
  

Foreningen Forfatterforlaget ATTIKA’s 47. generalforsamling 
søndag den 11. marts 2018 kl. 12.00 

Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6, på Christianshavn 
 

Beretning 
 
Siden sidste generalforsamling er jeg bekendt med, at vi har mistet to af vore forfattere; det er 
Ragnhild Agger og Tage Voss. – Æret være deres minde. 
 
I 2017 har vi igen udgivet gode bøger, godt nok ikke så mange, men især to prosa-titler har 
solgt godt – og det vil sige omkring 80 eksemplarer hver. De fleste af vore digtsamlinger har 
fået flotte lektørudtalelser, men et salg, som ligger mellem 10 og 20 eksemplarer. Et andet op-
løftende moment er, at flere forfattere deltager i forskellige arrangementer med oplæsning, 
foredrag og/eller signering, som alt sammen kaster lidt lys over dem selv og deres bøger. 
Samtidig sælges der så nogle bøger. – Til gengæld har 2017 været et skidt år mht omsætning 
og indtjening. Vi har for første gang nogensinde oplevet, at et enkelt kvartal viste et under-
skud. Én titel er oven i købet blevet fravalgt af lektørerne. Det var en titel af en etableret for-
fatter, og det var en faglitterær titel, hvor nye og veldokumenterede vinkler blev fremført. Jeg 
spurgte efterfølgende til grunden til fravalget. Svaret var et ’ikke’-svar, og trods disse forhold 
fastholdt man fravalget. Salget var herefter naturligvis ringe. 
 
Lidt statistik for 2017 

• Med udgangen af 2017 var der tilknyttet 41 aktive forfattere til forlaget (41 i 2016). 
• I 2018 vil 2 forfattere falde for 5-års grænsen (7 i 2017). 
• Med udgangen af 2017 var der 6 passive medlemmer (mod 7 i 2016). 
• I 2017 modtog vi 19 manuskripter til bedømmelse (26 i 2016). 
• I 2017 udgav vi 10 nye titler (19 i 2016). 
• I 2017 solgte Werk 357 bøger for 35.142 kr. (mod 1.380 bøger for 75.508 kr. i 2016) 
• I 2017 fakturerede jeg 146 bind for i alt 33.607 kr. (mod 203 bind for 33.607 kr. i 2016). 
• I 2017 solgte forfatterne selv ca. 60 bind (mod ca. 120 i 2016). 
• Omsætningen er fra 109.535 kr. i 2016 styrtdykket til 50.046 kr. i 2016 
• Vi fik i 2017 ca. 6 anmeldelser via Infomedia (mod 12 i 2016). 
• Lektørudtalelserne var generelt gode. Ingen klager over dem. 
• Konsulentarbejdet på niveau med de foregående år. 

 
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 Atti-
kas hjemmeside. 
 
Når man holder de positive sider op mod de negative, så kan jeg ikke se, hvordan forlaget skal 
kunne fortsætte ret meget længere på de aktuelle vilkår. Vi har efterhånden nedbragt de udgif-
ter, som overhovedet kunne nedbringes, og der er ingen opløftende momenter i sigte, som vil 
kunne give os en helt nødvendig fremgang. – Det er ikke kun derfor, at jeg har understreget 
over for bestyrelsen, at jeg ønsker at stoppe som leder af forlaget; tilbagevendende helbreds-
problemer betyder, at jeg ikke kan fortsætte. Gennem de seneste flere år har jeg fremsat dette 
ønske uden at finde løsninger. Meget har været undersøgt i den forbindelse uden held. – Jeg 
vil henvise til det vedlagte bilag. 
 
 
 
- HUSK at ethvert medlem af Attika, passivt såvel som aktivt, har ret til at købe forlagets udgi-
velser til halv pris. Det skal ske ved direkte henvendelse til den enkelte forfatter. Brug den mu-
lighed – også selv om der en længe til jul. Jeg kan da også anbefale, at man tager nogle ek-
semplarer med af sin nyeste udgivelse og finder kolleger, med hvem man kan bytte 
bøger. 
 

Bestyrelsen & Flemming Madsen Poulsen 
 
Sommerferien holdes også i år i hele juli måned 
 



  

BILAG TIL BERETNINGEN FOR ÅRET 2017 
 
 
Jeg ønsker at stoppe som forlægger på Attika. Jeg har over for bestyrelsen gennem de seneste 
år gjort meget præcist opmærksom på dette. Og det har også været nævnt på flere 
generalforsamlinger. Nu er det helt aktuelt. 
 
Der er flere faktorer, der spiller ind samtidigt, direkte eller indirekte, men det er et tilfældigt 
sammentræf af i hvert fald de nævnte faktorer: 
 

• Helbredstilstanden; gennem det seneste halve års tid er smerter i lænderyggen og 
følelsesløshed i underben og fødder taget til igen. Pt. frarådes yderligere operation, men 
jeg humper videre på stærk smertestillende medicin. Det har betydning for mit 
generelle energiniveau, koncentration og hukommelse. 

• Den økonomiske situation på bogmarkedet og især for vore titler ser sort ud. Vi har 
udsigt til perioder, hvor indtægterne fra salg er mindre end de faste minimumsudgifter 
til driften. Sådan var det i 3. kvartal 2017, og det vil gentage sig her i begyndelsen af 
2018. 

• Der indgår færre skønlitterære manuskripter af kvalitet, som kan udgives. 
 
Der er to mulige scenarier: 

1. Der findes en kompetent afløser, som vil føre forlaget videre. Jeg vil naturligvis medvirke 
til et overlap, så alt fortsætter på god måde. En fusion med et andet eller andre lignede 
små forlag er ikke mulig pga vores unikke stilling som en andelsforening; så må 
foreningen først opløses, og så kan det være op til hver enkelt forfatter at fortsætte 
hvor hun/han ønsker. 

2. Der findes ingen afløser, hvorfor forlaget skal afvikles med henblik på lukning. Så vil jeg 
sætte nedenstående forløb i værk (vedtægternes §§ 15, 16 og 17): 

 
På den kommende generalforsamling vil jeg under beretning grundigt gøre rede for forlagets 
og især min situation og ønsket om afløsning, sådan at de fremmødte vil kunne drøfte sagen, 
perspektiver mv. Der skal ikke træffes nogen beslutning om at lukke forlaget, men hvis der 
ikke inden f.eks. 1/9 er fundet en kompetent afløser, vil jeg lade spørgsmålet om afvikling af 
forlaget komme til urafstemning blandt alle aktive medlemmer af foreningen. Herefter vil 
resultatet blive meddelt på en ekstraordinær generalforsamling i løbet af september eller 
oktober, og de praktiske og nødvendige forhold i forbindelse med en lukning kan påbegyndes. 
 
 
Profil for en afløser som forlægger for Attika: 

• Køn og alder underordnet (men gerne en yngre person) 
• Kendskab ti bogbranchen er nødvendigt. 
• Gerne erfaring fra eget forfatterskab. 
• Økonomisk uafhængig, idet der ikke ydes honorar for indsatsen. 
• Pligt til at være til rådighed for forfattere, boghandlere mv. 
• Pligt til at opbevare og vedligeholde forlagsarkivet på ca. 800 bøger. 
• Pligt til at stå for ekspedition af forlagets omfattende bagkatalog. 
• Grundigt kendskab til IT, hjemmeside, sociale medier nødvendigt. 

 


