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]P e g har desvaerre ikke kendt Adam Helms, min 

I landsmand, personligt, men han kom til Sverige i 

I 1944 under krigen, det år jeg blev fodt, og jeg har i en 

roman, en slaegtskronike, Jadekatten, skildret denne 

flugt til Sverige, som Adam Helms var med på. So oder 

so. Derfor har jeg sagt ja til at holde denne forelaesning 

- som en hilsen. Men min forlaesning skal - ikke mindst 

- vaere en hilsen til min f0rste svenske forlaegger, Per 

Gedin, og til den korrespondance, der gjorde vores 

samarbejde muligt. 

Jeg har kaldt min forelaesning »korrespondance« og 

vil i det folgende gå ind i forskellige korrespondancer 

for at se på hvilken made, de kaster lys på lige netop den 

korrespondance som finder sted - eller kan finde sted -

i forholdet mellem forlaegger og forfatter. 

Ind i mellem mine reflektioner over den samfunds-

maessige udvikling - eller afvikling? - af korrespond-

ancen mellem forlaegger og forfatter vil jeg eitere fra lit-

teraere brewekslinger for at anskueliggore, at bogernes 

verden dybest set er - en korrespondance. Brev-citaterne 

skal höres som en slags recitativ, der går gennem min 
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fortaelling, ikke som en sammenhseng, nodvendigvis, 

men som en folelse af det naervaer, der så ofte udebliver 

i digitaliserede forlagstider. Og det er ikke en tilfaeldig-

hed, at jeg hovedsagelig laeser af de dodes korrespond-

ance, for det er kun i bogernes og åndernes verden, at de 

döde bliver levende for os. Eller med H. W. Auden's ord: 

»A man is known for the company his mind keeps«. 

Min forste korrespondance gaelder Lord Byron og 

Thomas Moore, kendt i sin tid som poet, komponist og 

sanger, og i eftertiden mest berömt for sit venskab med 

Lord Byron, hvis memoirer han arvede - og braendte. Til 

gengaeld udgav han »Letters «^Journals of Lord Byron 

with notices on his life.« Jeg citerer folgende fra 1819 for 

at vise, at forfatterlivet er skrobeligt, det er et liv, der skal 

opmuntres. 

Lord Byron: »When does your poem of poems come 

out? I hear that the Edinburgh Review has cut up 

Coleridge's Christabel, and declared against me for prais

ing it. I praised it, firstly, because I thought well of it; 

secondly, because Coleridge was in great distress, and 

after doing what little I could for him in essentials, I 

thought that the public avowal of my good opinion might 

help him further, at least with the book sellers. I'm very 

sorry that Jeffrey has attacked him, because, poor fellow, 

it will hurt him in mind and pocket.« 
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Min hypotese er, at vi med den digitale revolution står 

överfor en omvaeltning på linie med Gutenberg. Og at 

fbrlagsvirksomhedens overlevelse - som den procès, 

vi hidtil har kendt - står og falder med den personlige 

korrespondance mellem forfatter og forlaegger. Kor-

respondancen - ikke nodvendigvis som breweksling, 

men korrespondance forstået som et engageret, per

sonligt forhold, som ikke kan digitaliseres. Hvis denne 

korrespondance forsvinder, vil ogsåudgivelsesbranchen 

implodere. Der vil stadig udkomme boger på forlag, men 

uden at man har opdaget det, vil sjaelen vaere forduftet, 

og skon-litteraturen vil ikke laengere vaere skon - eller 

skabende. »Det kunstneriske er det, som baerer vidne om 

den skabende kraft«, som romantikerne engang sagde 

- og Byron kunne have sagt det. Boghandlerne vil gla

deligt saelge flere kuglepenne, men uden at eftersporge 

den sjael, som udgivervirksomheden oprindeligt sogte 

at formidle. 

Lad mig tage udgangspunkt i Baudelaires beromte 

digt »Correspondances«: »Les parfums, les couleurs et 

les sons se repondent.« [...} 

Som ejer de evige tings dimensioner -

Som myrra, som moskus, som ambra, der haver 

Dig indi ekstasen, hvorsanserne s väver. * 

Baudelaire er kendt for sin syn-aestetik, hans digteriske 

evne til at gå på tvaers af sanserne og give lydene farve, 
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lugtene lyd. På samme made kan man tale om den sy-

nergi, der opstår i korrespondancen mellem forlaegger 

og forfatter. 

