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Vi har baseret bogen på ti års undervisning på forfatterkurser, flere 
hundrede manuskriptvurderinger samt vores eget arbejde med at 
skrive 20 bøger og redigere endnu flere. 

Tak til de hundredvis af forfattere, forfatterspirer og forfatter-
kursister, som har lukket os ind i deres skriveproces og tillidsfuldt 
ladet os vurdere deres tekster. Tak, fordi vi har måttet rådgive og 
følge med hele vejen fra spæd ide til færdig bog og omtale i medi-
erne. Og tak til alle, som har bidraget med konkrete eksempler, 
skrivetips, erfaringer og indsigt i forfatterlivet og forlagsverdenen. 



”Hvad man må forstå, er, at arbejdet med 
at skrive en bog faktisk er flere forskellige 
processer. Der er en, der involverer 
research – ganske indlysende, bogen 
skal jo handle om et eller andet – og den 
kræver én form for arbejde. En anden 
proces er det at opfinde et narrativt forløb, 
en handling. Det er nogle helt andre evner 
og teknikker, der er påkrævede her. Den 
tredje ting er redaktionen, afpudsningen 
af teksten og transformationen fra manus 
til for eksempel roman. Og den proces 
kræver igen nogle helt andre færdigheder 
end de to første.”
Jan Sonnergaard, forfatter 



Forord
Vejen til stjernerne



Hver femte dansker drømmer om at skrive en bog, viser undersøgelser, men 
mange har svært ved at få gjort bogdrømmen til virkelighed. Og dem, der får 
skrevet en bog, har ikke altid succes med den. Hvorfor ikke? Hvad kunne de have 
gjort anderledes? Og hvordan undgår du at lave samme fejl? Det er blandt andet 
det, du får svar på i den her bog.

Tanken om at hjælpe forfatterspirer opstod allerede dengang, hvor Heidi ar-
bejdede på et forlag og syntes, at de mange ubegrundede standardafslag, der 
blev sendt til håbefulde forfattere, var svære at forlige sig med. Det vækkede en 
drøm om selv at kunne fortælle den håbefulde forfatter, om han/hun er tæt på 
sin drøm eller langt fra, og hjælpe ham/hende til at optimere sit manuskript. I 
2005 blev drømmen til virkelighed, og de seneste ti år har vi rådgivet forfattere 
og forfatterspirer, undervist på forfatterkurser, selv skrevet tilsammen 20 bøger 
og redigeret endnu flere.

Når nogle fortæller os, at de har sendt deres manuskript ind til et forlag uden 
at redigere det, bliver vi ærgerlige, og vi føler med dem, som har brugt 50.000 
kroner på selv at udgive en bog, men som hverken er kommet i medierne eller 
er lykkedes med at sælge det lille førsteoplag. Hver dag får vi mails og opkald 
fra forfatterspirer, der er gået i stå, og hver gang får vi lyst til at fortælle dem 
alt det, vi ved om bøger. Med den her bog håber vi at nå ud til alle, der kæmper 
alene på tasterne, eller som ikke forstår, hvorfor deres bogdrøm ikke er blevet 
en succes. 

I 6 stjerner – fra bogdrøm til bestseller har vi samlet alle vores erfaringer 
for at give dig opskriften på, hvordan du bedst muligt kan realisere din bogdrøm 
og få succes. Vores fotoalbum vidner om vores egen rejse fra generte forfatter-
spirer til erfarne foredragsholdere. Den indre opslagstavle fortæller om mange 
sprudlende timer på tasterne, men også om hårde timer med tvivl, frustration 
og overspringshandlinger. Vi husker tydeligt euforien, da en af vores bøger røg 
direkte ind på førstepladsen på Arnold Buscks bestsellerliste, og følelsen, da en 
anden af bøgerne blev valgt som månedens bog i en bogklub og blev den mest 
sælgende titel i klubben med 4.500 solgte bøger på en måned. Uforglemmelige 
er også de dage, hvor læsere har skrevet til os og fortalt, hvilken forskel vores 
bøger har gjort i deres liv. 

Bogen er delt op i tre dele, som passer til de tre faser, der er i en bogs liv: 
at komme på tasterne, optimere sit manuskript og udleve bogdrømmen. Du får 
skriveteknikker, så du undgår de klassiske fælder og værste debutantfejl, skrive-



øvelser, så du kommer godt i gang på tasterne, og redigeringstips, så du kan 
præsentere et gennemarbejdet manuskript for et forlag. Vi fortæller dig også 
om forskellige udgivelsesmuligheder, og hvad det er vigtigt at være opmærksom 
på, hvis du vælger den ene type forlag frem for den anden, eller hvis du ønsker at 
udgive din bog selv, som flere og flere gør. Og derudover viser vi, hvordan du kan 
komme i medierne med din bog, holde foredrag eller oplæsninger og i det hele 
taget give din bog et langt liv. Vi har den del med, fordi det at skrive en bog og få 
succes med den i dag måske mere end nogensinde handler om at være synlig.

I bogen kan du møde forfattere, både smalle forfattere og bestsellerforfatte-
re, der på forskellig vis er lykkedes med deres bøger. Og en forlagschef og en 
forlagsredaktør fra to af Danmarks største forlag afslører, hvad du skal gøre, 
hvis du vil trænge igennem til et større forlag.

Findes der en opskrift på en bestseller? Og skal en bog være en best-
seller for at være en succes? Mange tror, at en bog først er en bestseller, når 
den har solgt 10.000 eksemplarer, men i Danmark kalder vi ofte bøger for best-
sellere, når de har solgt 3.000 eksemplarer. At nå dertil er dog sværere, end de 
fleste forestiller sig. Vi tror på, at det at skrive godt er et håndværk, og at suc-
cesen derudover handler om at arbejde hårdt med redigering, mediestrategi og 
ideer til at give sin bog et langt liv. Ikke alle bogsucceser handler om salgstal. 
Nogle bøger bliver for eksempel udgivet for at hjælpe en helt specifik målgrup-
pe. Alle gode bøger har en berettigelse – også de smalle titler. Men alle bøger 
bør give læseren den bedst mulige kvalitetsoplevelse. 

Vi vil gerne være med til at hæve niveauet i alle manuskripter, så også 
din bog, uanset hvem der udgiver den, fremstår professionel. Vi synes, der ud-
kommer for mange dårlige bøger, som bærer præg af, at en forfatter ikke har 
gjort sig umage og ikke har villet investere hverken den tid eller de penge, der 
skal til for at give læseren en kvalitetsoplevelse. 

Mange af de manuskripter, vi ser, har været sendt til et traditionelt forlag og 
er kommet retur til forfatteren med et standardafslag. Vi undrer os ofte over, 
at manuskriptet i første omgang er blevet sendt af sted til et forlag, fordi det så 
tydeligt bærer præg af hobbyskriveri. 

På et tidspunkt så vi en anmeldelse i Berlingske, hvor en kendt forfatter kun 
fik én stjerne. Der stod blandt andet, at forfatteren skrev som en brækket arm. 
”Har hendes forlag ingen redaktører?” blev der spurgt. De hårde ord minder 



om dem, man kan læse, hvis en selvudgiver har været så heldig at få sin bog 
anmeldt i et af de store dagblade. Med ord om, at deres bøger er en pine at læse, 
både hvad angår sproget, plottet, karaktererne, replikkerne og de sceniske be-
skrivelser, er mange blevet slået tilbage til start fra boghylderne og har været 
tvunget til at genoverveje forfatterdrømmen.

Hvis du følger de mange anvisninger her i bogen, vil du løbende kunne hente 
stjerner hjem til den anmeldelse af din egen bog, som du måske drømmer om at 
læse en dag.

Vejen fra én stjerne til seks stjerner er lang. Det kræver tålmodighed 
og masser af timer foran skærmen at skrive gode bøger. Vi har skrevet bøger 
så eksotiske steder som Bali og Bhutan, men både de steder og hjemme i bag-
haven gælder det om at få skabt overblik over, hvad det i virkeligheden er for en 
historie, du vil fortælle, sætte sig ned foran skærmen og komme op på tasterne.

På et af vores forfatterkurser var der engang en kursist, der sluttede af med 
at sige: ”Det skal være sjovt at skrive bøger.” Og det er præcis det, det skal. 

Vi ønsker dig alt det bedste på tasterne og med at udleve bogdrømmen og 
håber, at vi en dag ser din bog øverst på bestsellerlisten eller oplever dig på en 
af BogForums store scener med din bog.

Bedste boghilsner
Heidi og Mette 

Ofte falder romanforfatteren og fagbogsforfatteren i de samme fæl-
der. Igennem bogen nævner vi primært romaner, fagbøger, selv-

udviklingsbøger og skæbnefortællinger. Skriver du krimi, fantasy,
noveller eller børne- og ungdomsbøger, kan du også sagtens få en 
masse ud af bogen – da skal du være opmærksom, når vi fortæl-
ler om romaner. Meget af det, en romanforfatter skal gøre, gælder 
også dig. Skriver du en biografi, kan du bruge rådene om skæbne-

fortællinger.



