
Bøger   |  7Denne side er redigeret af Poul Nielsen

Kristeligt Dagblad   Torsdag 28. juni 2012

AF Julie mArstrAnd hAnsen
kultur@k.dk

”Kære hr., fru eller frøken. 
Selv det fineste arbejde kan 

risikere ikke at blive værdsat. 
Og i denne verden kan der ik-
ke være tvivl om, at meget fint 
arbejde aldrig finder sit publi-
kum, uden at det bliver ringe-
re af den grund. Vi beklager, 
at vi på dette tidspunkt ikke 
kan udgive det manuskript, du 
har indsendt. Vi kan simpelt-
hen ikke. Men vi håber, at du 
kan finde trøst i disse overve-
jelser. Vi håber, at den trøst vil 
vare i lang, lang tid. Vi forbli-
ver som altid din.

Redaktøren”

Det er ikke mange år siden, at 
et sådant afslag betød et liv i 
skrivebordsskuffen for en ro-
man og et farvel til forfatte-
rens drøm om at blive udgi-
vet. Men i dag er det muligt 
på internettet selv at stå for 
alt lige fra at skrive en bog, 
udgive den og få den frem til 
interesserede købere. 

På den måde er den digita-
le bog hverken afhængig af 
forlag, trykkeri eller bog-
handlere på sin rejse fra at 
være en idé i hovedet på en 
kreativ sjæl, til at den findes 
som færdig roman. Man kan 
endda på den amerikanske 
internetside stoneslidecor-
rective.com for sjov lade, 
som om man har sendt sit 
manuskript ind til et forlag 
og er blevet afvist af redaktø-
rerne. Så får man tilsendt en 
satirisk mail, som indlednin-
gen af denne artikel er et ek-
sempel på.

Der findes altså umiddel-
bart ikke én eneste af bog-
branchens opgaver, som in-
ternettet ikke tilbyder en løs-
ning på, og den mulighed 
griber både forfattere og 
amatører. Det skaber en 
enorm mængde tilgængelig 
litteratur på nettet. God som 
dårlig og i én stor blanding.

Digitaliseringen giver på 
den måde mere magt til for-
fatteren, men truer også mu-
ligheden for at kunne leve af 
at skrive, netop fordi de digi-
tale udgivelser er så mange, 
at man let kan blive overset. 
Og selv hvis læserne får øje 
på én, er der i den digitale 
verden flere andre trusler 
mod indtjeningen.

For forlagene er den digita-
le trussel også til at tage og 
føle på. For hvis alting kan 
gøres ved forfatterens egen 
hånd på internettet, hvorfor 
skal han så betale forlaget 
for det? En forfatter uden et 
forlag er set før, men et forlag 
uden forfattere kan slet ikke 
lade sig gøre.

Magtskiftet i bogbranchen 
er ikke gået forfatternæserne 
forbi, og udsigten til en stør-
re andel af bogens indtjening 
gennem selvudgivelse virker 
tillokkende på mange.

Danske Skønlitterære For-
fatteres formand, Inge Lise 
Hornemann, laver et hurtigt 
regnestykke: En forfatter får 
ofte 15 procent af bogens net-
topris, men uden forlag kun-
ne den andel måske komme 
op på 80 procent. For en bog 
til 200 kroner, der sælger i 
1000 eksemplarer, vil det væ-
re en indtjeningsforskel på 
130.000 kroner:

”Det er jo en enorm forskel! 
Hvis forlagene skal være for-
fatternes primære samar-
bejdspartnere i fremtiden, så 
skal de op på dupperne og 
tilbyde os noget mere,” siger 
hun.

Hun understreger dog sam-
tidig, at forfatterne, hvis de 
vælger at udgive selv, vil 
komme til at bruge meget tid 
på alt fra redaktion til de-
sign, der jo er det, forlag nor-
malt tager sig af, og det vil 
mange ikke være interessere-
de i.

Der findes ikke tal på, hvor 
mange der selv udgiver bøger 
i Danmark, men hos Dan-
marks største digitale udgi-
ver, Publizon, mærker man 
fremgang.

”Der er megen grøde i 
branchen og pres på selvud-
givelsen. Digital udgivelse er 
meget nemt og billigt, og 
man undgår den fysiske di-
stribution. I USA er der man-
ge, der arbejder med det, og 
det vil vi også se her,” siger 
direktør Steffen Sørensen.