Til sammen er forlaeggeren og forfatteren mere end to 

personer. Jeg, som Martin Buber ville sige, indbefatter 

et Du. Martin Buber citerer en klassisk beretning for at 

sige, at det er kun, når vi ofrer til hinanden - og ikke til 

os selv - at vi bliver mennesker: Guderne og djaevlene 

kappedes med hinanden. Så sagde daemonerne: Hvem 

skal vi give vores offer-gaver til? Hvorpå de lagde alle 

gaverne i munden på sig selv. Men guderne lagde gaverne 

i munden på hinanden, og derfor blev ur-anden givet til 

guderne. 

Mennesket bliver gennem et Du til et Jeg. Udebli-

ver Jeg-Du relationen, atrofierer livet til en uvirkelig 

anonym, d©d Det-verden. Og det er min bekymring, at 

informations-alderens publiceringsvirksomhed netop 

er på vej mod den totalt nivelerende anonymisering af 

denne menneskelige relation. 

Min anden korrespondance gaelder George Sand og 

Gustave Flaubert. De er hinandens »troubadurer«, men 

han kalder hende også mester. George Sand er jo et pseu

donym, men også synonymt med en af de störste kaer-

lighedsevner, der nogen sinde er blevet dokumenteret. 

Her i 1869 er hun 73. Hun sidder på sit gods med mange 

voldsomme kaerlighedsforhold lagt bag sig, hun leger 
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dukketeater med sine borneborn og om natten skriver 

hun memoirer, romaner og opmuntrende breve til sine 

litteraere venner, ikke mindst. Flaubert er 48, og hans 

»L'Education Sentimentale« lige udkommet. Flaubert 

som er stilen, eller som gemte sig bag sin littéraire stil, 

traeder tvdeligere frem som person i sin »Correspond

ances«. 

Det er i forlaeggersammenhaengbemaerkelsesvaerdigt, 

at »L'Education Sentimentale« på over 400 sider er i kor

rektur den ene uge (med mange rettelser) og faerdigtrykt 

den naeste. 

Ugen efter har George Sand laest bogen og hele hendes 

husstand med: 

»Min kaere hjerteven, 

Jeg ville gerne laese din bog igen, min svigerdatter ligeså, 

og flere af de unge mennesker her, som alle er fördomsfri 

laesere af god tro.« 

Hun skriver, at Flaubert er fuldt på höjde med det 

bedste af Balzac, men mere virkelig og mere tro överfor 

sandheden fra ende til anden, og at han dermed har ind-

taget sin pläds i den franske litteratur for altid. Han kan 

tage det ganske roligt og leve laenge og producere i stort 

mål. 

Flaubert svarer: »Kaere gode mester, 

Deres gamle troubadur bliver staerkt nedrakket i avi-

serne.« 

Han opremser, hvordan den ene og den anden anmel-
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der bagtaler ham som henholdsvis tåbe og idiot. Han 

skriver også, at han er revnende ligeglad, hvilket ikke 

forhindrer ham i at vaere dybt forundret over så meget 

had og fordomsfuldhed. 

Respondere betyder at svare. Ko-respondere må altså 

betyde at svare sammen. Tilsammen svarer forfatter og 

forlaegger - samfundet eller - verden. Eller tilsammen 

stiller forfatter og forlaegger nogle sp0rgsmål til den 

skabte verden eller de herskende myter, idet man må 

gå ud fra, at det kun er på galeanstalter, at man har alle 

svarene. 

Karen Blixen valgte som sit motto »Je responderay«, 

idet hun tillagde ordene en etisk dimension af ansvar. At 

skrive og at udgive tekster betyder også at tage ansvar 

for en större helhed, det kollektive ubevidste eller det 

sociale faellesskab, selvom en tekst altid henvender sig 

til »hin enkelte«, som Kierkegaard talte om. De vise har 

altid sagt, at vi bor saette vores lid til fortaellingen. Men 

den saettes kun i spil, hvis vi selv tor spille ud og - respon

dere. Bogen er måske et svar på et behov, et sporgsmål, 

en laengsel. 

Min tredie korrespondance gaelder förbindelse mellem 

Selma Lagerlöf og Sophie Elkan, som uden tvivl har 

laengtes efter at komme ind i den litteraere verden. Dels 

ved at skrive selv, men ikke mindst gennem bekendt-
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skabet med Lagerlöf, som - helt rorende - strenger sig 

an for at opmuntre sin veninde i den illusion, at hele No

belfesten, 1903, naermest drejede sig om Sophie Elkan, 

der ikke var inviteret med: 

>Jeg skildes från dig på torsdag då vi skulle gå på No

belfesten. [...} Baron Bonde helsade, mycket förtjust i dig. 

