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Det er en stor glæde, at jeg kan byde velkommen til det første 
nummer af SKRIVERi – magasinet for alle, der skriver. Med ma- 
gasinet ønsker vi at inspirere flere til at begynde at skrive, og at 
de, der allerede skriver, bliver bedre til at få deres tekster ud at 
leve blandt læsere.

Impulsen til at skrive hænger sammen med ønsket om at udtryk-
ke sig og fastholde tanker og idéer, der er vigtige for os som men-
nesker. Men i flere tusinde år var retten – og evnen – til at skrive 
forbeholdt de magtfulde; faraoer, konger, præsteskabet. Det var 
først med skolevæsenet og undervisningspligten, at muligheden 
for at læse og skrive blev hvermandseje.

I dag tilbyder skrivningen også et alternativ til strømmen 
af breaking news og statusopdateringer, og det er den ro, man 
opnår, når man sidder og skriver. Her er det ikke længere det 
ydre, der tæller, men stemmen indeni én, som man efterhånden 
bliver lydhør overfor, når man skriver jævnligt. Derfor handler 
det at skrive i høj grad også om at finde sin egen stemme, om at 
finde sig selv. Skrivning bliver på den måde både en slags reflek- 
sionsrum og en erkendelsesproces, hvor man for hvert skrevet 
ord bliver klogere på sig selv og på den omkringliggende verden. 
Af disse grunde er skrivning måske vigtigere end nogensinde før.

I dag udgives der flere end 17.000 bøger på dansk om året, så umid-
delbart ser det danske bogmarked ud til at trives. Men mange af 
bøgerne er titler, der er oversat fra andre sprog. Med andre ord 
er antallet af titler skrevet af danske forfattere for nedadgående. 
Det skyldes blandt andet, at det for danske forlag ofte er en bedre 
forretning at bekoste en oversættelse af en udenlandsk bestseller 
end at satse på en dansk forfatter, som ingen har hørt om. Det 
er en skam, både for danske forfattere og ikke mindst for danske 
læsere, og SKRIVERi er blandt andet et forsøg på at modvirke den 
tendens ved at udpege andre måder, man kan få sine tekster ud 
på, så læserne også kan få glæde af dem.

Hvert nummer af magasinet vil indeholde en god blanding af 
inspiration, viden og vejledninger. Vi går hver gang i dybden 
med et tema. I dette nummer er det f.eks. bibliotekerne og deres 

formidling af litteratur. Derudover har vi flere artikler, som helt 
lavpraktisk kommer med råd og vejledning til, hvordan man 
kommer i gang med at skrive, uanset om det er en fag- eller skøn-
litterær tekst, man har i tankerne.

Man kan lære meget af andre, og af samme grund har vi 
i dette første nummer af SKRIVERi et interview med den po-
pulære forfatter Kim Leine, ligesom vi bringer et længere inter-
view med forfatter Julie Bruhn Højsgaard, som sidste år kastede 
sig ud på dybt vand ved at udgive sin første bog selv. 

Endelig har vi flere præsentationsartikler, der stiller skarpt 
på nye, spændende tiltag. F.eks. skriver vi i dette nummer om 
forfatternetværket Newpub og om Danmarks første bogportal for 
selvudgivere.

Når en tekst er skrevet, står man overfor en masse spørgsmål 
omkring udgivelsesform, som kan være svære at finde svarene på. 
Derfor vil vi også skrive om mere tekniske emner, f.eks. trykke- 
teknologi, gode programmer til e-bogsproduktion, valg af dis-
tributør osv.

 
Alle, der bidrager til SKRIVERi, har en tilknytning til bogens 
verden. Det er forfattere, journalister, redaktører eller grafikere, 
der har et særligt kendskab til et bestemt arbejdsområde inden-
for tekst- eller bogproduktion. Alle sammen fagpersoner, der 
gerne vil øse af deres viden til gavn for andre, der vil skrive og 
udgive. Tilsammen er det vores ambition at give inspiration og 
motivation til alle jer, der skriver, så litteraturen – den skrevne 
såvel som den læste – vil vokse og forgrene sig, så vi opnår et 
mere mangfoldigt udbud af bøger.

Jeg håber, I vil tage godt imod SKRIVERi, og har I kommentarer, 
ønsker til kommende emner eller andet, så besøg vores hjemme-
side (saxo.com/skriveri) og del jeres tanker med os.