Sammenlign dine ideer 

med diamanter 

Ofte møder jeg forfattere, der ikke kan ”føle” sig frem til den rigtige struktur 
til deres fortælling. De tolker deres erfaringer på den måde, at det at arbejde 
med struktur nok ikke er noget for dem. Det er rigtig ærgerligt. Og det er 
også forkert! 

Vores underbevidsthed taler nemlig ofte til os i tableauer – i visuelle optrin, 
der kan være temmelig stillestående og fulde af gentagelser. Dem FØLER vi. Vi 
mærker, at de udtrykker noget i os, som vi ikke kan komme ud med på anden 
måde. Det kan være berusende og føles næsten ekstatisk at skrive dem ned 
og dele dem med andre. Men vores underbevidsthed udtrykker sig sjældent i 
strukturer. Vores underbevidsthed er en elendig manuskriptkonsulent.

I arbejdet med struktur føler man i begyndelsen, at man ikke skriver med 
hele sin sjæl. Strukturarbejdet giver bare ikke det samme kick som arbejdet 
med sprog og scener.

Man kan sammenligne sine bedste og mest originale ideer med diaman-
ter. Målet med en fortællings struktur er, at få diamanterne til at stråle mest 
muligt. Det gør man ikke ved at producere den størst mulige bunke andre 
superideer/diamanter og hælde hele bunken ud på bordet. Det får dem til at 
ligne en bunke glas. Man gør det ved – helt omvendt – at skabe noget, der er så 
mørkt som muligt. Noget, der er udtænkt til at passe perfekt sammen med ens 
diamanter. For eksempel en mørk velourbaggrund, og dertil det rigtige lys, en 

Af Christian Jungersen,
forfatter 



smuk indfatning, et smykkeskrin i mørkt træ. Den rigtige kombi af diamanter 
og alle disse elementer er en fortællings struktur.

Dele af strukturen har altså en næsten modsat funktion i forhold til forfat-
terens darlings. De skal også få fortællingen til at stråle – men ikke ved selv at 
gøre det. I arbejdet med struktur skal man nogle gange gøre det modsatte af, 
hvad man gjorde i sin første tid som forfatter. Og det kan i begyndelsen føles 
”ukunstnerisk” og forkert.

At erkende det er første trin i ens arbejde med struktur. Et senere trin er 
at få så meget strukturerfaring, at man kan opbygge fortællinger, der passer 
perfekt med lige præcis ens egne unikke diamanter.

For ja, det er rigtigt, at man i romaner, film og tv tit ser strukturer, som gør 
fortællingen kedsommelig. Strukturer, som spærrer udtrykket inde i stedet for 
at styrke det.

Det sker, når forfatterens viden om struktur er for lille. Når en forfatter 
omvendt har skrevet tilstrækkeligt mange firkantet strukturerede fortællinger 
(som hun forhåbentlig ikke sender til et forlag), og når hun har gjort alt, hvad 
hun kan, for at lære af dem, så kan hun være heldig en morgen at vågne svedig 
op fra den vildeste drøm, hvor hendes underbevidsthed har tæsket hende igen-
nem en rigtig fed og aldrig før set struktur.



Del 1
Op på tasterne
– om at få struktur på bogideen, 
komme godt i gang og finde tid til at skrive



” Det er min opgave at få dig 

til at tro på, at fiktion er lige 

så virkelig som fakta, og 

når det lykkes, giver du mig 

til gengæld troen på, at alt 

er muligt.”

Annika von Holdt, forfatter

Den gode ide 
Kapitel 1



De fleste kender dem og husker dem. De originale historier, der fanger og fast-
holder en, fordi man ikke kan greje, hvad det hele skal ende med. Hvor man gri-
bende følger hovedpersoner igennem udviklingskriser og bliver overrasket over, 
hvordan det går til slut eller måske får inspiration til at tackle noget i sit eget liv. 
Andre gange er det bøger, man griner over og bliver mere og mere begejstret 
for, jo flere sider man vender.

Din ide går forud for alt andet i din bog. Det er den, der gør, om du bliver an-
taget på et forlag eller ej. Det er den, der skal holde læseren fanget, og det er 
den, du skal være i selskab med i mange timer, dage, måneder – måske år. Men 
hvordan finder du selv på en god ide eller et plot, som ingen har læst og set før, 
og som giver læseoplevelser ud over det sædvanlige? Desværre findes der ikke 
nogen ideformel, og selv om vi ville ønske, at vi kunne, kan vi heller ikke give dig 
en opskrift på den gode ide eller det gode plot, men vi kan hjælpe dig lidt på vej 
ved at fortælle, hvad en god ide skal indeholde, for at andre synes om den, og vi 
kan vise dig, hvordan du finder på ideer og øver dig i at udvikle dem. 

Måske går du lige nu og venter på en ide. Måske har du en spæd ide, du gerne 
vil arbejde videre med. Måske er du allerede langt med en ide, men trænger til 
at videreudvikle den? Uanset hvad handler det om at finde den bedste og mest 
holdbare ide. Tænk nyt, anderledes, skævt og skørt. Vær modig, og se, hvor ide-
erne bærer dig hen. 

Bliv ven med fantasien, og undr dig

På et tidspunkt havde vi en forfatterkursist, der mente, at den sjette sans var 
fantasisansen. Når hun skrev bøger, gik fantasien helt automatisk i gang, præ-
cis som vores fem andre sanser gør det. Hvis din fantasisans ikke allerede er 
aktiv, så inviter den på tur. Helt bogstaveligt. Giv dig selv en dag, hvor du kick-
starter jeres venskab, for I får brug for hinanden, hvis du vil skrive en roman.
Tag et nyt sted hen. Kig op, kig ned. Studer navneskiltene ved indgangsdøren 
til en boligblok. Nærlæs opslagene på opslagstavlen, når du køber ind i det 
lokale supermarked. Er der skildpadder eller græsslåmaskiner til salg? Er det 
et mere øde sted, du har valgt at opleve med fantasien, så forestil dig, at der 
pludselig kommer en skraldebil forbi. Eller en ræv. Læg mærke til lyde, former 
og farver. Hvad kunne der ske på det sted? 

Når først du og fantasien kommer i gang, kan du sikkert slet ikke holde op med 
at se historier og bogideer alle steder. Hvis du mærker modstand og synes, det 
er for fjollet med fantasiture, så begynd at undre dig. Bare lidt hver dag. Det kan 



være undren over, hvorfor antikvitetshandleren hver dag ved firetiden lukker sin 
forretning i en time. Eller japaneren, der hver dag krydser Knippelsbro præcis 
klokken 7.13. Hvor skal han hen med den tynde plasticpose, han altid bærer på, 
og hvad er der i den? Måske har du undret dig over den bil, der hver tirsdag ved 
midnatstid holder på havnekajen med billygterne tændt i en halv time. Hvorfor 
holder den der? Kan det være hashhandel, sex på bagsædet eller en ugentlig 
rolig nattetime med klassisk musik efter lange arbejdsdage for Leif Jensen?

Hvis du ser verden, som den er, og ikke undrer dig synderligt over noget, kan 
du begynde at hæfte dig mere ved det, du ser. Når du står i supermarkedskøen, 
kan du lege med tanken om, hvad den ældre dame i køen foran dig skal bruge 
sine to dåser kattemad, æsken med sukkerknalder og den røde sodavand i kur-
ven til. Kommer barnebarnet på besøg, eller skal hun lave forsøg ved at putte 
sukkerknalder i sodavanden, så indholdet detonerer i en fontæne af rød saft?

Brug gerne en lille blok til at skrive grundideerne ned: pensionist i Brugsen, 
bil på havnekaj, japaner på Knippelsbro og så videre. Det kan være, at du ikke 
lige på selve dagen har uforstyrret fantasitid, men hvis du skriver lidt ned og et 
par gange om ugen tager blokken frem og tænker i alle mulige retninger, kan 
du hele tiden øve dig i at skabe gode historier. Nogle af dem kan måske udvikles 
så meget, at de kan danne ideen til en bog, og andre kan du måske bruge som 
ideer til enkelte scener eller som nye karakterer til det manuskript, du allerede 
arbejder på.

Tænk nyt i forhold til fagbøger 

Skriver du på en fagbog eller en selvudviklingsbog, handler en god ide om at 
finde på noget unikt i forhold til emnet. Mangler der en bog om lige netop det 
emne, du har i tankerne, og ved du, at der er en målgruppe til bogen? Eller har 
du en helt særlig vinkel på emnet, som ikke er set før? Begge dele er rigtig gode 
udgangspunkter for at lykkes med din bog. Du skal altså ikke opgive din bogide, 
hvis der allerede er bøger om emnet, men du skal være skarp på, hvad din bog 
kan, som de bøger, der allerede er på markedet, ikke kan. 

Husk forskellen på fagbøger og selvudviklingsbøger: i fagbøger er du oftest 
eksperten, og dine personlige erfaringer er ikke i fokus. I selvudviklingsbøger

optræder du både som den, der har indsamlet en masse viden om et emne, og 
er synlig igennem bogen med personlige erfaringer. Selvudviklingsbøger bliver 
typisk skrevet af terapeuter og coaches og handler om at udvikle sig selv per-
sonligt. En fagbog handler om et emne og giver læseren ny viden.



