede år siden,” siger forfat-
teren, der selv opholdt sig i Rom i måneder for at 
researche til bogen.

Undskyldning ved gravene
Mens du skrev, tænkte du så nogensinde over, 
hvordan Lundbye mon ville have reageret på din 
fortælling om ham – om han ville være smigret? 
Eller vred?

”Jeg har måske følt mig lidt for sikker på at 
have ramt Lundbyes tone og sind meget rent, 
da jeg skrev romanen. Men altså, jeg har aldrig 
tænkt så meget over, hvad han ville sige til min 
bog. Min lidt for store grundighed er måske et 

⁂
Jeg har måske følt mig lidt  

for sikker på at have ramt  

Lundbyes tone og sind meget 

rent, da jeg skrev romanen.

Forfatter Peter Løhr

Peter Løhr debuterede med Hulemennesket om  
guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye i 2021. 
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udtryk for en næsten for stor respekt for ham og 
hans virkelige person. Men ud over det, så tæn-
ker jeg, at han blot ville være lige dele glad og 
skeptisk over for, at jeg har forsøgt at fortsæt-
te hans projekt med at finde sig selv inde i eller 
uden for hulen. For det ville han ultimativt kal-
de et helt håbløst projekt.”

Havde du overvejelser med hensyn til, hvor 
meget fiktion og hvor mange tolkninger du kun-
ne lægge i en fortælling om et andet menneskes 
liv og død?

”Alt i romanen skulle kunne være sket i vir-
keligheden. Det var konceptet. Hvis månen ik-
ke var oppe på den specifikke dag, da Lundbye 
og Jerichau f.eks. sidder på bjerget, kan månen 
ikke få nogen plads i den scene. Men i forhold til 
psykologiske tolkninger skriver jeg ud fra devi-
sen: Ingen ejer den fulde sandhed om sig selv. 
Heller ikke Lundbye. Og jeg har skrevet ud fra 
den måske lidt arrogante og på sin vis problema-
tiske indstilling, at jeg på sin vis kender Lund-
bye bedre, end han selv gjorde. Ligesom andre 
helt sikkert ved ting om mig, jeg aldrig selv kom-
mer til at indse, også selv om de kun har passe-
ret mig i et sekund på gaden. Lundbye kender jeg 
altså ind til marven. I forhold til nogle af de an-
dre af de historiske personer, jeg skriver om, har 

jeg dog været henne at sige undskyld og bede om 
forladelse ved deres grave rundt i landet, f.eks. 
Svend Grundtvig, som jeg måske gør til lidt af 
en skurk.”

Ja, Svend Grundtvig, N.F.S Grundtvigs søn – 
tror du, det var ham, der udløste skuddet?

”Jeg forsøger på en knivsæg at holde det åbent. 
Det vigtigste med Svend Grundtvig er de to 
spørgsmål: om man kan elske sit land så meget, at 
man er villig til at slå selv sin nærmeste ven ihjel 
for det, samt spørgsmålet om at slå sin hjerte- 
ven ihjel af barmhjertighed, fordi vennen ikke 
selv magter at befri sig for livet.”

Og føler du, at du løste gåden om Lundbyes 
død?

”Til tider bilder jeg mig ind, at jeg har løst gå-
den og skrevet virkeligheden helt frem, som det 
foregik den aprildag i 1848. Andre gange er jeg 
stadig meget i tvivl og lidt ligeglad med de fakti-
ske omstændigheder. Men den egentlig mere in-
teressante gåde – den, der går forud, om hvor-
for min følsomme komaler overhovedet meldte 
sig til krigen – den er jeg kommet lidt nærmere. 
Jeg kan efter at have skrevet bogen bedre forstå, 
hvad der kan bringe en til at melde sig til krig, 
om det så er for at kæmpe eller for selv at dø.

Strømførende lag
Mens du skrev Hulemennesket, følte du dig tæt 
på – ja, du var Lundbye. Nu er du i gang med et 
nyt manuskript. Kan et andet projekt blive lige så 
spændende, vigtigt og intenst for dig som Lund-
bye?

”Det handler om kærlighed til materialet og 
derved adgangen til de strømførende lag under 
det alt sammen. Og i min kommende roman, 
Månebarn, skriver jeg på kærligheden til mu-
ligheden for det radikalt anderledes perspektiv, 
de livsomvæltende hændelser, der kan bringe en 
ud af selv det dybeste mørke. Skyde nyt lys ind 
fra en hidtil ukendt vinkel. Om det så går gen-
nem den fysiske oplevelse af at stå på Månen og 
se ned på Jorden eller det at få et barn.” ※
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akel Haslund-Gjerrild har 
levet sammen med maleren 
Kristian Zahrtmann i fle-
re år. Faktisk faldt hun for 
ham og hans malerier al-
lerede i 2012, da hun var 23 
år gammel. Det var maleri-
et Adam i Paradis, som og-

så er titlen på den roman, hun senere skrev om 
Kristian Zahrtmann, der fascinerede og moti-
verede hende til at fordybe sig i hans liv og vir-
ke. Men hun vidste, at hun ville skrive om ham 
i hans alderdom, og dér i 2012 var hun altså for 
ung til ham, den store kunstner, der øvede stærk 

indflydelse på en hel generation af malere i sin 
samtid. 

Den unge forfatter satte derfor Zahrtmann, 
hans liv og kunst på standby, mens hun skrev på 
andre tekster. Men i foråret 2022 udkom hendes 
roman om Kristian Zahrtmann – hun vurderer, 
at hun har arbejdet på romanen i sammenlagt 
fem år og brugte et år alene på at læse breveveks-
linger, biografier og materiale om hans samtid. 

Skabelsesmyten
”Jeg tror, at jeg læste koncentreret om ham i et 
år, hvorefter jeg lagde al research til side og be-
gyndte at skrive. Jeg vidste på forhånd, at jeg ik-
ke ville ’forklare’ karakteren eller mennesket, 
jeg ville ikke slå ned på en begivenhed i barn-
dommen, der som en nøgle låser mennesket op,” 
siger Rakel Haslund-Gjerrild, der ser sin fortæl-
ling som en næsten arketypisk skabelsesmyte. 
En fortælling om skabelsen af en kunstner. 

Kristian Zahrtmann (1843-1917) blev født på 
Bornholm, men flyttede senere i livet til Ho-
vedstaden. Også Rakel Haslund-Gjerrild er 
bornholmer, og oprindelig – tilbage i 2011 før 
Zahrtmann – var hendes tanke at skrive en 
kortroman-trilogi om tre kunstnere med til-
knytning til Bornholm, og heraf skulle den ene 

R

Rakel Haslund-Gjerrild faldt for Kristian Zahrtmanns  
maleri Adam i Paradis og skrev en roman om ham med 
samme titel. 

Foto: Sofie Am
alie Klougart.

Paradoksets mester
Først efter et års koncentreret research på maleren Kristian Zahrtmanns liv og kunst  

var Rakel Haslund-Gjerrild parat til at skrive bogen Adam i Paradis.  
Zahrtmann delte ikke på nogen måde ud af sit liv og sine mørkere sider.  

”Bogen handler om alt det, som jegfortælleren ikke vil fortælle om,” siger forfatteren. 

※
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være om forfatter og billedkunstner Gustaf 
Munch-Petersen. Han faldt i Den Spanske Bor-
gerkrig i 1938, da han var 26 år gammel, og ef-
terlod sig et lille barn og en hustru med endnu 
et barn på vej. 

”Men jeg opgav romanprojektet, da doku-
mentarfilmen Skyggen af en helt kom frem i 
2015 og skabte uro blandt Gustaf Munch-Peter-
sens familie og slægt. Jeg tænkte, at der er så 
mange gode historier derude, jeg behøver ikke 
at gribe fat i andres familiehistorie – det er de-
res historie. I stedet hoppede jeg to generationer 
tilbage for at skrive om Zahrtmann. Og den vok-
sede sig større end kortroman-trilogi-formatet 
og blev til en selvstændig bog,” fortæller Rakel 
Haslund-Gjerrild.

En velkendt særhed
Hovedsporet i Adam i Paradis er 1913, hvor den 
70-årige Kristian Zahrtmann maler sit maleri af 
samme navn. Maleriet vakte en del opstandelse i 
datidens København. Adam er nøgen, kun et blad 
dækker nødtørftigt hans kønsdele, han sidder til-
bagelænet omgivet af frodige vækster og ser ud 
på os, mens slangen i paradiset ses på vej op mel-
lem hans spredte knæ. Det er et meget erotisk la-
det maleri. Og Eva? Nej, hun figurerer ikke på 

maleriet, hun er slet ikke skabt endnu.
Man ved ikke meget om Zahrtmanns kær-

lighedsliv, og slet ikke om han var homoseksu-
el. Han skrev ikke dagbog – hvis han gjorde, er 
den i hvert fald tilintetgjort – men Adam-male-
riet og flere af hans andre malerier er blevet be-
skrevet som stærkt homoerotiske. Men det var 
usagt i hans samtid. Dengang var homoseksua-
litet forbudt i Danmark, men emnet var højak-
tuelt og havde i flere år været voldsomt debat-
teret, en debat, som i dag måske er mest husket 
og kendt i skikkelse af forfatter og journalist 
Herman Bang. Han blev hånet, latterliggjort og 
udskammet for sin ”velkendte særhed”, som en 
af hans samtidige forfatterkolleger beskrev det. 
Det var dog ikke denne debat, som i første om-
gang optog Rakel Haslund-Gjerrild.

”Som udgangspunkt var jeg interesseret i den 
aldrende kunstner på højdepunktet af sin karri-
ere – kunstneren, der har fået alt og nu står over 
for døden. Jeg kunne lide Zahrtmanns stemme, 
og så var det jo egentlig maleriet, Adam i Para-
dis-maleriet, som fik mig til at skrive; en idyl, 
et paradis, hvor noget er blevet trængt bort. Og 
syndefaldet, i form af Første Verdenskrig i 1914, 
står for døren ... Hele samtidsdebatten om ho-
moseksualitet, som nu fylder en væsentlig rol-
le i bogen, var noget, jeg researchede mig til un-
dervejs i skriveprocessen.”

En underlig pæon
Kristian Zahrtmann led af åndsuro, han følte 
sig mat og slidt, men udadtil holdt han fast i sin 
muntre facade. Hvis nu maleren og forfatteren 
kunne mødes og tale sammen i dag – hvad ville 
hun så spørge ham om?