Han hade porträtteret din prins. Valborg og professor 

Carlson helsade, Hallström och Bonnier, som är mycket 

glad att få manuskript efter jul och vill ha boken ut i god 

tid på hösten. Karl hade en god nyhet för dig angående 

den nya upplagan af Litteraturhistorien, men det vill han 

kanske framföra sj älf. Betty skriver sj älf, hon. Många fler 

frågade hvarför du ej var med.« 

Min forelaesning kunne også have heddet »Doris Les-

sings eksperiment«, som i sin enkelhed gik ud på, at 

hun for nogle år siden sendte et manuskript, som hun 

havde skrevet under pseudonymet Jane Sommers til sit 

forlag og fik manuskriptet refuseret. Hun ville dermed 

stille det sporgsmål, hvor vidt hendes arbejde havde en 

vaerdi i sig selv, eller om det automatisk blev antaget på 

grund af hendes navn. Nu har Doris Lessing ikke nogen 

udpraeget personlig stil, derfor er det måske svaert at be-

brejde hendes forlaegger, at han ikke kunne genkende 

hendes stemme - som en provokation, en »vågne op«-

maneuvre. 

Men hvad er det vi skal vågne op til? Vi skal vågne op 
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til revolutionen. Til en tid, hvor boger ikke laengere skal 

oplagres, flyves og sejles og kores ud til saelgerne, eller 

hvor denne procedure i stigende grad marginaliseres 

til fordel for elektronisk overforsel direkte til laeseren. 

Hvad er der tilbage for forlaeggeren at gore? Redigering, 

reklame, promovering, investering i kommende vaerker 

og web-site strategier. Og sidst med ikke mindst: Kor-

respondancen med forfatteren. Men netop denne rela

tion vil måske også vise sig at vaere den vanskeligste at 

opretholde, den störste udfordring af dem alle. 

I Danmark udkom for et par år siden en rapport for 

Biblioteksstyrelsen, som er blevet tiet ihjel, måske fordi 

den med chokerende tydelighed viser, at forfatteren er 

enuddoende race. Karen Blixen sagde om sig selv, at hun 

tilhorte en döende stamme af story-tellers. Men den ora

le tradition klarer sig fint i film, tv og andre medier. Den 

litteraere forfatter, derimod, ser i ojeblikket ud til at vaere 

ved at forsvinde. De fleste forfattere er midaldrende og 

tilgangen af yngre forfattere er statistisk set ikke-exis-

terende. Boger bliver stadig skrevet af yngre forfattere, 

men de skriver hojst en bog eller to, og bliver derefter 

opslugt af andre medier. Forfatterskaber i traditionel 

forstand bliver det ikke til. Det uhyrlige sporgsmål er, 

om denne afvikling af forfatterstanden overhovedet 

bekymrer forlagene. Tendensen er, at forlagene er mere 

interesseret i produktet, bogerne, end i de mennesker, 

der leverer produktet. 
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Det er en kendt sag,at laeger hader patienterne, at 

laerere hader eleverne, at bibliotekarer hader lånerne. 

Derfor ville det vaere naturligt, om ikke også forlagene 

hader forfatterne. Og er der noget at sige til det. For-

fattere er generelt ikke saerlig sympatiske, de er oftest 

selvoptagne og forfaengelige, hysteriske og misundelige. 

Som Mefistofeles siger i Heibergs »En Sjael efter döden«, 

så ender digterne som regel i helvede, men deres vaerker 

i himlen. 

De gode vœrker tager vor herre, 

personen sender han os desvœrre. 

Det er ikke taie et voldsomt had, forlseggerne naerer til 

forfatterne, det er ren bundlinie-pragmatik: Forlaeg-

gerne er i stigende grad ligeglade med, hvem der skriver 

bogerne, om det er politikere, journalister, sportsstjer-

ner, diplomater, kokke, stylister, eller tv-vaerter, bare 

bogerne kommer ud. 

Ikke desto mindre mener jeg, at tabet af forlaeggerens 

förbindelse - korrespondancen - med den egentlige for-

fatter bürde bekymre. Både fordi forfatteren kan noget 

med sproget som ingen andre kan. Og fordi forfatteren 

arbejder med det sprog, som samfundet aller helst vil 

fortraenge: afmagtens sprog. 