Rigtig god læse- og skrivelyst.

Jakob Holm
Chefredaktør

skriver I?
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Jeg har altid haft et stort behov for at skrive, og da jeg 
havde gået hjemme på barsel i et stykke tid, begyndte 
jeg både at mangle det kreative islæt og det sociale 
liv. Derfor startede jeg en blog, hvor jeg fik mulighed 
for at udtrykke mig kreativt (juliesblog.dk, red.) Ret 
hurtigt fik jeg nogle følgere. Det var primært kvinder, 
som også var på barsel, og de begyndte at reagere på 
de små historier. Jeg nåede selv at blive lidt ensom 
i hele den proces med at blive mor. Ikke på nogen 
ulykkelig måde, men jeg gik jo alene med mine tanker 
og følelser. En blog blev et sted, hvor jeg kunne sætte 
ord på mine tanker og følelser på en kreativ måde. Og 
derudover fik jeg en dialog i gang, de andre kvinder 
svarede, og der opstod en samhørighedsfølelse på 
bloggen. Historierne er små. De er taget fra sofaen, 
gåturene og supermarkedet, så jeg troede egentlig 
ikke, at de var interessante for andre kvinder. Men 
det viste de sig at være, fordi der blev sat ord på nogle 
følelser, der normalt ikke bliver sat ord på, når man er 
på barsel. Der vil jo altid være et fællesskab i cyber-
space, men når man ikke har mulighed for at komme 
ud, er det faktisk rigtig dejligt at mødes på den måde. 
I starten tænkte jeg ikke, at det kunne være interes-
sant for andre end mig og mine egne venner, men det 
viste det sig at være.

Julie Bruhn Højsgaard udgav i foråret 2014 sin debutbog 
Kære verden – jeg er blevet mor. Bogen er udkommet i 

samarbejde med selvudgiverforlaget Trykværket, som har 
sørget for distributionen af bogen, mens Julie selv, i 

samarbejde med sit netværk, har taget sig af alt andet lige 
fra redaktion og layout til markedsføring af bogen.

 Af Rasmus Klitgaard Hansen

Julie valgte at selvudgive:
Et springbræt til mere

Da bloggen havde eksisteret i et par år og efter-
hånden fået mange læsere, blev Julie kontaktet 
af en veninde, som er journalist, og som opfordre-
de hende til at udgive blogindlæggene i bogform. 
Efter at have overvejet det lidt blev Julie tændt af 
tanken om at komme ud til et større publikum, da 
der efter hendes mening manglede en bog med 
budskabet om, at der findes mange forskellige 
måder at være mor på, og at den ene måde ikke er 
mere rigtig end den anden.

Hele kvinde- og moderdebatten savner en større 
overbærenhed. Tingene behøver ikke at være på en 
bestemt måde. Og det er svært som mor at hvile i sig 
selv, hvis man tror, at tingene skal være på en bestemt 
måde. Med min bog ville jeg gerne være med til at 
løsne op for den debat.

Da beslutningen om at udgive bloggen i bog-
form var truffet, var første skridt at omdanne de 
mange blogindlæg til en form, der egnede sig til 
en bogudgivelse.

Først skulle jeg kopiere alle mine blogindlæg ind i 
Word og sætte dem i kronologisk rækkefølge, og så 
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Julie valgte at selvudgive: Et springbræt 
til mere, 6-10

“Engang for tre år siden begyndte jeg at skrive. Der er intet med-
født i min lyst til at skrive. Faktisk har jeg siden min debut haft en 
modvilje i at begynde at skrive igen. Den krævende proces med 
at skulle se sig selv i øjnene og prøve at forstå og formidle sig selv  
igennem fiktion er – for mit vedkommende – ekstremt hårdt, tids- 
krævende og ofte skuffende, når resultatet endelig foreligger. Så 
hvorfor overhovedet skrive? 

Da jeg begyndte at skrive min debutroman, voksede jeg hur-
tigt med projektet. Der er ingen tvivl om, at hovedpersonens 
vrede og forvirring kom fra mig selv. Det hjalp at finde noget po- 
sitivt og produktivt i det, jeg var utilfreds med. Alle følelser fylder 
meget inde i mig, onde som gode, men når jeg bruger dem kon-
struktivt, opstår en lettelse og befrielse, som på en måde minder 
om at have tømt sit hjerte. Derefter er der plads til fornyelse eller 
genopfyldning af allerede kendte følelser. Så da jeg havde fået 
dem ud af systemet og kunne læse mig selv objektivt, var jeg klar 
til at komme videre. 