”Hæ, jeg har da hele tiden været bevidst om, 
at jeg skrev om en, der blev kaldt ’paradoksets 
mester’ og en ’underlig pæon’ i sin samtid, som 
ikke bare giver svar. Bogens form er i høj grad 
vokset frem af kispus-agtig leg rundt om alt det, 
der er forblevet skjult, antydet, uden bevis – alt-
så jeg har forsøgt at skrive en jegfortæller frem, 
som beholder sine hemmeligheder. Bogen hand-
ler om alt det, som jegfortælleren ikke vil fortæl-
le om,” siger Rakel Haslund-Gjerrild. ※
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Solopgangen her er uforglemme-
lig – man ser ned over Dragedalen 
og over mod Ravello og yderst Villa 
Cimbrone med de skulpturelle træ-
er og den bratte skrænt. Den udsigt 
er noget særligt efter tre dage, hvor 
vi har befundet os inde i alle sky-
erne. Det betød tæt tåge – vi er 900 

meter oppe her på klostret. Men vandrede man 
de 1500 trin ned ad alle trapperne til Atrani el-
ler Amalfi, var det bare almindeligt gråvejr. Vej-
ret skifter en del her i bjergene, og selvom vi er i 
Syditalien, er det sjældent varmere end ti grader 
i skyggen her først i april, slet ikke varmt nok til 
de lette sommerkjoler, nogle af os har taget med. 
Og palmesøndag vågnede vi op til sne! Godt, at 
citronerne stadig er dækket til med sorte slør.

Trapperne er eneste transportvej her på eg-
nen – og så muldyret. På min morgenvandring 
mødte jeg en hel karavane, forrest sad en ung fyr 
på en træsaddel og tjekkede sin mobiltelefon, bag 
ham otte dyr med last i metalkasser på dyrenes 
sider. Det hele foregik i et sindigt tempo og kun 
med et tilråb til muldyrene en gang imellem. 

Venusbryster
Nok er her køligt, men vi får varmen af trapper-
ne og alle de skridt, der skal gås for at komme 
fra A til B hver dag. Ikke bare i huset, der er i fle-

re plan, fordi det er bygget på en bjergside, men 
ned til købmanden for livsnødvendige indkøb 
af Campari, limoncello og tandpasta, ned til ba-
ren i Pontone for en cappucino, eller – hvis man 
virkelig vil imponere de andre klosterbeboere – 
op og ned ad de stejle trapper til Campidoglio og 
kastanjeskoven.

Derefter må man have kage; det får vi med 
jævne mellemrum som dessert her, stedets be-
rømte chokolade/mandelkage, som vores vært-
inde endda har foræret os opskriften på. Men el-
lers nyder vi capezzoli di venere på cafeerne i 
Ravello eller Amalfi. Det betyder venusbryster, 
og det er et passende navn til de lysegule, marci-
panovertrukne kager med bær på toppen og flø-
decreme indeni.

Kalorier må der til, selvfølgelig også rigtig 
mad som hjemmelavet pasta og mange af de 
skønne lokale oste. Og vin i rigelige mængder. 
Vi drikker klostrets egen vin, nogle foretræk-
ker den hvide, eller ”orangevinen”, som de oply-
ste kalder den, jeg vil helst have den almindelige 
røde. Og der er nok af den, selvom klosterbesty-
rerinden siger, at vi drikker meget mindre, end 
folk gjorde i gamle dage. Vi vil gerne have nogle 
historier fra dengang, men dem må vi hente ud 
af folk, der har været her tidligere, vi får dem i 
hvert fald ikke af værtinden. 

Historier er der ellers mange af. Også om eg-

Noter fra et kloster 
Forfatter Lotte Thrane har været på skriverefugium på San Cataldo  

– et kloster ved den italienske Amalfikyst.  
Dette er den første artikel i en serie om legatophold.

A F L O T T E  T H R A N E

LEGAT
OPHOLD



L E G AT O P H O L D

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

nen, vi befinder os i. H.C. Andersen var her i 
1834, han boede nede i Amalfi og tegnede klostre 
og kirker, siden kom mange af guldalderma-
lerne, som flygtede fra det usunde Rom i som-
mermånederne – Frølich, Læssøe, Marstrand 
og Skovgaard. Men egentlig opdaget blev eg-
nen først af Theodor Philipsen, Kristian Zahrt-
mann og P.S. Krøyer i 1880’erne. Henrik Ibsen 
boede her i længere tid og skrev Et dukkehjem på 
Hotel Luna nede i Atrani, Ricard Wagner blev 
inspireret til sin påskeopera Parsifal her – han 
skal have udbrudt: ”Her er Klingsors grotte!”, da 
han besøgte Villa Rufolo ovre i Ravello.

Arbejdsro og fuld forplejning
Dagene går med det arbejde, vi er kommet her-
ned med, og folk er virkelig flittige i deres celler, 
i musikrummet og i ateliererne. Der skrives og 
tænkes, der spilles på de to flygler, og der males, 
tegnes og laves andre former for billedkunst. 
Forleden var vi på atelier-rundgang og bagef-
ter til Beethoven-koncert omkring det store 
Steinway-flygel i Wiinstedt-salen – opkaldt ef-
ter stifteren af stedet her, Carl Wiinstedt (1875-
1932).

Wiinstedt fik ideen til refugiet, da den sven-
ske læge Axel Munthe lige før sidste århundre-
deskifte havde købt villaen San Michele på Capri 
og indrettet den til et sted for forskere og kunst-
nere, der havde brug for et ophold med arbejds-
ro og fuld forplejning. Til gode arbejdsforhold 
med andre ord.

Det har man bestemt også her på klostret, og 
det har mange nydt godt af. Siden 1924 har me-
re end tusind danske forskere og kunstnere haft 
ophold her. Gæstebøgerne er fulde af tegninger 
og versificerede hilsner med tak til stedet og dets 
værtinder – først Dora Wiinstedt, Carls kusine, 

der bestyrede stedet fra hans død i 1932 til 1954, 
derefter Anne-Lise Brandt til midt i 90’erne, 
hvorefter vores nuværende værtinde, Annette 
Ohl, kom til. Allesammen stærke og selvstændi-
ge kvinder, der har både forstået at få stipendia-
terne til at føle sig hjemme, kunnet styre køkke-
net, der laver dejlig mad, og været fortrop på en 
tur ud i bjergene. 

Som den, vi var på i dagene før påske, dybt 
ind i Valle delle Ferriere, hvor vi skulle forcere 
adskillige vandfald, før vi spiste den medbragte 
frokost ved en klosterruin med storslået udsigt 
ned til Middelhavet. Også her med husets vin 
– nu hældt på Coca-Cola-flasker af plastic. Og 
derefter dans ned ad trapperne fra Pogerola til 
Amalfi – det er hemmeligheden, man skal løbe 
ned ad trapperne, ikke bremse for hvert skridt, 
så undgår man ondt i knæene.

Vistnok. Nogle af os har prøvet at lære det. Og 
vi håber at komme igen, så vi kan få benmusk-
lerne genoptrænet. Og måske få skrevet endnu 
en bog? ※

LOTTE THRANE er forfatter og har skrevet en række bøger om kunst og litteratur,  
senest Maske og menneske om Asta Nielsen.

⁂
Der skrives og tænkes,  

der spilles på de to flygler,  

og der males, tegnes og laves  

andre former for billedkunst. 



C. Andersen kaldte selv 
sine tekster for ”even-
tyr” eller ”historier”, 
og dem er der i alt 212 
af. En del af dem er me-
get kendte, såsom ”Den 
grimme ælling”, ”Fyrtø-
jet”, ”Snedronningen” og 

”Prinsessen på ærten”, men mange, mange af de 
øvrige historier er ukendte for de fleste. Dog ik-
ke for illustratorerne Marie Priem, Tomas Björns-
son, Line Malling Schmidt og Annika Øyrabø, som 
i foråret læste op på om ikke alle, så langt største-
delen af H.C. Andersens eventyr. De fire tegnere 
sidder i Illustratorgruppens bogudvalg, der står 
bag fællesprojektet Den Store H.C. Andersen Even-
tyrbog, hvori 89 illustratorer har valgt og tegnet til 
89 forskellige H.C. Andersen-eventyr. 

En logistisk udfordring
Det er halvandet år siden, at illustratorstyrelsen 
begyndte at tale om, at det var på tide at udgi-
ve en ny illustratorbog. Der blev diskuteret em-
ner og ideer, valget faldt hurtigt på eventyr, og 
så var den gamle eventyrdigter oplagt. Projektet 
blev præsenteret på gruppens årsmøde i marts 
2022, og med mange bidragydere, endnu flere 

Legelystne streger
89 illustratorer udkommer i fællesskab med en bog  

fyldt med illustrationer og citater fra H.C. Andersens eventyr. 

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

eventyr og en ambitiøs deadline var det lidt af 
en logistisk udfordring, fortæller Marie Priem, 
forperson for Illustratorgruppen. Sammen med 
Tomas Björnsson fortæller hun her Forfatteren 
om arbejdet med bogen.

”I 2016, da Tove Krebs Lange var formand, la-
vede Illustratorgruppen Den store ordsprogsbog, 
og eventyrbogen er tænkt som en toer til den. Vi 
har arbejdet med samme udtryk og grafik på 
forsiden, og fokus er på illustrationerne. Even-
tyrene er repræsenteret ved titel og et citat. Bag 
i bogen er der opgaver, som Tove har skrevet, li-
gesom hun også gjorde i ordsprogsbogen,” siger 
Marie Priem.

H
⁂

Vi håber, at bogen kommer  

bredt ud. Vi har ønsket  

at lave en god bog og vise  

vores fag og den store bredde  

inden for faget.

Marie Priem, illustrator

※

F R I T R U M

F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 2
20



Tidligere, før hjemmesiderne og internet-
tets tid, lavede illustratorerne kataloger med 
smagsprøver på deres streg og ideer. Så kunne 
forfattere, redaktører og forlag orientere sig om 
illustratorernes arbejde og finde samarbejds-
partnere derigennem. Den store ordsprogsbog og 
den nye eventyrbog er en erstatning for de gam-
le kataloger.

Hård udvælgelse
De fire illustratorer bag projektet printede og 
læste alle eventyrene, sorterede og lavede bun-
ker og udvalgte med hård hånd.

”Vi vurderede, at nogle af eventyrene befinder 
sig for meget i deres egen tid, f.eks. meget religiø-
se eller lettere racistiske, til at de gav mening for 
os i dag. Til sidst stod vi med 112 eventyr, som vi 
fordelte mellem os for at læse dem grundigt igen-
nem igen og udvælge citater. Derefter mødtes vi 
igen, læste citaterne højt for hinanden og disku-
terede, om de gav mening som citater. Det var en 
lang redaktionel proces og et kæmpestort arbej-
de, ” fortæller Tomas Björnsson.

Til sidst var gruppen klar til at sende mate-
rialet ud til illustratorerne. De fik en liste med 
112 eventyr, hvorfra de skulle vælge ti i priori-
teret rækkefølge. 