Korrespondancen mellem forlaegger og forfatter kan 

meget vel taenkes at skulle föregå over en stadig dybere 

kloft, fordi forlaeggerens betingelser er helt forandrede, 
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mens forfatterens arbejde egentlig ikke har aendret sig 

siden Homer sang sine sange for 3.000 år siden. Hvis 

denne kloft skal overskrides og en korrespondance 

opretholdes kan det taenkes, at eksempelvis den såkaldte 

normalkontrakt skal taenkes helt om. For der er ikke 

noget »normalt« ved en revolution. Måske vil det vise 

sig, at forlagene, som skal konkurrere med deres web-

site-konkurrenter, er nodt til at befrie sig for al deres 

ikke-digitale dodvaegt for at kunne betale deres primaere 

levrandorer, nemlig forfatterne. 

Digterne vil under alle omstaendigheder blive ved 

med at digte og dromme og forfatterne med at taenke 

og skrive deres historier, men det kan meget vel ske uden 

om de existerende forlag, som vil have overftediggjort 

sig selv, med mindre korrespondancen opretholdes. 

Min fjerde korrespondance, mellem de to filosoffer 

Hannah Arendt og Karl Jaspers, som studerede sam

men i Heidelberg i tyverne, skriver her til hinanden fem 

år efter krigen. 

Foruden opmuntring, drejer brevene sig om forlaeg-

gere og royalties. Skal Jaspers vaelge Routledge i London, 

som oven i kontraktforslaget til Ursprungund Ziel der Ge

schichte onsker verdensomspaendende engelsk-sprogede 

rettigheder, eller skal han tage imod et lignende tilbud 

fra Max Pheffer i New York? 
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»Dear Hannah, 

Your visit has not faded away. You still inhabit this 

house, answering questions and spreading good cheer. 

But today I have a question the answer to which I do 

not have...« 

»Lieber Verehrtester, 

Thoughts of you both have accompanied me everywhere. 

I haven't had a chance to write, that is, I didn't have the 

peace I need before I can even sit down at a desk. Now 

my friend has just brought me your letter, and I will 

answer quickly and on my first impulse. 

Almost every American publisher and almost every 

English publisher have established ties on the other side 

of the ocean...« 

Vi skal vågne op til en tid, hvor massekommunikationen 

i internettets regi, gor det muligt for enhver at henvende 

sig skriftligt til enhver. Enhver kan downloade de ma-

nuskripter og tekster, den enkelte har brug for. Og en

hver kan lave piratforlag og - ja, enhver forfatter kan 

blive sin egen forlaegger. 

Forfatteren som sin egen forlaegger er ikke noget nyt. 

11700-tallet var det helt almindeligt. Holberg var sin 

egen forlaegger, og han tjente mange penge på sit forfat-

terskab, som han investerede i sine store godser. Forlaeg-

gerens eksistensberettigelse for forfatteren haenger i en 

tynd tråd, afhaengig af korrespondancens karat. 
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Soren Kierkegaard udgav sine skrifter hos Reitzels Bog

handel i Kobenhavn. Hidtil har forlagene haft et naert 

samarbejde med boghandlerne. Men i fremtiden vil de 

måske vise sig at vaere konkurrenter. Eller dele markedet, 

sådan at forlagene servicerer indkobscentrene med boger 

skrevet af make-up artister og tv-kokke, mens boghand

lerne övertager korrespondancen med forfatteren. For 

måske vil fremtidens littéraire publicister ikke laengere 

vaere forlagene specielt, men også boghandlerne. Man kan 

meget vel taenke sig den litteraere bog som en subkultur 

med hyggelige boglader omdannet til kaffeer, hvor forfat-

terne kan få trykt og solgt deres boger -print on demand-

laese op af dem og mode deres laesere i en levende dialog. 

Litteraturens eksistensberettigelse har alle dage 

ligget i at bearbejde de til enhver tid herskende myter 

og sporgsmål. Internettet kan på sin vis opfylde den 

funktion. Internettets anonymitet gor det muligt for et 

menneske at diskutere personlige problemer med and

re, afprove tanker, som man ikke onsker at vedkende 

sig, lave sjov med nogen, beklage sig eller stille dumme 

sporgmål. 

