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Kapow! – Tegneserier kan noget!
※  Bobler i Nyhavn  ※ Kursuskatalog forår 2023  ※  



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

L E D E R

vis man indimellem gi-
ver sig af med at disku-
tere bogmarkedsforhold 
og litteraturpolitik her i 
Danmark, er der én ting, 
man kan være sikker 
på. Det er nemlig kun 
et spørgsmål om tid, ty-

pisk fem-seks sætninger inde i diskussionen, før 
nogen med næsegrus beundring, glødende håb, 
indigneret misundelse, velfornøjet undren el-
ler traurig kontrastoplevelse i stemmen føler sig 
kaldet til at påpege, at det hele altså er meget bed-
re oppe i Norge. Og det er det også. Næsten det he-
le i hvert fald. Eller på en række vigtige punkter, 
skal vi sige det sådan.

Set fra den danske forfatterstands side er der 
især én ting, der er værd at hæfte sig ved. Og 
det er det mere regulerede bogmarked, med bin-
dende normalkontrakter og faste minimums- 
takster. Ikke alene sikrer den ordning en me-
re afbalanceret forhandling mellem forlag og 
forfatterstand, den er også ressourcebesparen-
de for begge parter og medvirker til ensarte-
de konkurrencevilkår forlagene imellem. Når 
man har sådanne forhold i Norge, er det imid-
lertid ikke noget, der kan betragtes løsrevet fra 
det norske bogmarked i øvrigt. Der er nemlig 
to helt afgørende forudsætninger for de norske 
normalaftaler. For det første er der i Norge faste 
bogpriser, hvilket gør det muligt for forlagene at 

arbejde med ensartede kontraktvilkår. For det 
andet er det norske bogmarked i modsætning til 
det danske undtaget fra konkurrencelovgivnin-
gen. Det betyder, at den form for brancheafta-
ler overhovedet er lovlige. Det hjælper altid lidt.

Disse to centrale forudsætninger er på ingen 
måde en selvfølge i Norge. De faste priser bli-
ver jævnligt kritiseret og har måske også nogle 
ulemper, og undtagelsen fra konkurrenceretten 
er kun en slags midlertidig dispensation. Men i 
øjeblikket er der en boglov under fremskreden 
udarbejdelse i Norge. Det store potentiale i den-
ne lov er, at den vil kunne bevare fastprissyste-
met og stadfæste undtagelsen fra konkurrence-
retten. Vores norske søsterforeninger arbejder 
benhårdt på at sikre netop det. Og vi ønsker dem 
held og lykke, for deres succes vil også være vig-
tig for os. 

Det danske bogmarked har andre forudsæt-
ninger, men hvis vi på vores egen måde prøver 
at skabe nogle af de samme balancer i stedet for 
at drømme om at kopiere enkelte ordninger, så 
vil der være utrolig meget ikke at hente i, men 
at lære af Norge. Måske det vigtigste: at hvis 
man udelukkende betragter bogmarkedet som 
et marked ligesom alle andre, så får man en lit-
teratur, der er ligesom enhver anden vare. Og 
hvis det ikke er det, man ønsker, så må man gå 
sammen på tværs af aktørerne og skabe et mar-
ked, der er både frit og dynamisk og velordnet 
og rimeligt. ※

※
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

Oppe i Norge
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S M ÅT &  G O D T

S E LV U D G I V E R

Selvudgiver og  
modtager af Nordisk 
Råds Litteraturpris
Solvej Balle modtog som bekendt 
årets Nordisk Råds Litteraturpris 
for romanen Om udregning af rum-
fang. Siden 2013 har hun udgivet si-
ne bøger på eget forlag, Pelagraf. 
Og siden 2009 har hun modtaget 
Statens Kunstfonds livsvarige ydel-
se. ※

P E N G E

Fondsmidler til syv  
forskellige projekter, 
der støtter læselyst og 
bogen
Fonden DBK har uddelt over 
300.000 kroner til projekterne. 
Blandt andet til ”Læsehjørnet – 
Podcast om læsning og læseglæ-

de for og med børn”, som forfat-
ter og illustrator Anya Winqvist står 
bag. Og til indkøb af grafisk stær-
ke bøger til specialskoler og døgn-
institutioner for børn og unge med 
særlige behov, administreret af 
Louiseskolen i Haderslev. Og i den 
anden ende af landet til Birkerød 
Gymnasium, som sætter læselyst 
på skoleskemaet. ※

T U T T E LU

Den Danske Ordbog er 
opdateret med hele  
252 nye ord 
Et hovedtema i opdateringen er 
det engelske sprog, hvis ord, ven-
dinger og udtryk vi meget gerne  
adopterer. Hangry, fomo, groom og 
sweatpants er blandt dem. Men 
også ”magtfuldkommenhed” er 
kommet med.
”’Magtfuldkommenhed’ har spillet 

en kæmpe rolle i den politiske de-
bat i de senere år. Det er ikke, for-
di vi ikke kendte til ordet ’magt-
fuldkommen’, men så har vi den her 
afledning, når der kommer ’hed’ på,” 
siger ordbogsredaktør og sprogfor-
sker Henrik Lorentzen til TV2.
Nytårsaften kan vi sige tuttelu til 
2023 og tuttelu til 2022. Tuttelu er 
nemlig en ”uformel hilsen når man 
mødes eller skilles”, fortæller ord-
bogen. ※

B O G F O R U M 
33.933 tog til bogmesse 
i Bellacentret
Det er lidt flere end sidste år, men 
messen er stadig ikke tilbage på ni-
veauet før corona. Bogmarkedet 
har talt med udstillingsleder Andre-
as Nordkild Poulsen, som er tilfreds 
med besøgstallet:
”Jeg var noget usikker, op til en uge 

⁂
Man kan næsten sige, at 
markedsføring af en bog 
ikke har noget med bogen 
at gøre, at det er et paral-
lelt spor, der bare har taget 
overhånd, og at det i virke-
ligheden er sjældent, at en 
forfatter har evner og lyst 
til at arbejde på markedets 
vilkår.

Suzanne Brøgger
Læs samtalen mellem Suzanne Brøgger  

og Birte Kont på side 20

HJEMMET UDVIDER 
SIN FORFATTERSTAB

 
Er du dygtig til skarpe plots, og mestrer du  

at skrive i romanformat inden for genrer som 
(hverdags)romantik, thrillers og krimier? 

Så er det måske dig, vi søger.
 

Ugebladet Hjemmet søger romanforfattere,  
der er solidt forankret i håndværket.  

Du skal kunne skabe spænding i hvert kapitel  
og skrive med en ”pen dyppet i hjertet”.

 
Vi er et af Danmarks største ugeblade med 
250.000 ugentlige læsere. Vi udgiver cirka 

20 ugebladsromaner om året, og vi honorerer 
naturligvis dit arbejde. Interesseret?  

Så kontakt fiktionsredaktør,  
Jeanette Vestergaard på  
jeanette@hjemmet.dk

Jobannonce[42].indd   1Jobannonce[42].indd   1 10/11/2022   13.1310/11/2022   13.13
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S M ÅT &  G O D T

inden det gik løs, da forsalget var 
trægt, men som vi kom nærmere, 
har det set mere og mere positivt 
ud. Man kunne godt frygte, at kul-
turen blev valgt fra med de prisstig-
ninger, der er i samfundet, men det 
var heldigvis ikke det, vi så i week-
enden.” ※

F O R S L AG

Generalforsamling 2023 
– indkaldelse og frister
D. 10. januar 2023 er der frist for at 
indsende forslag til vedtægts- 
ændringer, og d. 10. februar 2023 er 
der frist for at indsende øvrige  
forslag til behandling på Dansk 
Forfatterforenings generalforsam-
ling d. 29. april 2023 kl. 15 i  
Strandgade 6, Kbh. K.  
Forslag kan sendes til sekretariats-
chef Sara Strand på ss@danskfor-
fatterforening.dk ※

A RV

Oprettelse af legater  
til forfatterstanden
Det sker, at Dansk Forfatterfore- 
ning bliver kontaktet af medlem-
mer, som gerne vil høre om mulig-
heden for at testamentere deres 
formue eller dele af den til oprettel-
se af et legat, som Forfatterforenin-
gen efterfølgende skal varetage 
uddeling og pleje af. Forfatterfor-
eningen har undersøgt muligheder-
ne for dette, så hvis man går med 
den slags overvejelser, er man  
meget velkommen til at skrive til 
sekretariatschef Sara Strand på 
ss@danskforfatterforening.dk. ※

J U L E G AV E 

Emil Aarestrup er  
hovedperson i  
Forfatterens julegave 
til læserne: en føljeton
I dette nummer af Forfatteren brin-
ger vi første afsnit af en føljeton i fi-

re dele om lægen og poeten Emil 
Aarestrup. Digteren blev født i de-
cember 1800 i København og er 
kendt for sine sanselige, sensuelle 
og let melankolske digte. 
Aarestrup-navnet er også kendt fra 
den litterære pris, en gylden medal-
je, som Dansk Forfatterforening ud-
deler til en betydelig dansk digter – 
senest til Ursula Andkjær Olsen.
Læs Sally Altschulers indledende 
kapitel i føljetonen,  
”Bobler i Nyhavn”, på side 14. ※

A N G S T

“Hold fastere omkring mig 
Med dine runde Arme 
Hold fast, imens dit Hjerte 
Endnu har Blod og Varme 

Om lidt, saa er vi skilt ad 
Som Bærrene paa Hækken 
Om lidt, er vi forsvundne 
Som Boblerne i Bækken”
Fra Emil Aarestrups digtsamling 
Digte, 1838

K I L D E K R I T I K

”Det har jeg aldrig  
prøvet før, så det kan 
jeg sikkert godt!”
Citatet er et populært Pippi-citat, 
sjovt og kækt. Pippi har bare aldrig 
sagt det.
Hun svarer dog noget i den retning, 
da hun i Pippi går om bord bliver 
spurgt, om hun kan spille klaver:
”Hvordan skulle jeg kunne vide 
det, når jeg aldrig har prøvet," sag-
de Pippi. "Jeg har aldrig haft noget 
klaver at prøve det på. Og det si-
ger jeg dig, Tommy – at spille klaver 
uden klaver kræver kolossal træ-
ning, inden man får det lært.”
Det er Martin ved Hjørring Bibliote-
kerne, der har undersøgt fejlcitatet, 
som er er internationalt udbredt. ※

D O K U

De faglitterære  
forfattere går til filmen
F-styrelsen i Dansk Forfatterfor-
ening er med til at finansiere og ud-
vælge faglitterære forfattere til en 
dokumentar om faglitteraturens 
mangfoldighed og nødvendighed 
i Danmark. Instruktør Hans Frede-
rik Jacobsen har skaffet betydeli-
ge midler til filmen, som produce-
res i løbet af det næste halve års 
tid. Forventet premiere er i septem-
ber 2023. I forbindelse med premie-
ren vil den faglitterære gruppe væ-
re vært ved et større arrangement i 
Cinemateket eller Diamanten i Kø-
benhavn.
Filmen skal bygges op af portræt-
ter og samtaler mellem halvtreds 
fagforfattere. Anne Mette Palm fra 
Gads Forlag, Jes Stein Pedersen fra 
Politiken, instruktør Hans Frederik 
Jacobsen samt Charlotte Langkil-
de og Henrik Poulsen fra F-Styrel-
sen udvælger de halvtreds forfat-
tere. ※

W H E N  YO U  W I S H  U P O N  A S TA R

Deltag i Forfatterens  
julekonkurrence og vind 
en bog. 
Vores drilagtige grafikernisse har 
drysset snefnug ud over siderne i 
dette decembernummer.  
Men hvor mange? 
Find alle snefnuggene, inkl. denne, 
og send svaret til  
redaktor@danskforfatterforening.dk  
inden d. 1. januar.
God jul & godt nytår.
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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:  E R I K P E T R I

※

Engang blev tegneserier anset for at være underlødig 
litteratur. Det har ændret sig, og forfattere,  

illustratorer og forlag har udviklet nye formater  
med tegneserien som forbillede.

For tegneserien, hvor tekst og tegninger sammen  
udgør en helhed, en fortælling, får børn til at læse  

– og teenagere og voksne med.  
Vi undersøger tegneserien og dens afarter.

Kapow! 
Tegneserier  
kan noget!



Fra underlødig til kunst

Tegneserien med alle dens afarter fra graphic novels over billednoveller til billedromaner 
er kommet ind i varmen, blevet accepteret som litteratur med både seriøse emner,  
underholdning, krimi og dystopier. Eller næsten accepteret, siger to, der arbejder  

professionelt med tegneserien som medie for børn og voksne.

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

T E M A
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egneserier vil i alle tilfæl-
de virke skadeligt på det sto-
re flertal af de børn, som får 
fat i dem, fordi de vænner dem 
af med at læse en sammen-
hængende tekst og skaber et 
usundt behov for sensation,” 
skriver viceskoleinspektør i 

Rødding Christian Winther i et af sine mange 
indlæg om tegneserier i Folkeskolen i begyndel-
sen af 1950’erne.

Det står at læse i Skolehistorie, hvor forsker 
Anne Katrine Gjerløff har gravet i arkiverne for 
at fortælle om tidligere tiders syn på tegnese-
rier og børn. Og viceskoleinspektøren fra Rød-
ding var bestemt ikke alene om at advare mod de 
skadelige tegneserier. Danske skolelærere stod 
nemlig i centrum af en strid om, hvad der var 
sundt og usundt for børn at læse, skriver forske-
ren, som har fundet en række eksempler på da-
tidens tegneserieforskrækkelse.

Journalist Tørk Haxthausen fik i 1955 en ræk-
ke af sine artikler fra Politiken udgivet som bog 
under titlen Opdraget til terror. Heri retter han 
et skarpt angreb på de kulørte hæfters fordum-
mende og voldsforherligende historier og bille-
der. Med amerikanske kilder søgte han at doku-

※

T mentere, at læsning af tegneserier førte direkte 
til, at børn begik voldshandlinger, mord og util-
sigtet selvmord – f.eks. fordi de troede, at de 
kunne flyve ligesom Superman.

Mandehadende superkvinder
I superhelteserierne var det særligt moralen og 
sædernes forfald, der bekymrede Tørk Haxthau-
sen: ”Foruden førerdyrkelsen og den usand-
synlige ophobning af det naiveste, pseudo- 
videnskabelige sludder rummer superhelte-
serierne også en højst tvivlsom seksualmoral, 
tydeligst udtrykt i de serier, hvor hovedperso-
nen er en eller anden form for super-kvinde. De 
overnaturlige damer synes at nære et glødende 
had til alt mandkøn; når som helst lejligheden 
byder sig, mishandler de et eller andet stakkels 
mandfolk, og i næsten hver eneste serie ser man 
dem optræde med en pisk i hånden.”

Citaterne er vel nok sjove og kuriøse for de fle-
ste, og vi er trods alt tæt på 70 år tilbage i tiden. 
Alligevel genkender man argumenterne fra nu-
tidens debat om f.eks. computerspil og deres 
mulige negative indvirkning på børn og unge. 
Spørgsmålet er, om noget af vurderingen som 
underlødig stadig hænger ved?