Nogle gange kommer der en hel stime af fagbøger og selvudviklingsbøger 

inden for det samme emne. På et tidspunkt blev der udgivet en hel del bøger 
om stress, så fulgte mindfulness- og meditationsbøger, inden kogebøger med 

kendisprofiler tog over, og senest er der 
kommet en lang række udgivelser om 
70-året for befrielsen. Men selv om det 
på afstand kan virke lidt mærkeligt, at 
så mange forholdsvis ens bøger udkom-
mer samtidig, så bygger hver af bøger-
ne på en unik vinkel og ide, og derfor er 
der plads til dem alle sammen. Og nogle 

gange kan det ligefrem være en fordel, at der kommer flere bøger om samme 
emne, da mange journalister så vil fatte interesse for dem og omtale dem i store 
artikler, hvor hele emnet bliver behandlet. Var der kun én bog om emnet, kunne 
det være, den blev overset. 

Skæbnefortællinger skal være brede

Overvejer du at skrive en bog om noget, du selv har oplevet, kan du begynde med 
at undersøge, hvad der ellers findes om emnet. Måske er der ikke noget om det, 
du har oplevet. Det kan være en særlig sygdom eller for eksempel en måde, du 
har tacklet en livskrise på. Vær kritisk over for dig selv og din ide. Hvor du i en 
biografi typisk skriver om hele dit liv ud fra en bestemt vinkel, fokuserer du ofte 
i skæbnefortællinger på en særlig hændelse i dit liv. 

Vi får ugentligt henvendelser fra folk, der godt kunne tænke sig at skrive om 
deres liv. De synes, de har en helt særlig historie, og vil gerne dele den og alle 
deres erfaringer med andre og have den udgivet på et forlag. I den forbindelse 
hører vi de sørgeligste, vildeste, mest tragiske og rørende skæbnefortællinger,
men når folk til sidst spørger os, om vi tror på ideen, må vi langt de fleste gange 
skuffe dem. Vi tror, at der sandsynligvis er en lille læserskare, som vil tage imod 
bogen, hvis den bliver skrevet godt, men at ingen større forlag formentlig vil gå 
ind i arbejdet med den. Den er enten for smal, for personlig og privat eller for 
meget lig andre skæbnefortællinger. Hvis du overvejer at skrive en bog om dig 
selv og dit eget liv, så husk at være kritisk. Alle har deres helt egen skæbne. Vi 
oplever alle sammen noget helt særligt, som kun vi oplever. Nogle har virkelig 
været udsat for mere, end man synes muligt, men det er ikke ensbetydende 
med, at den skæbnefortælling er en god bogide. At trænge igennem til et stort 

Jeg gør mig altid umage med det, 
jeg skriver, men for mig handler 
det om den gode historie. Fordi 
det vigtigste er den gode historie.”

Julie Hastrup, forfatter

”



forlag med en skæbnefortælling er svært, medmindre man er et kendt ansigt. 
Der er eksempler på, at det kan lade sig gøre for ukendte forfattere, men der er 
ikke mange. Måske skal du ikke ud til det helt store publikum. Hvis du vil skrive 
en bog for at give din familie, venner og bekendte indsigt i alt det, du har oplevet 
og været igennem, kan medudgiverforlag og selvudgivelse være rigtig gode mu-
ligheder. Det kan du læse mere om i del tre.

I de tilfælde, hvor du ved, at der er en målgruppe, der mangler en bog om det, 
du har oplevet eller været igennem, skal du ikke være bange for at være smal. 
Det kan for eksempel være alle medlemmerne i en patientforening, der i årevis 
har talt om, hvor godt det ville være med en bog om dit emne, men ingen har 
endnu skrevet den. Så er det måske netop dig, der skal i gang.

Inden du sætter dig til tasterne, så spørg dig selv, hvordan du bedst vinkler 
din historie. Kan du finde en vinkel på historien, der endnu ikke er på markedet? 
Måske har du selv savnet en bestemt bog, da du var syg eller stod i en krisesitu-
ation. Den motivation er god at have, for så ved du, præcis hvem målgruppen er, 
og hvad den ønsker. Husk, at hvis du skriver til en målgruppe, der er syg, er det 
vigtigt at tage højde for, at der måske er mange, der ikke kan læse ret meget. 
Tilpas din bog, så den for eksempel er relativt kort med korte kapitler i et let og 
konkret sprog. Ingen har kræfter til at læse tung filosofi eller eksistentialisme 
fra en sygeseng. 

Hvis du beslutter dig for at gå professionelt til værks og gå efter en forlags-
kontrakt, så sikr dig, at du skriver til andre end dig selv og din familie. Hvis du vil 
nå ud til det store publikum, er du nødt til at se din bog fra helikopterperspektiv. 
Hvordan kan du gribe din historie an, så den bliver interessant for andre end 
dig selv og din egen familie? Hvad er dit liv et eksempel på? Hvad er dine bud-
skaber? Hvordan kan du få dem formidlet bedst? Skal du vælge jegformen som 
fortæller eller tredje person, så den får et mere skønlitterært præg? 

Nogle forfattere har succes med at skrive om noget selvoplevet, mens andre 
bedre kan slippe den private tone ved at bygge en roman op omkring noget, de 
selv har oplevet. Og hvor nogle er glade for at kunne bruge deres smalle bog 
som et springbræt til for eksempel foredrag og rådgivning, er det for andre vig-
tigere at sælge et stort antal bøger. Mærk efter, hvad der er rigtigt og vigtigt for 
dig, og vær klar til at ændre genre.

Hvis du allerede har været i gang længe og bliver træt ved tanken om at skul-
le smide alt det ud, du har skrevet, så kan du bare gemme det, du har skrevet, 
og kalde det ”mit manuskript”. I den version kan du skrive alt det personlige, 
du måske er bange for at glemme, og så laver du en anden version, hvor du er 



benhård i din prioritering af, hvad der finder vej til skærmen og bliver stående. 
Du kan sagtens have de to manuskriptversioner kørende sideløbende. Du kan 
for eksempel begynde hver skrivesession med at tømme hovedet i den private 
version, og når du så har skrevet dig varm, kan du hoppe over i det manuskript, 
du arbejder professionelt på. 

Uanset om du vælger at arbejde dig hen imod en forlagskontrakt eller vil ud-
give selv, så synes vi, du skal arbejde på at give din læser den bedste oplevelse. 
Det får du ved at gå igennem den helt samme proces og være lige så kritisk, som 
hvis du ville sende det ind til et forlag. 

Journalisternes formel

Inden for journalistikken er der en helt klar opskrift på, hvad der skal til, for at 
noget er en god historie. Og selv om det ikke er så enkelt, når vi taler om bøger, 
kan forfattere godt få noget ud af lige at skimme de klassiske nyhedskriterier, 
som journalister arbejder med. Jo flere af de fem nyhedskriterier en ide opfylder 
inden for journalistikken, jo bedre er ideen. 

De klassiske nyhedskriterier er
AKTUALITET
VÆSENTLIGHED
IDENTIFIKATION
SENSATION
KONFLIKT

I forhold til bøger kan du tænke på kriterierne på følgende måde. 

Aktualitet

Spørg dig selv, om din ide indeholder noget, der er oppe i tiden. Måske har du 
fået en ide til at skrive en krimi om noget, der foregik bag kulisserne til dron-
ningens store fødselsdagsfest, eller om noget politisk, der har været på dags-
ordenen for nylig eller bliver aktuelt. Skriver du en fagbog, så pas på, at den 
ikke bliver for aktuel og dermed hurtigt mister sin relevans, for eksempel en 
kommende EM-slutrunde. Spørg dig selv, om din ide også vil holde om to år.

Væsentlighed

Kan du forme din ide, så den bliver interessant for læseren og føles væsentlig?

Undervejs opstår der ofte nye 
ideer – nogle af dem gode, nogle 
af dem ikke.”

Jan Sonnergaard, forfatter”



Hvis du planlægger at skrive en krimi, der skal foregå i udlandet, kunne det 
være, du skulle have en dansker med i optrevlingen af en stor international de-
signbande for at gøre historien vedkommende.

Identifikation

Kan du forme karakterer, så læseren føler, at bogen lige så godt kunne handle 
om læseren selv? Er der dilemmaer eller hverdagsoplevelser, som mange vil 
kunne genkende? Skriver du en fagbog, skal du vælge cases eller eksempler, 
som læseren kan identificere sig med.

Sensation

Kan din ide drejes på en vild og overraskende måde? Arbejd med den, så den 
bliver mest overraskende. 

Konflikt

Kan du dyrke konflikter? En god historie indeholder altid en form for konflikt. 
Har din ide en eller flere konflikter, du kan dyrke? Hvis du har en hovedkonflikt 
og nogle mindre konflikter, når du langt.