Her står jeg i kod og blod og stiller dumme sporgsmål, 

klager og laver sjov, ligesom jeg gor det i mine boger. Men 

jeg har skullet laegge kröp og navn til. Hvorfor har jeg 

fundet mig i at skulle betale de omkostninger, der kan 

vaere förbundet med at blive kendt, oven i visse fordele, 

når man kan udtrykke det samme - anonymt? 
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Det kan vise sig, at forfatteren egentlig udretter et ci-

vilisatorisk arbejde ved at risikere sin personlige sikker-

hed og laegge navn til sine ord og derved stå inde for dem 

og forpligte sig på dem. At re-spondere. For erfaringen 

med internettet viser, at når anonymitet bliver lettil-

gaengelig, en vane, så vender mennesker ganske hurtigt 

og ubesvaeret skyggesiden ud af sig selv og bidrager til 

barbari. Freud ville sige, at når jeg'et suspenderes hersker 

id'et. Når folk opererer anonymt, er der ikke laengere 

nogen tilskyndelse til at tale sandt; uaerlige mennesker 

bedrager let andre for vindings skyld. Alt i alt får man 

ved anonymitet et vaerre samfund, hvor kun svindlerne 

trives. 

Esther Dyson konkluderer i en bog om internettets 

forbandelser og velsignelser, at der må vaere lejligheder 

og steder, hvor anonymitet praktiseres, men de bor vaere 

tydeligtafmaerket. I fremtiden vil viistigende grad foku-

sere på at skelne mellem pålidelige og upålidelige kilder. 

Da vi ikke tror så meget på anonyme hierarkier som på 

netvaerk af tillid, som hun siger, er det også vigtigt at 

sporge, om forlagene idag udgor sådanne netvaerk af 

tillid, og om hvilken rolle, korrespondancen mellem 

forfatter og forlaegger spiller i den förbindelse. 

Hvad er det da, som g0r den udgivne bog til noget saer-

ligt sammenlignet med al anden massekommunikation? 

Jeg tror, det saerlige må bero på korrespondancen mel

lem forlaegger og forfatter, som nodvendigvis må vaere 
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en gensidig tillidserklaering, fordi de er nodt til at tro på 

hinanden. 

Forlaeggeren er i mange tilf aelde forfatterens forste lae -

ser. Det er forlaeggeren, der som en jordemor skal tage 

imod barnet, forfatterens inderste, undertiden störste 

indsats. I dette skaeringspunktmellemlivogdod, succés 

og fiasko skal manuskriptet modtages. På dette sårbare 

sted i korrespondancen mellem forlaegger og forfatter 

kan der opstå en del hysteri. Forfatteren faler, at barnet 

ikke er blevet rigtigt modtaget, og forlaeggeren er faktisk 

skuffet. Det er på dette sted, korrespondancen under

tiden afbrydes, og det bliver til skilsmisse. Forfatteren 

skifter forlag. Barnet bortadopteres. Måske vil ingen 

kendes ved det. Det vil efter al sandsynlighed vise sig at 

vaere forfatterens yndlingsbog. 

Vita Sackville West var naeppe så stor en forfatter som 

veninden Virginia Woolf, men hun var til gengaeld en 

formidabel brevskriver og inspirator. Hun roser her i 

1927, min femte korrespondance, Virginias forlaegger: 

»By the way, Tauchnitz comes out strong with your 

work, Mrs. Dalloway and Orlando rub elbows with The 

Squeakers in many countries - Germany, Switzerland 

and Italy. At all the stations along the line I saw them, 

and waved a friendly hand, but they cut me, no doubt 

ashamed of the low company they were keeping, as an 

English gentleman (so I understood) pretends not to see 
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a respectable woman he knows when he's dining with a 

whore. 

My darling, I shall see you soon, 

V« 

Måske optraeder parametret trovaerdighed og tillid ikke 

i forlagets regnskaber, selvom de udgor den egentlige, 

grundliggende vaerdi i korrespondancen mellem for-

laegger og forfatter. Laeg maerke til ordet »udgive«. En 

forlaegger hed engang »udgiver«. Det er altså i princippet 

et menneske, som - om ikke giver noget ud gratis, så 

er det man giver, jo pr. definition en - gave. Deri ligger 

også, at det ikke kan vaere hvad som helst, det måvaere 

noget specielt. Noget helt saerligt, som er vaerdifuldt for 

giveren, udgiveren selv. 

