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Dansk Forfatterforenings lokaler, Strandgade 6, på Christianshavn 
 

Beretning 
 
Siden sidste generalforsamling er jeg bekendt med, at vi har mistet 5 af vore forfattere; det er Bjar-
ne Gårdsvoll, Finn Slumstrup, Søren Sørensen, Merethe Stagetorn og Arne Ærtebjerg. – Æret være 
deres minde. 
 
2018 har været et atypisk år. Det begyndte med, at generalforsamlingen efter anbefaling fra en 
samlet bestyrelse vedtog en udtalelse om, at forlaget skulle lukkes, hvis der ikke inden september 
kunne findes en egnet afløser på forlæggerposten. Hen over forår og sommer var der blevet afsøgt 
forskellige muligheder, og selv om der i et par tilfælde var grundige samtaler med mulige afløsere, 
så måtte bestyrelsen i det tidlige efterår se i øjnene, at anstrengelserne ikke havde båret frugt. I el-
levte time fandt vi en løsning, som var tilfredsstillende, og som betød, at forlaget ville kunne fort-
sætte. Løsningen bestod i at opdele ledelsen i to dele og pege på to personer til at stå for hvert sit 
område. Bogtrykker Allan Werk, som vi gennem flere år havde haft et rigtig godt samarbejde med, 
skulle fremover være forlægger med ansvar for alt det praktiske i forbindelse med produktion af bø-
gerne, det økonomiske område samt bestyrelsesarbejdet, og Søren K. Lauridsen, som gennem man-
ge år havde været et aktivt bestyrelsesmedlem, skulle fremover være ansvarlig for det litterære om-
råde, idet han skulle håndtere indkomne manuskripter. Selv om man ikke kan prale af, at vi hermed 
har haft et egentligt generationsskifte, så betyder det, at der er sikret stabilitet fremover, hvor vi 
uden stress kan finde en person, som kan afløse Søren K. Lauridsen. 
 
Beretningen for 2018 forelægges derfor efter godkendelse af bestyrelsen og den fremtidige ledelse af 
den afgående forlægger. 
 
2018 har været et meget stille år med særdeles beskedent salg af såvel nye udgivelser som bøger 
fra bagkataloget. Bibliotekerne har igen markeret sig ved minimale indkøb af titler, som ellers havde 
opnået gode lektørudtalelser. En del af forklaringen er dog også, at vi fra foråret ikke har taget nye 
manuskripter ind til bedømmelse; det ville jo have været unfair at anbefale manuskripter til udgivel-
se og derpå lukke forlaget. Først da fremtiden var sikret tog vi nye manuskripter ind, og da kvalite-
ten var ok, betyder det, at Attika kan begynde 2019 med at udgive flere nye bøger. 
 
I løbet af november og december har alt vedrørende forlaget været overdraget til Allan Werk, både 
de fysiske bøger (det totale arkiv samt eksemplarer fra bagkataloget), en velfungerende hjemme-
side, mail, telefon, stempel og andet stort og småt, immaterielt som materielt. Alt var der lagt til 
rette og forberedt, så en videreførelse af forlaget smertefrit ville kunne fortsætte efter 1/1 2019. 
 
Lidt statistik for 2018 

• Antallet af aktive forfatter ligger stabilt på godt 40 trofaste mennesker. 
• I 2019 vil 4 forfattere falde for 5-års grænsen (2 i 2018). 
• Med udgangen af 2018 var der 8 passive medlemmer (mod 6 i 2017). 
• I 2018 modtog vi 17 manuskripter til bedømmelse (19 i 2017). 
• I 2018 udgav vi 13 nye titler (10 i 2017). 
• I 2018 solgte Werk 204 bøger for 28.422 kr. (mod 357 bøger for 35.142 kr. i 2017) 
• I 2018 fakturerede jeg 120 bind for i alt 15.713 kr. (mod 146 bind for 14424 kr. i 2017). 
• I 2018 solgte forfatterne selv uændret ca. 50 bind. 
• Omsætningen var i 2018 på beskedne 44.135 kr. (mod 50.046 kr. i 2017) 
• Vi fik i 2018 uændret ca. 8 anmeldelser via Infomedia. 
• Lektørudtalelserne var generelt gode. Desværre var der igen én titel, som blev fravalgt.. 
• Konsulentarbejdet på niveau med de foregående år. 

 
Samarbejdet med Werk har fortsat fungeret godt; medarbejderne er fagligt dygtige og kreative (se 
f.eks. bare 45 års-antologien!). Werkshop fungerede optimalt, alene eller sammen med www.Attika. 
 
- 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. Jeg kan anbefale, at man, 
når man kommer til generalforsamlingen, har nogle eksemplarer med af sin nyeste udgi-
velse og finder kolleger, med hvem man kan bytte bøger. 
 

Bestyrelsen, Flemming Madsen Poulsen & Allan Werk 