Når det er sagt, så er det at skrive ekstremt sjovt, og jeg begynd- 
te nok mest af alt at skrive, fordi jeg kedede mig. En tilstand jeg 
ikke kan holde ud længere tid af gangen, og min hjerne gik derfor 
i gang med at producere hjemmelavet underholdning.” »

Derfor 
skriver
jeg.

Tidligere i år debuterede 23-årige 
Sabina Erbillor med romanen 
Delebil tur-retur, der udkom på 
forlaget Rosinante. SKRIVERi fangede 
Sabina i ugen op til udgivelsesdagen 
og bad hende med egne ord fortælle, 
hvorfor hun skriver, og hvordan hun 
kom i gang. 
Af Sabina Erbillor

35

Derfor skriver jeg, 32-35

På kontorer, i virksomheder, i privaten, alle steder vandt 

den ind ved at effektivisere det daglige skrivearbejde. Men 

nu, omtrent hundredeåret for dens udbredelse, er den stort 

set glemt.

Her kommer historien om skriveredskabet, som dominerede i 

et århundrede og formede den måde, vi stadig skriver på i dag. 

Her er skrivemaskinens nekrolog. 

af Jakob Holm

Selvom det at skrive kun kræver et stykke papir og en blyant 

– i virkeligheden kun en blyant, derefter kan man skrive på 

en hvilken som helst overflade! – vælger de fleste af os 

sikkert at anvende moderne skriveredskaber såsom computeren 

eller en tablet, når vi skriver – jeg gør i hvert fald. Eller 

det vil sige, det gør jeg som regel, men når jeg skriver videre 

på et af mine bogprojekter, slår jeg mig udelukkende løs på 

en gammeldags skrivemaskine. Derfor er det også med lidt tungt 

hjerte, at det allerede nu, i 2015, er på tide at skrive en 

nekrolog over en opfindelse, jeg personligt finder uundværlig 

i det daglige skrivearbejde. 

Ikke desto mindre er det flere år siden, at den sidste 

fabrikant af skrivemaskiner drejede nøglen om, ligesom de 

specialbutikker med kontorartikler, der solgte farvebånd 

og reparerede skrivemaskiner, stort set er forsvundet fra 

bybilledet. Dermed sluttede en historie, der var begyndt 

næsten 300 år tidligere.

De første anslag

I 1714 tegnedes de første skitser til skrivemaskinen, 

da den engelske ingeniør og opfinder Henry Mill tog patent 

på “…en maskine til at trykke bogstaver – et efter et – som 

når man skriver i hånden, hvorved al skrivning vil fremstå 

på papir og pergament så præcist og lige, 

at det ikke kan skelnes fra print.” 

Historien fortæller ikke mere om Henry Mills maskine, 

og det var først i det 19. århundrede, at der begyndte 

at blive optaget nye patenter på skrivemaskiner, men ingen 

af modellerne slog for alvor igennem. 

Nogle af de tidligste forsøg på at udtænke en skrivemaskine 

udsprang fra ønsket om at hjælpe blinde 

med at skrive, og de ældste dokumenter skrevet på maskine 

stammer netop fra en sådan anordning, der var konstrueret 

specielt til den blinde baronesse Carolina Fantoni af den 

italienske opfinder Pellegrino Turri i 1810. 

Turris skrivemaskine havde dog væsentlige mangler, f.eks. 

var der ikke et tastatur, ligesom det ikke var muligt at se 

de bogstaver, man skrev, hvilket var stærkt medvirkende til, 

at der skulle gå næsten et århundrede, før skrivemaskinen 

blev et udbredt og uundværligt værktøj.

Et kapitel i skrivningens historie er måske til ende. 

57

Et kapitel i skrivningens historie er 
måske til ende, 54-59

Bibliotekerne er en vigtig aktør på det 
danske bogmarked. SKRIVERi har som 
første tema derfor valgt at sætte fokus 
på bibliotekerne. For hvordan når 
bibliotekerne ud til læserne, og hvordan 
vælger bibliotekerne de bøger, som de
har stående på hylderne?

27

TEMA: Ind & ud af 
bibliotekerne, 24-31

Magisterens gåtur

Hvornår begyndte du at skrive?