At en bog kan vaere noget saerligt, blev jeg mindet om, 

da en dansk forfatter for nylig betroede mig, at han ikke 

som andre forfattere sendte sin nye bog ud til venner og 

bekendte. Men hvis jeg var interesseret i bogen, kunne 

jeg henvende mig personligt til ham, og han ville i så 

fald med glaede aflaegge et visit og overraekke mig bogen 

personligt. Jeg forestillede mig da, at jeg i den anledning 

ville ståparat med en japansk te-ceremoni. Det förekom 

mig, at denne forfatter havde lost et problem, der breder 

sig i takt med depressionen ved at ekspedere og modtage 

tryksager, som ingen har bedt om. Alle, både forfattere 

og forlaeggere er nedtrykte over denne faelles hit-and-
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miss- virksomhed. At der er for stor usikkerhedsmargen 

omkring chancen for at den rigtige bog når frem til den 

rigtige laeser. 

Så det var måske en ide med »subskriptionslister« som 

forlaegggerne brugte i 1700- og 1800-tallet? Den roman

tiske digter Oehlenschläger måtte samle på abonnenter 

for at nå ud til sine laesere. Af subskribtionslisterne kan 

vi fx se, hvem der kobte hans »Samlede Digt«: 

Kongehuset 25 exemplarer 

37 adelige og militaerpersoner 

Over 100 Akademikere, heraf 

47 studenter og kandidater, 

17 praester og laerere. 

6 skuespillere, 1 syngemester, 1 kantor. 

Af ikke-akademisk middelstand meget få: 

2 kobmaend, 1 grosserer, 1 sukkermester, 1 vinhandler 

og et par apotekere. 

Doris Lessings eksperiment kastede netop lys over for-

laegger-forfatter forholdet ved at afdaekke det menneske-

lige aspekt i relationen. Men netop denne relation, denne 

korrespondance er skrobelig og truet, set i lyset af den 

storfinans, der har opslugt stadig flere forlag, navnlig i 

USA. Korrespondancen mellem forfatter og forlaegger er 

en relation, som vi skal passe på ikke forsvinder i Skan

dinavien under globaliseringens près. 
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For nylig kunne man i The New Yorker laese et por-

traet af en af de mere forfatter-venlige amerikanske 

forlaeggere, Roger Straus - fra Farrar & Straus & Giroux 

- og hans flair for at saelge literatur med överskriften: 

»How a legendary publisher handles writers« - og så blev 

man jo nysgerrig! Hans forhold til Marguerite Yource-

nars »Hadrians Bog« opsummerer imidlertid hans be-

gejstrede filosofi: »A hell of a book, and we paid nothing 

for it.« 

Korrespondancen mellem forlaegger og forfatter er 

ikke for altid givet, men under stadig förvandling- og 

forhandling. Hvis vi skal pejle os ind på, hvordan rela

tionen vil vise sig i fremtiden, skal man måske sp0rge, 

hvordan den er idag. Hvad er en forfatter i forhold til en 

forlaegger? 

Forleden blev jeg standset i et kafeteria af en dame i 

k0en, som bad om min autograf til datteren, som havde 

mistet sin far for to år siden. Vil du skrive nogle »staerke 

ord« til hende? bad damen. »Ja, men så skal man jo vaere 

digter«, taenkte jeg og maerkede, at her var vi ved forfat-

terens grundbestemmelse: At skrive nogle ord, som er 

staerke nok til at baere andre gennem livets stride. At 

tilbyde en nogle til en livsfortolkning. At »under-holde« 

er jo netop at »holde oppe«. Eller at nedskrive den korre-

spondance mellem forfatter og laeser, som består i at sige 

det, som laeseren ikke vidste, at han/hun taenkte/folte. 

»Kongens brev« som Karen Blixen lagde på en af de 
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indfodtes sår, da hans ben blev knust, havde jo den ma

giske virkning at kunne lindre de frygteligste smerter. 

Det var et »staerkt« brev, fordi det angiveligt var skrevet 

i Kongens egen hand som tak for et loveskind. 

De ved måske mere i Afrika om hvad en forfatter og en 

forlaegger er. I hvert fald har man gennem årene afholdt 

seminarer for at styrke tillids-ånden dem imellem. Det 

fremgår fra det sidste mode i Tanzania ifolge »Deve

lopment Dialogue«, at en forlaegger skal behandle sine 

forfattere med respekt, kaerlighed og omsorg. For som det 

også blev erkendt, så er forfatteren det mest sårbare led 

i hele bogproduktionen. Jeg forstår på rapporten, at min 

forste svenske forlaegger Per Gedin har vaeret en betydelig 

drivkraft, når det gaelder om at udvikle bogproduktionen 

på det afrikanske kontinent og at styrke gensidigheden, 

korrespondancen mellem forlaegger og forfatter. 