”Det sjove er,” siger Tomas Björnsson, ”at vi 
havde forventet, at alle helst ville have et af de 
kendte eventyr. Men sådan gik det ikke, for de fle-
ste valgte et ukendt. Måske fordi man ikke alle-
rede har set en masse tegninger og fortolkninger 
af dem – det er så at sige et stykke blankt papir.”

Hardcore eventyr
Den store H.C. Andersen Eventyrbog henvender 
sig til elever og lærere på skolernes mellemtrin 
– 4., 5. og 6. klasse.

”Vi håber, at bogen kommer bredt ud. Vi har 
ønsket at lave en god bog og vise vores fag og den 
store bredde inden for faget,” siger Marie Priem.

”Og bidrager til, at eleverne lærer at aflæse en 
illustration. Og håber, at citat og illustration til-
sammen kan inspirere lærere og elever til at læ-
se hele eventyret,” tilføjer Tomas Björnsson. 

H.C. Andersens historier er ikke for sarte sjæ-
le. Det vrimler med døde børn og mødre, afhug-
gede hoveder og sadistiske fyrster. 

”Mange af dem er hardcore. Vi blev ret over-
raskede over nogle af dem,” fortæller Marie 
Priem. Selv valgte hun eventyret ”Det gamle 
egetræs sidste drøm”, som slutter med, at træet 
vælter i en storm julenat. På Marie Priems teg-
ning flyver træet til himmels i sin sidste drøm.

Tomas Björnsson faldt for ”Den flyvende kuf-
fert”.

”Bogens 89 illustrationer er vidt forskellige, 
men glæden ved at tegne skinner igennem på 
dem alle. Og vi har fået mange positive tilbage-
meldinger fra tegnerne,” siger han.

89 ambassadører
Illustratorernes bog udkommer på det lille for-
lag Eudor.

”Det er en dyr bog at producere, så Illustrator-
gruppen har medfinansieret med 50.000 kroner. 
Forlaget vil selvfølgelig gerne have et overskud 
for sit arbejde, og vi har ikke lavet bogen for at 
tjene penge, men håber at finde midler til at lave 
materiale til formidling og udstillinger på biblio- 
teker,” siger Marie Priem.

Illustratorerne har arbejdet gratis og med 
stort engagement, og i deres kontrakter frem-
går det, at deres tegninger – ud over at figurere 
i bogen – må bruges i forbindelse med promo-
vering og formidling af Den store H.C. Andersen 
Eventyrbog i to år fra udgivelsesdatoen. 

”Forlaget vil pushe bogen til biblioteker og 
skolernes Center for Undervisningsmidler, og 
så har bogen jo 89 ambassadører, som bruger eg-
ne netværk til at gøre opmærksom på den,” siger 
Marie Priem. ※

Bogen udkommer fredag d. 30. september  
– se kalenderen på side 38 for tid og sted.

På de næste to sider viser Illustratorgruppen et udvalg 
af tegninger fra Den store H.C. Andersen Eventyrbog i 
Frit Rum. 
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Nej, det er ikke grådigt  
at kræve et honorar

I et forandret bogmarked, hvor liveoptræden og events fylder mere og mere, er honorar 
til forfatteren, illustratoren og oversætteren vigtigere end nogensinde før, siger  
formand for Dansk Forfatterforening Morten Visby. Foreningen har modtaget  
rapporten om gratisarbejde, og den giver indblik i dynamikker og dilemmaer  

i forhold til honorar.

A F A N N E  Z E N O N

idste sommer blussede debatten 
om forfatternes honorarer op, da 
kokken Claus Meyer tilbød en fro-
kost til forfatter Anna Elisabeth 
Jessen som betaling for en oplæs-
ning. Det har givet en livlig debat, 
og det er godt og nødvendigt, siger 
formand for Dansk Forfatterfor-

ening Morten Visby. 
”Der er kommet større konkurrence på bog-

markedet, og læserne vil have mere end forfat-
terportrættet på bogens flap. De vil møde forfat-
teren. Oplevelsen rundt om bogen fylder mere 
og mere og er i høj grad det, som forfatterne le-
ver af.” 

Forfattere skal selv sikre sig et godt honorar
Forfatter Henriette Rostrup har prøvet at bli-
ve tilbudt en sandwichpose som betaling for et 
foredrag. Og bedt om at signere bøger i en bog-
handel i den anden ende af landet, som end ik-
ke ville dække rejseomkostninger. Den går ik-
ke længere. Der skal være et honorar. Altid. Men 
hun er villig til at tale om, hvad honoraret skal 
være. Der er f.eks. forskel på en privat læseklub 
og en offentlig instans.

Når talen kommer på den svære økonomi, så 

har hun engang fået en kommentar om, at hun 
jo selv har valgt jobbet som forfatter. 

”Jo, men det tror jeg også, plastikkirurgen 
har,” siger Henriette Rostrup, der også gerne vil 
kvæle myten om, at man bare skal være glad for 
at leve af sin hobby. 

Hun mener, at løsningen på gratisarbejde lig-
ger i, at vi taler meget mere om det. 

”Vi har jo ikke nogen fagforening. Vi har to in-
teresseorganisationer, der gør en masse, men de 
har jo ikke som fagforeninger muligheden for at 
presse arrangører til at give os et ordentligt ho-
norar. Derfor er det forfatterne, der i fællesskab, 
blandt andet via den fælles samtale om priser og 
honorar, skal sikre, at vi får ordentlig løn for vo-
res arbejde.”

Vi skal gratiskulturen til livs
Da Morten Visby læste rapporten om gratisarbej-
de, bed han især mærke i, hvor indgroet gratis-
kulturen er. Det er slemt, når bare det at bringe 
emnet om honorar op skaber en dårlig stemning. 
Han lægger også vægt på, at det for mange forfat-
tere er svært at forhandle om honorar. 

”Vi sælger jo ikke vinterdæk. For mange er det 
intimt og meget personligt at skrive vores bøger, 
og det er svært at sætte en pris på.”

S
※
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En ting, der især gør Morten Visby harm, er, 
når forfatteren er hovedindholdet i et arrange-
ment, og arrangøren forventer, at forfatteren gør 
det gratis. Men der er mange nuancer i gratis- 
arbejdet, og det har rapporten fået med, og der-
for er den et godt afsæt for de diskussioner, vi 
skal have mange flere af, mener han. 

”Det kan altid være svært at forhandle løn, 
men endnu værre, hvis du skal kæmpe for, at ho-
norar i det hele taget er noget, der skal tales om. 
Jeg håber meget, at vi kan komme derhen, hvor 
det bliver naturligt, at man indleder et samar-
bejde med at tale om honoraret.”

Når man møder en indiskutabel forventning 
om, at forfatteren stiller op gratis, så kan det få 
den enkelte til at føle sig grådig, fortæller Morten 
Visby og uddyber, at en af grundpillerne i gratis-
kulturen er arrangørernes udsagn om vigtighe-
den af at lave reklame for bogen og spørgsmålet, 
om man ikke er interesseret i at få læsere?

Morten Visby opfordrer til at være kritisk, 
hvis arrangører frister med gratis deltagelse 
mod muligheden for salg. 

”Hvis der er tale om et debatarrangement om 
kulturpolitik, og du skal være et litterært inter-
mezzo, så er chancen for salg bagefter nok ikke 
så stor,” siger han og understreger, at det altid er 
en individuel vurdering.

Vi skal tale højt om det
Sagen med Meyer fra sommeren 2021 var for 
mange så grotesk, at det var nemt at tage afstand 
fra den. Men virkeligheden kan ofte være me-
re nuanceret. Derfor er det så vigtigt, at forfat-
tere, illustratorer og oversættere lærer at navi-
gere i den. 

Morten Visby fortæller, at Dansk Forfatter-
forening bidrager med rådgivning, politisk ar-
bejde, og selv har han været i medierne for at tale 

om det. Men han tror ikke, at det fikser det alene. 
”Vi skal tale om det sammen som forfattere. 

Jeg håber, at debatten kan give flere medlemmer 
mod til at række ud til sidemanden og tale højt 
om det, vi oplever. Der er ikke en løsning, der 
gælder alle, men vi kan hjælpe hinanden med 
gode råd og dele erfaringer.” 

Morten Visby fortæller, at der bliver skruet op 
for rådgivningen i foreningen i den kommende 
tid, og der vil komme skriftligt materiale med 
gode råd. 

Vejledende takster
Rapporten om gratisarbejde peger på, at det 
ville være nemmere at forhandle honorar, hvis 
der var nogle vejledende takster. Men det er ik-
ke tilladt, som situationen er nu. I forbindel-
se med Meyer-sagen understregede Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen i medierne, at de 
ville slå hårdt ned, hvis forfatterforeningerne 

⁂
Vi sælger jo ikke vinterdæk.  

 For mange er det intimt og meget  

personligt at skrive bøger,  

 det er svært at sætte en pris på.

Morten Visby, formand, Dansk Forfatterforening

Rapport om gratisarbejde
Rapporten er baseret på interviews med fjorten forfattere og elleve repræsentanter for arrangører, der booker forfatte-
re. Ti ud af de fjorten forfattere fortæller, hvordan biblioteker, foredragsforeninger, menighedsråd, højskoler, private læse-
klubber og velgørenhedsorganisationer har kontaktet dem for at efterspørge et foredrag, men uden at kunne tilbyde et 
honorar svarende til, hvad forfatteren eller oversætteren fandt rimeligt. Alle de medvirkende forfattere, oversættere og il-
lustratorer i undersøgelsen er blevet tilbudt arbejde til ingen eller lav betaling. Foredrag bliver hyppigst dårligt betalt. 
Rapporten kan læses på Dansk Forfatterforenings hjemmeside.



F O R FAT T E R E N  N O  0 3  2 0 2 2
26

A R T I K E L

kom med noget, der minder om vejledende tak-
ster.

”Vi prøver at få politikere og embedsmænd 
i tale. De må kunne se, at der er noget helt galt. 
Som forfattere står vi meget svagt som forhand-
lere, når vi ikke har lov til at bruge et redskab 
som vejledende takster. Det håber jeg, at der er 
nogen, der kan se,” siger Morten Visby. 

Litteratursalon, som var en ren udgift
I øjeblikket er Henriette Rostrup aktuel med ro-
manen Grevinden, og hun er en af de mange for-
fattere, der også lever af aktiviteter rundt om 
udgivelsen.

Henriette Rostrup oplever, at det bliver nem-
mere at få et ordentligt honorar i takt med an-
tallet af udgivelser. Men hun skal ikke længere 
tilbage end 2015 for at finde det, hun beskriver 
som hendes værste oplevelse med gratisarbejde. 
Det blev vendepunktet, som betyder, at hun i dag 
altid insisterer på, at der skal være et honorar.