Ja, lidt, konstaterer to, som beskæftiger sig 



professio-
nelt med teg-
neserier. Vi lægger ud 
med PLC-medarbejder (selv 
kalder han sig skolebibliotekar) Per 
Okholm Hansen fra Hotherskolen i Stevns:

”Jeg læste mange tegneserier som barn, Tin-
tin, Modesty Blaise, Agent X9 og Alix. Det blev ik-
ke rigtig anset for at være godt læsestof. Og selv-
om holdningen til tegneserier naturligvis har 
ændret sig, så kender jeg da indtil flere dansk- 
lærere, som stadig synes, det er lidt forkert, at 
elever læser tegneserier. Men der fungerer f.eks. 
graphic novels lidt som en blød overgang, og der 
er jo mange typer skønlitteratur, der leger med 
tegneseriegenren. Og her på vores skolebibliotek 
bliver tegneserierne bestemt ikke gemt væk i et 
hjørne – eleverne bliver mødt af en farvestrålen-
de tegneserievæg, når de træder ind.”

1 år med tegneserier
Dansk Forfatterforening stod bag projektet ”1 år 
med tegneserier” i skoleåret 21/22, hvor erfarne 
tegneserieskabere blev tilknyttet syv forskelli-
ge skoler landet over og holdt workshops for ele-
ver på mellemtrinnet. Det var makkerpar, en il-
lustrator og forfatter, eller ”to i én”, som f.eks. 
Tatiana Goldberg, der skaber både tekst og illu-
strationer – Tatiana Goldberg møder du også i 
dette tema. 

Per Okholm Hansen fra Hotherskolen nåede 
i sidste øjeblik at sende en ansøgning om at væ-
re med i projektet.  

”Vi har længe haft en faglig diskussion på 
skolen om, hvordan vi kan bevare læselysten 

hos eleverne, når de når op i overbygningen 
og frem til udskolingen. Jeg er meget bevidst 
om, at elever ikke kun skal præsenteres for 

det, som jeg lidt provokerende kalder ’dansklæ-
rerbøger’. Mange elever har lyst til noget andet 
og har brug for en anden tilgang til læsningen.”

Hvad er en dansklærerbog?
”Det er bøger med mange temaer, ofte tun-

ge temaer, som er gode at analysere på – tre-fi-
re temaer, man kan tage fat på. Men mange af de 
børn, som kommer på biblioteket, søger netop 
ikke ’dansklærerbøger’, men noget med spæn-
ding og gerne fantasygenren.”

Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi var 
blandt de tegneserieskabere, der blev udvalgt 
af Dansk Forfatterforening som kunstnere i ”1 
år med tegneserier”, og de stod for rækken af 
workshops på skolen på Stevns. Eleverne fik et 
indblik i, hvordan en tegneserie bliver til, og de 
tegnede og skrev deres egne tegneserier. Og ele-
verne var nysgerrige. 

”Jeg opdagede lynhurtigt, at der blev efter-
spørgsel på tegneserier på vores bibliotek, og 
måtte i gang med at indkøbe og præsentere nye 
serier – en af dansklærerne satte ligefrem en 
begrænsning på, så eleverne kun måtte låne et 
bestemt antal tegneserier hver. I perioden efter 
projektet lavede jeg en måling, som viste, at ud-
lånet af tegneserier var steget med 251 procent 
i forhold til det foregående år. Og efterspørgslen 
er stadig stor. Der er to input, tekst og billede, og 
ofte tolker billederne med – det gør tegneserien 
tilgængelig, og i dag har iPads og computer træ-
net børn i at aflæse billeder. Og ofte låner børne-
ne den samme tegneserie flere gange, hvor de så 
i anden omgang kikker grundigt på billederne 
og finder nye nuancer og udtryk.”

Hotherskolens elever – og også dansklærer-
ne og skolebibliotekaren – har været glade for 
og fået et stort udbytte af fokus på tegneserier, 
og derfor er Sabine Lemire og Rasmus Bregnhøi 
også tilbage på skolen i dette skoleår, støttet af 
Huskunstnerordningen i Statens Kunstfond. ※
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eg tegnede og fik min mor til at skri-
ve mine tekster ind i taleboblerne. De 
fleste handlede om monstre, der spi-
ser børn. Alle de tegneserietegnere, jeg 
kender – med ganske, ganske få undta-
gelser – har selv været ivrige tegnese-
rielæsere som børn,” siger Tatiana.

Hun står bag flere tegneserier, bl.a. 
Lysmårens Cirkel og Kijara, hvor hoved-

personen, den unge kvinde Kijara, lever i et for-
enet Storeuropa med ekstreme klasseforskel-
le – en union, hvor der skabes designerbørn og 
eksperimenteres med at fremme særlige evner 
hos mennesker. De emner og historier, hun tager 
op, er seriøse – de handler om samfundsforhold, 
krig og konflikt, flugt og forfølgelse. Og det er 
hun bestemt ikke alene om som tegneserieteg-
ner. Jeg spørger hende, om hun mener, at tegne-
seriegenren endegyldigt har gjort sig fri af tidli-
gere tiders stempel som ”underlødig”.

”Ikke helt,” svarer hun, ”f.eks. synes jeg, at det 
er ret tydeligt, når man ser på de illustratorer, 
der bliver støttet af Statens Kunstfond. Og også 
på nogle skoler kan man stadig møde den hold-
ning – men det skal også siges, at på virkelige 
mange skoler har lærerne fået øjnene op for, at 
tegneserien kan noget særligt, nemlig behandle 
de seriøse emner, som gør det nemmere for børn 
at være med. Tegneserien kan formidle svære 
emner til børn. Noget af historien ligger i bille-
derne og ikke i ordene.”

Hun understreger, at hun ikke ser tegneseri-
er som en genre, men som et medie.

”Ligesom film-
mediet – der er 
sjove tegneserier, 
historiske, romantiske, 
action, krimier osv. Selv er 
jeg mest optaget af et menne-
skes udvikling over tid, det psy-
kologiske spil, som kan udtrykkes i ansigts-
udtryk og kropsholdninger.”

Psykolog og tegner
Tatiana Goldberg har ikke en formel uddannel-
se som illustrator eller tegneserietegner, men 
har taget mange og forskelligartede kurser gen-
nem tiden og har også lært af sin far, som er 
kunstmaler. I dag kan man få uddannelse som 
tegneserietegner på The Animation Workshop i 
Viborg – der er tre linjer: Character Animation, 
Computer Graphic Arts og Graphic Storytelling, 
som alle er meget søgte.

”Men dengang jeg skulle vælge uddannelse, 
var der ingen kreative tegneuddannelser, jeg var 
interesseret i – Kunstakademiet var ikke rigtig 
noget for mig. I stedet uddannede jeg mig til psy-
kolog. Jeg ville gerne sikre mig en fast indtægt, 
da jeg altid har haft et ønske om børn, hus og 
bil, som jeg ikke nødvendigvis kunne tjene nok 
til ved at lave tegneserier. Og nu kombinerer jeg 
tegnearbejdet med arbejdet som psykolog,” si-
ger hun. 

Siden sommer har hun dog arbejdet som fuld-
tidstegner for det amerikanske forlag Little Bee 
Books/Yellow Jacket. Forfatter Ralph Shayne 

Tegneserier er et medie  
– ikke en genre

Tatiana Goldberg er tegneserieskaber. Som barn slugte hun tegneserier i rå mængder – 
klassiske europæiske serier som Lucky Luke, Natacha og Asterix, og da hun blev ældre, 
blev hun optaget af især de amerikanske superhelteserier fra Marvel, som f.eks. X-Men. 

Og allerede i femårsalderen blev hun selv inspireret til at tegne sine egne striber.

J
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har skrevet en tegneserie, et decideret tegnese-
riemanuskript, som Tatiana Goldberg tegner 
til. Forfatteren er af jødisk-dansk afstamning, 
og han beskriver sin families flugt fra Danmark 
til Sverige under Anden Verdenskrig. 

”Det er et kæmpe projekt på 153 sider – otte 
måneders fuldtidsarbejde. Der er sygt meget re-
search, for selvom jeg kender København, Kron-
borg og alle de steder, der refereres til, så har de 
jo forandret sig siden 1940’erne, hvor historien 
foregår,” fortæller tegneren. 

Så hun har været i arkiverne, læst og gen-
nemgået fotos og skitser fra dengang – statuer 
er flyttet, bygninger ændret, og så er der selv-
følgelig research på datidens klæder, køretøjer, 
butikker osv. Tatiana Goldberg har deadline på 
tegneserien d. 1. februar, og den udkommer for-
år eller sommer til næste år og lidt senere også 
på dansk.

Tatiana Goldberg er som tidligere nævnt en af 
de tegneserieskabere, der deltog i ”1 år med teg-
neserier”. Også hun har, efter at projektet slut-
tede, fulgt op med workshops – ikke på skolen, 
men på det nærliggende bibliotek. 

Tegneseriens udvikling
I Den Store Danske Encyklopædi hedder det, at 
tegneserier er en fortælleform, der kombinerer 
tekst og tegninger, og den er beslægtet med bå-
de litteratur og maler- og illustrationskunst. Hi-
storisk anses den første rigtige tegneserie for at 

være amerikanske The Katzenjammer Kids af 
tysk-amerikaneren Rudolph Dirks, som skabte 
den i 1877 til en avis. Og traditionelt har tegne-
serien været avis- og ugebladsstof – inden den 
evt. udkom som album – og det er måske en af 
grundene til dens stempel som underlødig helt 
op til 1960’erne. The Katzenjammer Kids hedder 
Knold og Tot på dansk, og den kunne læses i uge-
bladet Hjemmet allerede fra 1908. Dirks brug-
te talebobler og fortalte små, sjove historier om 
to frække drenge; han fastlagde dermed tegne-
seriens grafiske form og dens tendens til anar-
kistisk, moralprovokerende indhold, skriver Ja-
kob Stegelmann i encyklopædien. 

På amerikansk kalder man tegneserier for 
comics, altså noget sjovt, komisk. Men da tegne-
seriemesteren Will Eisner i 1978 udgav A Con-
tract with God, som er en historie om opgør med 
Gud, død, selvmord og fattigdom i et jødisk kvar-
ter i New York og i høj grad målrettet voksne, 
syntes han ikke, at betegnelsen comics ram-
te rent. Derfor kaldte han sin udgivelse for en 
graphic novel for at understrege seriøsiteten og 
distancere sig fra komikken. På dansk taler vi 
også om graphic novels, billedromaner og bil-
lednoveller. I det hele taget har tegneserien udvi-
det familien gevaldigt med illustrerede værker 
for alle aldre. I 2004 begyndte Dansklærerfor-
eningens Forlag at udgive billedromaner – de 
blev præsenteret som en ny genre med et særligt 
koncept, der ligestillede illustration og tekst. ※ 
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Billedbøger til teenagere 
På Forlaget Carlsen var forlagschef (dengang redaktionschef) Kaya Hoff i 2018  

med til at tage initiativ til en serie billednoveller. Som navnet siger,  
er det korte tekster, gennemillustrerede med tegninger.

ålgruppen er de unge,  
de 13- til 16-årige, alt-
så den klassiske ung-
domsroman-målgrup- 
pe, og novellerne kun-
ne sagtens stå i en an-
tologi, som ren tekst, 
men vi syntes, det ville 

være spændende at lave noget mere end en tekst-
bog. Tegningerne er ikke en dublet af teksten, 
tværtimod supplerer og komplementerer de tek-
sten og giver flere vinkler på historien. Samtidig 
ville vi også gerne skubbe til de unges læselyst, 
som ofte forsvinder i den alder,” fortæller Kaya 
Hoff og tilføjer, at billednovellerne nok virker me-
re overskuelige for den unge læser, ligesom de ap-
pellerer med det visuelle udtryk.

Temaerne er ofte eksistentielle, typisk de 
samme som i de tykke ungdomsromaner – om 
at finde sig selv og sine grænser, om ærbarhed, 
kærlighed og tvivl. De er skabt af forfatter- og il-
lustratorpar som Glenn Ringtved & Otto Dick-
meiss, Kristina Aamand & Solveig Agerbak, 
Tomas Lagermand Lundme & Anna Jacobina 
Jacobsen.

”Billednovellerne er en udfordring for forfat-
tere og illustratorer. Nok ikke helt så meget for 
forfatterne, hvor de fleste skriver ungdomsro-
maner og kender målgruppen, men mange il-
lustratorer har størst erfaring med at tegne til 
små børn, til billedbøger for de tre- til seksåri-
ge for eksempel. Og jeg vil sige, at billednovel-
len lægger sig mere op ad billedbogen for de små 
frem for tegneserien eller graphic novels,” siger 
Kaya Hoff.

Billednovellerne har et stramt design, de er 
let genkendelige som serie. Carlsen er også be-

gyndt at udgive en serie billednoveller for de lidt 
yngre børn, de 8- til 12-årige. Her er designet lø-
sere, men historierne tager stadig fat på seriø-
se emner. Kaya Hoff fortæller, at to af noveller-
ne tidligere har været udgivet i antologier som 
ren tekst, nemlig Søren Jessens Hoppebolden og 
Line Knutzons Den rigeste mand på kirkegår-
den. Søren Jessen har selv tegnet til sin gamle 
tekst, og Cato Thau-Jensen har tegnet over Line 
Knutzons tekst.

”Tegningerne har skabt to helt nye værker, 
som kan læses på helt nye måder. Og især Søren 
Jessens Hoppebolden minder om en graphic no-
vel, hvor en del af teksten er indarbejdet i illu-
strationerne.”

Billednovellerne er populære på skole og in-
stitutioner. Det er ikke boghandler-bøger – i 
boghandlen ville de nok være svære at få øje på 
og også for dyre, siger 
Kaya Hoff, og det 
har forlaget været 
bevidst om fra be-
gyndelsen. 

De voksne 
vil måske også 
hellere købe en 
”rigtig” bog med 
masser af tekst 
til f.eks. deres unge 
teenagere?

”Ja, sådan kan der sik-
kert godt være nogle voks-
ne, der tænker. Men læseren får 
ikke mindre ud af billednovellerne – de 
har dybde, mange lag og masser af analysema-
teriale. Det er derfor, de er populære i undervis-
ningen.” ※

M
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Ruter til overlevelse

Digterne Cindy Lynn Brown og Kenneth Krabat har skabt et værksite.  
Et flugtkatalog på nettet med 90 forskellige litterære genrer og kort, noter,  

fotos, tegninger, lyd og video – alt sammen med udgangspunkt i de tusinder og  
atter tusinder af flygtninge, der er ankommet til Europa fra hele verden de seneste år.

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

jubljana. Tidlig sommer 2016, det 
er der, det begynder for os. Otte 
måneder før vi skriver en fæl-
les projektbeskrivelse til Statens 
Kunstfond, og fire dage før vi bli-
ver kærester, har vi en dag sam-
men i Ljubljana mellem to rejser 
og tager på kunstmuseum.”

Sådan beskriver digterparret Cindy Lynn 
Brown og Kenneth Krabat selv begyndelsen på 
deres fælles projekt, som er blevet til værksitet 
HearSay HørtSagt – et flugtkatalog, som de har 
arbejdet på de seneste fem år.

På kunstmuseet i Sloveniens hovedstad stod 
de to i en stor sal omgivet af kort. Håndtegne-
de kort, som nøje beskrev de ruter, flygtninge 
havde taget for at komme til Europa. Fra Alep-
po over Izmir til Athen eller fra det sydlige Afri-
ka gennem Sahara og over Middelhavet. På kor-
tene var noteret ordknappe, lakoniske fakta: ”41 
mennesker i en minibus, børn, tre timer, lukket 
dør, intet vindue, ingen ilt. 1000 $ fra Izmir til 
Grækenland.” 