Det var ret tidligt, i grundskolen, og det første, jeg kan huske, jeg 
skrev af skønlitteratur, var en spøgelseshistorie. Vi skulle skrive 
en tekst i norsk – ligesom når man i Danmark har faget dansk – og 
det var på nynorsk, som var mit første sprog dengang. Den hand- 
lede om en død sømand fra Hull. Jeg ved ikke, hvor historien 
kom fra – det må være inspirationen, der kom over mig. 

Jeg kan også huske, at jeg lavede noget research omkring 
Hull – hvor det lå henne i England og hvordan der så ud. God 
halvfjerser-research uden Google. 

Da jeg havde afleveret den, valgte læreren til min store skræk 
at læse den højt for klassen. Det var forfærdeligt med den ekspon- 
ering, og det førte faktisk til, at jeg ikke skrev noget i mange år. Jeg 
tror, det var dér, at skammen over at skrive blev til; man skulle jo 
ikke stikke hovedet frem. Og drengene, de drillede mig. Pigerne 
kiggede til gengæld på mig med store øjne, så på den måde gav 
det også lidt ‘credit’. Men hvad brugte jeg så det til? Ikke en skid. 

Du lagde altså skriveriet på hylden. Hvornår tog du det 
op igen?

Da jeg kom til Danmark, tog jeg det sporadisk op igen, men jeg 
anede simpelthen ikke, hvordan man skrev en bog; det var en 
total gåde for mig. Men jeg læste kontinuertligt ret seriøs litte- 
ratur, fra jeg var 12 år gammel, og litteraturen blev så at sige 
en følgesvend. På en måde kan man sige, at litteraturen var 
den eneste voksenrelation, jeg havde, hvilket jo er lidt kom-
isk og tragisk på en og samme tid, når mange af forfatterne til 
de bøger, jeg læste, havde været døde i over hundrede år. Og 
det var nok der, at jeg fik idéen om selv at være en del af litter-
aturen og bidrage til den, fordi jeg følte et tilhørsforhold til de 
bøger, jeg læste. Det gjorde samtidig, at jeg blev skilt fra resten 
af verden, for jeg kendte ingen, som var interesserede i litteratur. 

Kim Leine har altid vidst, at han skulle være forfatter, selv om 
han i mange år ikke anede, hvordan han skulle gribe det an. 

Alligevel blev han ved med at skrive, og nu er han en af Danmarks 
mest anmelderroste forfattere. SKRIVERi har sat Kim Leine i stævne 
for at høre mere om, hvordan han kom i gang med at skrive og om, 

hvordan han bevarede motivationen til at blive ved.
Af Jakob Holm

Bortset fra min far, men det var mere i negativ forstand, fordi 
han brugte den til at udøve sin dominans over mig, så der har 
også været noget trods i, at jeg valgte litteraturen. For jeg har 
hele tiden været sikker på, at jeg skulle skrive, samtidig med at 
jeg var meget usikker på, hvordan jeg skulle gribe det an. Jeg 
havde en slags selvbillede af, at det var forfatter, jeg var bestemt 
til at blive, også selvom der ikke noget, der bekræftede mig i den  
overbevisning.

Med den usikkerhed, du nævner, hvordan bevarede du så 
inspirationen og ikke mindst motivationen for at skrive?

Jeg tror, det er vigtigt, man oplever, at man kommer videre med 
sine skriverier, at man flytter sig, ellers tror jeg, at trangen til at 
skrive dør ud. For mig var Grønland et afgørende skridt, især 
da jeg kom til en bygd i Østgrønland, hvor jeg boede og arbej- 
dede som sygeplejer i fem år. Det kunne være dramatisk i per- 
ioder, hvis folk skød eller hængte sig eller blev syge. Jeg stod jo 
alene med det hele. Men i lange perioder var der ikke noget at 
lave, og der havde jeg den bundne frihed, at jeg var nødt til at 
blive i bygden, selvom der ikke var noget at lave, så jeg sad ofte 
på sygeplejestationen og skrev. Jeg kopierede blandt andet Hem-
ingway, jeg plagierede hans noveller ved at pille kødet fra dem og 
puttede mit eget kød på. På den måde lærte jeg noget om anslag 
og narrative teknikker. Jeg brugte også Maupassant, og det er nok 
meget fra ham, at jeg har lært at skrive. En fantastisk naturalist 
med indslag af noget angstpræget surrealisme. Og den nydelse 
ved misantropi og kynisme, som man finder hos Maupassant, 
finder jeg forfriskende. Så ligesom med Hemingway tog jeg også 
flere af Maupassants fortællinger, pillede dem fra hinanden og 
analyserede dem helt lavpraktisk. Hvorfor skriver han, som han 
gør? Hvordan er et afsnit opbygget? Jeg kiggede simpelthen på 
hvert enkelt afsnits dramaturgi og dynamik. Det samme, som jeg 
tidligere havde gjort med Hemingsways Og solen går sin gang, 