”Det gør jeg aldrig igen,” indleder Henriette 
Rostrup og fortæller, at hun blev kontaktet af en 
kvinde, som fortalte, at hun holdt litterære sa-
loner. 

”Jeg spurgte, om der var honorar, og fortal-
te om det tilskud, der kan søges. Kvinden for-
klarede, at det var uden honorar, og at hun ikke 
ville søge tilskud, for det indebar, at arrange-
mentet så var offentligt. Hun fortalte om alle de 
store navne, der tidligere havde deltaget, og om 
et meget trofast publikum, der købte meget. Så 
jeg endte med at sige ja og trissede af sted med 
kufferten fuld af bøger.”

Henriette Rostrup kom ud til et noget ander-
ledes arrangement end forventet. Kort sagt køb-
te ingen af deltagerne en bog, men ville låne den 
på biblioteket. Arrangøren af salonen købte hel-
ler ikke en bog, men udleverede en gavekurv 
med chokolade, der havde overskredet salgsda-
toen. 

”Så slæbte jeg mine bøger ned fra fjerde sal og 
gik til toget i regnvejr. Alt blev vådt, og det var så 
usselt. Det var åbenlyst, at ingen af deltagerne 
havde økonomi til bogkøb, så hvis hun bare hav-

⁂
Man vil jo ikke have  

eksponering – man vil 

have, at folk læser  

ens bøger.

Sanne Udsen, forfatter

de været ærlig, så havde vi kunnet finde en løs-
ning. Nu følte jeg mig bare røvrendt.” 

Honorar kan være mange ting, fortæller 
Henriette Rostrup. Hun har f.eks. prøvet at byt-
te et foredrag mod et skriveophold. 

”Der er mange måder, hvor man kan komme 
til enighed om en løsning.”

”Du får eksponering”
Henriette Rostrup fortæller, at der har været 
en myte om, at man skulle holde en masse fore-
drag, for så ville man sælge mange bøger. 

”Selvfølgelig skal man ud og snakke om sin 
bog, men man skal også tænke over, hvordan 
man bruger sin tid.” Hun kender flere forfatte-
re, der har rejst land og rige rundt og reelt kun 
har solgt få bøger.

Forfatter Sanne Udsen er enig i at være kri-
tisk over for reklameværdien i at stille op. 

”Man vil jo ikke have eksponering – man vil 
have, at folk læser ens bøger.” 

Og eksponering og salg hænger ikke altid 
sammen. Men enhver forfatter må gøre op med 
sig selv, hvad der giver mening. Hvis man f.eks. 
skal prøve et nyt foredrag af, så kan det være 
okay at gøre det uden betaling. Personligt har 
Sanne Udsen det princip, at hun kun gør det gra-
tis, hvis det er til velgørende formål.

Selv om Sanne Udsen generelt er bevidst om 
honorar, så er der sammenhænge som f.eks. 
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Bogforum, hvor forfatteren i et interview om 
egen bog normalt ikke får honorar, mens inter-
vieweren gør. Og det accepterer man som forfat-
ter, fordi lige akkurat Bogforum er noget sær-
ligt. For nogle år siden var der en slags aflægger 
i Aarhus, og her havde hun sagt ja til at deltage 
på samme vilkår som på Bogforum. 

”Aftenen før fik jeg så at vide, at journalisten 
var blevet syg, og om jeg ikke bare kunne klare 
det hele selv. Det følte jeg ikke, jeg kunne sige nej 
til. Men det var altså en helt anden opgave, og be-
stemt ikke den, jeg oprindelig havde sagt ja til.” 

Arbejde, der griber om sig, er et af de emner, 
som flere af de fjorten forfattere nævner i rap-
porten om gratisarbejde. En vigtig pointe i for-
hold til at takke nej til arrangementer uden ho-
norar er, at det tager kræfter. 

”Det kan være en god oplevelse, når man 
mærker respons fra publikum. Men man bruger 
tid på det, man skal sætte sig op til det. Den tid 
går fra, hvad man ellers laver, nemlig at skrive. 
Der går næsten en dag før og en dag efter. Det er 
rigtig meget arbejdstid, og det er tid, der kunne 
være blevet brugt på at skrive bøger,” siger San-
ne Udsen og præciserer, at det er arbejde, uanset 
om det er et kvarter eller to timer. 

Det er ikke flovt at spørge om honorar
Hvis Sanne Udsen skal give et godt råd, så er det 
at spørge om honorar med det samme. 

”Det er ikke flovt at spørge, og det hjælper, 
hvis man gør det helt fra starten,” siger hun og 
minder om at være bevidst om sin grænse. 

ANNE ZENON er forfatter og journalist. Seneste udgivelse er digtromanen Der er nogen der siger.  
Hun driver firmaet HistorieAgenten og er en del af den skønlittterære styrelse i Dansk Forfatterforening. 

Har du brug for tips til at forhandle?
21. september er der gå-hjem-møde i Dansk Forfatterforenings lokaler. Niels Offenberg fra Albertslund Bibliotek og 
Malene Von Kiær fra det landsdækkende bookingselskab One Decision kommer med tips og tricks til, hvordan du for-
handler honorar, når du skal ud at optræde. 
Se Dansk Forfatterforenings hjemmeside for program og tilmelding

⁂
… det (er) forfatterne, der i fælles-

skab, blandt andet via den fælles 

samtale om priser og honorar, 

skal sikre, at vi får ordentlig løn 

for vores arbejde.

Henriette Rostrup, forfatter

”Det næste er, at man næsten altid kan få det 
højere op. Hvis de siger 4000, så kan du sige, at 
det var ærgerligt, for mit minimum er 6500.” 
Hun tilføjer, at man selvfølgelig ikke kan kom-
me op på 30.000 kr., hvis de tilbyder 5000 kr.

Sanne Udsen har også prøvet at blive booket, 
hvor hun vidste, at andre fik mere i honorar end 
hun. Meget mere. Derfor sagde hun: ”Jeg vil ba-
re være sikker på, at jeg får det samme som de 
andre.” Hun vidste godt, at hun ikke ville kom-
me op på det samme som de store stjerner, men 
det var et spørgsmål, der gjorde honorarets stør-
relse til en lidt pinlig situation – ikke for Sanne 
Udsen, men for arrangøren, og som hun husker 
det, fik hun lidt mere. 

”De må godt stege lidt. Ligesom på et loppe-
marked – bare omvendt,” griner hun. ※
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et er ikke altid til at for-
klare, men indimellem 
ved man det bare. At man 
skal samle telefonen op og 
tjekke sin mail. Også selv-
om det ikke er det første, 
man plejer at gøre, når 
man vågner. Men den her 

dag vidste jeg det.
 Jeg lå i sommerhuset. Klokken var næsten 

halv syv om morgenen. I værelset ved siden af 
var min gode kollega stået op og var i gang med 
at skrive. Det burde jeg også. Det var jo derfor, vi 
var i sommerhuset. For at skrive på hver vores 
bog. For at heppe på hinanden og mødes til mål-
tiderne og diskutere plot og sætninger og der, 
hvor vi gik i stå. Men jeg skulle lige tjekke den 
mail. For selvom jeg bruger mine kolleger aktivt 
og sparrer med dem på ugentlig basis, så havde 
jeg søgt om en plads på Mentorforløb for forfat-
tere. Jeg ville vide mere. Høre alle andres tanker 
og tips og tricks og hemmeligheder. Lære noget. 
Blive dygtigere. Hele tiden blive dygtigere. Blive 
inspireret. Udvikle mig og mine historier.

 Der lå to mails. Begge fra Louise Juhl Dals-
gaard, mennesket og drivkraften bag men-
torforløbet. I den første stod, at de havde modta-

get et overvældende antal ansøgere. Det forstod 
jeg godt. Der er ikke mange tilbud i den liga til 
forfattere. Der stod heldigvis også, at jeg hav-
de fået en plads. Sørme om ikke der i den næ-
ste mail stod, at jeg endda havde fået en friplads. 
En plads betalt af Dansk Forfatterforening. Det 
var kun loftshøjden, der afholdt mig fra at rejse 
mig og hoppe i sengen af forventningens glæde.

En blandet flok
Uge 8 er vinterferie i Køge. Ikke i København el-
ler ret mange andre steder i landet, men hvor jeg 
bor, er det. Ikke at jeg jo rigtig har ferie som for-
fatter. Der er altid ord, der bør skrives. Men den-
ne onsdag, i uge 8, var det ikke mine ord, men 
andres.

 Louise fra de to mails stod klar i kælderen i 
LiteraturHaus i Møllegade på Nørrebro i Køben-
havn. Skråt over for Assistens Kirkegård, hvor 
Turéll og HCA og dem imellem ligger begravet. 
Der var genkendelseshej og hej til nye ansigter 
med nysgerrige blikke i kælderen med bænke, 
sofaer og stole, der skrabede hen over stengulvet. 
Der var lunt i februareftermiddagen og plante-
mælk til kaffen. Eller teen. Faktisk var der også 
komælk. Og sukker. Bland selv. Ligesom vi var 
– en blandet flok. Mennesker i alle aldre, med 

Mentorforløb for forfattere

Forfatter Ditte Wiese har fulgt et mentorforløb for forfattere 
 og lærte noget om at netværke, om legatansøgninger, om andre  

forfatteres arbejdsmetoder – og om sine egne og sig selv.

A F DI T T E  W I E S E

D
※
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vidt forskellige baggrunde og historier. Forskel-
lige steder i karrierer og i litteraturen, men al-
ligevel sammen om et ønske om at blive berige-
de. Vores første mentor var Tomas Lagermand 
Lundme. Jeg har flere gange hørt Tomas fortælle 
om sin vej ind i forfatterlivet og ungdomslivet og 
på kanten af livet. Det tror jeg egentlig aldrig, jeg 
bliver træt af. Han fortæller om følelser, jeg kan 
kende. Både de store og de små om eyeliner, der 
svier i øjet. Men mest fortalte han om legatan-
søgninger og sin tid som forperson i litteratur- 
udvalget i Statens Kunstfond. En ret udskældt 
plads. Det sagde han ikke, men alle synes noget 
om det udvalg og de mennesker og de penge.

 Jeg synes altid, det er interessant, når jeg får 
lov at få en anden vinkel eller et kig bag en faca-
de. Jeg blev utrolig meget klogere på legatansøg-
ninger og -uddelinger. Arbejdet, der ligger hos 
udvalget. Arbejdet, der ligger hos ansøgerne. Jeg 
tror, det var den dag, der blev taget flest noter, 
for det er så vigtigt for de fleste af os. Legater-
ne betyder så meget. Det kunne jeg også høre på 
spørgsmålene og diskussionerne om midlerne, 
genrer og oplevet forfordeling. 