Kortene over flugtruter og rutebeskrivelser-
ne gjorde et kæmpeindtryk, som stadig sidder i 
de to.

”Det var helt uden patos, bare klokkerene 
konstateringer,” siger Kenneth Krabat.

”Jeg har aldrig set noget lignende – dengang 
eller siden. Udstillingen var en form for kataly-
sator for os. Vi søgte fondsstøtte, og et år sene-
re tog vi på den første researchrejse,” siger Cin-
dy Lynn Brown.

Parret har fået støtte fra Statens Kunstfond 
og har bl.a. rejst til flygtningelejre i Grækenland 
og Makedonien, har interviewet flygtninge og 
frivillige og har også selv arbejdet som frivilli-
ge. Hun bl.a. som tolk, og han bl.a. som ambulan-
cefører – eller, det vil sige: Da han nåede frem, 
var ambulancen brændt sammen. Men der var 
mange og andre opgaver at tage fat på.

Kenneth Krabat har rejst fire gange, og Cin-
dy Lynn Brown tre gange i forbindelse med de-
res projekt. 

”Vi planlægger ikke noget på forhånd, når vi 
rejser ud. Ikke interviews, møder eller andet,” 
siger Kenneth Krabat.

Han nævner en aktuel bog, Flygtningeskæb-
ner. En græsk tragedie af journalist Eva-Marie 
Møller og kultursociolog Mads Christoffersen.

”Vores projekter har på mange måder sam-
me emne, samme omdrejningspunkt. Men de-
res er journalistisk og faktuelt. Vores er litte-
rært. Det er et litterært projekt og også et forsøg 
på at beskrive, hvordan man skriver digte om 
så store tragedier,” forklarer han og understre-

L
※
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ger, at Cindy og han også er meget bevidste om 
deres egne roller. At de er en slags besøgende i 
andres tragedie, hjælper lidt, og så kan de rej-
se hjem igen.

Uden slutning
”Vi har fået mange kontakter, og vi har fået en 
ven,” fortæller Cindy Lynn Brown. ”Det og vores 
rejser giver os mulighed for at følge udviklingen. 
I 2016 havde flygtningenes historie et slutpunkt. 
De nåede Beograd, Canada eller København og 
slog sig ned. Men det har ændret sig. En kontrast 
til tidligere er, at flygtningene 
ikke længere har et slutpunkt 
– de bliver hængende i lejrene i 
årevis. De har ingen slutning.”

Efter rejser, research og 
skrivning af bl.a. 400 digte 
stod parret med et overvæl-
dende stort materiale. De har 
diskuteret og overvejet, hvor-
dan de skulle behandle og be-
arbejde det. Og det er nu ble-
vet til et flygtningekatalog på 
nettet.

”Vi kalder det for et værk- 
site. Vi har lagt alt ud, og på 
sitet skal man selv navige-
re rundt i materialet. Undervejs kan man kom-
mentere, tilføje egne tekster og lægge fotos og 
andet op i kommentarfelterne.”

”Selvfølgelig har vi også lavet andet i de se-
neste fem år, men vores fokus har været på pro-
jektet og arbejdet med at skrive digtene. Men ef-
ter fem år havde vi behov for at trække en streg i 
sandet. I princippet kunne vi jo blive ved og ved, 
men nu skal det slutte,” siger Cindy Lynn Brown.

Samtidig er det blevet sværere og sværere at 
skrive om flygtningene og deres liv, siger Ken-
neth Krabat.

”Sværere at omsætte til digtning,” uddyber 
han, ”man bliver lidt følelsesløs og begynder at 
skrive med hjernen frem for med hjertet.”

Redaktør søges
Nogle af digtene er helt færdige, andre er i pro-
ces og skal måske stadig bearbejdes. Digterpar-
ret vil egentlig gerne have en redaktør og en gra-
fiker for at lave en fysisk bog, et katalog, og evt. 
med lydbøger og spillelister som selvstændig 
udgivelse. Det vil dog kræve ny støtte – ”og si-
tet beholder vi som et selvstændigt værk – der er 

styrken også, at det afspejler det kaos, som flygt-
ningesituationen er,” siger Cindy Lynn Brown. 

Digterparret er blevet optaget i et katalog, som 
Statens Kunstfond har kurateret, hvor forfatte-
re og illustratorer tilbyder foredrag og work-
shops på skoler. ”Vi vil gerne fortælle om at un-
dersøge og bearbejde politik i et poetisk sprog,” 
siger Cindy Lynn Brown.

HearSay HørtSagt, et flugtkatalog finder du 
her: Hearsaybook.net ※
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Vi bringer her det første afsnit af fire i en exofiktiv føljeton om  
digteren og lægen Emil Aarestrup. Sally Altschuler indleder og sender stafetten  

videre til Lotte Thrane, som derefter skriver kapitel 2.

Den sanselige melankoliker 
Kapitel 1

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

Bobler i Nyhavn

ksotiske dufte gled som en usyn-
lig, lokkende slange fra trin til 
trin ad urtekræmmerens bag-
trappe i gården ned i trappe-
skakten og ramte næseborene, 
der tilhørte den lille dreng, der 
sad sammenbøjet på det neder-
ste trin foran kælderdøren. Duf-

ten af kanel, kardemomme, koriander, te, kakao 
og alt det andet, som man kunne købe i Rasmus 
Aagaards te- og krydderihandel, var ikke frem-
med for den syvårige, for urtekræmmeren var 
hans morfar, og han var vokset op i huset på 
hjørnet af Store Kongensgade og Kaninlængen. 
Senere skulle han beskrive duftene som Urtebo-
dens sødmende, kryderagtige fidtede Athmosp-
hære. Atmosfæren plejede at få ham til at føle sig 
tryg, men trygheden havde vist sig at være end-
nu mere flygtig end duftene.

Nederst i kælderhalsen havde en kat født seks 
killinger, og det var dem, drengen var optaget af. 

De var kun få dage gamle, og killingerne var helt 
sorte som moren undtagen den ene, han sad og 
nussede. Den var kun sort på hovedet og det for-
reste af kroppen, så tyndede farven ud, som om 
den var sluppet op, da det blev dens tur. Halen 
var lysegrå. De fem andre diede, men han havde 
en aftale med killingernes mor om, at han måtte 
løfte dem op en ad gangen og holde den så længe, 
det tog ham at sige fadervor, så skulle den tilba-
ge igen. Det var moren tilsyneladende helt ind-
forstået med, for hun forblev rolig og tillidsfuld.

- Amen ... Nu skal du tilbage til din mor. Du er 
nemlig meget heldig, for du har en mor.

Det havde drengen ikke. Det var snart to må-
neder siden, at hans mor var død, og han hav-
de selv set kisten blive sænket ned i graven. Det 
var anden gang i løbet af kort tid, at han hav-
de været på kirkegården, for hans far var død et 
par måneder inden moren. Ham havde drengen 
dog ikke set i lang tid, for i mere end et år hav-
de hans forældre ikke boet sammen. Han vidste 

E
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ikke hvorfor, men han havde hørt morfaren tale 
grimt om ham. Noget med penge og brændevin. 
Så var mor blevet syg. Hun hostede hele tiden, så 
kom hun på hospitalet, og inden længe døde hun.

Døren til bagtrappen gik op.
- Emil! Hvor er du?
Stuepigens stemme rungede i gården. Han sad 

lige under hende uden for synsvidde. Han lagde 
forsigtigt killingen ned til moren og rejste sig.

- Jeg er lige her.
- Hvad gemmer du dig i kælderen for?
Drengen kunne godt lide Amalie. Hun var al-

drig sur, tværtimod. Selv når hun var trist, så 
var hun alligevel også glad, og det var hendes 
bløde, runde armes faste omfavnelse, der for-
måede at dæmpe den angst, der greb ham, da 
moren var død.

- Katten har fået killinger.
Amalie gik ned ad trappen og betragtede katte- 

familien.
- Åh ja, de er søde, sagde hun. - Men du skal 

komme op til din morfar nu. 
Hun tog hans hånd, og de fulgtes ad op ad 

trapperne til den fine stue over forretningen. 
Inden hun bankede på, rettede Amalie på hans 
krave og strøg en varm hånd gennem hans ure-
gerlige, mørke krøller.

- Ja, lød morfarens stemme.

HR. AAGAARD SAD I EN STOL ved vinduet ud 
mod Store Kongensgade, og i en lille sofa under 
det store portræt af urtekræmmer Aagaard og 
hans kone, sad jomfru Møller. Selvom sensom-
mersolen stod højt nok til at sende et blødt lys 
gennem de nypudsede vinduer, fornemmede 
Emil straks den dystre stemning i stuen. Han 
kiggede nervøst og spørgende på Amalie, som 
nejede og skubbede blidt til ham, så han forstod, 
at han skulle bukke.

Hvorfor var de så alvorlige? Hvor var lillebror 
Vilhelm? Var han nu også død?

- Ja, Emil, sagde morfaren. - Du kender jo 
jomfru Møller.

Jomfru Møller nikkede imødekommende 
til ham. Selvfølgelig kendte han den gamle da-
me. Hun var jo justitsråd Spreins husholderske, 
og de havde boet i lejligheden ovenpå, så længe 
han kunne huske. Emils far havde arbejdet for 
hr. Sprein, dengang han og jomfru Møller tjente 
hos enkedronning Juliane Marie  i Fredensborg.

- Jomfru Møller ville gerne hilse på dig, fort-
satte morfaren.

- Hvorfor det? røg det ud af munden på Emil.
Tehandleren rynkede brynene. Jomfruen 

smilede, men hendes smil passede ikke til den 
tunge atmosfære, hendes sorte kjole og den sor-
te kyse, der skjulte hendes hår. Hun knugede et 
hvidt tørklæde i hænderne.

- Jeg vil gerne se, om du er en artig dreng. Det 
tror jeg, at du er.

Emil så igen op på Amalie, som nikkede til 
ham.

- Ja, hviskede han og tænkte, at Vilhelm nok 
ikke var død.

- Emil er en meget artig dreng, tilføjede Ama-
lie.

- Lad ham tale selv, sagde morfaren.
- Måske vil du og jeg komme til at se mere til 

hinanden fremover, Emil.
Emil kunne ikke huske, at jomfru Møller hav-

de sagt så meget til ham på en gang. Hun tal-
te langsomt og meget tydeligt, som om hun vil-
le være helt sikker på, at han forstod. Det gjorde 
han ikke. Hvorfor skulle han se mere til jomfru-
en nu?

Tehandleren rømmede sig.
- Tak, Amalie, sagde han, og så nejede Ama-

lie og gik.
Selvom Emils morfar næsten aldrig skældte 

ud og endda kunne finde på at give ham og Vil-
helm godter fra forretningen, så følte Emil sig 
fuldstændig forladt, da Amalie forsvandt og ef-
terlod ham alene midt på gulvet. 

- Du kan vel dit fadervor? spurgte jomfruen.
Emil nikkede.
- Og du har lært at læse?
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Det var et underligt spørgsmål. Selvfølgelig 
kunne han både læse og skrive. Han havde jo gå-
et i skole i snart to år.

Morfaren rømmede sig igen.
- Emil er en kvik og lærenem dreng. Og ser du, 

min dreng, det er sådan, at den gamle hr. Sprein 
er syg, meget syg, og derfor skal jomfru Møller 
snart flytte til en anden bolig, ikke langt herfra.

- Skal hr. Sprein dø?
- Og jomfru Møller holder meget af dig, Emil. 

Hun vil gerne være både far og mor for dig, pas-
se godt på dig.

Emil forstod ingenting. Jomfru Møller skulle 
flytte, fordi hr. Sprein var syg, og hun ville væ-
re far og mor for ham, men det var hun da alt 
for gammel til, og hvis hun skulle flytte, og hr. 
Sprein døde ...

Han stod helt alene midt på gulvet, der var 
uendelig langt til væggene, og han mærkede, 
hvordan angsten voksede i ham. Han kunne ik-
ke holde tårerne tilbage.

- Katten ..., snøftede han. - Katten i gården ...
Rasmus Aagaard studsede.
- Katten?
- Den har killinger.

DAGEN EFTER TOG HAN Vilhelm med ned i 
kælderhalsen. Vilhelm var bange for, at katte-
moren skulle rive ham, så Emil løftede den halv-
farvede op og lod lillebroren holde den.

- Du skal ae den meget forsigtigt. Den hed-
der Sophie.

- Ligesom mor, sagde Vilhelm.
Han bar den temmelig akavet, og pludselig slap 

han den, så den landede på et trappetrin og peb.
- Hvad laver du? råbte Emil bestyrtet.
- Adr, den tisser på mig, udbrød Vilhelm og 

viftede sine hænder.
Der var kommet en våd plet på hans trøje. 

Emil skyndte sig at samle killingen op og sikre-
de sig, at den var uskadt.

- Det lugter, sagde Vilhelm. - Nu får jeg skældud.
- Af hvem? Amalie skælder ikke ud.

- Det ved jeg ikke, snøftede Vilhelm. - Af mor-
mor eller morfar ...

- Har du været oppe hos morfar og snakke 
med jomfru Møller?

Vilhelm så forvirret ud og rystede på hovedet.
- Næ, hvorfor det?
- Ikke for noget.
Emil lagde killingen ned til moren. De næste 

dage sad han længe med killingerne hver dag, 
men han tog ikke længere Vilhelm med. En uges 
tid efter mødet med jomfru Møller dukkede Lan-
ge Frants op i gården, mens Emil sad med Sophie 
i skødet. Lange Frants arbejdede i forretningen, 
og han kunne nå krukkerne på de øverste hyl-
der. Han havde en sæk i hånden. Der var et eller 
andet tungt i den.

- Nå sidder du her?
- Hvad skal du?
- Urtekræmmeren har sagt, at jeg skulle tage 

mig af killingerne i gården.
Emil vidste ikke, hvad Lange Frants men-

te, men det lød foruroligende, og selvom det var 
lunt, så begyndte han at fryse.

- Tage ... tage dig af, hvordan?
Lange Frants havde ikke lyst til at snakke.
- Ja, de øh ... skal et andet sted hen, mumlede 

han gnavent.
- Hvorfor det?
- De kan jo ikke bare være her i gården. Vi har 

katte nok her. Og rotterne tager dem sikkert al-
ligevel.

- Nej, moren passer da på dem. Og det gør jeg 
også.

Emil kunne næsten ikke få vejret.
- Flyt dig lige lidt, sagde Lange Frants, idet 

han greb ham under den ene arm og trak ham 
på benene.

Emil knugede Sophie ind til sig og stirrede 
skrækslagen på den lange mand, der tog et par 
handsker på og puttede killingerne i sækken en 
ad gangen.

- Du ... du må ikke tage killingerne, græd han.
- Urtekræmmeren, har sagt det, og han be-
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stemmer. Også den der, sagde han og nikkede 
ned mod Sophie.

Emil vendte ryggen til bortføreren.
- Nej, nej, ikke Sophie, hun er min.
Lange Frants tøvede. Han havde ikke lyst til 

være voldsom over for knægten, det ville urte-
kræmmeren nok ikke bryde sig om. Kattemoren 
skreg gudsjammerligt, og killingerne klynkede. 
Lange Frants vidste ikke, hvad han skulle gøre, 
så han begyndte bare at gå med sækken med de 
fem killinger over ryggen. Med Emil, som ikke 
slap Sophie, i hælene, gik han med lange skridt 
ud gennem porten og drejede ned ad Store Kon-
gensgade mod Kongens Nytorv. Emil måtte løbe 
for at følge med manden med de lange ben.