Men de danske forlag er 
dog ikke synderligt bekymre-
de over udsigten til, at flere 
forfattere vælger at udgive 
selv:

”Forretningsmæssigt er der 
lang vej til, at det bliver en 
trussel. Tværtimod kan det 
stimulere markedet, at flere 
prøver kræfter med at udgive 
bøger, før de finder ind til 
forlaget. Men selvfølgelig har 

udviklingen betydning, og 
som forlag skal vi sikre os, at 
forfatterne også i fremtiden 
oplever, at samarbejdet med 
os er vigtigt for dem,” siger 
Karen Westman Hertz, redak-
tionschef ved Gyldendal Di-
gital, der står for forlagets di-
gitale udgivelser så som e-
bøger og lydbøger.

men selvom digitaliseringen 
giver forfatterne mulighed for 
at udgive selv og sikre sig en 
større andel af bogens salgs-
pris, tjener de ikke nødven-
digvis styrtende med penge 
af den grund. For e-bøger 
bliver generelt solgt langt 
billigere end de trykte bøger, 
og mange litterære klassike-
re ligger gratis til download 
på nettet.

Den verdensomspænden-
de internetbutik Amazon 
sidder på størstedelen af det 
digitale bogmarked og er og-
så forhandler af verdens 
mest populære apparat til at 
læse e-bøger på – nemlig e-
læseren Kindle. De sælger e-
bøger for så lidt som én dol-
lar, det vil sige cirka seks 
kroner, og den pris kan hver-
ken forfattere leve af eller 
forlag konkurrere med.

Den udvikling er Inge Lise 
Hornemann fra Danske 
Skønlitterære Forfatteres 
største bekymring:

”Jeg kan godt frygte, at for-
fatterstanden bliver mindre. 
Og det vil i sidste ende gå ud 
over sprogets udvikling. Man 
skal ikke kimse ad, at bøger 
vedligeholder og fremmer 
det danske sprog, så der er 
bestemt andre konsekvenser 
end de rent økonomiske.”

Hos boghandlere i Dan-
mark og i udlandet ses den 
skrappe konkurrence tyde-
ligt, og mange har måttet 
dreje nøglen om. I Danmark 
er halvdelen af boghandler-
ne lukket gennem de seneste 
50 år, men udviklingen går 
stærkere nu, og i det første 
halvår af 2012 vil lige så 
mange boghandlere lukke 
som i hele 2011. Det skriver 
fagbladet Bogmarkedet.

Olaf Winsløw, direktør i 
Boghandlerforeningen, kal-
der udviklingen ”særdeles 
truende”. Især hvis Amazon 
får større indflydelse på det 
danske marked. De forhand-
ler nemlig ikke kun bøger og 
kan derfor tåle at sætte bog-
priserne så lavt, at de ikke 
tjener penge på dem –så 
længe folk også køber noget 
andet i butikken.

”Amazon har brugt bøger 
til at opbygge sit image som 
den billigste forhandler af 

alt fra elektronik og husge-
råd til tøj og sko. De har in-
gen skrupler, for de tjener 
ind på gyngerne, hvad de 
har mistet på karrusellen,” 
siger Olaf Winsløw.

Han mener, at danske bog-
butikkers eneste mulighed 
for at overleve i fremtiden er, 
at personalet tilbyder litte-
rær ekspertise og rådgivning 
til kunderne. For butikkerne 
kan ikke konkurrere på hver-
ken prisen eller udbuddet af 
bøger.

Til gengæld beskytter net-
op det danske sprog bogmar-
kedet mod de udenlandske 
globale virksomheder. Fordi 
så få mennesker taler dansk, 
er det ikke muligt at tjene 
særlig mange penge på at 
sælge bøger på dansk. Hvor-
for gå ind på det danske 
marked, når man som inter-
netbutik frit kan starte med 
det tyske, franske eller span-
ske?

Sproget beskytter dog ikke 
forfatterne mod, at også 
danskerne forventer, at e-bø-
ger bliver solgt billigere end 
trykte bøger. Læserne vil 
simpelthen ikke betale lige 
så meget for en bog, man ik-
ke kan røre ved, lyder det bå-
de fra boghandlere, forlag og 
forfattere. Men det er endnu 
ikke blevet billigt for forlage-
ne at lave e-bøger, og forfat-
teres arbejde er det samme, 
hvad enten bogen udkom-
mer på tryk eller digitalt. 
Derfor er udgifterne indtil vi-
dere større end indtjeningen 
på e-bøgerne.