 Jeg synes, Tomas forklarede og belyste en 
masse forestillinger. Også de vrange. Det var 
klogt og fornuftigt, og vi nikkede mange gange 
og tog flere noter. Og så håber jeg selvfølgelig, at 
min ansøgning næste gang bliver endnu bedre.

Kaffen var drukket. Februareftermiddagen 
var blevet til tidlig aften, og på caféerne langs 
Møllegade var gæsterne pakket ind i tæpper, 
imens de diskuterede livets vigtighed. Jeg send-
te en hilsen over den gule mur til Assistens Kir-
kegård og tog hjem til ferie-Køge igen, imens jeg 
tænkte store tanker om den næste legatansøg-
ning.

Forlagschef for et mikroforlag
Det blev officielt forår, men det var vejret lige-
glad med. Jeg hængte min tunge vinterfrakke på 
stumtjeneren i LiteraturHaus og sagde næsten 
hjemmevant hej til Erik fra huset og til flere af 
de andre på mentorholdet. Med håb om tid til og-
så at tale med dem. Hvordan er det at være gar-
vet lyriker? Eller ny? At have udgivet tyve bøger 
eller skrive på sin første? Det sidste kan jeg godt 
huske. Det er ikke så længe siden. På talepladsen 
ved siden af kaminen stod Christel Sunesen med 
smil og glimt i øjet. Og med ærmerne smøget op. 
Det er nødvendigt, når man er forlagschef for et 

⁂
… jeg er blevet klogere.  

Mest fordi jeg har indset, hvorfor 

jeg arbejder, som jeg gør (den,  

der skriver vildt og så rydder op 

bagefter), men også fordi jeg  

opdager værktøjer, hver gang en 

kollega fortæller om sin proces.

Ditte Wiese, forfatter

Ditte Wiese debuterede i 2017 med  Provinspis. 

foto: Thom
as Sjørup.
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mikroforlag som Ekbátana. Hun var venlig at 
forklare, hvordan man udtaler forlagets navn. 
Jeg har øvet mig siden, men kan ikke gengive 
det på skrift. Men det sidder fast. Navnet. Og for-
ståelsen for mikroforlag. Viljen og arbejdet bag. 
Pladsen til ikkestorsælgende litteratur. Vi talte 
om, hvad der er smal litteratur og stor litteratur. 
Hvad et lille forlag kan, som de store ikke kan. 
Eller vil, om man vil. Holdningerne var meget 
forskellige. Dialogen var god. Og klog. 

Et hold fuldt af nysgerrighed og vilje til at læ-
re om andre forhold. Det var fantastisk. En til-
gang til verden, som flere burde besidde. Også 
på trods af egne oplevelser, formodninger og de 
ikke altid lette kår som forfatter i en verden, der 
kigger meget på salgstal.

 Hos Christel handler det meget om, hvad det 
enkelte værk kan og siger hende. Der ligger så 
uendelig mange kræfter i det fra hendes side, så 
det vigtige er, at hun kan forestille sig at arbejde 
med det, når hun antager det. 

 Jeg sad med den dybeste respekt for hende og 
de mange, mange andre mikroforlagsarbejdere, 
der har så vigtig en plads for at sikre nuancer-
ne i dansk litteratur. Erik bød også ind. Ud over 
at være LiteraturHaus-menneske, står han også 
bag Forlaget Baggaardsbaroner og bragte endnu 
flere nuancer til mikroforlagsverdenen.

 Fra den lidt større forlagsverden gav Jacob 
Søndergaard fra Gutkind et indblik i, hvordan 

Mentorforløb  
for forfattere

-  Louise Juhl Dalsgaard er bagkvinde bag 
Mentorforløb for forfattere.

-  LiteraturHaus har søgt støttemidler.
-  Lokalerne var udlånt af LiteraturHaus.
-  Statens Kunstfond og Dansk  

Forfatterforening har støttet økonomisk.
-  Forløbet har tidligere været gennemført  

i regi af Aarhus Litteraturcenter.

forlaget startede og nu har fart på. Hvordan 
de enkelte redaktører udvælger udgivelser, og 
hvordan det fungerer rigtig godt i den form, de 
har skabt for sig.

En af de ting, jeg særligt tog med fra den men-
tordag, var respekten for hinanden og for litte-
raturen, både forlagene og forfatterne imellem. 
Den dag var der ingen skarpe fronter, men en 
erkendelse af faktiske forhold – også selvom de 
indimellem føles urimelige.

Andre øjne på teksten
To uger senere. Ny mentortid. Denne gang var 
det med forfatter Trine Andersen, som jeg hav-
de fået som min egen mentor, og som på forhånd 
havde læst en af mine tekster. Omend vi ikke ar-
bejder i samme genre og målgruppe, så havde 
Trine gode spørgsmål og input til min tekst. 
Overvejelser, jeg tog med hjem og kiggede vide-
re på mine egne ord med. 

 Det føltes som en gave at få et professionelt 
menneske, som ikke var en forlagsperson, til at 
se på ens tekst. Uden kommercielle øjne og ikke 
som en god ven med de bedste intentioner, kun 
fokus på teksten og dens muligheder. 

Mentorforløbet var i sig selv netværksska-
bende, men det første møde i april var netop 
om netværk. Først med oplæg fra forfatter Lotte 
Kirkeby og så nogle virkelig interessante samta-
ler med hende om netop netværk, forfatterger-
ningen og forsøget på at få sine bøger ud i verden 
og måske holde foredrag.

 Lottes tilgang var ikke, at man altid skal net-
værke med de store og kile sig ind hos presti-
gen, men, som jeg forstod det, at man skal gøre 
det, man kan lide. Det lyder så nemt, det vid-
ste hun også godt, men man skal skrive de bø-
ger, man har lyst til, og opsøge de mennesker og 
forlag og kulturinstitutioner, man gerne vil ar-
bejde sammen med. Men skal ikke gøre det for 
namedropping eller håb om, at nogen så tilby-
der én verden, bare fordi man har talt sammen 
til en reception.

 Vi talte om det store arbejde i at komme ud, 
få lov at holde foredrag, hvad man tager for det, 
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eller hvad man ikke får. Det var åbent og ærligt. 
Mange gode tilgange til fokus på ens udgivel-
ser eller tilgange til netværk, markedsføring og 
mixet: SoMe. Selvom det kan føles, som om an-
dre har styr på det, eller nogen siger, at SoMe er 
den eneste vej, så kan man godt andet. 

 Der var noget ved Lotte, der fik små brikker 
til at klikke på plads inden i mig. Tvivl, der for-
svandt, og tro, der trådte frem. Jeg tænkte over 
samtalerne i flere dage efter. Jeg tænker stadig 
over dem. Som når noget har ramt helt rigtigt og 
skal finde sine egne ord og sin egen hylde. På den 
absolut fineste måde.

Trangen til at skrive
Jeg ved godt, at min egen måde at arbejde på ab-
solut ikke er den eneste, og slet ikke den sande. 
Det er op til den enkelte. Så meget har jeg ind-
set efter i flere år at have tænkt, at jeg arbejde-
de på en forkert måde, når kolleger fortalte om 
plotoversigter, modeller og bøger om at skrive. 
Men jeg er blevet klogere. Mest fordi jeg har ind-
set, hvorfor jeg arbejder, som jeg gør (den, der 
skriver vildt og så rydder op bagefter), men også 
fordi jeg opdager værktøjer, hver gang en kolle-
ga fortæller om sin proces.

Til den fjerde og sidste fælles mentordag kom 
forfatter Kristian Bang Foss. Foråret var også 
kommet. Sådan for alvor. Med endnu flere men-
nesker i Møllegade og pollen, der fik øjnene til at 
klø, så jeg lignede en forpint forfatter, da jeg nå-
ede frem. Det gør jeg mig ellers ikke i, det forpin-
te forfatterliv. Jeg skriver på idéer, lyst og ener-
gi. Og en del hårdt arbejde, bevares, men jeg har 
næsten altid lyst til at skrive. Sådan har Kristian 
det ikke. Han virkede ikke forpint, hans skriv-
ning var bare så helt anderledes end min. Så an-
derledes, at jeg var nødt til at spørge ham, hvor-
for han overhovedet skriver, hvis det er så hårdt. 
Men i grundessensen var vi det samme sted: Det 
er en slags trang. For ham skal den bare vrides 
ud. Jeg er undrende. Det lød så skrækkelig hårdt. 
Næsten som en pine. Det ville jeg aldrig kunne. 
Sådan en hverdag ville jeg ikke klare ret længe. 
Men der var alligevel flere ting, jeg tog med mig: 

⁂
Det har været lærerigt og  

udvidet min arbejdsverden  

at få lov at komme så tæt  

på andre i branchen.  

Det har skabt undren og 

 været fascinerende.

Ditte Wiese, forfatter

Jeg holder hårdt fast i min skrivetid. Det er mit 
arbejde. Jeg skal ikke til møder eller tage børn til 
tandlægen eller vaske op – jeg skal skrive. 

For mig behøver det ikke at være så skema-
lagt og hver dag i samme form med tomato wri-
ting method fra klokken ni til klokken tolv, men 
hvis jeg lægger det ind i min kalender, så respek-
terer jeg det bedre. Og så skal jeg nok besvare 
mails senere.

Sidste time med min egen mentor blev i stedet 
en time for mig i sengen med virus. Heldigvis 
ikke min sidste time overordnet set, men Tri-
ne sendte mig en god mail med kloge ord til min 
tekst. Jeg tog det hele til mig.

Det har været lærerigt og udvidet min ar-
bejdsverden at få lov at komme så tæt på andre i 
branchen. Det har skabt undren og været fasci-
nerende. Det har været meget dejligt, og jeg vil 
have mere. Jeg vil stadig lære nyt og mere og ud-
vikle mig og mit arbejde, og for mig har det væ-
ret en virkelig god måde at gøre det på. En anden 
gang vil jeg prioritere mere ustyret tid med mi-
ne med-mentees. For jeg er sikker på, at der bli-
ver en anden gang. ※
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Dronning Margrethe overrakte den store litteraturpris på 
Prins Henriks fødselsdag – Prinsen var selv lyriker, og det 
er ikke tilfældigt, at prisen er dedikeret til en digter.
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Første modtager af  
Prins Henrik Prisen

Digteren Klaus Høeck fik prisen overrakt af Hendes Majestæt Dronningen  
i Dansk Forfatterforenings lokaler på Prins Henriks fødselsdag, den 11. juni 2022.

rins Henrik Prisen uddeles 
som en hædersbevisning til 
en aktuel og etableret digter, 
der med sit virke har ydet et 
væsentligt bidrag til dansk 
lyrik. Kriterier, som 83-årige 
Klaus Høeck opfylder til ful-
de. Hans forfatterskab tæller 

over tredive kolossale udgivelser, han er blevet 
kaldt ”mastodontdigteren”, ”et digterkoryfæ” og 
”dansk litteraturs store katedralbygger”. Klaus 
Høeck debuterede i 1966 og er aktuel med digt-
samlingen Password fra 2021. 