Det usædvanlige tænder

Hvis ting er, som de plejer at være, er de typisk ikke interessante i bogsammen-
hæng. Ud over at kede læseren kan de også være svære at skrive om. Forfattere 
som for eksempel Helle Helle og Haruki Murakami formår dog at skrive levende 
om hverdagslivet, hvor der ikke sker ret meget – og netop den svære hverdag 
vender vi tilbage til om lidt – men for langt de fleste er det bedste udgangspunkt 
for en god bog at zoome ind på nogle karakterer, der sker noget usædvanligt for. 

Forfatter Annika von Holdt skriver indledningsvis i sin bog Sov som de døde, at 
hun som barn havde onde drømme om hekse. Hun havde også gode drømme, men 
dem kan hun ikke huske. Det er alt det mystiske og mærkelige, der inspirerer An-
nika von Holdt, og sådan er det for mange. Hvis du vil finde en ide, der måske når 
videre end din fantasi, så prøv at kigge på dine drømme. Har du blandet mærkelige 
hændelser og personer sammen, som du kunne tænke dig at forfølge? Eller sat 
mennesker stævne, du aldrig ville turde henvende dig til, hvis du var vågen? Dit 
personlige interview med Fidel Castro, hvor du pludselig talte flydende spansk, 
eller din dans i Kuppelsalen på Fredensborg Slot med en greve? Grundideen til 
bogen Den man mindst venter af Lone Isabelle Wittendorff er kommet af en drøm, 
forfatteren havde. Hun drømte, at en kvinde blev forført af en mand i et drivhus. 



Lone Isabelle Wittendorff vidste ikke, hvem manden var, men det satte hun sig for 
at finde ud af ved at skrive bogen. 

Du kan også spole tiden tilbage og kigge på din indre opslagstavle. Hvad duk-
ker der op, som du kan spinde videre på? Hvad i dit liv har været mystisk? Un-
derligt? Overraskende? Grænseoverskridende? Ideudvikl ud fra personer, du 
engang har mødt eller hørt om. Hvad blev der mon af den underlige, lille mand, 
som boede i den skov, hvor du legede som barn? Hvordan kom naboerne videre 
efter jalousidrabet i parcelhuskvarteret? Og opdagede nogen nogensinde, at fru 
Mikkelsen stjal blomster fra kirkegården? 

Saks noter i avisen

I aviser er der masser af idepotentiale til gode bøger. Vi ser ofte små noter, hvor 
vi tænker: Gad vide, hvad der sker med ham? Eller: Hvordan pokker kunne det gå 
så vidt? For nylig så vi en note om en kvinde, der var blevet holdt fanget som hund 
af sin kæreste. Hvis vi dvæler ved de få ord i noten, opstår der nogle spørgsmål: 
Hvordan er det gået til, at manden er blevet så afsporet, at han kan finde på det? 
Hvem er han? Hvem er hun? Hvordan så deres liv ud for fem år siden? Hvor var 
vendepunktet? Hvordan slap hun ud? Hvordan ser deres liv ud om ti år? 

Vil du skrive en fagbog, en selvudviklingsbog eller en skæbnefortælling, kan 
du bruge saksemetoden i forhold til at spore dig ind på, hvilken vinkel din bog skal 
have. Er der pludselig dukket et tema op i medierne, som du længe har tænkt på 
at skrive en fagbog om? Er der en tendens i samfundet, du kan sætte spot på på 
en ny måde, eller får din egen selvoplevede historie ekstra tyngde, fordi den er et 
eksempel på noget, der er fremme i medierne og optager mange mennesker?

Der er masser af avis- og magasinmateriale, der venter på at blive klippet 
ud. Saml det i en idekasse, som du indimellem kan tage frem, når du vil give din 
planlagte historie et tvist, i gang med en ny ide eller finde den helt rette vinkel. 

Tænk i en ramme 

Arbejd gerne med din bogs ramme, så dit manuskript skiller sig ud fra andre. Er 
din roman bygget op som ét langt tilbageblik eller skrevet som en korrespon-
dance mellem to veninder? Er den krydsklippet mellem to hovedpersoner, eller 
følger vi på skift fire mænd? Hvis du skriver en fagbog, selvudviklingsbog eller 
skæbnefortælling, er det også vigtigt at have tænkt på den form, du bedst kan 
formidle dine budskaber med. Skal cases fortælle dine budskaber ved hjælp af 
dagbogssider, der er spredt systematisk ud igennem hele bogen, eller skal du 
selv være bannerfører med din viden fortalt igennem de taler, du har holdt på 



virksomheder? Mulighederne er mange inden for alle genrer. Brug lidt tid på at 
tænke over, hvordan du bedst fastlægger rammerne for din bog. Hvis du ikke har 
nogen særlig ide til, hvordan du overordnet kan fastlægge rammerne, kan du i 
en roman arbejde med en ramme omkring det sted, hvor handlingen skal fore-
gå, og i fagbøger og selvudviklingsbøger kan du tænke i den sikre ramme, hvor 
du arbejder ud fra en spørgsmål-og-svar-ramme. I skæbnefortællinger kan det 
være, du er rejst til Spanien og med udsigt til bjergene ser tilbage på det, du har 
oplevet de sidste tre år. Igennem bogen vender vi tilbage til Spanien, så vi følger 
nogle dage der, samtidig med at du ruller hele din udvalgte tidsperiode ud. 

Tag gerne din romanlæser med til steder, der ikke bliver beskrevet så meget 
i bøger. Lidt for ofte kredser krimier om kriminalassistenter eller journalister. 
Se, om du kan skifte miljø og byde læseren indenfor et sted, de færreste har væ-
ret før. Hvor udspiller din egen hverdag sig? Måske skal du tage afsæt lige der? 
Mange er bange for, at det er for oplagt og let en løsning, og bruger rigtig lang 
tid på at finde på noget andet, men medmindre du er træt af det miljø, du fær-
des i, kan det være et rigtig godt udgangspunkt at bruge dit fag, dine erfaringer, 
det, som er velkendt for dig – især hvis det er din første roman. Du har som ny 
forfatter nok at holde styr på, og ved at vælge noget genkendeligt sparer du en 
masse tid, som du ellers ville skulle bruge på research. 

Spot på hverdagslivet

Meget få kan skrive rigtig godt om hverdagslivet, men hvis du har evnen til at 
ramme hverdagen og gengive den på en måde, så alle sidder og nikker genken-
dende til den, så kast dig endelig over en bogide med det som omdrejningspunkt. 
Folk vil faktisk gerne læse om hverdagsdilemmaerne og spejle sig i karakterer-
ne, når bare de er båret af et oplagt sprog, indsigt og måske lidt selvironi. Kan 

Få karaktererne til at hænge sammen

Hvis du har et stort persongalleri, kan du ideudvikle ved at 
tænke på, hvordan du naturligt og troværdigt får karakterer-
ne til at mødes. Skriv deres navne på et stykke papir, og tegn 
tråde mellem dem – har de fælles interesser, henter de mad 
på det samme takeawaysted eller …?

Tip



du gengive turen i Netto fredag eftermiddag, aftenerne i selskab med slikskålen, 
kedelige computerdage på kontoret, anstrengende familiefødselsdage og ven-
indesnakkene på lattecafeerne, så vi virkelig mærker, at det er som at være der 
selv, er du langt. 

Tydelig udviklingshistorie

Gode manuskripter til romaner og skæbnefortællinger har flere udviklingslag, 
både hos selve karaktererne og i de omgivelser, hvor handlingen finder sted. 

Beslut dig tidligt for, over hvor lang tid din handling skal udspille sig. Foregår 
din samlede bog over to dage, fire måneder eller 13 år? Ved at vælge en afgræn-
set tidsperiode kan du skabe klarhed over det, der skal ske. Tag et stykke papir 
og tegn lange linjer for hver af dine vigtigste karakterer. Tænk over din valgte 
tidsperiode, og fokuser på din hovedpersons udvikling først – i en skæbnefor-

tælling er du selv hovedpersonen. Hvorfra kom og hvortil skal personen? Skal 
Annette være en stille flinkeskolepige i 20’erne til at begynde med og en udfa-
rende og erotisk kvinde, da hun fejrer sig selv i Paris på sin 30-års fødselsdag i 
bogens slutning? Tegn hendes udvikling ind på den øverste linje ved at notere, 
hvor hun er, når bogen begynder og slutter. Gå videre til næste person i dit per-
songalleri. Hvem er bipersonen Karl, som Annette har en kort affære med til at 
begynde med? Hvor er han til sidst? 

Overvej også, om der er en udvikling i den by, personen bor i, eller i samfun-
det i det hele taget. Lukker den lokale skole i landsbyen, så udviklingen går fra 
sprudlende lokalsamfund til søvnig gennemkørselsby, eller bliver der i en histo-

risk roman bygget en jernbane, så frøken Pedersen pludselig kan tage toget til 
København?

Hvis du skriver om dig selv, kan det være, at du kun skal skrive om to år af dit 
liv, selv om du er 45. Se på din udvikling i den periode, du vælger at skrive om. 
Hvordan var du før (du fik din sygdom/blev iværksætter/flyttede til udlandet)? 
Hvordan er du efter? Hvad vil du give læseren med videre? Zoom ind på det, du 
vil fortælle. Du er ikke i gang med en biografi om hele dit liv, men en særlig ud-
viklingshistorie med et budskab. 