- Hvor skal du hen?
- Spørg din morfar, svarede han irriteret 

uden at sænke farten.
- Skal de sælges? Hvem skal have dem?
- Ikke nogen, vrissede den lange og satte far-

ten en smule op.
Med Sophie i favnen spænede Emil efter ham.
- Jeg kan købe dem, vrælede han. - Jeg har nog-

le penge derhjemme. Det har jeg ...
- Løb nu bare hjem, sagde Frants, måske 

unødvendig højt.
I hvert fald kiggede folk på gaden efter den 

lange mand med en sæk på ryggen, der storkede 
af sted med en grædende dreng, der knugede en 
killing til sit bryst, i hælene. Medhjælperen blev 
mere og mere irriteret. Ud for den store bygge-
plads, hvor man var begyndt at opføre Marmor-
kirken, standsede han brat op, vendte sig om 
mod Emil og bukkede sig ned til ham.

- Hør nu her, du kan beholde den, du har dér, 
så skal du også lade mig være i fred. Er det en af-
tale?

- Jamen ... jamen, jeg vil se, hvor du tager dem 
hen.

Frants sukkede opgivende.
- Så er du også selv ude om det. Det er din egen 

morfar, der har bestemt det. Du har jo selv for-
talt ham om killingerne i gården. Det sagde han.

Emil stivnede. Var alt det forfærdelige, der 
skete, hans skyld? Var det dét, Frants mente?

- Men hvis du absolut skal rende i røven på 
mig, så holder du op med at vræle, er du med? 
Hele byen glor jo efter os.

Han rettede sig op og begyndte at gå igen. 
Emil sank en klump og fulgte efter. Han an-
strengte sig for at lade være med at græde og hol-
de fast i Sophie.

- Hvor skal vi hen? spurgte Emil flere gange, 
men Frants svarede ikke.

Han drejede til venstre ved Kongens Nytorv 
og fortsatte ned til Nyhavn, hvor han gik langs 
med kajen, hvor skibene lå tæt, skarpt forfulgt af 
den ulykkelige dreng med killingen.

Det var altsammen hans egen skyld, tænk-
te Emil. Det var nok også hans skyld, at far var 
flyttet, at han og mor var døde, hans skyld, hans 
skyld ...

Lange Frants standsede et sted, hvor der var 
nogle meters plads mellem to skonnerter. Uden 
at tøve tog han sækken fra skulderen, lukkede 
den med et stykke snor og smed den i vandet.

- Nej, nej, skreg Emil, styrtede hen til den on-
de og begyndte at sparke ham over benene, mens 
han stadig holdt fast på Sophie.

Den lange satte sig på hug og holdt ham ud i 
strakt arm.

- Sådan er det, sagde han overraskende blidt. 
- Der er ikke noget at gøre ved det, og nu skal jeg 
have mig en dram.

Så rettede han sig op og gik efter den nærme-
ste beværtning. Emil blev stående paralyseret 
og stirrede hjælpeløs ned i det sorte vand, hvor 
sækken var gået til bunds. Sophie var blød og 
spandt i hans favn.

- Det er min skyld, græd han, og netop der, 
hvor sækken med de fem killinger var gået til 
bunds, der steg nu bobler op fra dybet, små, fine 
bobler, der bristede i overfladen og blev til bøl-
ger af brusende angst, der helt sikkert ville op-
sluge ham. 
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or, er du sikker på, 
at det er den rigtige 
mand?”

Min datter råber til 
mig gennem larmen. 
Vi sidder i stævnen af 
en motorbåd og klam-
rer os til kanten, mens 

vi i høj fart banker op og ned og ind og ud mel-
lem klippeskær. Manden, hun hentyder til, er fø-
reren af båden, og jeg kan ærlig talt ikke svare på 
hendes spørgsmål. 

Det er ti minutter siden, at vi som de eneste 
steg af færgen på øen Kökar, hvor en mand i ne-
ongul jakke lavede et hurtigt håndtegn, der vist 
betød, at vi skulle følge efter ham. 

”Er du Stig Åkerström?” spurgte jeg, men fik 
kun et kort nik. Ingen øjenkontakt, ingen ord. 
Nu sidder vi i båden med ham, mens han med 
høj hastighed sejler os mod noget, der ligner ver-
dens ende.

Baronens ø
Källskär er en ø i den finske skærgård. Den lig-
ger højt oppe i Østersøen og er både en af de syd-
ligste og østligste af Ålandsøerne. Fra 1958-1984 
boede den svenske baron Göran Åkerhielm her, 

efter at hans far forviste ham fra Sverige pga. 
hans seksualitet. Åkerhielm var en fremsynet 
mand, der trods den barske natur og manglen 
på vand og strøm fik bygget flere hytter på øen, 
anlagt havn, muldtoiletter og ikke mindst køk-
ken- og prydhave. Han elskede gæster og havde 
ofte besøg af kunstnere som f.eks. Mumitrolde-
nes mor, Tove Jansson, der boede i ”Lysthuset”, 
hvis spir har givet inspiration til Mumitrol-
denes hus. I 1984 donerede baronen øen til de 
ålandske myndigheder, som siden da har uddelt 
legatophold til kunstnere i hytten på havnen.

Det er lige præcis sådan et legatophold, min 
datter, Nora, og jeg er på vej til. Nora er musi-
ker, sangskriver og kvinden bag Noras Have, 
og så har hun også udgivet en digtsamling og 
en kortroman. Sammen søgte vi i januar om 
et legatophold, og stor var begejstringen, da vi 
fik at vide, at vi havde fået det. Det er nu ble-
vet midsommer og tre dage siden, at vi endelig 
kunne sætte os ind i flyet med kurs mod Stock-
holm. Bag os ligger transport fra Arlanda Luft-
havn til Stockholms centrum, to overnatninger 
på lavprishotel i Stockholm, transport fra hotel-
let til Cityterminalen tidligt i morges, hvorefter 
vi kørte halvanden time i bus for at komme til 
Kappelskär. I Käppelskär gik vi om bord på den 

Magi og hugorme
En hel uge på en øde ø i den finske skærgård. Midnatssol. Mosbegroede klippesprækker, 
der driver af fugt. Himmel og hav, så langt øjet rækker. Gratis. Det lyder næsten for godt 
til at være sandt, men med støtte fra Ålands Kulturdelegation er det faktisk en mulighed. 

Forfatter Anette Ellegaard har prøvet det.

A F A N E T T E  E L L E G A A R D

M
※
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første færge, der tre timer senere satte os i land 
i Mariehamn på den største af Ålandsøerne. Her 
provianterede vi under hektiske omstændighe-
der, inden vi steg på endnu en bus, der kørte os 
til Långnäs, hvorfra vi entrede færge nummer 
to. Efter yderligere to en halv times sejlads med 
stop på tre andre småøer nåede vi endestatio-
nen, Kökar, hvor Stig Åkerström skulle hente os.

Og hentet, det blev vi, men er det Stig?

Alene i vildmarken
Båden sætter farten ned og svinger rundt om et 
klippeskær. I det fjerne kan jeg se en primitiv 
havn. Da vi kommer nærmere, er jeg ikke i tvivl. 
Hytterne på havnen ligner dem, jeg har set på 
internettet. Det her er Källskär, så manden i den 
gule jakke må være Stig.

Vi bliver kort vist rundt, uden ord, får nøg-
lerne og får udpeget stikket til solcellen, der kan 
lade vores computere op. Vi får også hver stuk-

Anette Ellegaard er forfatter og har i mange år skrevet bøger til børn og unge.  
Til foråret debuterer hun med en spændingsroman for voksne.

ket en stav i hånden med en mumlen, der lyder 
som ”til ormene.”

”Snoge eller hugorme?” spørger jeg.
”Både.” 
Sekundet efter lyder støjen fra motorbåden 

igen. Stig er væk, og Nora og jeg er overladt til os 
selv med tyve liter vand, en solcelle, tusind hug-
orme, intet internet og svagt mobilsignal, som 
kommer og går.

Magi i luften
Källskär viser sig at være lige så magisk, som 
vi har drømt om. Stilheden om natten og tid-
ligt om morgenen, himlen, klipperne, bølgerne, 
hugormene og fuglene. Det er en fryd at vandre 
på øen og at skrive med udsigt over havet. Det 
eneste, der skuffer, er dagsturisterne. Dem er vi 
ikke forberedt på, og de ødelægger lidt af fore-
stillingen om at befinde sig på en øde ø. Men alt 
i alt nyder vi det og får begge produceret en del. 
Nora skriver fire nye sange, og jeg bliver færdig 
med en synopsis og skriver tre kapitler til min 
nye bog. 

Flere gange kommer Stig forbi og kigger til os. 
Og den dag han henter os igen, får vi øjenkon-
takt. ”Hav en god rejse hjem,” siger han og smi-
ler genert. ※

Legatboligen – Källskär Artist in Residence – 
udbydes af Ålands Kulturdelegation.  
Ansøgningsfristen for boligen er normalt  
d. 15. januar, det år boligen ønskes.  
Se nærmere: Kultur.ax

Den lille havn og hytten, hvor mor og datter tilbragte  
en uge med at skrive.
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i sidder i det svale køkken i 
forfatterens lejlighed i In-
dre By en solrig sommer-
formiddag, hun skænker te, 
byder på småkager og luk-
ker døren, ”så sjælen ikke 
flyver ud.” For nylig stødte 
jeg på Apologi fra 2014, et af 

omfang lille værk på blot 15 sider, hvor Suzan-
ne Brøgger skriver om forfatterlivets frihed og 
omkostninger, kunstens nødvendighed og vær-
di for samfundet og om forskellen på at leve af 
kunsten og for kunsten. 

Hvad førte til, at du skrev Apologi?
”Jeg blev bedt om at skrive noget om kunsten, 

og hver gang jeg skal besvare et spørgsmål, går 
jeg altid tilbage til de gamle og forsøger at se, 
hvad den historiske sammenhæng er, og hvor-
for vi tænker, som vi gør i dag, sammenlignet 
med hvad man oprindelig tænkte. I denne her 
sammenhæng med dem, der lever af kunsten, 
kommer jeg jo med en lang række instanser – 
det er helt enormt, hvor mange mennesker der 
formidler forfatterskaber og skønlitteratur.

Men jeg kan heller ikke lade være med at tæn-
ke på de her sportstider, hvor der hele tiden bli-
ver bedt om: Kan du ikke lige sætte ord på, hvor-

dan det føles nu? Og det er der ingen, der kan, 
og så tænker jeg, at oprindelig var forfatterens 
rolle at fortælle om slagene og sejrene, Homers 
Iliaden og krigstogter og præstationer og skjal-
dedigtningen, hvor skjaldene ofte var ansat hos 
kongen og skulle synge om kongens sejre, så der 
har fra starten været sådan en funktion, som 
selvfølgelig er meget mere utydelig nu. 

Når jeg siger, jeg går tilbage til fortiden, så er 
jeg også inspireret af Margaret Atwood, som har 
skrevet en bog, der hedder Negotiating with the 
Dead, og den handler også om forfatterens rolle, 
at man er nødt til at sætte sig ind i, hvad det er for 
en arv, vi har og kan lade os inspirere af, for at 
udfolde os frit i kunsten. For man kan ikke for-
holde sig frit, hvis ikke man har nogle rammer 
eller noget at gå ud fra. Og så synes jeg, at det er 
bedre at gå ud fra noget, der har vist sig at have 
en langtidsholdbarhed, frem for at gå ud fra sid-
ste års bestseller.” 

Og hvordan står det så til i dag med et begreb 
som litteraturens ånd? 

”Den er jo ikke nødvendigvis til stede i de pro-
dukter, der nyder mest fremme. Det er ikke no-
get, man lægger vægt på, det er ikke noget, der 
spørges til, det er ikke noget, der reklameres 
for. Men så ved jeg ikke, om det gør noget, at ånd 

Litteratur og den frie ånd
Siden sin debut i 1973 har Suzanne Brøgger været kendt som en markant 

og skarp samfundsiagttager – og som en af vores største fortalere for litteraturen  
og den frie ånd. Forfatter Birte Kont har mødt Suzanne Brøgger i en litterær samtale  

om litteraturens og forfatterens roller i en digitaliseret tid styret af medier,  
platforme og markedskræfter.

A F B I RT E  KO N T

※

V
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egentlig er sådan et undergrundsforetagende, 
der måske bedst trives i mørke, fordi hvis ånd i 
kunstnerisk forstand har med tilblivelse at gø-
re, så vokser en plante bedst under jorden, og så 
bryder den frem, og den trives ikke bedst i ram-
pelyset, men derfor kunne man jo godt ønske sig 
et mere åndrigt samfund. 

Jeg tror nu i hvert fald for mit eget vedkom-
mende, at jeg er glad for at være født i Danmark 
og skrive på dansk, det er trods alt et af de bedre 
samfund i verden, overhovedet. Det er selvfølge-
lig meget materialistisk, men hvilke lande er ik-
ke det? Men det er samtidig sådan, at du i ethvert 
land vil kunne finde nogle mennesker, som har 
ånd, og som du kan tale med, men vi føler os 
selvfølgelig som en minoritet efterhånden. 

Jeg tror også, at vi altid har været en minori-
tet, for jeg har set subskriptionslisterne på Kier-
kegaards tid – dem har Sven Møller Christensen 
forsket i – og i København var der altså meget få, 
der abonnerede på en bestemt forfatter. Kierke-
gaard lod jo selv sine bøger trykke, og så kun-
ne man abonnere på dem i en boghandel, så han 
var sådan set ikke afhængig af salget, og det er 
jo en lidt uheldig ting at skulle være afhængig 
af et salg.”

Ja, og det leder hen til spørgsmålet om syn-
lighed, at hvis en ny bog skal blive tilgængelig 
for læserne, må den være synlig. Engang efter-
spurgte en forfatter som Peer Hultberg, at avi-
serne bedrev litteraturkritik frem for blot at 
anmelde bøgerne. Men de førhen daglige bog-
anmeldelser forekommer i dag at være for de få 
udvalgte og trænges om spaltepladsen med de 
daglige anmeldelser af tv-serier, mens bogblog-
gerne mere eller mindre har overtaget omtalen 
af nye bøger. De store forlag satser på det sikre 
og salgbare, og bibliotekerne – de, der stadig fin-
des – køber færre bøger og ser stort på, hvad or-
det bibliotek betyder, fordi det i dag handler om 
at få kunder i butikken. 

Ser du det som et tegn på, at litteraturen er ved 
at blive skubbet ud på et sidespor, eller hvordan 
ser du på litteraturens rolle og betydning i dag?

”Sidespor, ja, det kan godt være, men jeg ved 

ikke, hvornår litteraturen egentlig har haft en 
fuldstændig afgørende vigtig betydning for 
samfundet. Men jeg tror, at når bibliotekerne 
nu er blevet sådan nogle brugscentre for at få 
kørekort og briller og sådan noget, så er det den 
måde, man kunne finde ud af at redde litteratu-
ren på ved at inkorporere den i almindelig bor-
gerservice. 

Men jeg må sige, at i det store hele er det svært 
for mig at kritisere litteraturens vilkår i et land 
som Danmark, fordi: Hvor mange lande har en 
kunstfond? Uanset de politiske strømninger er 
der ikke nogen politiker, der hidtil har kunnet 
komme af sted med at nedlægge den, og det har 
jeg altid været bange for, jeg var simpelthen væ-
ret bange for, at Dansk Folkeparti i sin tid ville 
forsøge at få Anders Fogh til at nedlægge den. Jeg 
synes i øvrigt, at det er forfærdeligt, at KVIN-
FO’s bibliotek, sådan et kæmpe arbejde, der er 
foregået i et par generationer, at det bare af poli-
tiske grunde med et pennestrøg kunne blive, ja, 
ikke nedlagt, men sat ud på et sidespor.