Det er Dansk Forfatterforening og Danske 
Skønlitterære Forfattere, der har taget initia-

tiv til Danmarks største litteraturpris, som ud 
over hæderen består af 300.000 kr. sponsoreret 
af AVK Holding samt en statuette skabt af Prins 
Henrik. 

I juryen sad lektor Jørn Erslev Andersen og 
digterne Signe Gjessing og Morten Sønder-
gaard. I deres indstilling hed det:

”Vi har som uafhængig jury indstillet Klaus 
Høecks forfatterskab til Prins Henrik Prisen 
2022 på grund af dets systemdigtende og ekspe-
rimentelle lyriske originalitet, og fordi det kon-
sekvent er præget af en usædvanlig skarp, kon-
kret, konstruktiv og kritisk samtidsbevidsthed 
samt en aldrig svigtende eksistentiel og digte-
risk uforstilthed.” ※

 83-årige Klaus 
Høeck har mere end 
tredive udgivelser 
bag sig – den seneste 
er Password fra 
2021 – og han er et 
af dansk lyriks store 
koryfæer.

P
※
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1973 rejste jeg til Nepal sammen med tre 
venner, det var et must for enhver or-
dentlig hippie. For en 19-årig som mig, 
der hidtil ikke havde rejst meget længe-
re væk end Sverige, var det noget af en 
mundfuld. Jeg fløj til New Delhis dam-
pende varme, hvor jeg blev hentet af 
vennerne i det obligatoriske VW-rug-

brød. De havde allerede været undervejs i nog-
le måneder. Efter tre dage var jeg parat til at gi-
ve alt, hvad jeg havde, for at komme hjem. Det 
var simpelthen skræmmende, og tilmed fik jeg 
indermave, nærmest da jeg trådte ud af Aero- 
flot-flyet. Jeg kom dog ikke hjem før fem måne-
der senere. Vi opholdt os et par måneder i Ne-
pal, gjorde alt det, man skulle, og så brugte vi tre 
måneder på at køre hjem gennem Indien, Paki-
stan, Afghanistan, Iran, Tyrkiet m.m. Det kun-
ne man gøre uden problemer dengang, selvom vi 
lige skulle gennem et militærkup i Afghanistan.

Der er oplevelser i livet, som man ved er en 
slags omdrejningspunkter i tilværelsen. Den 
rejse er uden tvivl en af mine, og dette skal hand-
le om, hvordan rejsen kom til at betyde noget for 
børnelitteraturen i Nepal.

Jeg drømte jo hele tiden om at genbesøge det 
fantastiske land, og efter tredive år, i 2003, lyk-

kedes det. Hjemmefra havde jeg fået kontakt til 
en nyoprettet organisation for skolebiblioteka-
rer, som sammen med NESCHIL, det nepalesi-
ske selskab for børnelitteratur, hurtigt stablede 
en todages workshop på benene for deres med-
lemmer. 

Døden som børnefortælling
Til lejligheden fik jeg oversat en af mine histori-
er om Tudse og Spidsmus til nepali. Den hand-
ler om de to venner, som møder en forhindring 
på vej til søen, og hvordan de med deres forskel-
lige temperamenter griber det an, da det lang-
somt går op for dem, at det er et dødt pindsvin.

Den ene halvdel af deltagerne syntes, at det 
var en fin historie, den anden mente, at man slet 
ikke skulle fortælle historier om døden for små 
børn. Det blev en ret heftig diskussion, hvor jeg 
argumenterede for, at små børn var helt bevid-
ste om døden, og at det var godt for deres udvik-
ling at sætte ord på det. Det lærte mig noget om 
nepalesisk tankegang i almindelighed og hold-
ningen til barndom i særdeleshed. Børn skul-
le helst skånes for ubehagelige emner, og pri-
mært burde børnebøger være opdragende, have 
en klar, positiv morale, som de små kan lære no-
get af. 

Børnelitteratur i Nepal  
– en udviklingshistorie

Forfatter Sally Altschuler har rejst i Nepal mange gange gennem  
knap halvtreds år – første gang som hippie, siden som forfatter og underviser.

A F SA L LY A LT S C H U L E R

※

I
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Det arbejdede vi med i de to dage. Vi flyttede 
selvfølgelig hverken bjerge eller ret mange kom-
maer, men det blev begyndelsen til et frugtbart 
samarbejde med NESCHIL, forfattere, illustra-
torer og forlag – et samarbejde, som stadig er 
vældig levende.

Kedelige nepalesiske børnebøger
De børnebøger, jeg så i 2003, havde generelt så 
meget fokus på det opdragende, at de var kede-
lige, og det blev ikke bedre af, at illustrationer-
ne generelt var ret primitive. Alt, hvad der fand-
tes, var små, dårligt trykte hæfter med korte, 
opbyggelige historier. 

I 2006 arbejdede jeg sammen med det nu he-
dengangne Center for Kultur og Udvikling, 
CKU, som var en slags kulturarm for DANIDA, 
og vi fik et dansk finansieret, flerårigt udvik-
lingsprojekt stablet på benene som et samarbej-
de mellem CKU, ambassaden i Kathmandu, NE-
SCHIL og Dansk Forfatterforening. Den første 
workshop fandt sted i 2007 på et jungleresort. 
Skolebibliotekar Inger Byrjalsen, Lise Bidstrup 
og jeg styrede et forløb, som handlede om at ska-
be illustrerede historier. Vi lagde meget vægt 
på, at illustratoren ikke er forfatterens værktøj, 
men selvstændig medskaber af værket. Det var 
helt nyt for alle, og især for nogle af forfatterne 
var det også provokerende. Vi gjorde meget ud af 
at få deltagerne til at springe ud i at fortælle en 
historie, som først og fremmest var spændende 
og i mindre grad belærende. I gruppen var der 
både yngre og ældre forfattere med mange ud-
givelser bag sig. Som forventet var der umiddel-
bart lydhørhed hos de yngre, men vi var også 
opmærksomme på, at det var nødvendigt med 
en vis accept hos de ældre, fordi de yngre be-
handlede dem med den respekt, som ældre nu 
engang nyder i Nepal. Man sagde dem ikke di-
rekte imod.

Kreativ tolkning
I 2008 lavede vi endnu en uges workshop på et 
resort på kanten af Kathmandudalen. Her del-
tog Hanne Kvist, Nanna Gyldenkærne, Lise Bid-

strup og jeg. Vi fulgte op på erfaringerne fra året 
før, og gik måske lidt hårdere til især forfatter-
ne. I workshoppene var vi naturligvis helt af-
hængige af pålidelige tolke, både den ene og den 
anden vej. Det kan være temmelig begrænsen-
de, når man arbejder med tekst. En af tolke-
ne måtte vi fyre, da det gik op for os, at han ik-
ke kun oversatte, men i høj grad også krydrede 
tolkningen med sin egen opfattelse af, hvad der 
var godt for børn.

En anden stor udfordring i Nepal, ikke kun 
for udviklingen af børnelitteratur, men i almin-
delighed, er infrastrukturen. Når man bevæger 
sig uden for Kathmandudalen, skal man regne 
med at tilbagelægge tredive kilometer i timen de 
steder, hvor der er nogenlunde asfalterede ve-
je, men i 2010 rullede vi ud på vejene med pro-
jektets flagskib, Story Express. Lise Bidstrup og 
undertegnede var her sammen med nepalesi-
ske forfattere og illustratorer, en skuespiller- og 
musikertrup samt projektkoordinatoren, Ren-
chin Yonjan, fra den danske ambassade. I en uge 
kørte vi rundt i landet i en bus og underholdt 
med teater, storytelling, illustration m.m. i om-
råder langt fra Kathmandu, hvor sådan noget 
var meget, meget ualmindeligt. Samtidig del-
te vi kasser med nye børnebøger ud til de lokale 

⁂
Vi lagde meget vægt på,  

 at illustratoren ikke er  

forfatterens værktøj, men  

selvstændig medskaber af  

værket. Det var helt nyt for alle, og 

især for nogle af forfatterne  

var det også provokerende.

Sally Altschuler
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biblioteker, kasser, som var små, mobile biblio-
teker, der kunne transporteres med bærere el-
ler på muldyr ud til landsbyer, hvortil man ik-
ke kunne køre. 

Et af de samfund, vi besøgte, var Phalebaas 
i det vestlige Nepal. Vi optrådte på den lokale 
government school, hvor der blev spillet teater, 
fortalt historier og spillet musik, alt sammen 
med et publikum på flere hundrede børn, deres 
lærere og en stor del af forældrene. Dette var ik-
ke hverdagskost.

Lise og jeg optrådte med en børnesang, som 
jeg har lavet engang. Den handler om, at det 
godt kan være, at forældrene siger, man skal 
spise sundt, men det er meget bedre at spise 
slik, og man bliver dårlig, hvis ikke man får 
nok. Vi havde fået den oversat til et sangbart 
nepali, og det lykkedes os at lære den til nogle 
hundrede børn, som sikkert syntes, at det var 
noget af det frækkeste, de nogensinde havde 
hørt fra voksne.

Første linje lød noget i retning af:
Ama bancchin, ramro khana
Den sang kommer vi tilbage til!

Biblen er sjov
Det officielle projekt sluttede i 2010, og jeg tør 
godt hævde, at det var en succes. Jeg er fortsat 
med at lave kortere projekter, og med årene har 
jeg fået en masse gode venner i Nepal, hvilket 
betyder, at jeg rejser derud, når det kan lade sig 
gøre. Vi laver altid en tur rundt på skoler og/el-
ler et par workshops, senest i februar 2022, hvor 
workshoppen blev arrangeret af et helt nyt for-
lag, som er startet af tre unge ildsjæle. To af dem 
er kvinder, som, da de var teenagere og under 
uddannelse til illustratorer, var med på vores 

workshops og deltog i Story Expressen i 2010. 
Se, det er sguda opmuntrende ...

Det er helt tydeligt, at børnelitteraturen har 
udviklet sig voldsomt på de år. Jeg bilder mig ik-
ke ind, at det er min skyld, men jeg har nok væ-
ret der på det rigtige tidspunkt og været med til 
at sætte noget i gang, som nu udvikler sig vide-
re af helt egen kraft med mange af mine venner 
som drivkræfter.

