
  

Foreningen Forfatterforlaget ATTIKA’s 46. generalforsamling 
søndag den 12. marts 2017 kl. 13.00 

Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6, på Christianshavn 
 

Beretning 
 
Siden sidste generalforsamling er jeg bekendt med, at vi har mistet tre af vore forfattere; det er Vagn Steen, 
Christian Skov og Bjarne Segefjord. – Æret være deres minde. 
 
Siden sidste års generalforsamling er vores nye hjemmeside kommet godt i gang, og vi har fået oprettet og 
udviklet den nye FaceBook-profil. Hjemmesiden bliver flittigt brugt af forskellige brugere, og vi hører af og til 
positive kommentarer, som alle peger på sidens overskuelighed og funktionalitet. Det er lykkedes at oprette 
samtlige titler siden 1971, og der har været henvendelser vedrørende gamle titler fra 1970-erne, og hvor 
kunder har spurgt, om bøgerne kunne skaffes. Det kan de nogle gange. På den negative side skal nævnes, 
at det er gået skidt med at oprette de enkelte forfattere med en præsentationstekst og foto. Jeg har fået til-
sendt tekst og billede fra en god håndfuld, men jeg har ikke haft tid til at gøre dette arbejde færdig. Der vil 
blive arbejdet videre med det. 
 
I oktober sidste år afholdt vi en velbesøgt 45 års jubilæumsreception, hvor vores nye ”Spirer”-antologi blev 
præsenteret. Blandt gæsterne var flere af de medvirkende spirer og deres familier. Vi besluttede dengang, at 
vi også ville markere forlagets 45 år internt og kun for forlagets forfattere, og det er det, der sker i dag efter 
selve generalforsamlingen. 
 
Herunder ses nøgletal for 2016 med tallene for 2015 i parentes til sammenligning. Selv om der de seneste år 
har været en faldende tendens i nettoomsætningen, så kan vi af 2016-tallene se, at der dog har været en 
beskeden stigning i forhold til 2015. Det er i sig selv positivt, men det understreger, at vores omsætning er 
ekstremt følsomt over for, hvordan det går ganske få titler. I 2016 har vi haft nogle få titler, som har solgt 
godt, og det er nok til at give os det pæne resultat. Men jeg skal dog nævne, at der generelt sælges færre 
bøger trods gode anmeldelser og lektørudtalelser. Vi har endda oplevet, at to af vore titler ikke har fået en 
lektørudtalelse. Der er ikke anden forklaring end, at ”Lektørudtalelserne” er et privat foretagende, som laver 
et sted mellem 3.000 og 4.000 bedømmelser om året. Bibliotekerne abonnerer på disse udtalelser, og det er 
en ’handel’, som skal være positiv for Lektørudtalelserne. Derfor kan vi ikke forvente, at der laves udtalelser 
på alt, hvad der udgives. Desværre! 
 
Lidt statistik for 2016 

• Med udgangen af 2016 var der tilknyttet 41 aktive forfattere til forlaget (48 i 2015). 
• I 2017 vil 9 forfattere falde for 5-års grænsen (7 i 2016). 
• Med udgangen af 2016 var der 7 passive medlemmer (mod 8 i 2015). 
• I 2016 modtog vi 26 manuskripter til bedømmelse (21 i 2015). 
• I 2016 udgav vi 19 nye titler (14 i 2015). 
• I 2016 blev der fra WERK-shop solgt for 75.508 kr. (mod 85.553 kr. i 2015) 
• I 2016 fakturerede jeg selv 293 bind for i alt 33.607 kr. (mod 142 bind for 17.199 kr. i 2015). 
• I 2016 solgte forfatterne selv ca. 120 bind (mod ca. 150 i 2015). 
• Omsætningen har fra 104.918 kr. i 2015 vokset en anelse til 109.535 kr. i 2016 
• Vi fik i 2016 ca. 12 anmeldelser via Infomedia (10 i 2015). 
• Lektørudtalelserne var generelt gode, enkelte endda fremragende. Ingen klager over dem. 
• Konsulentarbejdet på niveau med de foregående år. 

 
Uanset op- eller nedgange understreger jeg som årene før igen, igen, igen og igen, at: 
 

VI UDGIVER STADIG KVALITETSLITTERATUR OG VÆRNER DERMED OM FORLAGETS NAVN. 
 
Samarbejdet med Werk fungerer stadig perfekt; medarbejderne er fagligt dygtige og kreative (se f.eks. bare 
45 års-antologien!). Werkshop fungerer optimalt, alene eller sammen med Attikas hjemmeside. 
 
- HUSK at ethvert medlem af Attika, passivt såvel som aktivt, har ret til at købe forlagets udgivelser til halv 
pris. Det skal ske ved direkte henvendelse til den enkelte forfatter. Brug den mulighed – også selv om der en 
længe til jul. Jeg kan da også anbefale, at man tager nogle eksemplarer med af sin nyeste udgivelse og 
finder kolleger, med hvem man kan bytte bøger. 
 

Bestyrelsen & Flemming Madsen Poulsen 
 