Men Per Gedin har ikke kun hjulpet det afrikanske 

kontinent i gang, han har også hjulpet mig, lige fra min 

allerforste bog »Fräls oss ifrån kärleken« i 1974 og skriver 

her efter min svenske debut bl. a. : 

»Hej Suzanne! 

Tack for senast. Det var roligt og stimulerende att talas 

ved. Du er/n i dina åsikter. (Jag forsöker vara det samma, 

när det gaelder politik i min naesta bok, som kommer...) 

Jag har läst förste tredjedelen på din bok. (Kaerlighe-

dens veje og Vildveje) Den är mycket bra! Just fri och 

självständig och du har nytt perspektiv på problemen. 
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Jag tycker också att du skrivar ännu klarare och mere 

direkt än i första boken. Jag fortsätter at läsa på week-

enden! 

Din hengivne Per« 

11982 er Per Gedin ret tvivlende om hvor vidt han bor 

udgive Tone i Sverige, og jeg svarer: 

» ...du har måske troet, at bogen er gået så godt i Dan

mark (5. oplag), fordi personen Tone er kendt her i landet. 

Men det er ikke tilfaeldet. Det er faktisk med vilje, at jeg 

har valgt at skrive om en ukendt person. Jeg har villet gore 

enukendtkvinde medusynlige dyder-kvindedyder-til 

myte - og det er jo lykkedes, for nu skriver aviserne om 

hende, som om hun var kendt.« 

Sporgsmålet er, hvordan forlaegger- og forfatteridenti-

teten har aendret sig gennem de senere år i den flydende 

verden, hvor multinationale koncerner har övertaget 

forlagsbranchen og aendret vores laesevaner, sådan at 

boger i stigende grad saelges som identitets-produkter. 

Top-ti, ja alle former for bestseller-lister må netop opfat-

tes som identitets-forstaerkere. 

I det flydende samfund er ångsten for at forsvinde, 

blive marginaliseret, udgraenset som anonym- allesteds-

naervaerende. Derfor drejer det sig om at gore den enkelte 

bog til en begivenhed, som folk skal fole sig tvunget til at 

deltage i for at haenge medpåkarousellen. Og forfatteren 

21 



skal i stigende grad konkurrere med make-up artister og 

tv-kokke for at levere våren. Den kan have substans og 

niveau - eller vaere helt tom for betydning, det er ikke 

afgorende for, om en bog kan blive til en begivenhed. 

Dette massekrav om sammenkobling mellem identitet 

og profit peger hen imod ensretning, markedscensur el

ler hidtil ukendte former for totalitaire tilstande. 

Hele området omkring såkaldt mid-liste litteratur er 

truet. For vi lever i ETC -århundredet (Erosion, Technolo

gical Transformation ef Corporate Concentration). Ero

sionen af kultur er ensbetydende med tabet af kulturelle 

rigdomme, som ingen mennesker maerker eller savner.Det 

siges, at der forsvinder et sprog om dagen fra jordens 

overflade. I den herskende tidsånd ville svaret vaere: So 

What. Hvis ingen maerker tabet af diversitet eller savner 

mangfoldighedens rigdom, er der ikke noget tab. Men tab 

af håb, tab af fremtid, kan ikke maerkes som andet end 

angst og depression, tilstande, som den störste industri af 

dem alle, nemlig medicinalindustrien, lever höjt på. 

Hvis de boger, der kun kan saelges i små oplag, forsvin

der, vil fremtiden do i civilisatorisk forstand. Kafkas 

forste bog kom i 800 ex. Brechts forste bog i 600 ex. 

Nietzsches 11 boger solgte ikke engang 500 ex. i alt. 

Hvis Kafka, Nietzsche og Brecht var gået til en forlaegger 

idag, var de så aldrig blevet udgivet? Er det dén fremtid, 

der venter os, hvis vi er magteslose överfor markedets 

strukturelle void? 
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I USA er antallet af injuriedomme mod forlag ste

get. Resultatet er, at tilbojeligheden til at udgive boger 

med kontroversielle synspunkter er - faldende. Heraf 

begrebet »markedscensur«. Den amerikanske forlaegger 

André Schiffrin fortaeller i »Books and Business« om 

sammenhaengen mellem bogforlag og våbenindustri i 

Frankrig og om hvor usandsynligt det er, at en gren af 

en storindustri vil producere nyheder, der kan skade 

andre grene af samme industri. 