I forhold til mange andre danske bistands-
projekter er udgiften til disse litteraturprojek-
ter minimal. Mine danske kolleger og jeg har ik-
ke fået noget, der ligner konsulenthonorar, kun 
diæter og rejseudgifter. Det, som virkelig ryk-
ker, er længden af projekterne. I løbet af ti år kan 
man se en forskel. Samtidig tør jeg godt lægge 
hovedet på blokken og påstå, at disse projekter 
har en blivende værdi, der rækker meget længe-
re end det umiddelbare, at børn bliver mere in-
teresserede i at læse. Vigtigheden af god børne-
litteratur er ikke mindre i lande som Nepal og 
Vietnam, fordi de har andre og umiddelbart me-
re iøjnefaldende udfordringer. Jeg tror, at vi på 
den måde kan være med til at udvikle demokra-
tisk tankegang, der kan udfordre den traditio-
nelle og samfundsbevarende kultur. 

Sliksangen
For nogle år siden kom jeg tilbage til Phalebaas, 
ikke i bus, men gående fra den nærmeste stør-
re by, en vandretur på nogle timer, bl.a. over den 
længste hængebro, jeg nogensinde har set. Da jeg 
nærmede mig Phalebaas, kom en knægt imod 
mig, og da han så på mig, lyste han op i et bredt 
smil. Så pegede han på mig og begyndte at syn-
ge sliksangen:

- Ama bancchin, ramro khana  ... ※

SALLY ALTSCHULER er forfatter og skriver for både voksne og børn. Han er aktuel med  
Golem – en operaroman, en skønlitterær roman for voksne.
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Jurist Anne Koldbæk er desværre sygemeldt med cancer i øjeblikket.  
Den juridiske medlemsrådgivning fortsætter indtil Anne Koldbæk vender tilbage.  

Send mail til: jura@danskforfatterforening.dk – der må dog forventes længere svartid end normalt. 

Der må være en bagkant

Elektroniske udgivelser kan leve for evigt – så hvornår er en bog egentlig ”udsolgt”?

A F DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G S  J U R I S T,  A N N E  KO L DBÆ K –  DE N N E  K LU M M E  B L E V 

B R AG T F Ø R S T E  G A N G I  F O R FAT T E R E N  N O.  1 ,  2 0 2 1 .

de gamle forlagskontrakter var det klart: Hvis 
ikke der var flere bøger på lager, og forlaget ik-
ke ville genoptrykke, så gik rettighederne tilba-
ge til forfatteren. 

Med ny teknologi kan bøger være tilgæn-
gelige for salg for evigt som e-bog, lydbog og som 
print-on-demand. Det er positivt, da forfattere 
og forlag har en fælles interesse i, at udgivne 
værker bliver ved med at kunne købes. Det spa-
rer penge at slippe for at have lager og ende med 
at makulere bøger. Der er dog en ulempe for for-
fatteren. Det gamle udsolgtkriterium duer ikke, 
når der ikke er noget lager. 

Et eksempel: 
En forfatters bog udkom på forlaget for fem 

år siden. Bogen fås som e-bog og som print-on-
demand. Der er solgt mellem nul og tre eksem-
plarer om året af hvert format de seneste tre år. 
Forfatteren søger på titlen på Google. Søgeresul-
tat nr. 35 viser, at bogen kun kan købes via forla-
gets egen hjemmeside.

Er bogen udsolgt? Det kommer an på, hvil-
ket udsolgtkriterium der gælder i kontrakten. 
Bogen er umiddelbart tilgængelig via forlagets 
hjemmeside. Spørgsmålet er, om det er godt nok 
ift. forlagets indsats for at opfylde forlagskon-

I trakten over for forfatteren. Det mener Dansk 
Forfatterforening ikke.

Selvom det ikke fremgår udtrykkeligt af for-
lagskontrakten, hvor stor en indsats forlaget 
skal gøre for bogen efter førsteudgivelsen, så 
følger det af kontraktforholdets varighed og af 
loyalitetspligten, at der er en mindsteindsats, 
som forlaget skal leve op til, for at forlagskon-
trakten er opfyldt.

Det digitale udsolgtkriterium konverterer 
det trykte udsolgtkriterium til digitale forma-
ter. Der er to faktorer: et krav om et årligt mi-
nimumssalg og en målestok for forlagets ind-
sats for at holde værket tilgængeligt og synligt: 
”Værket er udsolgt, når værket i digital form ikke 
længere er tilgængeligt for salg på samme måde 
og i samme omfang som forlagets lignende digi-
tale udgivelser”. Værket skal ikke bare være til-
gængeligt, der skal også være en rimelig sand-
synlighed for, at en køber kan finde det.

Kravet om kvalificeret tilgængelighed foran-
drer sig med tiden og markedet, og derfor er det 
baseret på et ligebehandlingsprincip ift. sam-
menlignelige titler. Det kan dog være svært at 
bruge konkret. Derfor er det relevant at overve-
je tidsfrister i kontrakten. ※
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BOGFORUMS- 
MIDDAG
Lørdag d. 5. november 
kl. 18
For alle ordinære medlem-
mer. Pris 125 kr., som betales i 
døren, kontant eller via  
MobilePay.
Tilmelding: df@danskforfat-
terforening.dk senest  
mandag d. 31. oktober 2022.

GÅ-HJEM- 
MØDE MED TIPS OG 
TRICKS TIL FOR-
HANDLING  
AF HONORAR V.  
OPTRÆDENER
Onsdag d. 21. september 
kl. 16-17.30
Møde med gode råd om  
forhandling. Oplæg ved Niels 
Offenberg, udviklingskonsu-
lent på Albertslund bibliotek, 
og Malene Von Kiær, stifter 
og direktør i One Decision, et 
bookingselskab for  
foredragsholdere.
Vi byder på et glas efter  
mødet.
Tilmelding til df@danskfor-
fatterforening.dk senest søn-
dag d. 18. september 2022.

KOM OG SKRIV – ON-
LINE
I efteråret er Kom og skriv 
udelukkende online og på 
onsdage mellem 18.15 og 
21.30. Tilmelding senest  
24 timer før på komogskriv@
gmail.com – oplys navn,  
e-mail og telefonnummer.
Nogle timer før mødet tilsen-
des link til Zoom. Der medføl-
ger udførlig instruktion.
September: d. 21. og 28. 
Oktober: d. 5., 12. og 26.
November: d. 9., 16., 23. og 30.

BU & ILLUSTRA-
TORGRUPPEN
Fra idé til bog
Mandag d. 24. oktober 
kl. 19 til ca. 21.30.
Tre forfatter/illustratorpar 
præsenterer deres aktuelle 
bøger og fortæller om proces 
og samarbejde:

Benni Bødker og John Kenn 
Mortensen: Grimynk
Mette Hegnhøj og Mette 
Marcussen: Om deres trilogi, 
hvoraf En nat er første bind.
Charlotte Pardi og Rebecca 
Bach Lauritsen Mor
Tilmelding senest d. 20.  
oktober til Birde Poulsen: 
mail@birde.dk

Bogreception i  
H.C. Andersens Hus  
i Odense
Søndag d. 2. oktober 
kl. 15
Illustratorernes fælles bog-
projekt Den Store H.C.  
Andersen Eventyrbog fejres.
Alle er velkomne.

DOF
Hieronymusdagen  
i Aarhus
Fredag d. 7. oktober  
kl. 15.30-17.30
Dagen markeres med  
arrangementet ”Sapfo x 3 – 
oversættelse og debat”.
Der er fri entré.
Godsbanen, vogn 1.

SENIORGRUPPEN
Haikuworkshop
Mandag d. 12. september
Haikuworkshop med  
Ulla Conrad.

Møde
Tirsdag d. 11. oktober
Thomas Harder.

Vulkaner
Onsdag d. 9. november 
Henning Andersen fortæller 
om vulkaner.

Julehygge
Torsdag d. 8. december
Julehygge i gruppen.

SKØNLITTERÆRE
Kreativ Proces
Onsdag d. 2. november 
kl. 19-21. 
Billedkunstner og forfatter 
Eva Tind er aktuel med Kvin-
den der samlede verden om 

zoologen Marie Hammer.  
Forfatteren debuterede i 
2009 med hybridværket DO 
og har siden skrevet både  
lyrik og prosa.
Tilmelding senest fredag  
d. 28. oktober til  
birtekont@mail.tele.dk

STORDSTRØMMEN
KULTURNATTEN i  
Nykøbing på Guld-
borgsund bibliotek 
Fredag d. 30. september 
2022 kl. 17-21
Fjorten lokale forfattere  
præsenterer deres bøger og 
fortæller om, hvordan  
deres værker bliver til, og hvor 
de finder inspirationen.  
Også oplæg fra forfatter  
Anne Holm Christensen om 
almindelige menneskers  
ualmindelige livsfortællin-
ger og journalist og forfatter 
Abelone Glahn om ”at skrive 
personligt eller for privat”. 
Gratis adgang og ingen  
tilmelding.

AARHUSGRUPPEN
Pust liv i din  
hovedkarakter
Lørdag d. 1. oktober  
kl. 11-17
Workshop med forfatter 
Thomas Rydahl, der har defi-
neret en metodik til at udvikle 
karakterer, der lever og ånder 
på papiret og på lyd. 
Der er tolv pladser på work- 
shoppen, som fordeles  
efter først til mølle.  
(Få pladser tilbage).
Godsbanen, vogn 1.

SKRIV LØS 
Skriv sammen-aftener med 
Annie Bahnson, der holder 
oplæg og derefter egen skri-
ve- og tegnetid:
Tirsdag d. 4. oktober 
Tirsdag d. 8. november
Onsdag d. 7. december
Altid kl. 18-21 på Godsba-
nen, vogn 1
Tilmelding på a9bahnson@
gmail.com

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

K A L E N D E R   

Litteraturdag – ny lyrik  
og prosa
Søndag d. 9. oktober  
kl. 15-17
Louise Rams, Grit Niklasson,  
Katrine Assels, Morten Leth  
Jacobsen, Christina Andersen 
Reyn og Per Lykke Jakobsen  
læser op. 
Løve’s Bog og Vincafé

Hvad ved vi om børns 
læsevaner?
Mandag d. 10. oktober  
kl. 16-18
Lisbeth Vestergård, projektleder i 
Tænketanken Fremtidens Biblio- 
teker, fortæller om den nye  
Læsevaneundersøgelse og  
konklusionerne omkring børns 
læsning. 
Tilmelding senest d. 6. oktober 
på info@gunvorganerkrejberg.dk
Godsbanen, vogn 1

Årsfest i Østjylland  
– NY DATO
Fredag d. 11. november 
Alle medlemmer af Dansk  
Forfatterforening er velkomne. 
Godsbanen, vogn 1.

ELLEN OG  
NILS NILSSONS LEGAT

Legatet uddeles til langvarigt sy-
ge og økonomisk trængende for-
fattere. 
Legatet kan uddeles til samme per-
son flere år i træk. Legatnyderen 
skal i alle tilfælde kunne dokumen-
tere sin sygdom ved at indsende 
lægeerklæring.

TIL UDDELING: Der uddeles i flere 
mindre portioner, men den samlede 
uddelingssum er 40.000 kr.