Driv handlingen frem med en motor

Når du ideudvikler på din historie, så prøv at bruge tid på at tænke en motor ind 
i din historie. En motor holder historien godt i gang. Den kører for sig selv, sam-
tidig med at noget andet udspiller sig. 



Du kan have en motor for hele dit manuskript – den overordnede motor. Det 
kan være en begivenhed, du vender tilbage til, som giver et godt flow. Måske 
skriver du om en mødregruppe, hvor vi på skift hører om de enkelte mødre, men i 
hvert femte kapitel er gruppen samlet. Hvis du skriver en skæbnefortælling, kan 
det være et sygdomsforløb, du vender tilbage til løbende i manuskriptet. Hvordan 
går det til kontrollerne – klarer du det?

Det kan også være, at du bruger en motor i de enkelte kapitler, hvis for ek-
sempel din hovedperson sidder i et fly på vej til Danmark og tænker tilbage på 
sine 50 år i Australien. Imens hovedpersonen tænker tilbage på den notits i Jyl-
lands-Posten, der fik ham til at prøve lykken som jernbanearbejder down under 
og siden fik ham til at skifte statsborgerskab, udspiller der sig et forløb med 
stewardessen, som byder velkommen, serverer mad, samler madbakkerne ind, 
slukker lyset og ønsker god nat i flyet. Historien bliver hele tiden hjulpet på vej 
af det konkrete, der sker her og nu. Læseren drukner ikke i en lang indre dialog 
med tanker om livet i Australien, men får små naturlige afbræk ved hjælp af 
flyveturen, mærker scenen og bliver hele tiden nurset i forhold til et levende 
handlingsforløb og mængden af information. 

Fremdrift 

Når du har besluttet dig for din ide og din ramme og måske også har nogle af 
karakterernes udviklingshistorier på plads og tænkt over en overordnet motor, 
skal du dykke mere ned i indholdet. Nu gælder det fremdriften. Den sørger for, 
at romanen bevæger sig, og at læseren får lyst til at fortsætte. 

Fremdrift kan være skabt af forhindringer for dine karakterer. Det kan være 
komplikationer, konflikter, forventninger, varsler og tidsfrister. De er alle sam-
men med til at øge spændingen – klarer hovedpersonen det? Når du planlæg-
ger din bogide, så giv dig god tid til at finde på fremdriftsmuligheder. Tag dine 
hovedpersoner, og skriv fremdriftsideer ned til hver af dem. Hvilke konflikter 
og komplikationer løber de ind i? Hvor og hvornår sker det? Drys det ud i dine 
kapitler, og du vil langsomt se, at din ide tager så meget form, at du har en 
færdig bogide, hvor du i grove træk ved, hvad der skal ske fra start til slut. Det 
samme gælder for skæbnefortællinger – se på dit liv, som var det en karakter 
fra en roman, der havde oplevet det, du har. Hvad hører hjemme i bogen og dri-
ver handlingen frem, og hvad gør ikke? Skriver du en fagbog, bør dine konflikter 
kredse om dine budskaber til læseren, så læseren bliver nødt til at læse med for 
at få den ønskede viden. 



Tidsfrist og varsel 

Mange gode historier har et eller andet, der skal ske eller nås inden for en be-
stemt tidsfrist. Du kender måske effekten fra film, hvor du ved, at det går galt, 
hvis hovedpersonen ikke når noget meget vigtigt inden for en bestemt tid. Du 
kan næsten mærke, hvordan uret tikker, og den vigtige tid forsvinder, mens ho-
vedpersonen kæmper en kamp for at nå det.

Overvej en tidsfrist i dit romanmanuskript. Skal din hovedperson nå at finde 
200.000 kroner inden den 12. januar? Ved politiet, at hvis de ikke fanger den 
gale morder inden midnat, vil der ske et nyt mord? Skal hovedpersonen bestå 
en meget vanskelig eksamen til sankthans? Er et par ved at komme for sent til 
deres fly? Kan en kvinde reddes, hvis hun får en ny nyre? Lykkes det? Når de 
det? Klarer de det? I forhold til skæbnefortællinger skal du spørge dig selv, om 
du har været under et tidspres, som du kan bruge. 

Varsler kan også holde gang i en god historie. Karakteren får at vide, at noget 
bestemt vil ske. Klarer hovedpersonen sig igennem udfordringerne og kommer 
ud på den anden side? Varslet kan du bruge som spændingsskaber over lang tid 
i din bog. Hvis du i første kapitel skriver om en karakter, der på sit arbejde på en 
papirfabrik får at vide, at 50 medarbejdere nok vil blive fyret inden sommerferi-
en, kan du bruge varslet igennem flere kapitler i bogen. Måske gør det, at han 
ikke kan sove, og at han hver dag i sin bil på vej til arbejde tænker på det. Det 
samme gælder for din skæbnefortælling, hvor du måske har fået et varsel, som 
gjorde dig urolig og bange. 

Overraskelser

For virkelig at lykkes med din romanide skal du sørge for, at den indeholder 
nogle gode overraskelser. Det kan være nogle, du løbende præsenterer læseren 
for, eller i slutningen af historien, hvor du måske tvister hele plottet og pludselig 
afslører, at det er hovedpersonen selv, der er den skyldige, eller at det er den 
pæne sekretær, der har stjålet fra kopirummet. 

Overrask din læser. Der er ikke noget værre end et plot, hvor det allerede fra 
side tre er let at regne ud, hvem morderen er, eller at hovedpersonen bliver skilt 
og flytter til Møn. Det tager tid at finde på overraskelser. Men uden overraskelser 
går det ikke. Spørg venner eller bekendte om hjælp til ideudvikling, hvis du går 
i stå. Hvad skulle din hovedperson gøre i forskellige situationer, hvis han skulle 
overraske dem? Hvor vil de tro, historien bevæger sig hen? Og kan du vende det 
helt rundt og skrive det modsatte? Dit eget liv har sikkert budt på overraskelser, 
som du enten kan omsætte i romanform eller arbejde ind i din skæbnefortælling.



Den stille historie

”Er der altid en, der skal dø?” var der engang en forfatterkursist, der spurg-
te os. Og nej. Det er der ikke. En god bogide behøver ikke at indeholde nogen 
som helst form for action, og hovedpersonerne behøver ikke at være involveret i 
narkokriminalitet, sortbørshandel eller swingerklubber for at fænge. Sådan kan 
det bare komme til at lyde, når vi fortæller om motor, fremdrift og konflikter. 
Grundideen i et manuskript må gerne være stille. Der kan ske meget på det in-
dre plan og i tankerne hos karaktererne. Den velskrevne roman om den generte 
advokat, der overvejer at stoppe som partner i byens største advokatfirma og 
lægge sit liv helt om, kan være lige så spændende som den tempofyldte krimi

om seriemorderen. Og en eftertænksom og inspirerende skæbnefortælling kan
inspirere lige så meget som en biografi om et liv i overhalingsbanen. 

Tjek din ide

Tænk din ide godt igennem. Skriv i hovedtræk, hvad den går ud 
på. Læg den væk nogle dage, og spørg så dig selv: Er min ide 
original? Hvad kan den, som jeg endnu ikke har set i andre bø-
ger? Har jeg lyst til at være i selskab med ideen i månedsvis?

Op på tasterne

Mette fortæller
Traktoren i natten

Heidi og jeg sad engang i et lille bondehus på en øde mark i Sverige. Vi 
var i skrivehi, og uret viste, at vi var tæt på midnat. Pludselig kørte en 
mastodont af en traktor ind på marken. Traktoren kørte på marken i 
ti minutter, mens vi måbende kiggede på hinanden og kun havde ét i 
hovedet: Hvad lavede den der på det tidspunkt? Vi var egentlig i gang 
med to fagbøger, men kunne slet ikke slippe historien om traktoren. 
Den nat tog den ene mere vilde ide efter den anden form. Vi trak tråde 
til den graffitimalede kornsilo i byen og det lokale pizzeria, der var 
indrettet i et gammelt banegårdsrum med hermetisk nedrullede gardi-
ner. Ideen lever stadig i vores tanker. 