Der har været røster fremme om at nedlæg-
ge det livsvarige æreslegat, men gudskelov er 
det ikke sket endnu, og kunstfonden eksisterer 
stadigvæk. Det synes jeg, vi skal være taknem-
melige for. Samtidig er den nødvendig i et lille 

⁂
Men jeg kan heller ikke  

lade være med at tænke på  

de her sportstider, hvor  

der hele tiden bliver bedt om:  

Kan du ikke lige sætte ord på, 

hvordan det føles nu?  

Og det er der ingen, der kan.
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sprogområde, dansk kan ikke klare sig i verden 
på markedets vilkår, så det er ikke kun forfat-
terne, man støtter, det er det danske sprog.

Men som læser har jeg det selv sådan, at hvis 
jeg ikke ser en bog omtalt på den ene eller an-
den måde, så ville jeg jo ikke vide, at den eksi-
sterede, så det er forbrugeroplysning at synlig-
gøre nye bøger.”

Markedet og forfatteren
Hvordan, set med dine øjne, influerer markedet 
på forfatterens rolle, vilkåret ved at være afhæn-
gig af et salg med en indtægt, der er sporadisk? 

”Markedet har fået en voksende indflydelse 
på forfatterens vilkår, man kan bare tage et for-
lag som Gyldendal, hvor det redaktionelle fylder 
mindre og mindre, og marketing fylder mere og 
mere. Markedsføring af bøger betyder alt nu om 
dage, og jeg tror, at vi som forfattere er meget 
ambivalente over for det. 

På den ene side er der nogle, der synes, at det 
er for meget, det vil man bare ikke, og det kan ik-
ke være meningen, at man skal stille op og selv 
være med til at sælge sine bøger. På den anden si-
de er der nogle, der synes, at de ikke får nok op-
mærksomhed, for hvorfor er der ingen, der vil 
interviewe mig, og hvorfor kommer jeg ikke på 
busserne, så det er meget ambivalent, hvordan 
forfatterne har det med det. 

Man kan næsten sige, at markedsføring af en 
bog ikke har noget med bogen at gøre, at det er 
et parallelt spor, der bare har taget overhånd, og 
at det i virkeligheden er sjældent, at en forfatter 
har evner og lyst til at arbejde på markedets vil-
kår. Det at være forfatter er en indadvendt be-
skæftigelse, man skriver af indre nødvendighed 
og er optaget netop af det åndelige liv, af tan-
kens kraft, af sproget, erkendelsen og det indre 
liv, der er så grel en modsætning til markedsfø-
relsen.”

Fællesskab og frihed
Du har højt til loftet og et vidt internationalt ud-
syn uden at miste blikket for den enkelte eller fæl-

lesskabet, du har valgt din egen tilgang til alle em-
ner, du har åbnet for nye genrer, du har delt ud af 
dine indsigter og har frem for tak ofte fået ver-
bale tæsk. 

Hvordan ser du selv din betydning for andre 
forfattere?

”Det kan jeg ikke, det er mig umuligt, jeg ved 
det simpelthen ikke, men jeg modtager da man-
ge inspirerende og venlige hilsener om, hvilken 
stor betydning jeg har haft, ikke nødvendigvis 
for andre forfattere, men for læsere. Da jeg var 
yngre, så var det mange rasende breve, jeg fik, 
men nu er det meget menneskelige breve, jeg får, 
så dér ligger en fordel i at blive gammel.

Men det har måske også noget at gøre med, at 
fra jeg debuterede, så valgte jeg at flytte ud på et 
udsted, altså ud på landet, hvor jeg virkelig var 
en fremmed, jeg havde ingen baggrund, der til-
sagde mig sådan en udflytning. Jeg har kunnet 
konstatere, at jeg kun kan skrive, hvis jeg føler 
mig som fremmed, og det er måske, fordi det gi-
ver mig en frihed til at se på tingene med mine 
egne øjne, jeg er ikke influeret af, hvad de siger 
på dén café eller i dét miljø. Jeg tilhører ikke rig-
tig noget miljø, og det gør jeg ikke, fordi jeg ger-
ne vil beholde min frihed.” 

Betyder den frihed, at du må give afkald på 
noget fællesskab, at det koster noget, at man som 
forfatter ikke kan få det hele?

”Jeg har altid kunnet nøjes med fællesskab i 
små doser og beroet på et åndeligt fællesskab – 
med de døde ikke mindst.”

Hvad har litteraturen betydet for dit liv som 
forfatter?

”Alt. Alt. Da jeg flyttede ud i den gamle sko-
le, satte jeg portrætter op af afdøde forfattere, 
som havde været inspiratorer, lige fra Majakov-
skij og Colette til Georg Brandes og Jacob Knud-
sen, alle mulige, de kom op på væggen, så hver 
gang jeg passerede dem, kunne jeg lige hilse på 
dem og få lidt af deres indflydelse.”

Oplever du, at den ånd, den erindring eller 
kontakten til erindringen er væk i dag?

”Ja, men det er også noget, jeg synes har for-
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foto Sofia Runarsdotter i 2021

⁂
Man skriver af indre  

nødvendighed og er optaget 

netop af det åndelige liv,  

af tankens kraft, af sproget, 

erkendelsen og det indre liv, 

der er så grel en modsætning 

til markedsførelsen.

Til næste år, i 2023, har Suzanne Brøgger 
været medlem af Dansk Forfatterforening i 
50 år. Foto: Sofia Runarsdotter.
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andret sig, siden jeg var ung, hvor det var almin-
deligt, at man læste døde forfattere. Nu om dage 
er det, som om man skal foretrække at læse den 
bog, der udkom i går, og hvis den udkom sidste 
år, så er det so last year.”

Er der et åndeligt tab i det?
”Ja, det synes jeg på en måde, for hvis de døde 

stadigvæk har et navn, så er det jo, fordi de har 
langtidsholdbarhed.”

Moderskab i generationer
Du har bidraget til stort set ethvert område af 
kønsdiskussionerne op igennem tiden, i Sølve 
skriver du om at blive mor og at få det til at hæn-
ge sammen med forfatterarbejdet, og nu er der så 
kommet en bølge af ny litteratur om moderska-
bet. 

Er det noget, du kunne tænke dig at beskæfti-
ge dig med, eller hvordan ser du på det, der kom i 
kølvandet på #MeToo?

”Hvem er det, der har sagt, at man skal ba-
re gemme alt sit tøj, for hvis man bliver gammel 
nok, og det har hængt længe nok, så kommer det 
på mode igen? Og sådan er det jo også med ti-
dens kønsdiskussioner, at de har været der før, 
og jeg tog meget aktivt del i dem dér i 70’erne 
omkring min debut, omkring kønsidentitet og 
kvindernes frigørelse, den seksuelle frigørelse, 
børn, ikke børn, og p-pillen, der blev opfundet.

Jeg føler, at forfattere i hver generation må 
tale på deres egne præmisser og ikke ukritisk 
overtage, hvad deres mødre og bedstemødre 
har sagt. De kan lade sig inspirere, og det gør de 
heldigvis også, men de skal jo finde deres egen 
stemme i det her. Jeg synes faktisk ikke, at det er 
hverken klædeligt eller klogt som ældre at blan-
de sig i, hvordan unge kvinder skal gebærde sig. 

Jeg har mange eksempler på, at bedstemød-
re bliver utålmodige med den måde, deres døt-
re opdrager deres børn på, og vi kan alle sam-
men sige halleluja til den måde, moderne børn 
opdrages på eller ikke opdrages på, men jeg tror, 
at man skal tie stille. Da vi var unge, ville vi jo 
heller ikke gøre sådan, som vores bedstemødre 
og mødre sagde, at vi skulle, det vil man jo ikke, 

og det er jo det, det går ud på, at man som ung 
finder sit eget liv.”

Én forfatterforening – eller to? 
Efter at du i 1973 havde debuteret med Fri os fra 
kærligheden, meldte du dig ind i DFF. Hvad fik 
dig til at melde dig ind på det tidspunkt? 

”For mig var det en naturlig ting at gøre. Og 
jeg kan da også huske, at jeg mange gange har 
fået hjælp af juristen i Forfatterforeningen, og 
jeg synes, det var en skam, at den gik i stykker.”

DFF favner alle faggrupper og forskelligheder 
i foreningen, hvad fik dig til at blive, da en grup-
pe skønlitterære forfattere skilte sig ud og danne-
de deres egen forening?

”Jeg har aldrig fulgt strømmen i nogen ret-
ning, og da jeg ikke selv var utilfreds med at væ-
re i Dansk Forfatterforening, og jeg havde fået 
hjælp, så kunne jeg ikke se, hvorfor jeg skulle 
flytte. Der var også andre skønlitterære forfat-
tere, der blev, f.eks. min ven Klaus Rifbjerg, og 
jeg tror også, Vagn Lundbye blev, og flere andre, 
så jeg var ikke den eneste. 

Men jeg synes, det er vigtigt, at f.eks. initia-
tivet til Blixenprisfesten blev taget af begge for-
fatterforeninger, og jo mere samarbejde der 
kan være, des bedre, fordi hvis litteraturen er 
trængt, altså arbejdet med sproget, hvad enten 
det er faglitteratur eller skønlitteratur, så står 
man stærkere som én forening.”

Hvordan ser du så på, at et lille sprogområde 
har to forfatterforeninger?

”Det synes jeg ikke styrker vores fag. Men jeg 
da godt sætte mig ind i, at mange har følt det 
som en nødvendighed at splitte op, jeg kendte 
da eksempler på nogen, der havde forsøgt at for-
ene det, og det var bare som at slå hovedet mod 
muren at holde dem sammen og forhindre, at 
det skete. Men hvis det ikke kan forenes igen, 
at uviljen er for stor, så kan man jo netop sam-
arbejde så meget som muligt, og da synes jeg, at 
Blixenfesten har vist sig at være en succes, som 
begge foreninger har taget på sig samlet.”

Hvad kan en forfatterforening gøre for littera-
turen i dag?
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”Der er jo simpelthen i vor tid så meget at ar-
bejde med i forhold til de store medier som Net-
flix og Viaplay, og hvad det alt sammen hedder, 
der har brug for content, altså det, vi forfatte-
re laver. Det er meget efterspurgt og godt betalt, 
og det kunne man også læse om i et af de sene-
ste numre af Forfatteren, hvor der var en artikel 
om, hvilke rettigheder man har, og hvad man får 
for det. Dér tror jeg, det er meget vigtigt at have 
en forfatterforening at støtte sig til med hensyn 
til den juridiske ekspertise, også da markedet er 
blevet så frit, at forfattere kan opnå forskellige 
kontrakter forskellige steder.

Der er jo sket den glidning, at forlag ikke læn-
gere føler sig forpligtet til at forbinde sig med et 
helt forfatterskab, som de gjorde engang. Nu fø-
ler de sig frie til at sige nej til forfattere, af hvem 
de måske har udgivet en del bøger, men hvis de 
synes, at en bog er svag, og at de ikke kan sælge 
den, er de ikke forpligtet til at udgive den. Det 
var de før i tiden, da måtte de tage det sure med 
det søde, da var det forfatterskabet som helhed, 
de udgav. Men da de nu vælger og vrager, så er 
forfatteren også blevet fritstillet til at vælge og 
vrage mellem forlag, og det gør forfattere så, 
nogle udgiver én type bøger på ét forlag og en 
anden type på andre forlag. Så det kan jo godt 
være, at man skal have forskellige kontrakter de 
forskellige steder og måske have hjælp til det.”

Forfatterliv og ensomhed
Er du altid iagttager og forfatter, har du altid ord 
i hovedet?

”Altså, jeg er ikke altid skrivende, jeg er nok 
mere læsende, og tænkende, så det er meget få ti-

mer om dagen, jeg bruger på at skrive, jeg bruger 
mange flere på at læse og tænke – det er dér, in-
spirationen kommer – og på at gå ture og svøm-
me en gang om ugen. Selve livsrytmen er det 
mest befordrende for skriften, synes jeg, og alle 
afbrydelser udefra, som man ikke selv laver, er 
svære, fordi det er så svært at komme ind i stof-
fet igen.

Hvad gør du så, for man er jo nødt til også at 
bryde af?

”Jeg prøver så vidt muligt selv at planlægge 
afbrydelserne og ikke at lade mig afbryde – prø-
ver. Jeg kommer lige til at tænke på Martin A. 
Hansen, som et sted skriver, at forfatteren op-
rindelig var en udesidder, en thul – en outsi-
der – og jeg tror, at den udesidder, at den thul, 
er forfatterens grundrolle, og det er jo faktisk 
et meget ensomt sted. Og jeg konstaterer jo, at 
der er mange forfattere, der nu om dage arbej-
der med skrivegrupper og læser op for hinanden 
og får inspiration på den måde, sådan har jeg al-
drig selv arbejdet, og jeg har ikke kendt nogen 
på min egen alder, der har gjort det. Det er vel 
for at bøde på den ensomhed, som jeg tror er for-
fatterens grundvilkår, men i sidste ende, uan-
set hvor mange grupper du sidder i, er det dig 
selv, der skal tage ansvar for teksten, og den der 
udesidder kan ikke forenes med krav om at bli-
ve mere synlig.

I Apologi sammenligner du det at være bl.a. po-
litiker, sociolog eller håndværker med det at væ-
re forfatter. Hvori ser du den afgørende forskel? 

”Ja, i de nævnte fag skal man kende resultatet 
på forhånd, men som forfatter kender man det 
aldrig på forhånd. Det er også et vilkår.” ※

BIRTE KONT er forfatter, cand.phil. i litteraturvidenskab, næstformand i den skønlitterære styrelse 
og også kontaktperson i interessegruppen Kvindelige Forfattere i DFF.
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eg voksede op som fars pige på slægts-
gården i 1970’erne, hvor jeg fulgte i 
hælene på far i stedet for at gå i børne-
have. Jeg fik altid lov at komme med. 
Det gjaldt, uanset om han red heste til, 
tog på fasanjagt, spillede kort eller var 
på hjemmeværnsøvelse. Der blev al-
drig stillet spørgsmål, for selvfølgelig 
skulle fars pige være med til det hele. 

Og med til det hele kom jeg. Jeg red på heste, 
før jeg kunne gå, og skød med jagtgevær, før jeg 
startede i skole. Til familiefesterne sad jeg lige 
bag ved far, når han spillede whist med de andre 
mænd. Min stol stod så tæt på fars, at jeg kunne 
holde øje med, hvordan han spillede sine kort. 
Mændene drak øl og røg cigarer og cigaretter fra 
fadet, der tog utallige runder i aftenens løb. I den 
tilstødende stue sad damerne og snakkede i so-
faerne. Men jeg blev inde ved mændene, her hør-
te jeg til, og håbede på, at far snart skulle på toi-
lettet. Så fik jeg lov at passe hans kort, indtil han 
kom tilbage, altid alt for hurtigt.

Bagholdsangreb
Før jeg fyldte ti, var jeg med på natteøvelse i 
hjemmeværnet, hvor jeg styrede camouflage-
stiften og sværtede hjemmeværnsfolkenes an-

sigter mørkere, end de selv ville have gjort. Så 
var de camoufleret og klar til øvelsen ude i sko-
ven. Jeg marcherede med hele natten og sørge-
de for aldrig at være bagest i flokken og risikere 
at blive fanget i et bagholdsangreb. Jeg holdt mig 
vågen, lige til det blev lyst. 