ANSØGNINGSFRIST: Ansøgningen 
skal være Dansk Forfatterforening, 
Strandgade 6, 1401 København K,  
i hænde senest d. 17. oktober 2022. 
Ansøgningerne skal være på-
ført ansøgers CPR-nummer, navn, 
adresse og e-mail samt kopi af se-
neste årsopgørelse.

legater efteråret 2022
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F O R E N I N G E N

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

FORMAND:  
Morten Visby for-
mand@danskforfatter-
forening.dk 

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

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

MEDLEMS- 
ADMINISTRATION 
M.M.: 
Nena Wiinstedt (sekre-
tær): df@danskforfat-
terforening.dk  

Alberte Thrane  
Lindberg:  
assistance@danskfor-
fatterforening.dk 

Lotte Foged, (projekt-
koordinator): blixen@
danskforfatterfor-
ening.dk

Sine Löfström Antoni-
sen: kontakt@dansk-
forfatterforening.dk, 

Isabella Katzef: med-
lemsservice@danskfor-
fatterforening.dk

KURSUSSEKRETÆR: 
Kristina Nya  
Glaffey: kursus@
danskforfatterfor-
ening.dk  
Tlf.-tid: onsdag kl. 10-12 
og 13-15 

SEKRETARIATS-
CHEF OG  
WEBREDAKTØR:  
SaraStrand ss@dansk-
forfatterforening.dk

Lars Jørn Sørensen, F
Nykøbing Sj.
Senest udgivne titel: Selvglad,  
Dansk Psykologisk Forlag, 2018

Anna Krarup Jensen, L, Valby
Senest udgivne titel:  
Jeg slog først, Emeritus, 2020

Lars Zbinden Hansen, F
Madagaskar
Senest udgivne titel:  
På kanten af asfalten,  
Skriveforlaget, 2021

Katrine Quorning, S, Vejle
Senest udgivne titel:  
Den der flygter,  
Byens Forlag, 2021

Hanne Matthiesen,  
Aarhusgruppen, Aarhus N
Senest udgivne titel:  
Nyt liv i gamle klude,  
Olivia, 2007

Connie Anette Bork, Kvindelige  
Forfattere, Roskilde
Senest udgivne titel:  
Kvinders skilsmisser,  
Politisk Revy, 2011

Michael Cramer Andersen,  
Læremiddelgruppen
Senest udgivne titel:  
Basisfysik C Kernestoffet,  
Haase Forlag, 2019

Birthe Johansson, BU,  
StORDstrømmen, Kvindelige  
Forfattere
Senest udgivne titel:  
Kickflip, Lykkedal, 2022

Ulla Bruun, S, Aarhusgruppen,  
Haikugruppen, Lystrup
Senest udgivne titel:  
Alvin, underhunden og andre  
fortællinger, Attika, 2022

Anna Maria Indrio, F, Kvindelige  
Forfattere, København K

Senest udgivne titel:  
Hvem er hun?  
Vandkunsten, 2021

Kjeld Schmiegelow, Gentofte
Senest udgivne titel:  
Alfabetismer, DarkLights, 2012

Lea Hebsgaard, BU, Illustratorgruppen
Senest udgivne titel:  
Underlig fisk,  
Alinea, 2021

René Toft, BU
København S
Senest udgivne titel:  
200% Badass,  
Calibat, 2022

Karin Heurlin, S, Gentofte
Senest udgivne titel:  
Min Kone,  
Grønningen 1, 2022

Pernille Ipsen, F, Kvindelige  
Forfattere, København 
Senest udgivne titel: 
Et åbent øjeblik. Da mine mødre gjor-
de noget nyt,  
Gyldendal, 2020

Kat Lassen, S, BU
Senest udgivne titel:  
Ellebæt – Kampen om trylleplasteret, 
Krabat, 2022

Sally Sharf, BU, København K
Senest udgivne titel:  
Argus – den flyvende detektiv, BoD, 
2022

Mette Margrethe Gregersen,  
Aarhusgruppen, Arden
Senest udgivne titel:  
Karrusel, Rebild, 2022

Helle Thede Johansen, BU
FO - 188 Hoyvik
Senest udgivne titel:  
Lokaða landið,  
Føroya lærarafelag, 2014

NYE MEDLEMMER BESTYRELSEN: 
Morten Visby (fmd.), Anne Sofie Ham-
mer (næstfmd.), Henrik Poulsen (kasserer), 
Kenneth Krabat, Juliane Wammen, Lise 
Bidstrup, Stephanie Caruana, Nanna Gyl-
denkærne, Tomas Lagermand Lundme, 
Lotte Thrane og Kaare Øster.
Gruppernes styrelser: 
S-gruppen
Stephanie Caruana (fmd.)
Birte Kont 
Christine Tjalve 
Anne Nielsen
Anne Hjælmsø
Anne Zenon
Martin Holmslykke
Sinus Reuss (suppl.) 
Eva Maria Fredensborg (suppl.)

BU-GRUPPEN
Lise Bidstrup (fmd.)
Inge Duelund Nielsen
Sally Altschuler
Anna Bridgwater
Anne Sofie Hammer 
Lise Jacobsen Qvistgaard 
Jette Rydahl Sørensen 
Birgitte Bregnedal
Kim Langer
Gunnar Wille
Marie Priem (Illustratorgruppen)

ILLUSTRATORGRUPPEN
(under BU)
Marie Priem (fmd.)
Bente Bech
Jesper Tom-Petersen
Tomas Björnsson
Jan Christian Mogensen
Lise Malling Schmidt (suppl.)
Kontraktrådgivning: Tove Krebs Lange

L-GRUPPEN
Kenneth Krabat (fmd.)
Cindy Lynn Brown
Erik Trigger Olesen
Jesper Rugård Jensen
Poul Lynggaard-Damgaard
Thorvald Berthelsen

F-GRUPPEN
Henrik Poulsen (fmd.)
Anne Rosenskjold Nordvig
Kaare Øster
Anne Hedeager Krag 
Charlotte Langkilde
Thomas Dickson
Pernille Frost
Tommy P. Christensen (suppl.)
Cathrine Errboe (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 (forkvinde: 
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  
Ganer Krejberg (fmd. info@gunvorganer-
krejberg.dk)

FORFATTEREN  
AXEL THOMSENS  
ENKELEGAT

Legatets formål er at yde enker ef-
ter egentlige skønlitterære forfat-
tere, herunder lyrikere, økonomisk 
støtte. Legatet kan altså ikke til-
deles enker efter forfattere, hvis 
produktion hovedsageligt har be-
stået i underholdningsromaner/
digtsamlinger uden virkelig æste-
tisk værdi. Der skal ved legatudde-
lingen lægges mere vægt på, om 
vedkommende kæmpede for no-
get livsværdifuldt i sin produktion, 
end om han opnåede alm. aner-
kendelse. Ansøgerne skal ved an-
søgning dokumentere, at der er 
trang til stede. Enker, der skønnes 
at have haft særlig betydning for 
deres afdøde mands produktion, 
bør under i øvrigt lige forhold fore-
trækkes. Legatet kan ikke tildeles 
enker, som senere har indgået nyt 
ægteskab.

TIL UDDELING: Der uddeles i flere 

mindre portioner, men den samle-
de uddelingssum er 25.000 kr.
Dette legat tildeles på baggrund 
af økonomisk trang. Der skal der-
for i ansøgningen redegøres for an-
søgerens økonomiske forhold, li-
gesom navn på afdøde ægtefælle 
skal oplyses. 

ANSØGNINGSFRIST: Ansøgnin-
gen skal være Dansk Forfatter-
forening i hænde senest mandag 
d. 17. oktober 2022. Ansøgnin-
gerne skal være påført ansøgers 
CPR-nummer, navn, adresse, te-
lefonnummer og evt. e-mail samt 
kopi af seneste årsopgørelse.

Folk, der har kendskab til perso-
ner, som opfylder betingelserne 
for ovennævnte legater, opfordres 
hermed til at rette henvendelse til 
de pågældende og oplyse dem om 
legaterne og ansøgningsfristen.

For begge legater gælder det, at 
der kun sendes svar til de ansøge-
re, der får tildelt legatmidler, og de 
forventes uddelt ultimo november.
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Henning Andersen, du er  
vulkanekspert og har skrevet 
fjorten bøger om vulkaner.  
Hvad er der med dig og  
vulkaner?
Jeg har været fascineret af vulkaner, 
siden jeg som 10-11-årig læste Rejsen 
til jordens indre af Jules Verne. I dag er 
jeg 77, og dengang vidste man ikke så 
meget om vulkaner. Men jeg læste alt, 
hvad jeg kunne finde om dem.

Du har rejst og set vulkaner  
over hele verden. Hvornår så  
du en vulkan første gang?
Jeg var 18 år og boghandlerelev i Søn-
derjylland. Alle mine sparepenge blev 
brugt på en grupperejse til Vesuv og 
Pompeji. Og for pokker, tænkte jeg 
dengang, der bor jo masser mennesker 
lige ved vulkanens fod, over en  
million. Hvordan tør de? Så jeg gik 
rundt og talte med folk, og de fortalte, 
at de bor der på grund af den mineral-
rige og frugtbare jord omkring en vul-
kan – og byggegrundene er billige!  
Så de, der overlever efter et udbrud, 
vender altid tilbage. Og Vesuv er  
stadig min favoritvulkan.

※
Siden er vulkaner nærmest  
blevet din levevej?
Ja, jeg blev færdig som boghandler i 
1966, forlod Sønderjylland og arbejde-
de på bogforlag. Ret hurtigt begynd-
te jeg dog som rejseleder og fik efter-
hånden speciale i vulkaner. Det er ikke 
kun geologien ved vulkaner, der opta-
ger mig, men lige så meget historien 
og menneskene omkring dem. Jeg har 
rejst i Indonesien, Island og Italien, men 
har også været rejseleder i lande uden 
vulkaner. 

Du fik et folkeligt gennembrud 
med din vulkanviden i 1985?
Jeg deltog i tv-programmet ”Kvit eller 
dobbelt” med Otto Leisner som vært. 
Efter det sjette spørgsmål og 24.000 
kroner i gevinst stoppede jeg, fordi ge-
vinsten kunne dække mit banklån. Ef-
ter ”Kvit eller dobbelt” begyndte også 
de store rejsebureauer at ringe. 

Og du begyndte at skrive en bog?
Jeg debuterede i 1989 med Vesuv – den 
udødelige vulkan på forlaget Bogan. 
Jeg betalte udgiveren 25.000 for tryk, 
men bogen solgte godt, og dengang 
blev man anmeldt og omtalt i stort set 
alle danske aviser, når man udgav en 
bog. Og jeg blev ofte brugt i medierne 
som vulkanekspert.