Sæt i gang med en sætning

Ideudvikl med sætninger, der sætter fantasien i gang. 
Måske får du en ide, du kan bruge i dit manuskript. Prøv at 
fortsætte de her sætninger:
• Hvad nu hvis …
• Når han køber huset, så … 
• Hvis han drejer til højre, så …
• Idet han tog telefonen …

Op på tasterne

Heidi fortæller
Jeg skrev den bog, jeg selv manglede

På et tidspunkt skrev jeg en artikelserie om kvinder, der elsker for me-
get. Jeg var meget nysgerrig på emnet, men syntes ikke, at der fand-
tes en god bog om det til danske kvinder. Bestselleren Kvinder der 
elsker for meget var på markedet, men den er oversat fra amerikansk. 
Jeg manglede en bog med danske kvinder og kvinder, der ikke nød-
vendigvis var sammen med alkoholiske mænd. Det skulle være kvin-
der, der arbejdede sig ud af dårlige forhold på en mere skandinavisk 
måde end de kvinder, der medvirkede i den amerikanske version, hvor 
der ofte bliver refereret til Anonyme Alkoholikeres 12-trinsprogram. 
Jeg formulerede en kort synopsis og afleverede den på et forlag. Jeg 
vidste, præcis hvilke kvinder jeg gik efter at få som cases til bogen. 
Da forlaget sagde ja til ideen, søgte jeg efter kvinderne. Jeg skrev den 
bog, jeg selv havde manglet, og fik alle de svar, jeg selv havde søgt. 
Og på trods af at der allerede fandtes en bestseller, var der også fint 
plads til min bog, som også blev en bestseller. I dag er den udkommet 
i mange oplag og udgaver og som lydbog.



Koncentrat
• Den gode ide går forud for alt.

• Begynd at undre dig mere over det, du oplever. Det giver 
stof til din bog.

• Skriver du på en fagbog, så tænk nyt i forhold til de 
bøger, der allerede er udkommet om emnet. Hvorfor er 
din bog anderledes og unik?

• Skriver du om dit eget liv, så zoom ind på en bestemt 
hændelse, og husk, at skæbnefortællinger ofte er 
smalle. Ville det mon være bedre for din historie, hvis 
den blev skrevet som en roman?

• Tænk på de journalistiske kriterier (aktualitet, væsentlig-
hed, identifikation, sensation, konflikt), når du brygger på 
din historie. Jo flere du har, jo bedre er historien.

• Husk fremdriften i din historie.

• Læserne elsker overraskelser – hav gerne flere af dem. 

• Der behøver ikke altid at være nogen, der skal dø – de 
stille historier er også vigtige. 

Den gode ide



– Du skal ikke sige ja til alt. Men hvis der er noget, du ikke tør sige nej til, 
skal du gøre det. Sådan lyder det fra Per Roager, der er selvstændig coach 
og motivator og forfatter til bogen Tør du, vil du, kan du? om at være ung og 
vælge rigtigt.

– Jeg har haft 100 bogideer, og kun én af dem er blevet til noget. Men 
bare fordi det var en god ide, betød det ikke, at den var nem at udleve. 
Tværtimod. Bogen handler om noget selvoplevet, og den var meget svær at 
skrive. Men i dag ved jeg, at hvis en bog kan skabe værdi for nogen, så er 
den en god ide. Læseren skal have en oplevelse, der huskes i lang tid, og 
som læseren måske også bruger i sin hverdag, fortsætter Per Roager.

Når Per Roager får en ny ide, prøver han den af i tankerne. Hvordan kan 
ideen forme sig? Hvordan kunne bogen se ud? Er der en klar målgruppe? 
Hvor og hvordan kan bogen leve, når den ikke længere er en nyhed? Kan 
det lade sig gøre rent økonomisk? Har han det rette netværk til at løfte 

PER ROAGER
Forfatter til Tør du, vil du, kan du?,
der udkom i 2011 – en selvudviklings-
bog for drenge, der er ved at blive til 
mænd, med alt, hvad det indebærer af 
dilemmaer om venner, familie, skole, 
kærlighed, sex, uddannelse og alkohol. 
Bogen er delvist baseret på Per 
Roagers eget liv. I øjeblikket arbejder 
han på at udgive bogen i USA.

Test din ide, inden du sætter alt ind på den

Forfatter og coach Per Roager er ideernes mand. Hver eneste dag 

får han nye ideer til udgivelser, produkter, foredrag og meget andet, 

der har med bøger at gøre. Men en ide er ikke ensbetydende med en 

succes, så hvornår ved Per Roager, at ideen er god nok til at blive til 

virkelighed? Og hvordan gør man, når man får en ide?



opgaven? Og er der nogen, som kan kopiere hans ide? I den spørgeproces 
finder han ud af, om ideen er værd at satse på. 

Hvem kan hjælpe mig?

– Jeg tænker rigtig meget over, hvor og hvem jeg skal søge hjælp hos. Det 
værste, du kan gøre, er at tro, at du kan alting selv. Selv om jeg får ideen, 
er det ikke sikkert, jeg har kompetencerne til at føre den ud i livet, så det 
første, jeg tænker på, er, hvem der kan hjælpe mig. Jeg skal jo have trykt 
bogen, lavet en forside, læst korrektur og alt sådan noget. Og det kan jeg 
ikke selv. For mig er det vigtigt, at min samarbejdspartner er engageret i 
ideen og tror på den, men jeg ved også godt, at det er min drøm og ikke de 
andres. Det handler om ikke at være bange for at spørge om hjælp, og det 
kan foregå på mange måder. Stine Bosse bor for eksempel tæt på mig, så 
da hun i sit nyhedsbrev opfordrede til, at vi alle skal bidrage, afleverede jeg 
en bog hos hende. Jeg har ikke hørt fra hende, og det samme er tilfældet 
med Peter Mygind og Susanne Bier, som jeg også har kontaktet og afle-
veret en bog til. Men det stopper mig ikke. I min lokale Brugsen kunne jeg 
for eksempel ikke lade være med 
at sætte min bog ved siden af 
Jes Dorphs bog, for der skal ske 
noget. Det værste, du kan gøre, 
er ikke at gøre noget. 

Opsøg kritik

Udfordringer og kritik er også 
noget, Per Roager går op i, når 
han får en ny ide – faktisk så 
meget, at han med vilje opsøger 
folk, som han ved vil være uenige 
med ham. 

– Mange er bange for at høre, 
at deres ide ikke er god, eller at 
bogen ikke dur. Men hvis du ikke 
har udgivet bogen endnu, så er 
kritik jo en god ting, for så kan du 
nå at gøre bogen endnu bedre. 



Lad endelig andre udfordre din ide. Bogen bliver kun bedre af det. Men 
husk, at hvis andre er dybt uenige med dig, så kan det også være, fordi de 
ikke er i din målgruppe. Måske er det ikke din ide, der er noget galt med, 
men dit netværk. Det er her, det kan blive svært at vurdere den gode ide. 
Timing betyder også meget. Hvis nogen lige har udgivet en lignende bog, 
skal du vurdere, om det er en fordel eller en ulempe for dit bogprojekt, at 
der med din bog kommer endnu en bog om det emne. Er markedet mæt? 
Eller er der netop nu så meget fokus på emnet, at du bør ride med på 
bølgen?

Per Roager satser nu på udlandet og har derfor fået oversat sin bog til 
engelsk.

– Bogen er så klar til det amerikanske og engelske marked. Jeg har 
strammet indholdet op og vinklet det til de nye målgrupper, så nu mang-
ler jeg bare lige at få en grafiker til at lægge sidste hånd på forsiden for at 
realisere det.



Per Roagers 
bedste skriveråd

Test din ide: 
• Vil den skabe værdi 

for nogen?
• Er der en målgruppe og 

et marked? 
• Tør du sige nej?

Har du brug for hjælp? Og 

hvem skal så i givet fald 

hjælpe dig? 

Er der nogen, som er uenige 
med dig, og som ikke mener, 
din ide er god?
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” Jeg bruger en del tid på 

synopsen, fordi den hjælper 

mig igennem processen. Først 

skriver jeg hele historien 

som et koncentrat, og så 

laver jeg en masse kapitler, 

som jeg giver overskrifter.”

Morten Hesseldahl, forfatter

Synopsis
Kapitel 2



Når du har din grundide på plads og har ideudviklet på den, er du klar til at skrive 
en synopsis. 

En synopsis er en kort sammenfatning af, hvad din bog handler om, og hvis du 
skriver en fagbog, selvudviklingsbog eller skæbnefortælling, er det derudover 
en god ide at skrive, hvem der skal læse din bog, hvorfor de skal læse den, og 
hvad du ønsker med bogen. Vil du holde foredrag? Tilbyde rådgivning? Og hvad 
er bogens hovedbudskaber? Det kaldes en konceptbeskrivelse, og sidst i kapit-

let kan du se et eksempel på en.
   Uanset genre er det en god ide at skri-
ve i synopsen, hvordan markedet ser ud 
for den type bog, du ønsker at skrive. 
Er der aldrig udgivet en bog om samme 
emne eller med en lignende beretning? 
Er den seneste udgivelse en 20 år gam-
mel og oversat bog? Eller udkom der en 
lignende bog forrige år? Hvis du sender 
din synopsis til et forlag, giver sådan 
nogle spørgsmål forlaget en god for-
nemmelse af bogens salgspotentiale. 

Længde og titel

Synopsen kan være alt fra en halv til to-tre sider – er den derover, anbefaler vi 
dig at stramme op. Det er vigtigt, at din synopsis ikke er så lang, at du selv mi-
ster fokus og ikke kan se grundideen. Du skal ikke gengive alt, hvad der kommer 
til at ske, i din bog. Øv dig i at skrive så kortfattet om din ide som muligt. Det løn-
ner sig på sigt at kunne det. Vil du have hele bogen beskrevet, så lav to synopser.