I de store kooperationer er forlasggeren ikke laengere 

kendt af forfatterne. Det er yderst tvivlsomt, om for-

laeggeren overhovedet interesserer sig for boger. Men 

så troede man, at forfatteren i det mindste korrespon-

derede med en redaktör! Men nu viser det sig, at også 

redaktoren som menneskelig relation er ved at blive 

erstattet af anonyme markedskraefter. 

Bertelsman (ejer af Random House), Pearson (ejer af 

Viking og Penguin), Holtzbrinck (ejer af Farrar, Strauss 

& Giroux), Viacom (ejer af Simon & Schuster og Pocket 

Books), Rubert Murdoch (ejer af HarperCollins) står 

nuforgodt8o% afdetsamlede bogsalg i USA. (år 2000). 

Det er karakteristisk, at på alle disse forlag har marke-

tingsafdelingen övertaget den beslutningskompetence, 

der tidligere lå i redaktionerne. 

Redaktoren, som havde en personlig smag og et eget 

engagement og en individualiseret viden, er nu aflost af 

en upersonlig, men höjt udviklet bevidsthed om mar-
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kedet. Når litteraturen kommercialiseres på den made, 

bliver udbudet af boger mere homogent og forudsigeligt. 

Det er i denne förbindelse man taler om markedscensur, 

en udvikling, der kan ende med at markedet fordriver 

litteraturen. Den nye form for censur, der praeger den 

vestlige verden er ikke den censur, der kommer af til-

bageholdt information som i det gamle USSR, men af 

informationsöverflöd, som påpeget af Umberto Eco. 

Der er sket noget meget maerkeligt i lobet af de sidste 

tredive år. Samfundskritikken i oplysningstidens ånd 

er blevet rekupereret af informationssamfundet. Der 

findes ikke laengere noget sted at tale fra som adskiller 

sig fra mainstream, og hvis det gor, er det så udskilt, at 

stemmen ikke kan höres. 

Der findes efterhånden ikke den bank eller forsi-

krings-selskab, som ikke har som hojeste prioritet at 

udgore en begivenhed eller som det også hedder: at 

»fortaelle en historié«. Hvordan skal digterens historier 

leve op til bankens historier - og hvad er forskellen? 

Umberto Eco har beskaeftiget sig med et sådant 

sporgsmål: Hvis vi siger, at enhver historié er en men-

neskelig konstruktion, hvordan kan vi så afgore hvilken 

historié, der er den rigtige? Hvordan legitimerer en his

torié sig selv? 

Jeg tror, at banken og digteren forer to forskellige regn-

skaber. Banken må ikke fifle med tallene. Men digteren 
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må gerne lyve for at fortaelle sandheden. Men hvordan 

skal omverdenen så tro på, at digteren taler sandt? Det 

er netop her forlaeggeren kommer ind i billedet. Forlaeg-

geren, som gennem korrespondancen med forfatteren, 

skal stå inde for ham og tage et med- ansvar for hans ord 

ved at give dem ud. Forlasggeren er forfatterens garant, 

hans kautionist. Hvis forfatteren er et falsum falder det 

tilbage på forlaget. Deri består korrespondancen. 

Men hvordan skal forfatteren svare sin forlaegger, 

som altid må vaere parat til at tage en chance og l0be 

en risiko? Hvilken historié skal han fortaelle? Jeg moder 

ind i mellem unge forfattere, som siger: Jeg har fire-fem 

boger, jeg gerne vil skrive, men hvilken én skal jeg skrive 

först? Sporgsmålet rummer Umberto Ecos overvejelse 

over hvordan en historié legitimerer sig selv. Og her må 

svaret vaere: Du må skrive den historié, som koster dig 

mest at skrive. Den historié, hvor du investerer mest og 

fortaellingens pris er den hojeste. Eller som den danske 

forfatter Meïr Goldschmidt sagde, om jeg citerer kor

rekt : Da prisen for alt hvad vi gor, stort eller småt, er livet, 

så lad os da taenke stort og saette livet ind. »Skål for den, 

der saetter livet ind!« 

»Jeg grader ligesom cirkusbetjenten.« 

NIELS B L ^ D E L , FÖRLÄGGER, RHODOS, 

VED MODTAGELSEN AF MANUSKRIPTET TIL »TONE«. 
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