Inge Lise Hornemann me-
ner ikke, at det kan lade sig 
gøre for forfatterne at klare 
sig for færre penge, fordi de 
fleste allerede har en meget 
lav indtjening. Ifølge hende 
er det således ikke unormalt, 
at en forfatter tjener omkring 
21.000 kroner på en bog, 
selvom der ligger mange ar-
bejdstimer bag. Og en under-
søgelse lavet af dagbladet 
Politiken sidst i 2011 peger i 
samme retning. Den viser, at 
blandt 236 adspurgte forfat-
tere havde 67 procent et an-
det arbejde ud over at skrive 
bøger:

”Udviklingen kan betyde, 
at flere vil opgive. Man bru-
ger i forvejen al sin fritid, fe-
rier og weekender i årevis på 
at skrive en bog. Hvis man 
stort set ingenting kan tjene, 
så er man jo næsten idiot, 
hvis man fortsætter,” siger 
Inge Lise Hornemann.

Og hun bakkes op af litte-
ratursociolog og lektor på 
Det Informationsvidenska-
belige Akademi Lisbeth Wor-

søe-Schmidt, der forsker i 
bogmarkedet:

”Digitaliseringen åbner for 
virkelig mange kreative, nye 
muligheder, problemet er 
bare, hvordan man tjener 
penge på det. Det ved vi ikke 
endnu. Og det er i forvejen et 
af verdens værst betalte job 
at være forfatter.”

tilmed er der kommet nye 
krav til forfatterne, der i sti-
gende grad forventes at bi-
drage til øget kontakt med 
læserne. Tendensen afspej-
les i tilstrømningen af publi-
kum til bogmesser over hele 
landet og hos Kunstrådet, 
der i år har hævet sin støtte-
pulje til at holde forfatterop-
læsninger, fordi der var så 
mange interesserede. Både 
Danske Skønlitterære Forfat-
tere og Dansk Forfatterfor-
ening fortæller ligeledes, at 
forfatterne er helt klar over, 
hvor afgørende kontakten til 
læserne er.

”Markedsføring er blevet 
meget vigtig. Som forfatter 
stiller man op til bogmesser, 
både hvis man bliver spurgt, 
og også nogle gange, hvis 
man ikke gør,” siger Jo Her-
mann, formand for Dansk 
Forfatterforening, med et lil-
le grin:

”Man er aktiv på Facebook 
og har i det hele taget en lø-
bende kontakt med sine læ-
sere. Det er noget forholdsvis 
nyt, for det havde været 
uoverkommeligt før internet-
tet.”

Og den personlige læser-
kontakt og markedsføring 
bliver kun mere vigtig i takt 
med, at boghandlerne med 
deres tillokkende butiksvin-
duer lukker, og i takt med at 
flere forfattere går uden om 
forlagenes reklamekanaler 
og ad selvudgivelsesvejen, 
siger Listbeth Worsøe- 
Schmidt:

”Den store udfordring er 
jo, hvordan forfatterne får 
opmærksomhed. Hvis du ba-
re smider noget på nettet, er 
det som en lille bitte valnød 
på Atlanterhavet. Hvad er 
chancen for, at den bliver op-
daget, før den drukner?”

Selvom det altså ikke læn-

gere kun er amatører, der 
vælger at udgive bøger selv, 
og selvom flere etablerede 
forfattere er interesserede i at 
gå den vej, vil der stadig væ-
re mange bøger på nettet, der 
bare ikke duer. Derfor er 
markedsføring og redigering 
stadig afgørende opgaver, 
der både er vanskelige og 
tidskrævende. Og her kom-
mer forlagene på banen. For 
er der noget, forlag kan, er 
det at afvise bøger, der ikke 
er gode nok.

”Hos et forlag ved du, at 
bogen har været igennem he-
le møllen og er blevet et forfi-
net produkt. Der kan dukke 
talenter op, der ikke har brug 
for forlag, men det ændrer 
ikke ved, at vi i hvert fald står 
for kvalitet,” siger Karen  
Westman Hertz fra Gylden-
dal. 

Lektor Lisbeth Worsøe- 
Schmidt mener heller ikke, 
at forlagenes rolle er udtømt, 
hvis de formår at holde et 
højt niveau, når de udvælger 
og redigerer bøger.

”De sorterer voldsomt i de 
manuskripter, de modtager, 
og det ved folk jo godt. Bøger 
på nettet er der ingen, der 
har godkendt, og hvem orker 
i disse travle tider selv at fin-
de de gode bøger blandt de 
dårlige?”, spørger Lisbeth 
Worsøe-Schmidt, men tilfø-
jer så: 

”Til gengæld har internet-
tet bragt litteraturen ud til 
folket og givet os mulighed 
for selv at komme meget me-
re på banen. Og det er sikkert 
glimrende, for det er så vig-
tigt at læse bøger for at kun-
ne reflektere over alt det, vi 
støder på i denne verden.” 