Først skal du have din titel på plads. Har du ikke en titel endnu, så find en 
arbejdstitel, du kan styre efter. Tag et stykke papir – det, vi kalder titelark – 
og skriv alle de ord, som du synes på en eller anden måde siger noget om din 
bog. I forbindelse med en bog om en mand, der lever et tilsyneladende ensomt 
singleliv, men har en hemmelig elskerinde, kunne der stå ”dobbeltliv”, ”vild”, 
”bålnatten”, ”kaffe til to”, ”ensomme naboer” og så videre. Når du har skrevet 
en lang liste af ord, kan du prøve at sætte nogle af dem sammen. Måske danner 
de tilsammen din titel.

Når du har fundet din titel, kan du skrive et resume af bogens handling. Hvis 
du skriver en fagbog, selvudviklingsbog eller skæbnefortælling, skal du lave en 

At få struktur på indholdet i min 
bog fik mig til at mærke min bog, 
så jeg bare skulle koncentrere mig 
om at få den ud gennem tasterne. 
Overblikket over, hvad din bog skal 
indeholde, og hvordan den skal 
bygges op, hjælper dig til at holde 
en rød tråd, mens du skriver. Jeg 
sparede en masse tid og undgik 
også at få skriveblokering.”

Karin Rahbek, forfatter 

”



præsentation af din bogide. Resumeet eller idepræsentationen skal vise, at du 
ved, hvor bogen begynder, hvor den slutter, og hvad der sker derimellem. 

Når du er færdig med synopsen, bør du tjekke, at indholdet hænger sammen 
med din titel. Hvis det ikke gør, må du på den igen. Det er vigtigt, at der er over-
ensstemmelse mellem det, du stiller i udsigt med titlen, og indholdet. 

Synopsen som arbejdsredskab 

Nogle bruger synopsen som arbejdsredskab, andre sender den til et forlag sam-
men med hele eller dele af manuskriptet, så forlaget bedre kan vurdere, om det 
er noget, de vil satse på. Det kan du læse mere om i næste afsnit. 

Som arbejdsredskab giver synopsen et unikt overblik over ideen. Jo flere tan-
ker du har gjort dig om din bog, inden du går i gang med at skrive, jo sjovere 
bliver selve skrivearbejdet. Synopsen vil hjælpe dig til ikke at famle så meget 
undervejs og sikre, at du virkelig fokuserer på din grundide. I sidste ende vil det 
medføre, at du skal skrive mindre om. 

Selv om du ikke skal skrive så meget, kan det være svært at lave en synopsis. 
Du bliver tvunget til at besvare en masse spørgsmål om din bog og dens indhold, 
og det kan tage flere dage at finde svarene. Når vi underviser i synopsis på for-
fatterkurser, oplever vi ofte en del frustration blandt kursisterne, fordi det er så 
svært at skulle formulere alt det, man vil fortælle, på så lidt plads. Nogle oplever 
også, at de er nødt til at træffe vigtige valg om indholdet – ofte er der temaer til 
flere bøger. Men så snart der er kommet styr på den grundlæggende bogide, 
oplever mange anstrengelserne med synopsen som en befrielse, fordi de nu 
ved, præcis hvad de vil med deres bog. Derfor opfordrer vi dig til at investere de 
mange timer i synopsisarbejdet.

Hold referatet kort

Giv dig selv maksimum én A4-side til at skrive om bogens 
handling i din synopsis. Jo strammere den første version er, 
jo bedre kender du kernen i din historie.

Tip



Synopsen til forlaget 

Hvis du vil afprøve, om din bogide har udgivelsespotentiale, kan du sende syn-
opsen til en redaktør. 

Skriver du en fagbog, selvudviklingsbog eller skæbnefortælling, kan du i første 
omgang nøjes med at sende din synopsis. Det kan være ud fra den alene, men 
eventuelt også sammen med et følgebrev, en bagsidetekst og et prøvekapitel, at 
redaktøren tager sin beslutning. Fordi du ikke behøver at sende hele dit manu-
skript ind i forbindelse med de her genrer, er synopsen utrolig vigtig. Brug tid på 
den, og få den korrekturlæst. Vær sikker på, at den sælger dig og din bogide bedst. 

I forhold til romaner, hvor du skal sende hele manuskriptet til forlaget, kan 
du vælge at sende synopsen med, men fordi det er valgfrit, kan du strengt taget 
helt undlade at skrive en. Vi er nu sikre på, at ingen har skrevet en synopsis 
forgæves. Det er den, der igennem skriveprocessen minder dig om, hvad det i 
virkeligheden er, din historie handler om. 

Konceptbeskrivelse

Ud over selve handlingsreferatet/præsentationen af din ide kan du vælge at ud-
vide din synopsis og skrive om genren, målgruppen og dine øvrige tanker om 
bogen i forhold til for eksempel omslag, fotos, sprog og struktur, medietanker. 
Kommer du ind på noget af det i din synopsis, har du lavet det, der på nogle 
forlag kaldes en konceptbeskrivelse. Den indeholder typisk svar på nogle af føl-
gende spørgsmål:

Find en titel

Find en god titel til din bog, inden du skriver synopsen. Så vil 
det være lettere for dig at skrive selve synopsen.

Tip



Koncept/ide:

Hvilken genre er bogen?
Hvad er formålet med bogen?
Hvad er bogens hovedvinkel?

Fotos/illustrationer:

Skal der være fotos eller illustrationer 
i bogen? Hvis ja, hvilke?

Målgruppe:

Hvem er bogens primære målgruppe?
Hvad skal få potentielle købere til at vælge denne bog?

Sprog og struktur:

Hvordan er bogen overordnet bygget op – kronologisk, tematisk eller som 
parallelhistorier?
Hvilken fortællestil (jegfortæller, brug af humor, læseren bliver tiltalt direkte)?
Hvor er bogens højde- og vendepunkter?
Er der forord, prolog eller andet rundt om selve historien?
Hvor mange kapitler er der/hvordan ser indholdsfortegnelsen ud?

Husk nu selve manuskriptet

Som du har kunnet læse, har vi meget godt at sige om synopser, men der findes 
også mange forfattere, som ikke bruger dem. Leif Davidsen finder for eksempel 
på sin hovedperson først og bygger sin historie op omkring karakteren – også 
mens han skriver. Og der er én fare ved synopser: De kan sluge ens skrivetid. 
Vi har selv oplevet og mange gange set, hvor meget tid der kan blive brugt på 
at nørkle med de helt rigtige sætninger og fedte rundt med, hvorvidt det nu er 
det ene eller det andet antal illustrationer, der skal med. Hold øje med dig selv. 
Brug kun den tid på din synopsis, som er nødvendig. Hænger du fast i den og 
arbejder på den i månedsvis, selv om du har grundideen på plads, er synopsen 
nok blevet en overspringshandling. Du skal ikke skrive så længe om din bog, at 
du aldrig får skrevet på din bog. 

Jeg fik øjnene op for, at fodbol-
den måske var sekundær i min 
historie, og at historien var større 
og mere eksistentiel og kunne 
vække genkendelse omkring te-
maer som bristede drømme, det 
at miste sit talent og blive skadet 
hos mange flere, end jeg måske 
lige gik og troede.”

Jesper Kruse, forfatter

”



Heidi fortæller
Synopsen gav mig skrivelyst

I et par år gik jeg med en ide til en bog om De Berejstes Klub. En dag 
besluttede jeg mig for at skrive tankerne ned i en synopsis for at fin-
de ud af, om jeg egentlig havde styr på, hvor jeg ville hen med bog-
ideen, og om jeg brændte nok for den. Jeg åbnede låget til den kasse, 
som jeg havde samlet udklip og ideer til bogen i. Jeg kiggede på mine 
notater og genlæste artiklerne, hvor forskere udtalte sig om, hvorfor 
så mange drømmer om at rejse i længere tid. Der var også kritiske 
kronikker om rygsækrejsendes måde at rejse på. Timerne gik, og mit 
fokus blev mere skarpt. Jeg blev grebet af min egen ide igen. Selvføl-
gelig skulle jeg skrive den bog. Da det blev aften, havde jeg skrevet 
hele synopsen. Den indeholdt et kort resume af selve ideen, tanker om 
målgruppe og mediestrategi. Jeg sendte den til en kollega, som indtil 
da kun havde hørt brudstykker om min bogide. Det, jeg havde fortalt, 
havde ofte strittet i forskellige retninger. Nu kunne han pludselig 
se bogen for sig, og han mente, jeg var klar til at sende synopsen til 
forlag. Endelig havde jeg fundet ud af, at der var stof nok til en bog, 
og at jeg var den, der skulle skrive den. 

Skriv en synopsis

Du har besluttet dig for at sende din bogide ind til et forlag. 
Forlaget ønsker i første omgang ikke at se hele dit manu-
skript, men har bedt om en konceptbeskrivelse. Skriv en 
udvidet synopsis, og send den til dig selv per mail eller med 
posten inden for en uge. Forestil dig, at du er redaktør og 
modtager ideen. Hvad synes du om den? 