Julie Bruhn Højsgaard udgav i foråret 2014 sin debutbog 
Kære verden - jeg er blevet mor. Bogen er udkommet i 

samarbejde med selvudgiverforlaget Trykværket, som har 
sørget for distributionen af bogen, mens Julie selv, i 

samarbejde med sit netværk, har taget sig af alt andet lige 
fra redaktion og layout til markedsføring af bogen.

af Rasmus Klitgaard Hansen

Julie valgte at selvudgive:
Et springbræt til mere

39

Magisterens gåtur, 36-43





Jeg har altid haft et stort behov for at skrive, og da jeg 
havde gået hjemme på barsel i et stykke tid, begyndte 
jeg både at mangle det kreative islæt og det sociale 
liv. Derfor startede jeg en blog, hvor jeg fik mulighed 
for at udtrykke mig kreativt (juliesblog.dk, red.) Ret 
hurtigt fik jeg nogle følgere. Det var primært kvinder, 
som også var på barsel, og de begyndte at reagere på 
de små historier. Jeg nåede selv at blive lidt ensom 
i hele den proces med at blive mor. Ikke på nogen 
ulykkelig måde, men jeg gik jo alene med mine tanker 
og følelser. En blog blev et sted, hvor jeg kunne sætte 
ord på mine tanker og følelser på en kreativ måde. Og 
derudover fik jeg en dialog i gang, de andre kvinder 
svarede, og der opstod en samhørighedsfølelse på 
bloggen. Historierne er små. De er taget fra sofaen, 
gåturene og supermarkedet, så jeg troede egentlig 
ikke, at de var interessante for andre kvinder. Men 
det viste de sig at være, fordi der blev sat ord på nogle 
følelser, der normalt ikke bliver sat ord på, når man er 
på barsel. Der vil jo altid være et fællesskab i cyber-
space, men når man ikke har mulighed for at komme 
ud, er det faktisk rigtig dejligt at mødes på den måde. 
I starten tænkte jeg ikke, at det kunne være interes-
sant for andre end mig og mine egne venner, men det 
viste det sig at være.

Julie Bruhn Højsgaard udgav i foråret 2014 sin debutbog 
Kære verden – jeg er blevet mor. Bogen er udkommet i 

samarbejde med selvudgiverforlaget Trykværket, som har 
sørget for distributionen af bogen, mens Julie selv, i 

samarbejde med sit netværk, har taget sig af alt andet lige 
fra redaktion og layout til markedsføring af bogen.

 Af Rasmus Klitgaard Hansen

Julie valgte at selvudgive:
Et springbræt til mere

Da bloggen havde eksisteret i et par år og efter-
hånden fået mange læsere, blev Julie kontaktet 
af en veninde, som er journalist, og som opfordre-
de hende til at udgive blogindlæggene i bogform. 
Efter at have overvejet det lidt blev Julie tændt af 
tanken om at komme ud til et større publikum, da 
der efter hendes mening manglede en bog med 
budskabet om, at der findes mange forskellige 
måder at være mor på, og at den ene måde ikke er 
mere rigtig end den anden.

Hele kvinde- og moderdebatten savner en større 
overbærenhed. Tingene behøver ikke at være på en 
bestemt måde. Og det er svært som mor at hvile i sig 
selv, hvis man tror, at tingene skal være på en bestemt 
måde. Med min bog ville jeg gerne være med til at 
løsne op for den debat.

Da beslutningen om at udgive bloggen i bog-
form var truffet, var første skridt at omdanne de 
mange blogindlæg til en form, der egnede sig til 
en bogudgivelse.