”Kære hr., fru eller frøken. 
Gode nyheder! Vi vil meget 
gerne udgive din bog, men vi 
gør opmærksom på, at du selv 
må få den finansieret, redige-
ret, designet og markedsført 
til dine læsere. Vi håber, at du 
kan magte opgaven. Jeg forbli-
ver som altid din.

Internettet”
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Bogens korte rejse  
gennem den digitale jungle
Afstanden mellem at drømme om at skrive en bog og gøre det i virkeligheden er blevet kortere med bogudgivelse 
på internettet. Det giver forfatterne magt og presser forlagene, men skaber også en overflod af udgivelser af lav kvalitet

bog
Gyrdir elíasson: 
Ved sandåen. 
Pastoralsonate. 
Oversat fra 
islandsk af erik 
skyum-Nielsen. 
140 sider. 179 kro-
ner. Forlaget 
Torgard.

Gyrdir Elíasson kan noget, 
mange mindre dygtige forfat-
tere må misunde ham. Han 
kan skrive sætninger, som 
knitrer af betydning, hvor 
hvert ord er valgt med omhu, 
og han kan lave små aforisti-
ske forløb, hvor et begavet 
ræsonnement udvikles. 

Gyrdir Elíasson er først og 
fremmest sprogkunstner. 
Skulle man gengive teksten i 
et mundtligt referat, ville kun 
de færreste tro på, at dette er 
stor kunst. Alligevel er spro-
get ikke i sig selv det, det 
handler om. Sproget er her på 
én gang en selvstændig begi-
venhed og et gennemgangs-
led for en rigdom af tanker og 
fantasier. Gyrdir Elíassons 
”Ved Sandåen” er en af de 
mest tankefulde og tanke-
vækkende bøger, jeg længe 
har læst. 

”Intet viist menneske skri-
ver en bog. Intet viist menne-
ske fortæller sin historie. Et 
viist menneske forstår at 
gemme sig, bliver glemt af al-
le.” Dette vise citat på bogens 
første side har Gyrdir Elías-
son ifølge en note bagest i bo-
gen fundet på en lap papir i 
en bog, han faldt over i et an-
tikvariat. Det kunne lyde som 
en variation af den stoiske 
læresætning: Den, der lever 
skjult, lever godt. Elíassons 
bog, som kalder sig en pasto-
ralsonate, tegner da også et 
portræt af en mand, der for-
står at gemme sig og er i færd 
med at blive glemt af venner 
og familie. 

Manden, hvis navn aldrig 
nævnes, idet han er på vej til 
at blive navnløs, bor i en 
campingvogn på en islandsk 
campingplads nær Sandåen, 
en skov og en vulkan. Faktisk 
har han to campingvogne 
stillet ved siden af hinanden, 
den anden er indrettet som 
atelier. Manden er maler; han 
maler træer, nogle gange ude 
i naturen, andre gange i sit 
såkaldte atelier. Man får ikke 
indtryk af, at han er nogen 
stor maler, tværtimod. Det 
hedder sig, at han ikke har 
solgt nogen billeder i flere år.

Den manglende succes sy-
nes ikke at være et problem. 
Dertil er han for optaget af, 
hvad der foregår omkring 
ham og inden i ham. Det er 
nu ikke, fordi han lever et 
dramatisk liv. Han holder sig 
for sig selv, søger ikke nabo-
ernes kontakt, men i hvert 
enkelt møde med andre men-
nesker udspiller der sig ikke 
desto mindre et lille eksi-
stensdrama. En dag får han 
besøg af sin søn. De taler kun 
sammen om uvæsentlige em-
ner. Han har også en datter, 
men hende ser han aldrig. 
Børnenes mo omtales først 
på bogens næstsidste side og 
i datid. 

man skal imidlertid ikke le-
de efter en forklaring på hans 
frivillige eksil i familien. For-
klaringen er at finde i hans 
beskæftigelse med kunsten: 

”Det er med mig som med de 
fleste, der helliger sig, hvad 
der kaldes kunst, de mister 
deres venner et eller andet 
sted på vejen, forsvinder ind i 
sig selv og mener stivnakket 
og stædigt, at kunsten egner 
sig til at opveje mangelen på 
menneskeligt samkvem.”

Denne mand lider ikke af 
ensomhed, som flere andre 
gør det på egnen, men han 
plages af overvejelser om sin 
egen død og verdens under-
gang. Han har kun hån og 
sarkasme tilovers for de men-
nesker omkring ham, der ba-
der sig i velstand og velbe-
hag. De lever efter hans me-
ning så langt væk fra livets 
realiteter, at det kun er til at 
grine ad eller græde over. 