Op på tasterne

Se eksempler på synopser 
med kommentarer på

www.skrivevaerkstedet.dk

http://www.skrivevaerkstedet.dk


Koncentrat
• En synopsis er en kortfattet gennemgang af din bogide.

• Hvor begynder bogen, hvor ender den, og hvad sker der 
derimellem?

• Du kan udvide synopsen til også at indeholde dine tanker 
om målgruppe, omfang, tone, sprog og stil. 

• Synopsen kan være god at sende ind til et forlag sammen 
med manuskriptet. 

• Pas på, at du ikke bruger en masse tid på at skrive om din 
bog i stedet for at skrive på bogen. At skrive synopsis må 
ikke blive en overspringshandling. 

Synopsis



Mange kæmper med en bugnende indbakke fyldt med mails og har svært 
ved at finde skrivetid i en travl hverdag, men for Morten Hesseldahl synes 
tid til bogskriveri ikke at være en udfordring, selv om hans arbejde som 
chef på Det Kongelige Teater er krævende. Hemmeligheden ligger i en 
meget struktureret tilgang til at skrive romaner. Morten Hesseldahl ved, 
præcis hvad der skal ske, og i hvilke kapitler det skal ske. Det gør, at han 
kan skrive på sine manuskripter til og fra arbejde i kystbanetoget, og hvor 
der ellers lige er et hul i den travle kalender.

– Fra min tid som tegneserieforfatter har jeg lært at være meget struk-
tureret. Dengang jeg begyndte, opdagede jeg, hvor vigtigt det var, at jeg var 
helt sikker på indholdet. Det nyttede jo ikke at skrive noget, bede tegneren 
om at tegne og så bagefter ændre hele handlingen, så han skulle tegne 
om. Den proces med at skabe en gennemtænkt tekst lag på lag bruger jeg 
stadig i arbejdet med mine romaner. Jeg laver en synopsis, tænker per-
sonerne, handlingen og dialogerne igennem og går så i gang med selve 
skrivearbejdet, fortæller Morten Hesseldahl. 

MORTEN HESSELDAHL
Begyndte sin forfatterkarriere med at 
skrive tegneserier. Brød igennem med 
romanen Drager over Kabul i 2007, som 
blev hædret med Det Danske Kriminal-
akademis pris for årets bedste danske 
spændingsroman. Siden er Morten 
Hesseldahls varemærke blevet de politiske 
thrillere. Ud over sit forfatterskab har 
Morten Hesseldahl været synlig i forbindel-
se med sine højt profilerede direktørstil-
linger hos blandt andet Bonnier Forlagene, 
Dagbladet Information og DR. I dag er han 
teaterchef på Det Kongelige Teater og 
aktuel med romanen Ernestos hænder.

Tegneserierne har lært mig at strukturere

I løbet af de sidste otte år har Morten Hesseldahl udgivet fem romaner. 

Skrivetiden har han fundet, samtidig med at han har haft store, krævende 

direktørstillinger. For Morten Hesseldahl er opskriften enkel – det hand-

ler om at være så struktureret, at hver ledig mulighed for at skrive kan 

blive udnyttet. Til det henter han hjælp i sin erfaring med tegneserier. 



Hængekøjen og piben 

Dagen begynder klokken seks for Morten Hesseldahl, og han er typisk 
hjemme fra arbejde ved 18-tiden. Efter aftensmaden med familien fortræk-
ker Morten Hesseldahl ofte til sin kælder for at ordne nogle arbejdsmails 
og skrive på sin roman. Inden han indtager sin hængekøje, tænder piben 
og åbner den bulede Mac for at skrive scener, er der gået lang tid med at 
tænke bogideen helt igennem – nogle gange har den simret i et helt år. 

– Jeg bruger en del tid på synopsen, fordi den hjælper mig igennem pro-
cessen. Først skriver jeg hele historien som et koncentrat; så laver jeg en 
masse kapitler, som jeg giver overskrifter. Derefter løfter jeg den grove tekst 
ned i de kapitler, hvor de pågældende scener skal foregå, og fordeler indhol-
det, så der ikke nogle steder står 50 sider til et kapitel og andre steder kun 
to. Det skal være sådan, at der ved alle kapitler står noget, så når jeg en dag 
åbner dokumentet, ved jeg, præcis hvad jeg skal i gang med, forklarer Morten 
Hesseldahl. – Det er ikke alle, der vil synes om den måde at bygge sin historie 
op på. Det er måske også en mere kedelig tilgang end andre forfatteres, men 
hvor de kan bruge al deres tid på at skrive og lettere kan lade sig føre med og 
skrive om, har jeg brug for noget, der holder mig på sporet af historien. Min 
metode gør, at jeg får produceret, 
selv hvis jeg kun har en time til 
rådighed, fordi jeg ved, hvad der 
skal ske. Selvfølgelig skriver jeg 
også om, men jeg piller sjældent 
ved selve strukturen. 

Undren bliver til romaner

Morten Hesseldahl har brugt den 
samme arbejdsmetode, uanset 
om han har skrevet tegneserier 
om besættelsestiden, fagbøger 
om tegneserier, detektivromaner 
eller politiske thrillere. 

– Jeg vil gerne skrive en lille 
smule på bogen hver dag, om 
det så bare er fem linjer. Hvis du 
skriver en side om dagen, har du 
skrevet en roman på et år, siger 



Morten Hesseldahl. – Det kan ikke nytte noget for sådan en som mig, der ar-
bejder, at gå og vente på, at inspirationen skal komme. Hvis jeg holdt ugelan-
ge pauser eller lod manuskriptet ligge urørt i månedsvis, mens jeg tænkte 
over næste scene, ville det tage alt for lang tid at blive færdig med en roman.

Det tager typisk Morten Hesseldahl et til to år at skrive en roman. Han 
arbejder sig primært kronologisk frem efter synopsen og afsøger det, der 
har undret ham, og som ligger til grund for hele ideen.

– Jeg skriver ud fra noget, jeg undrer mig over. Det kan være venstre-
fløjens støtte til colombianske narkokarteller, ekstrem fundamentalisme 
eller konflikten i det tidligere Jugoslavien, som jeg ville kigge nærmere 
på, fordi jeg ikke forstod den. Jeg synes, det er interessant, at Danmark 
er midt i den globale virkelighed. Vi følger Bostonmorderen, som om han 
boede i vores nabokommune. 

Tænk din bog som en spændingsroman

Uanset om man kan lide den planlagte romanmetode, Morten Hesseldahl 
bruger, kan alle forfattere ifølge ham lære meget af spændingslitteraturen. 

– Den kræver, at fortællemotoren er installeret, og at vi får at vide, at det 
er butleren, der har gjort det. Alle romaner bør munde ud i noget og være 
tænkt godt igennem. Store forfattere planlægger også – selv Kafka havde 
en indgangsscene, hvor en person banker på døren, og der bliver lagt op til 
noget. Desværre tror mange, at det trækker ned at tænke sin bog som en 
spændingsroman. Jeg forstår ikke den nedladende holdning til det planlag-
te. Jeg kan ikke se, at nogen taber noget med den metode.

Selv om Morten Hesseldahl er fokuseret på at nå i mål med sine roma-
ner inden for en forholdsvis kort tidsramme, er deadlines for manuskripter 
ikke noget, han kender meget til. Han sætter dem nemlig selv og siger ikke 
noget til forlaget om, hvornår der kommer et nyt manuskript. Det holder 
stressen væk fra bogprocessen, som godt nok er en hobby, men alligevel 
fylder meget. 

– Jeg bruger meget tid i min hængekøje i kælderen. Det er sådan, det 
er. Jeg har kendt min hustru i 25 år, og vi prøver at have mange oplevel-
ser sammen med vores 16-årige datter, når jeg ikke arbejder og skriver. I 
forhold til bøgerne har mit job altid førsteprioritet, og jeg har aldrig taget 
fri for at skrive. Jeg når kun romanerne, fordi jeg stadig tænker så meget 
over, hvordan jeg arbejdede med tegneserierne. 



Morten Hesseldahls 
bedste skriveråd

Har du et svært kapitel i dit 
manuskript, som du forsøger 
at undgå, så prøv at angribe det 
i stedet for. Forestil dig, at dit 
kapitel er som et svært sted, 
du skal passere. Del dit kapitel 
op i små bidder, og forestil dig, 
at bidderne er de trædesten, 
du skal bruge for at komme 
sikkert over på den anden side. 
Det kan være en dialog, en del 
af en scene og så videre. Skriv 
nu delene en for en, og sæt 
dem godt sammen til sidst. 
Så er du igennem det svære 
kapitel.

Tag afsæt i et rum, hvor du har 

det godt. Min seneste bog fore-

går i forlagsverdenen, som jeg 

kender og godt kan lide. 

Det hjælper med udsyn. Se 
noget, oplev verden. Når Dan 
Turèll skrev så godt, var det 
ikke mindst, fordi han kendte 
til verden gennem en milliard 
jobs. I øvrigt skrev han også 
spændingsromaner og vidste alt 
om, at vejen til A-litteratur ikke 
sjældent går gennem et indgå-
ende kendskab til B-litteratur.
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