Da den konservative vælgerforening var på 
den årlige ekskursion til Christiansborg, var jeg 
selvfølgelig også med og fik hilst på Eva Møller, 
vores lokale folketingsmedlem. Hun smilede 
helt særligt til mig og gav mig følelsen af at væ-
re mere end velkommen i forsamlingen, hvor de 
fleste andre var mænd og endnu ældre end far. 

Til generalforsamling i Gardehusarforenin-
gen på kroen guffede jeg gule ærter med pølse og 
flæsk i mig og holdt min mund, mens jeg drak 
min citronvand og lyttede til formandens beret-
ning. Også her var jeg velkommen; hvor far var, 
hørte jeg til. 

Derfor skulle jeg selvfølgelig også med til den 
årlige sommerfest med fars kolleger fra for-
søgsgården. Her dansede jeg på strømpefød-
der på terrassefliserne, så strømperne var slidt 
igennem på begge fødder, da festen sluttede ud 
på natten. Dengang studsede jeg ikke det mind-
ste over, at der ikke var andre børn med til fir-
mafesten.

Forfatterlivet og kunsten  
at klare smerte

Som barn bed hun smerten i sig ved at holde på det elektriske hegn for at være fars  
seje pige. I dag er pigen voksen og har efter mange år forstået det skadelige  
i at fortrænge kroppens smerte – forfatter Birgitte Bregnedal fortæller om  

at skrive sig gennem smerte og til en form for fred og erkendelse. 

A F B I RG I T T E  B R E G N E DA L

J
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Strøm
Jeg kom med far alle de steder, hvor der var langt 
flest mænd og helt sikkert ikke andre små piger. 
De oplevelser har givet mig evnen til at begå mig 
alle steder, også i mandefællesskaber, uden at 
tvivle på, om jeg har lov til at være der. Jeg kend-
te jargonen, lyttede til mandehørm og grinede 
de rigtige steder, uanset hvor lidt jeg forstod.

Opvæksten som fars pige har på den måde gi-
vet en enorm styrke og troen på, at piger og kvin-
der naturligvis kan være med alle steder. Derfor 
har jeg heller aldrig oplevet det som noget pro-
blem at være den eneste kvinde i en klasse, i en 
afdeling eller til et møde. Det var en enorm for-
del, da jeg valgte en vej som projektleder i finan-
sverdenen, hvor der var langt flere slips end per-
lekæder. 

Men rollen som fars pige havde også en bag-
side. Jeg ville nemlig gøre alt for at få fars an-
erkendelse, om så det var at tjekke, om der var 
strøm på det elektriske trådhegn. Jeg gjorde det 
uden at fortrække en mine, og far var stolt af 
mig. Så stolt, at han pralede af sin lyshårede pi-
ge.

”Birgitte kan røre ved tråden uden at få stød,” 
sagde han og klappede mig på hovedet. 

Og så var jeg nødt til at gøre det igen. Lægge en 
eller måske endda begge hænder på tråden for 
at vise, hvor sej jeg var. Fars pige piber ikke, for 
hun vil jo gerne være med til det hele. Jeg opbyg-
gede en evne til at bide al smerte i mig. Jeg lærte 
udholdenhed og fik grundlagt en evne til aldrig 
at give op, uanset prisen. 

Og prisen blev høj, for hvad jeg havde i rigelige 
mængder af styrke udadtil, manglede jeg i evne 
til at mærke mine følelser indadtil. Jeg havde in-
gen anelse om, at det var okay at bede om hjælp, 
okay at sætte grænser, okay at sige nej til noget 
som helst. Det fik far aldrig lært mig, ikke fordi 
han ikke ville, men fordi han heller ikke selv be-
sad evnen til at sige stop. 

De første 35 år af mit liv var jeg bare stærk og 
kunne klare det hele, også som projektleder og 

mor til to små børn. Lige indtil den morgen, hvor 
jeg knækkede sammen af stress og blev indlagt. 
Fra den dag var det slut med at være stærk og 
æde al smerte i sig. Der indtraf et vendepunkt, 
hvor jeg besluttede at leve anderledes fremover 
og forsøge at finde ind til mine følelser. De måt-
te jo være et sted. Med pen og papir begyndte jeg 
at skrive mine følelser frem, de følelser, som jeg 
ikke havde lært at håndtere.

Robusthed uden fundament
Først da jeg gik i gang med at skrive, fik jeg ind-
blik i og forståelse for mit indre liv. For al den 
robusthed, jeg arvede fra far, manglede et fun-
dament. Først som forfatter gav sproget et værk-
tøj, hvor jeg ord for ord over flere år kunne støbe 
et fundament bygget på følelser. Styrken har jeg 
stadig, og med mit nye fundament kan jeg bed-
re folde mig ud med et rigt indre liv. Et indre liv, 
der også føder ideer, der bliver til bøger.

Nu, efter 27 børnebøger og tolv års arbejde 
med Pigen med sherifstjernen, min første roman 
for voksne, har jeg fundet modet til at stå frem 
med en historie, der trækker på dele af min egen 
opvækst. Pigen med sherifstjernen er en roman, 
men jeg har oplevet mere af det, der bliver skil-
dret i romanen, end godt er for et barn.

⁂
Først som forfatter  

gav sproget et værktøj,  

hvor jeg ord for ord  

over flere år kunne  

støbe et fundament  

bygget på følelser.

Birgitte Bregnedal, forfatter
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Birgitte 
Bregnedal 
har skrevet 
en roman, 
som tager 
udgangspunkt 
i hendes egen 
barndom 
på en gård i 
1970’erne. 

Foto: Sine N
ielsen
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Min overudviklede evne til at udholde og ig-
norere smerte forfølger mig, den er ikke sådan 
lige til at afinstallere og give slip på. Jeg øver mig 
til stadighed i at indse, at det ikke behøver at gø-
re ondt, for at indsatsen er i orden.

Rollen som fars pige har rustet mig til at begå 
mig overalt, men inde under rustningen er jeg 
også stadig en lille pige, der står og holder på det 
elektriske hegn for at få fars anerkendelse, også 
selvom far ikke lever længere. Nogle nætter våg-
ner jeg med knyttede næver og hovedpine, mens 
tankerne kører om kap inde bag kraniet som et 
overophedet elektrisk kredsløb.

Gennem dybe vejrtrækninger forsøger jeg at 
give slip på tråden, så jeg kan slappe af og fal-
de i søvn igen. Enkelte nætter virker det ikke, så 
står jeg op og finder notesbogen frem. I den no-
terer jeg mine tanker og får derved fat i følelser-
ne og hold på trangen til at knuge næverne om 
trådhegnet. Efter nogle siders skriverier kan jeg 
slippe tråden og gå i seng igen.

Undren
Ikke før til allersidst, da jeg læste Pigen med she-
rifstjernen i den endelige version, kunne jeg selv 
se, hvad der egentlig stod. Og først dér begyndte 

jeg at undre mig over, at far tilsyneladende ikke 
vidste, hvor ondt det gjorde at holde om den elek-
triske tråd. Selvfølgelig må han have vidst, at jeg 
fik stød. Hvorfor lod han mig gå gennem smer-
ten? Hvorfor skulle jeg oplæres i kunsten at bi-
de tænderne sammen og klare smerte? Han tog 
ikke vare på mig på den måde, der skal tages va-
re på et barn. Den erkendelse var ret barsk, men 
han svigtede ikke med vilje. Han kunne ikke 
andet, fordi han ikke selv kunne håndtere følel-
ser og derfor fandt sin udvej i promillerne. Det 
blev hans mirakelmiddel, men med en ubetale-
ligt høj pris.

Jeg lader flaskerne stå, for som forfatter kan 
jeg skrive om følelserne og alt det svære, både det 
fra fortiden og det, der gør ondt her og nu. På den 
måde håndterer jeg kunsten at klare smerte.

I det kommende nummer af Forfatteren brin-
ger vi et interview med Birgitte Bregnedal om 
tilblivelsen af hendes roman. Hun ville ikke 
slippe sit manuskript, men sørgede selv for al-
le trin i tilblivelsen – lige fra at finde og hyre 
redaktør, grafiker, trykkeri og lydbogsindtaler 
til at aflevere den færdige bog hos boghandle-
ren. ※

BIRGITTE BREGNEDAL er cand.merc. og forfatter.  
Ud over romanen Pigen med sherifstjernen har hun skrevet 27 børnebøger.

⁂
Jeg marcherede (…) hele natten og 

sørgede for aldrig at være bagest i 

flokken og risikere at blive fanget i et 

bagholdsangreb.

Birgitte Bregnedal, forfatter
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Kære forlag
Dette brev er ikke til jer alle. Det er til dem af jer, som handler på en måde, som får mig og mi-
ne forfatterkolleger til at opleve os dårligt behandlet. Vi undrer os over, hvorfor det er blevet 
så almindeligt for jer at behandle os så … ligegyldigt? Vi er jo trods alt dem, som leverer det 
materiale, som al jeres virksomhed baserer sig på.

Selv om mit spørgsmål bygger på generelle forfattererfaringer, vil jeg nøjes med at tale på 
egne vegne. Et eksempel: Jeg er færdig med mit manus. Jeg har arbejdet på det halve og he-
le år, mindst. Nu skal jeg finde et forlag, som vil læse min historie og tage stilling: Vil I udgi-
ve – eller ej?

Nogle forfattere har en fast tilknytning til ét forlag. Andre har, som jeg, udgivet på flere for-
lag. Jeg går på biblioteket, finder bøger, som ligner den, jeg har skrevet, og finder et eller flere 
relevante forlag. Jeg tjekker hjemmesider. Nogle forlag skriver, at der p.t. er lukket for tilgang 
af uopfordrede manusser. OK. Klar besked.

Jeg finder et åbent forlag og sender mit manus – og kun dertil: ”Vi foretrækker, at du ikke 
sender manus til andre forlag.” Det retter jeg mig respektfuldt efter.

Der kommer sædvanligvis, men ikke altid, en kvittering: ”Tak for det tilsendte, du hører 
fra os om senest (f.eks.) otte uger, medmindre vi har travlt. Så kan der gå længere tid.” Eller: 
”Du hører fra os efter påske/ferien/nytår.” Begge noget uklare tidsangivelser, men jeg vil så 
gerne have mit manus udgivet, og jeg vil ikke gøre mig uheldigt bemærket, så jeg accepterer. 
Og venter. Otte uger – okay da.

Først er jeg optimistisk. Som tiden går, daler optimismen. Otte uger senere stadig intet 
svar. Det er juleferien, tænker jeg. Den skal lægges oven i de otte uger.

Men en dag er der, inkl. jul, gået langt over otte uger. Jeg tager mig sammen og skriver: ”Hej, 
jeg vil gerne høre, om I ved, hvornår jeg får besked fra jer angående mit manus.”

”Du hører fra os i næste uge,” lyder svaret.
Yes!
Næste uge går, og de næste ligeså, uden svar. Jeg begynder at opgive håbet og er derfor forbe-

redt, da der efter mere end fem uger kommer svar: ”Tak, fordi vi måtte læse dit manus. Und-
skyld det sene svar. Vi kan desværre ikke tilbyde en udgivelse.”

Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved et forlags ret til at vælge, hvad I vil udgive. Jeg undrer 
mig bare over processen og den behandling, I giver forfatterne. Hvorfor ikke angive på hjem-
mesiden, hvor lang tid behandlingen formentlig tager? I kender vel jeres arbejdskapacitet?

Kærlig hilsen Janne Hejgaard (forkortet af red.)

Hvorfor skal det tage måneder  
at give afslag på et manuskript?

Forfatter Janne Hejgaard har skrevet et åbent brev til forlagene,  
som ofte lover svartid på otte, måske tolv uger. Alligevel har hun flere gange  
ventet i halve og hele år på et svar, når hun – og det samme gælder mange  

andre forfattere – har sendt et uopfordret manuskript til et forlag.
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Mange forfattere kender situationen, som Jan-
ne Hejgaard og et par anonyme forfattere har 
skitseret ovenfor. Forfatteren bad Anna Bridg- 
water, journalist og forfatter, om at undersøge 
sagen: Hvorfor tager det så lang tid? Og hvorfor 
opfordres forfattere til kun at sende til ét for-
lag ad gangen, når forlagene selv er så længe om 
at give respons? Mange forlag ville ikke svare, 
men det lykkedes at få nogle udsagn.

”De kan jo hobe sig op”
Flemming Møldrup fra ABC Forlag, som udgi-
ver børne- og ungdomsbøger, er heldigvis ikke 
bange for at fortælle om forlagets svartider.

”Vi får jo mange manuskripter, men indi-
mellem kan de hobe sig op, og det kan tage læn-
gere tid. Så forventer vi, at forfatterne rykker for 
et svar. For nylig fik vi en ordentlig bunke ma-
nuskripter fra samme forfatter på en gang. Så 
kan vi ikke svare hurtigt.”

På forlagets hjemmeside står der, at det ta-
ger cirka otte uger at vurdere et manuskript. Ik-
ke desto mindre siger en kilde, at vedkommen-
de har oplevet svartider på fem-seks måneder.

Men Flemming Møldrup fortæller, at nogle 
forfattere får svar på meget kort tid.

”Vi starter altid med at kaste et blik på det, 
vi modtager. Hvis det slet ikke er noget, der kan 
bære en udgivelse, så får man et standardafslag, 
og så kan det godt gå hurtigere.”

Der står også på ABC Forlags hjemmeside, at 
forfattere skal undlade at sende til flere forlag 
samtidig, og Flemming Møldrup understreger 
den politik.

”Kun ét forlag ad gangen – det er den kon-
ventionelle måde at gøre det på. Hvis en forfat-
ter har ventet i lang tid, så er man i sin gode ret 
til at rykke for et svar. Og gøre opmærksom på, 
at man forbeholder sig retten til at sende til an-
dre forlag.”

”Vi laver  
en grovsortering”

Gads Forlag skriver på deres hjemmeside, at 
man skal være opmærksom på, at der kan gå ”et 
stykke tid”, før man får svar, hvis man indsen-
der et manus.

”Vi sender folk en kvittering og skriver, at der 
kan gå op til to måneder, før de hører noget. Der 
kan godt gå længere tid i perioder med spidsbe-
lastning, for vi er en lille redaktion. Og vi får og-
så nogle gange rykkere,” siger redaktionschef 
inden for skønlitteratur Julie Paludan-Müller. 
Hun forklarer processen.

”Vi laver en grovsortering. Alt bliver læst 
af en redaktør, og den første redaktør kan for-
holdsvis hurtigt forholde sig til, om der er noget 
kvalitet. Hvis det er noget, vi gerne vil gå videre 
med, tager vi det på et redaktionsmøde.”

Ovenstående skal ikke forstås sådan, at et 

Manuskripter i venteposition
”Otte måneder, før jeg fik svar fra forlag XX.”  
”Efter et par år har de stadig ikke reageret.” 

”Det tog et år.”

A F A N N A B R I D G WAT E R
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hurtigt svar er ensbetydende med, at der slet ik-
ke er kvalitet i et manus. Måske passer det ind-
sendte bare ikke ind i forlagets udgivelsespro-
fil. Julie Paludan-Müller nævner også forlagets 
profil, når hun forklarer, at hun helst ikke ser, 
at forfattere sender deres manus til flere forlag 
samtidig.