Hvad der optager ham al-
lermest, er selve den kends-
gerning, at kunsten eksiste-
rer i menneskers liv. For ham 
er kunst et spørgsmål om at 
lære af andre og give videre, 
en cirkulær proces. Sjældent 
citeres der så ofte fra og hen-
vises til andre litterære vær-
ker, og flere af citaterne er li-
gefrem forklaret af forfatteren 
i den tidligere omtalte note 
bagest i bogen. Kunstens my-
sterium antydes på følgende 
måde: ”Nogle gange synes 
jeg, der er noget besynderligt 
ved at tegne træer på det, der 
engang også var et træ – det-
te hvide papir. Deri ligger der 
et eller andet uforståeligt pa-
radoks, ligesom faktisk i al 
kunst.”

Gyrdir Elíasson er en forfat-
ter, man enten vil tage til sig 
uden forbehold eller gå i en 
bue uden om. For mit ved-
kommende er bogens litteræ-
re intensitet og selvbevidst-
hed fuldkommen uimodståe-
lig, og i Erik Skyum-Nielsen 
har Elíasson fundet en over-
sætter, der med sjældne ud-
tryk som ”en nærmest brøsig 
tone” skaber bogens poetisk-
hemmelighedsfulde atmo-
sfære. 

At læse bogen er som at be-
væge sig i et landskab, man 
kender og alligevel overra-
skes af. Indimellem støder 
man på poetiske dunkelhe-
der, andre gange morer man 
sig over groteske pudsighe-
der, og endnu andre gange 
betages man af den dagklare 
logik. Det er ikke for meget at 
kalde forfatteren Islands svar 
på Samuel Beckett.

”Ved Sandåen” er en kort 
bog, skrevet i korte, let sam-
menbundne prosastykker. 
Men den vil tage lang at blive 
helt færdig med.

Anders Juhl rAsmussen
kultur@k.dk

                  Kristeligt Dagblad 28. juni 2012

En ensom 
skovulv
At læse Gyrdir Elíassons nye bog er 
som at være i et landskab, man  
kender og alligevel overraskes af

Udvandrerarkiv  
åbner for alle
I næste uge fylder Det Danske 
Udvandrerarkiv i Aalborg 80 
år og lancerer samme dag 
den første udgave af Det Digi-
tale Danske Udvandrerarkiv. 
Dermed gives der adgang til 
arkivets mange informatio-
ner om danskere i det frem-
mede og om komplekse kul-
turmøder. Det er den første 
danske kulturinstitution, der 
kommer hele vejen rundt om 

alle forskellige typer af mate-
riale, og ifølge arkivleder 
Jens Topholm er der meget at 
hente for forskere, slægtshi-
storikere, universiteter og 
ambassader. ”Erfaringerne 
fra dette projekt kan bruges i 
andre projekter, og frem for 
alt giver det en fantastisk 
indgang til information om 
den spændende og meget 
komplicerede proces, det er 
at flytte fra et land til et an-
det,” siger han. Arkivet åb-
ner den 3. juli.

0 Salget af e-bøger, der i USA allerede har oversteget salget af papirbøger, er en af de faktorer, der ændrer forfatterrollen markant i disse år. – Foto: Scanpix.

WWdigitaliseringen 
åbner for virkelig man-
ge kreative, nye mulig-
heder, problemet er 
bare, hvordan man tje-
ner penge på det. Det 
ved vi ikke endnu. Og 
det er i forvejen et af 
verdens værst betalte 
job at være forfatter.

LisbeTh Worsøe-schmiDT, 
LiTTeraTursocioLog og LekTor 
På DeT iNformaTioNs-
viDeNskabeLige akaDemi
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WWUdviklingen 
kan betyde, at flere 
vil opgive. Man bru-
ger i forvejen al sin 
fritid, ferier og week-
ender i årevis på at 
skrive en bog. Hvis 
man stort set ingen-
ting kan tjene, så er 
man jo næsten idiot, 
hvis man fortsætter.

iNge Lise horNemaNN,  
DaNske skøNLiTTerære 
forfaTTeres formaND

kOrT NyT

WWGyrdir elíasson 
er en forfatter, man 
enten vil tage til sig 
uden forbehold eller 
gå i en bue uden om. 
For mit vedkommen-
de er bogens litterære 
intensitet og selvbe-
vidsthed fuldkommen 
uimodståelig.