Først skulle jeg kopiere alle mine blogindlæg ind i 
Word og sætte dem i kronologisk rækkefølge, og så 
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ret af. I starten var jeg inspireret af selv at 
skrive og få mine historier ud, men på et 
tidspunkt får man også brug for andres 
input, inspiration og råd.

Julie endte med at vælge selvud- 
giverforlaget Trykværket, som har 
sørget for det praktiske omkring dis-
tributionen. Det er også muligt at få 
Trykværket til at hjælpe med redige- 
ring, korrekturlæsning, pressemeddel- 

else og PR-arbejde, men Julie valgte 
selv at stå for de aspekter af udgi- 

velsen.

Hvis jeg skulle bevare bare 
lidt af min kreative ener-

gi, ville jeg ikke bruge al 
min tid på at stå for distri- 
butionen. Jeg har selv 
talt med de store bog- 
distributører og indhent- 
et prislister og praktiske 
oplysninger om, hvordan 

bøgerne hentes og så vid- 
ere. Men da jeg sammen-

lignede de penge og den 
energi, jeg skulle lægge i 

det, med det, som Trykværket 
kunne tilbyde mig, valgte jeg at 

udgive gennem dem. Trykværket får 
25 procent af salget, og boghandlerne 

får 39 procent i boghandlerrabat. Min bog 
står på Dafolos boglager, og når en kunde 
går ind i en boghandel og bestiller min 
bog, kigger de på boghandlerrabatten. Og 
for at de skal have interesse i at bestille 
min bog hjem, har jeg sat rabatten højt. 
Jeg får de sidste procenter. Jeg regnede 
ud, hvor mange bøger jeg skulle sælge, 
før der er gevinst for mig. Når jeg har solgt 
300 bøger, løber det rundt, og indtil vi-
dere har jeg solgt 250. Der er blevet solgt 

Under hele forløbet har Julie gjort flit-
tig brug af sit netværk, som både har 
delt ud af erfaringer, har hjulpet med 
det praktiske og været en støtte, når 
hun stødte på udfordringer undervejs.

Jeg har været i gang med det i et halvt 
år, og det har været hårdt til tider. Det er 

et stort arbejde. Og det er meget udford- 
rende at skulle sælge sig selv. At sælge sin 
historie, sit budskab, sin skrivestil. Under 
hele processen har jeg opsøgt folk, der har 
erfaringer med den slags. Jeg talte med 
forfattere, coaches, folk, der havde truffet 
modige valg. Jeg har forsøgt at samle folk 
omkring mig, som jeg kunne blive inspire- 

gennemgik jeg dem sammen med min 
veninde, som er journalist. Så hun fung- 
erede lidt som redaktør, og derudover gav 
hun mig en stor dosis selvtillid. Og det 
har faktisk været den vigtigste faktor. Det 
kræver stor selvtillid at udgive sin egen 
bog, og den havde jeg ikke til at begyn-
de med. Der er forskel på at være blogger 
og så til at sige, at folk skal købe ens bog. 
Men vi brugte en del tid på at gå det igen-
nem og udvælge tekster, slette sætninger 
hist og her og den slags. Jeg endte med 
over 120 historier, men fik det til 
sidst skåret ned til 108.

Herefter begyndte over- 
vejelserne om, hvordan 
bogen skulle udkomme. 
Tanken om selv at 
stå for det hele tiltalte 
Julie, både fordi det 
kunne være en interes-
sant udfordring, og fordi 
hun ønskede selv at have 
kontrollen over udgi- 
velsen hele vejen igennem.

Jeg havde løbende over- 
vejet, om jeg skulle sende bo-
gen ind til de store forlag, og jeg 
havde samtidig forsøgt at sætte 
mig ind i forlagsbranchen. På et tids- 
punkt fik jeg øjnene op for de her selv- 
udgiverplatforme, og da jeg især gerne 
ville styre tingene selv, besluttede jeg mig 
for at gøre det på den måde. Jeg var også 
bange for, at den kunne blive en ny ‘mor-
bog’ – jeg ville selv have mulighed for at 
styre budskabet, som er, at kvinder skal 
have lov at være den mor, de nu engang 
er. Det kunne også være sjovt at være med 
i hele processen; hvad det vil sige at sælge 
en bog, at markedsføre den.

“Jeg havde løbende 
overvejet, om jeg skulle 

sende bogen ind til de 
store forlag, og jeg havde 

samtidig forsøgt at 
sætte mig ind i 

forlagsbranchen.”
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