”Vi skriver ikke på hjemmesiden, at man ik-
ke må, men jeg synes ikke, det er god stil at gøre 
det. Som forfatter må man gøre sig nogle over-
vejelser om, hvilke forlag man gerne vil udgive 
på. Overveje, om et forlag kunne mangle sådan 
en, som man selv er?”

Nogle forlag modtager kun manuskripter 
som print, således også Gads Forlag. Julie Pal-
udan-Müller siger:

”Jeg kan godt forstå trangen til at skyde med 
spredehagl, men vi lægger et arbejde i at læse og 
orientere os i alle manuskripter. Det med at af-
levere på print er også for at forhindre folk i at 
sende til alle mulige forlag. Man skal ville det.”

”Det er meget  
svingende”

Marie Louise Valeur Jaques er redaktionschef 
på Alpha Forlag, som fortrinsvis udgiver skøn-
litteratur. Hun er dejlig ærlig, når hun bliver 
spurgt om forlagets svartider:

”Det er meget svingende. Generelt kan man 
sige, at nogle gange går der et par uger, andre 
gange et par måneder. Det er ikke den arbejds-
opgave, vi har mest tid til. Arbejdet med de bø-
ger, vi har antaget, kommer i første række. Så 
kommer der perioder, hvor vi læser mange ind-
sendte manuskripter, og nogle af dem kan ha-
ve ventet lidt. Vi modtager rigtig mange uopfor-
drede manuskripter, og det er altid spændende 
at se, hvad folk har sendt ind, og finde de guld-
korn, der gemmer sig i bunken”

Marie Louise Valeur Jaques er også ærlig, når 
hun bliver spurgt, hvordan forlaget har det med 
forfattere, der sender til flere forlag på samme 
tid.

”Det har vi forståelse for, især når vi ikke selv 
er hurtigere på aftrækkeren. Men vi vil meget 
gerne høre, hvis et manuskript bliver antaget et 
andet sted, så vi ikke bruger tid på det.”

Klar besked
Hvis der skal gives en pris for de allermest ærli-
ge forlag, må den gå til Jensen & Dalgaard og Tel-
lerup, som skriver på deres hjemmesider:

”… vi har lukket for indsendelse af manu-
skripter på ubestemt tid.”

Skyd ikke  
med spredehagl

Må en forfatter sende sit manus til flere forlag 
på samme tid? Formand for Dansk Forfatter-
forening Morten Visby siger:

”For nogle år siden var det no-go at sende til 
flere forlag ad gangen. Men dengang var der fle-
re redaktionelle ressourcer på forlagene. I dag 
er situationen en anden, der er færre redaktio-
nelle ressourcer og flere, der gerne vil være for-
fattere. I dag kan man som forfatter forsvare, at 
man sender til to-tre udvalgte forlag.

Det er stadig et godt råd at være selektiv med 
hensyn til, hvem man sender til, og hvor man-
ge man sender til. Man skal se på, hvad forlage-
ne udgiver. Forfattere kan ikke bare skyde med 
spredehagl. Og de skal kommunikere klart. Sig 
til forlagene, hvis man sender til flere, og sæt 
nogle tidsgrænser for, hvor længe man vil ven-
te, før man sender til andre. Meld tilbage, hvis 
man går videre med det et andet sted. Ellers spil-
der man forlagenes tid.”



X V B AV S A

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 2
33

X V B AV S A

F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 2 2
33

LY D B Ø G E R

F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 2 1
33

X V B AV S A

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 2 0
33

F O R FAT T E R E N  N O  0 4  2 0 1 9
33

F O R FAT T E R E N  N O  0 2  2 0 1 9
33

kurser  
& videreuddannelse  

for forfattere, oversættere 
& illustratorer

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

Kursuskatalog forår 2023

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

hvordan du søger om plads på kurserne:

https://danskforfatterforening.dk/kommende-kurser/
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HALD – PLOT OG  
DRAMATURGI
Hvordan kan plotmodeller, drama-
turgi, fortællestruktur bruges effek-
tivt og kreativt i arbejdet som for-
fatter? Hvordan skaber du drivkraft i 
fortællingen? Hvordan drives plottet 
fremad? Tilegn dig værktøjer som 
fortællelinjer og plotkort, og få ind-
føring i dramaturgiske grundprin-
cipper. Gennemgang og analyse af 
film, tv-serier og romaner, der me-
strer det gode plot. Herudover vil der 
være mulighed for individuel spar-
ring på kursusdeltagernes egne syn-
opser til radio, film, tv- eller roman-
manuskripter.
Undervisere: Kristian Bang Foss 
og Tim Hinman
Tid: 10.-12. marts
Sted: Hald Hovedgaard
For: S, BU, F

TEGN DIN EGEN FONT 
Kursus i Illustrator-plugin’et Font-
self, der gør det muligt for dig at la-
ve din egen skrift med et snuptag. 
Drømmer du om at have din per-
sonlige håndskrift tilgængelig som 
en font? Eller har du brug for at lave 
skræddersyede skrifter til dine for-
skellige (bog)projekter? Eller har du 
måske bare brug for at kunne lave et 
par enkelte glyffer eller en helt sær-
lig bullet? Fontself-plugin’et gør det 
muligt at komme hurtigt i gang. 
Underviser: Julie Asmussen
Tid: 26. marts
Sted: Godsbanen, Aarhus
For: Illustratorer

※

KØNS- OG IDENTITETS- 
TERMINOLOGI
I arbejdet med oversættelser og 
genudgivelser står oversætteren of-
tere og oftere i dilemmaer omkring 
oversættelsen af eksempelvis spe-
cifikke pronominer og identitetska-
tegorier, der vedrører køn, seksualitet 
og race. Hvad skal man tage højde 
for, hvilke hensyn skal man tage og 
til hvem, og hvilke overvejelser kan 
man i det hele taget med fordel gøre 
sig i den forbindelse?
Undervisere: Eva Skafte Jensen 
og Nazila Vida Roxana Ghava-
mi Kivi
Tid: 28. februar
Sted: Strandgade
For: Alle

GÅ I KØDET PÅ BIBELEN
Eika gør det. Knausgård gør det. 
Blixen gør det. Hemingway gør det. 
Bruger Bibelen som inspirationskil-
de. Og det er ikke så underligt, for 
Bibelen udgør en gigantisk rigdom 
af fortællinger, som vi bliver ved 
med ikke helt at forstå – og derfor 
bliver ved med at kunne vende tilba-
ge til. På kurset ”Gå i Kødet på Bibe-
len” skal vi både pille Bibelen fra hin-
anden – og samle den igen. Vi skal 
på opdagelse i dens historiske rød-
der og sammenhænge og indbyrdes 
konflikter, vi skal dykke ned i udvalg-
te temaer (afmagt, magt, sexappeal, 
kropsdufte – og lignelser), vi skal selv 
skrive lignelser, og vi skal undersøge 
Bibelen som samtalepartner for lit-
teraturen.
Undervisere: Pablo Llambías, Erik 
Skyum-Nielsen m.fl.
Tid: 8.-10. marts
Sted: Vartov
For: S, BU

IND I BIOGRAFIEN
Et hav af spørgsmål springer frem, 
når man kaster sig over biografi-
en som genre: Skal man lave et psy-
kologisk portræt? Forstå hovedper-
sonen indefra? Eller se ham/hende 
udefra? Hvordan researcher man til 
en biografi? Hvad betyder køn, kul-
tur og ophav hos både fortæller og 
den fortalte? Skal man fortælle li-
vet kronologisk? I temaer? Eller med 
flere fortolkningsmuligheder? Hvor 
tæt kan man gå på den fortalte per-
son, og hvilke etiske dilemmaer kan 
det rejse?
Underviser: Birgitte Possing
Tid 21. januar
Sted: Strandgade
For: F, S

OVERSÆTTER,  
KEND DIN OPHAVSRET
Hvad vil det sige, at oversætteren 
har del i ophavsretten? Hvordan be-
skytter man bedst sin ophavsret i 
kontraktforhandlinger og sikrer sig 
ordentlig honorering? Hvad betyder 
ophavsretten for kreditering? Hvad 
er paternitetsret og citatret?
Underviser: Peter Schønning
Tid: 5. februar
Sted: Online
For: DOF

※※

DER KAN KOMME FLERE KURSER I LØBET AF FORÅRET  
– HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN, HVOR DE BLIVER  
ANNONCERET: DANSKFORFATTERFORENING.DK
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NOVELLEN
Novellen har levet et stille liv i det 
danske litterære landskab siden 
90’erne og 00’erne, men pludselig de 
seneste fem år er der sket noget. Er 
novellen inde i en ny guldalder, og 
hvordan adskiller den nye novelle sig 
fra den, der blev skrevet i 90’erne? 
Det skal vi diskutere på kurset, men 
vi skal selvfølgelig først og fremmest 
skrive. Gennem små skriveøvelser og 
grundige gennemgange vil delta-
gerne få lejlighed til at prøve kræfter 
med en af litteraturhistoriens svære, 
men også meget givende, genrer.
Underviser: Simon Fruelund
Tid: 13. april, 27. april og 11. maj
Sted: Strandgade
For: S, BU

BOGBINDING
Flere mindre forlag og selvstæn-
dige forfattere udgiver hjemmela-
vede hæfter og bøger. Lær at lave 
din egen skitse- eller notesbog, el-
ler begynd forarbejdet til din egen 
lille personlige udgivelse. På kurset 
får du mulighed for at tilegne dig de 
første basale færdigheder i bogbin-
ding og arbejde på dit første hjem-
melavede bogprojekt i et professio-
nelt bogbinderværksted.
Underviser: Klara K
Tid 29. april
Sted: Klara K bogbinderi
For: Alle

FOREDRAG
Hvordan bliver du bedre til at hol-
de et veloplagt og indholdsrigt fore-
drag? Hvordan undgår du at kede 
dine tilhørere, hvordan øver du dig i 
”kunsten at tale, så alle lytter”? Hi-
storiefortælling, struktur og teknik 
med udgangspunkt i egen praksis.
Underviser: Anne Lise Mar-
strand-Jørgensen
Tid: 29. april
Sted: Godsbanen, Aarhus
For: Alle

MEDIETRÆNING  
FOR FORFATTERE
Det kan være uvant og føles angst-
provokerende at optræde i radio og 
tv som forfatter, og det kræver som 
oftest øvelse. På kurset får du kon-
krete redskaber til, hvordan du bedst 
begår dig i medierne, får dit bud-
skab ud og brænder igennem uden 
at tabe tråden. Du vil desuden bli-
ve introduceret til en række forbe-
redelsesteknikker til interviews og 
konkrete øvelser til at håndtere ner-
vøsitet med.
Underviser: Niels Krause-Kjær
Tid 14. maj
Sted: Strandgade
For: Alle

LAV DIT PITCH PRÆCIST
Som forfatter, oversætter og illu-
strator kan det være nyttigt skarpt 
og præcist at kunne præsentere en 
bog, oversættelse eller et idéop-
læg til tv, film, radio eller i forbin-
delse med en ansøgning om støt-
te og funding. Hvordan kondenserer 
man et værk eller en kompleks idé 
til et par linjer, der vækker interesse, 
og som indeholder de væsentligste 
elementer? Hvordan vækker man 
bedst interesse og nysgerrighed?
Underviser: Rebecca Bach-Lau-
ritsen
Tid: 4. juni
Sted: Strandgade
For: Alle

※

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

Der findes to slags støtte:

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

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

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

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

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

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

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

Dette kursusprogram for foråret 2023 er udgivet af Dansk Forfatterforening
Kursussekretær: Kristina Nya Glaffey     Sekretariatschef: Sara Strand   Redaktør: Lene Møller Jørgensen

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

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

※ Når man søger et kursus, 
skal man skrive en begrundet 
ansøgning – det skal forstås som 
en kortere beskrivelse af dit pro-
fessionelle virke, hvad du arbejder 
på lige nu, hvorfor netop dette 
kursus har din interesse, og hvad 
du regner med at få ud af kurset.

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

※ Der tages forbehold for æn-
dringer i programmet. Hold dig 
orienteret om eventuelle ændrin-
ger på: danskforfatterforening.dk 

※ Tilmeldingsfrister og detaljer 
om tilmelding: danskforfatterfor-
ening.dk 

※ Du skal tilmelde dig kurser, ca. 
en måned før kurset afholdes. Se 
de præcise frister og datoer på 
danskforfatterforening.dk

OBS: Som noget nyt har kursusudvalget besluttet, at også oversættere 
kan søge manuskriptstøtte.
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trategiseminaret blev indledt med 
oplæg, der skulle inspirere til de-
bat og også give et hurtigt helikop-
terblik over de nyere områder. For-
lægger på People’s Jakob Malling 
Lambert, Head of Digital and Bu-
siness Development på JP/Politi-
kens Forlag Jakob Harden og Anna 

Lund fra Podimo, som er en digital platform for 
podcast og lydbøger, fortalte om deres blik på lit-
teraturen og forfatterstandens rolle fremover.

Forlægger Malling Lambert havde et ret dy-
stert syn på litteraturen – der er mindre diver-
sitet og mindre originalitet i dag, mener han. 
Forlæggeren, der begyndte som redaktør i 1994, 
sagde bl.a.: ”Set med 1994-briller ligner bogmar-
kedet jo anarki i dag – men der er også mange 
muligheder.”

Det med mulighederne for forfatterstanden 
var de to øvrige oplægsholdere enige i – der blev 
bl.a. fremhævet, at samarbejde forfattere imel-
lem og skriveteams bliver mere og mere almin-
deligt. Historier skrevet direkte til lyd på digi-
tale platforme er ofte udviklet i tæt samarbejde 
med en redaktør, en dramatiker og mellem fle-
re forfattere. Der er nemlig et stort behov for 
indhold. Men hvordan får forfatterstanden – og 

Forfatterforeningens medlemmer – kendskab 
og adgang til alle disse muligheder? Hvilke ud-
fordringer er der mht. afregning, rettigheder og 
arbejdsvilkår? 

Det vil foreningen sætte fokus på i det kom-
mende år – evt. via medlemsmøder med de for-
skellige aktører i branchen samt erfarings- og 
vidensdeling. 

  

Jura
Jurist Anne Koldbæk er sygemeldt med cancer i 
øjeblikket og holder derfor en pause med sine ju-
ridiske klummer til Forfatteren.  
Til gengæld fortsætter den juridiske medlems-
rådgivning via en vikarordning.  
Alle medlemmer er velkomne til at sende  
kontrakter til gennemsyn og bede om hjælp til 
sager på: jura@danskforfatterforening.dk

Forfatterstandens  
rolle i fremtiden

Bogbranchen er i konstant udvikling, og nye måder at tilgå litteratur på opstår.  
E-bøger og lydbøger, abonnementstjenester som Podimo, Mofibo og Spotify,  

platforme for læremidler – hvor efterlader det forfattere, illustratorer og oversættere? 
Det var emnet på bestyrelsen og sekretariatets strategimøde i år.

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

S

DA N S K F O R FAT T E R F O R E N I N G
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MEDLEMSFEST
Lørdag d. 28. januar 2023 
kl. 18 
inviteres alle ordinære  
medlemmer til fest med mid-
dag og fri bar.  
Det koster 125 kr. at deltage. 
Beløbet betales i døren  
– meget gerne pr. MobilePay.
Tilmelding til df@danskfor-
fatterforening.dk senest  
24. januar 2023.

BU & ILLUSTRATOR-
GRUPPEN
Om at skrive sammen
Torsdag d. 13. decem-
ber kl. 19
Flere og flere forfattere får øj-
nene op for at skrive sammen 
i makkerpar. Det kan være 
både sjovt, lærerigt og en  
udfordring.
Tilmelding:  
lisebidstrup@stofanet.dk

Nytårskur
Fredag d. 13. januar 2023 
kl. 18.00
Tid til den sagnomspundne 
og hyperpopulære nytårskur. 
Reservér aftenen allerede nu.
Tilmelding:
lise.bidstrup@gmail.com

Årsmøde
Lørdag d. 4. marts 2023
Årsmødet er for BU og  
Illustratorgruppen.
Først fagligt indslag og  
derefter årsmøde med  
efterfølgende middag.
Dagsorden ifølge vedtægter. 
Forslag, der ønskes drøftet på 
årsmødet, skal være styrel-
sen i hænde senest to uger før 
årsmødet. Tilmelding: 
lise.bidstrup@gmail.com

DOF
Netværk
Tirsdag d. 21. februar  
kl. 17-19
Stiftelse af netværket ”Dansk 
PEN Sprog” i anledning af den 
internationale modersmåls-
dag – et samarbejde mellem 
Dansk PEN og DOF.

LYRIKERGRUPPEN
Årsmøde
Lørdag d. 15. april 2023
Fysisk fremmøde – online  
deltagelse er ikke muligt.
Klokkeslæt og dagsorden  
angives pr. mail og brev se-
nest 14 dage før årsmødet og 
publiceres i LYRIKEREN.
Varsel for forslag til ved-
tægtsændringer er lørdag  
d. 31. december 2022.  
Punkter til eventuelt skal væ-
re bestyrelsen i hænde 10 til  
14 dage før årsmødet.  
Send til  
lyrikergruppen@gmail.com
OBS: L-styrelsen søger hæn-
der – kontakt Lyrikergruppen 
for nærmere info.

SENIORGRUPPEN
Mød Knud Vilby
Mandag d. 9. januar  
kl. 15-17

Mød Anne-Marie  
Krarup, forfatter,  
fortæller og sanger
Tirsdag d. 7. februar  
kl. 15-17

SKØNLITTERÆRE
Skønlitterær  
debutantaften
Lørdag d. 7. januar kl. 16-21
Vær med til at fejre de nye 
stemmer. Medlemmer  
velkomne. 
Bindende tilmelding:  
stephanie@caruana.dk

Årsmøde
Lørdag d. 11. marts 2023
Dagsorden ifølge vedtægter – 
nærmere info følger.

Se nyhedsbrev, hjemme-
sidens kalender og  
Facebook-gruppen for 
S-medlemmer for flere 
arrangementer.  
Opdateres løbende

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

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

LEGATER  
FRA STATENS  
KUNSTFOND. SE MERE 
PÅ KUNST.DK
Ansøgningsskemaerne  
åbner senest en måned før  
ansøgningsfristen. Statens 
Kunstfond anbefaler, at man 
indsender ansøgningen i god tid 
– der kan opstå kø, lige før fristen 
udløber. Og søg gerne på en 
hverdag, hvor man kan få hjælp 
til evt. tekniske problemer fra 
Statens Kunstfond.

LEGATER MED  
ANSØGNINGSFRIST
ARBEJDSLEGATER FOR 
LITTERATUR
Arbejdslegater for skabende 
kunstnere inden for  
litteraturområdet.
Ansøgningsfrist:
1. februar 2023 kl. 14

REJSETILSKUD  
FOR LITTERATUR
Tilskud til forfatteres rejser i  
forbindelse med research.
7. februar 2023 kl. 14

LEVENDE LITTERATUR-
MØDER FOR BØRN  
OG UNGE
Honorarstøtte til børn og unges 
enkeltstående møder med  
forfattere og illustratorer. 
Ansøgningsfrist: 
17. januar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen 15. august 
2023)

FORFATTERMØDER  
FOR VOKSNE
Tilskud til honorarer til  
forfattere, oversættere og  
illustratorer i forbindelse med 
enkeltstående litteraturmøder 
med et publikum.
Ansøgningsfrist: 
17. januar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen 15. august 
2023)

NORDISKE  
OVERSÆTTELSER
Tilskud til nordiske forlag til  
honorar ved oversættelse af et 
dansk værk til et nordisk sprog.

Ansøgningsfrist: 
7. februar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen  
5. september 2023)

PRØVEOVERSÆTTELSER 
FRA DANSK
Tilskud til prøveoversættel-
ser fra dansk af værker for både 
voksne, børn og unge.
Ansøgningsfrist:
7. februar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen  
5. september 2023)

UDGIVELSESSTØTTE
Udgivelsesstøtte, herunder  
støtte til oversættelse, til  
litterære værker (bøger, e-bøger, 
litterære podcasts med mere) 
både for voksne, børn og unge.
Ansøgningsfrist:
7. februar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen  
5. september 2023)

STØRRE LITTERÆRE  
ARRANGEMENTER OG 
FORMIDLING
Tilskud til større litterære  
arrangementer, initiativer,  
litteraturformidlende og øvrige 
projekter.
Ansøgningsfrist:
7. februar 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen  
5. september 2023)

HUSKUNSTNER- 
ORDNINGEN
Tilskud til kunstnerhonorar  
i forbindelse med børn og  
unges møde med professionel-
le kunstnere i skoler, dagtilbud 
med mere. Tværgående: Arki-
tektur, Billedkunst, Scenekunst, 
Litteratur, Musik, Kunsthånd-
værk og design, Film.
Ansøgningsfrist: 
1. marts 2023 kl. 14
(Puljen kan søges igen  
2. oktober, 2023)

Derudover er der en  
række tværfaglige  
kunstneriske projektpuljer, 
der alle har deadline  
10. januar 2023 kl. 14.  
Se nærmere på kunst.dk

LEGATER
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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 
formand@danskforfat-
terforening.dk 

JURIST: 
Anne Koldbæk 
jura@danskforfatter-
forening.dk (Anne Kold-
bæk er sygemeldt, men 
kontraktrådgivningen 
er overtaget af en vikar 
på samme mail) 

BOGHOLDERI: 
Trine Larsen 
bogholderi@danskfor-
fatterforening.dk 

MEDLEMSADMINI-
STRATION M.M.: 
Nena Wiinstedt
(sekretær): df@dansk-
forfatterforening.dk 

Alberte Thrane 
Lindberg: 
assistance@danskfor-
fatterforening.dk 

Sine Löfström  
Antonisen: 
kontakt@danskforfat-
terforening.dk, 
Isabella Katzef: 
medlemsservice@
danskforfatterfor-
ening.dk

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

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

Dino Knudsen, F, København 
Senest udgivne titel: The Trilateral 
Commission and Global Governan-
ce. Informal Elite Diplomacy, 1972-1982, 
Routledge, 2016

Tina Månsson Sloth, S, Roskilde
Senest udgivne titel: Hestehullerne, 
Gyldendal, 2019

Stine Illum, BU Illustratorerne
København
Senest illustrerede titel: Ønskekuglen, 
Høst & Søn, 2020

Annika Smith, DOF, København 
Seneste oversatte titel: Find dig i  
organisationen (Helgi Rasmussen), 
Hans Reitzels Forlag, 2021

Janne Persson, Kvindelige Forfattere, 
Haikugruppen, Allerød
Senest udgivne titel: Den refleksive  
rekrutteringsspecialist – kunsten at 
vurdere kompetence og menneske, 
Hans Reitzels Forlag, 2020

Georg Lett, S, Seniorgruppen
Klampenborg
Senest udgivne titel: En uendelig  
affære, Hovedland, 2022

Dorte Karrebæk, BU, Illustratorerne
Juelsminde
Senest udgivne titel: Det var nok det 
bedste, Jensen & Dalgaard, 2020

Katrine Marie Nielsen, BU,  
Illustratorerne
Senest udgivne titel: Fru Frau og Hr 
Mann, Jensen & Dalgaard, 2022

Karsten Pers, F, København
Senest udgivne titel: Skriv og udgiv, 
Mondo, 2021

Andreas Boeskov, BU, Fredensborg
Senest udgivne titel: De glemte  
vogtere 1, Gyldendal, 2022

Stine de Paoli, BU, Aarhusgruppen
Aarhus 
Senest udgivne titel: En halv pelikan og 
andre rim for børn, Gyldendal, 2022

Julie Celine Zwicky, BU, Illustratorerne
København 
Senest illustrerede titel: Lizzi er hidsig, 
Byens forlag, 2022

Lene Breusch Floris, F, Holbæk
Senest udgivne titel: København – 
1970’erne, Turbine, 2021

Dorrit Cato Christensen, F
København 
Senest udgivne titel: Kære Luise – en 
beretning om magt og afmagt i 
 psykiatrien, Løfbergs, 2011

Fatima AlZahra’a Alatraktchi, Greve 
Senest udgivne titel: Skoleklar, Forlaget 
Carlsen, 2022

Thyge Christian Fønss-Lundberg, F
Hellerup
Senest udgivne titel: Jens Juel. En 
europæisk mester, Grønningen 1, 2021

Hannah Lie, Frederikssund
Senest udgivne titel: Vejrhanen: Malthe 
Bruuns rejse – fra barn i Thy til verdens-
berømt geograf i Paris, Lykkedal, 2022

Peter Breum, DOF, Hundested
Senest udgivne titel: Jagtselskabet, 
People’s, 2022

Marie-Louise Ravnsberg
Senest udgivne titel: Stines Sonetter, 
Lindbak + Lindbak, 2022

Rikke Ella Andrup, S
Hirtshals
Senest udgivne titel: Emma Jos Søde 
Kys, Forlaget Nelumbo, 2021

Thulla Christina Wamberg Kronaie, S
Snekkersten
Senest udgivne titel: Mit hoved er  
et radioteater, BogGalaxen, 2021

Anders Ravn Sørensen, F, Hillerød
Senest udgivne titel: Danmark som  
søfartsnation: fortællinger, interesser 
og identitet gennem 250 år,  
Gads Forlag, 2020

Sara Larsdotter Alfort, F, Kvindelige 
Forfattere, Birkerød
Senest udgivne titel: Damer der var for 
meget, Gads Forlag, 2022

Karin Sloth Christiansen, S
Charlottenlund
Senest udgivne titel: Fuglene synger 
baglæns, Grønningen 1, 2021

Line Beck Rasmussen, DOF
København 
Senest udgivne titel: Hejrens skrig, 
Gads Forlag, 2022

Jesper Skov, Lærermiddelgruppen
København 
Senest udgivne titel: Den europæiske 
koncert. Europas historie 1814-1914,  
Gyldendal, 2019

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  
(fork. ullaconrad@mail.com)
Kvindelige forfattere i DFF  
Birte Kont (birtekont@mail.tele.dk)
Læremiddelgruppen Henrik Poulsen 
(fmd. henrik@henrikpoulsen.com)
Seniorgruppen i DFF Benny Pedersen 
(fmd. bpe1954@gmail.com)
StORDstrømmen i DFF Kontaktperson: 
Lone Ayo Rytsel (Lone@lonerytsel.dk)
Aarhus-gruppen i DFF Gunvor Ganer Krej-
berg (fmd. info@gunvorganerkrejberg.dk)

Associeret medlemskab udløber automatisk efter fem år
I juni 2019 vedtog de ordinære medlemmer af Dansk Forfatterfor-
ening ved urafstemning, at man højst kan være associeret medlem i 
sammenlagt fem år. Og herefter vil man ikke kunne optages som as-
socieret medlem igen (§ 4, stk. 6 i vedtægterne).
For de associerede medlemmer, som ved udgangen af 2022 i alt har 
været associeret medlem i fem år, betyder det, at medlemskabet  
ophører i januar 2023 – men selvfølgelig ikke hvis det associerede 
medlem er overgået til ordinært medlemskab inden da.

Har du optrådt i radio eller tv tilbage i 2019? 
Hvis du har optrådt i radio eller tv i 2019, så har du muligvis midler til 
gode. Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS) har fanget en stor del af 
forfatternes optræden i radio og tv, men ikke alle kanaler bliver over-
våget. Hvis du har optrådt i radio eller tv i 2019, så er sidste frist for at 
indberette det d. 31. december 2022. Notér venligst program og tids-
punkt (dag, måned, årstal) for optræden i mailen.  
Kontakt: Stig von Hielmcrone svh@forfatterselskabet.dk
Hvis du har optrådt i 2020, 2021 eller 2022 på følgende tv-kana-
ler: DR1, DR2, TV2, TV2 News, så vil din optræden være registreret af 
Forfatternes Forvaltningsselskab (FFS); hvis du har optrådt på an-
dre tv-kanaler i denne periode, må du meget gerne kontakte Stig von 
Hielmcrone i FFS (se mailadresse længere oppe) – det gælder også, 
hvis du har optrådt på andre radiokanaler end DR’s sendeflade. 
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Jette Rydahl Sørensen er børnebogsforfatter og sidder i BU-styrelsen.  
Hun debuterede i 2016 med romanen Lokket og har siden skrevet bøger  

om hestepigen Ella. 

Portfolio

Jette Rydahl Sørensen, hvordan 
gik det for sig, da du debutere-
de i 2016?
Jeg havde stort set læst hele børne-
biblioteket højt for mine tre sønner og 
havde også altid selv haft lyst til at 
skrive og fortælle historier. Jeg meldte 
mig til et skrivekursus i 2012, og det er 
faktisk fire skriveøvelser fra kurset, der 
fungerer som grundstenene i min før-
ste bog. 

Du har et fuldtidsarbejde og  
tre store, hjemmeboende  
sønner. Hvornår skriver du?
Jeg skriver om aftenen. Stort set hver 
aften skriver jeg lidt – jeg skal helst rø-
re teksten hver dag, ellers kommer 
jeg fra det. Jeg skriver også i weeken-
den, og for nogle år siden, da drenge-
ne var yngre, tog jeg f.eks. en tur med 
Oslo-færgen, og så sad jeg i kahytten 
og skrev. Jeg slapper af med at skri-
ve. Hvis noget undrer mig, så skriver jeg 
om det for at undersøge og forstå det.

Din første bog efter debuten er 
Ella Bella og hemmeligheden. 
Det er en hestebog – er du en  
hestepige?
Det var jeg. Og den første Ella-bog er 
meget min egen fortælling. Min ven-

※
inde var en hestepige, og jeg ville for-
færdelig gerne ind i det fællesskab, de 
havde på gården. Jeg anede ingenting 
om heste eller ridning, men begynd-
te at læse alt, hvad jeg kunne finde om 
heste og strigling og den slags. Og så 
fik jeg pludselig mulighed for at passe 
en hest på gården og sagde ja, selvom 
jeg intet anede om heste. Kun i teori-
en, og det måtte ingen bortset fra min 
veninde vide – det var hemmeligheden. 
Og det gik.

Det er også en historie om  
at have en psykisk syg mor?
Ja, hestene er motoren, men jeg bræn-
der for at fortælle om børn, der ikke rig-
tig har voksne at læne sig op ad og 
derfor altid må agere, handle og træffe 
egne beslutninger. Selvom de er alt for 
unge til det.

Hvad skriver du på nu?
Jeg er næsten færdig med den tredje 
bog om Ella og Bella. Når jeg er for træt 
om aftenen til at skrive, læser jeg tilba-
ge, retter til, redigerer. Jeg vil tro, at den 
er færdig om en måneds tid. ※


